San Fèlix és triat nou
alcalde de Godella.
P. 3.
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Les festes de Godella
reuneixen als carrers a
tota la població..P. 26-27.

especial
festes

Godejazz ompli Villa
Eugenia amb un
programa internacional
i èxit de públic. P. 3.

La Setmana de la
Joventut omplirà
alMatadero fins al 21 de
setembre. P. 24.

Després de quatre anys
d'espera comencen
les obres de Covazma
Nord P. 6.

Jorge Crespo i Cristina
González s'imposen
en la XI Volta a peu de
Godella. P. 9.

Apa és reconegut
amb la insígnia d'or
de l'Ajuntament de
Godella . P. 31.
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Bim de Godella
Treballem amb transparència,
honradesa i proximitat

Trend topic

contes de facebook
• AJUNTAMENT DE GODELLA
• ALMATADERO
• CULTURA
• esports
• PARTICIPACIÓ CIUTADANA
• PROTECCIÓ CIVIL
• radio godella
contes de twitter
• AJUNTAMENT DE GODELLA
• radio godella
El trend topic
Les festes de Godella són
una de les manifestacions
que major seguiment
aclapara entre la ciutadania
de la localitat, no debades,
el nombre de seguidors de
la pàgina de Facebook de
l'Ajuntament ha augmentat
durant estes dates en més de
150 nous fans. D'entre tots els
actes coberts, els que majors
visites han rebut han sigut:
• LES PAELLES (1670)
• PROCESSÓ SANT
BERTOMEU (1084)
• PROCESSÓ SANT ANTONI
(931)
Trend Topic Tele Godella
Festes de Godella 2013
(216 reproduccions)
http://www.youtube.com/wat
ch?v=lrvb5WYNuNk&feature
=share&list=UU5Ro9hY_8mN
ME8HitYxlhig
Rànquing Ràdio Godella
descàrregues:
1. - La hora de Kayako (17-01-13).
1.295 descarregues
2.- Viva el punk (16-11-12)
607 descarregues
3.- La pinacoteca de radio
(09-12-12)
292 descarregues
4.- Especial V.A. estellés C.P. El
Barranquet (23-04-13)
211 descarregues
5.- Emboscados (27-11-12)
210 descarregues
6.- Uno cualquiera (03-11-12)
183 descarregues
7.- Viva el punk (13-09-12)
149 descarregues
8.- Viva el punk (27-09-12)
135 descarregues
9.- Contracancha (23-10-12)
99 descarregues
10.- Emboscados (16-04-13)
93 descarregues

Josep M. San Félix

un grup de progrés compromés amb la ciutadania

josemanuel.sanfelix@godella.es
ALCALDIA
JOVENTUT
BIBLIOTECA
SERVEIS MUNICIPALS

ESQUERRA UNIDA
VisitEs. Cita prèvia.
centreS. • Ajuntament, c/ Soguers, 2.
Telèfon. 963 638 056

Deixem arrere les vacances i comencem el que, en el llenAquest serà l’objectiu principal d’aquest nou curs
guatge escolar, es denomina el nou curs. En el ontext de polític. Tots els polítics no som iguals, hi ha diferències.
la política municipal també comencem curs i el nostre, L’onada de desprestigi que, amb raó, ens envolta no és
el nou curs polític, vindrà marcat per
generalitzada.
líntent d'acostar-nos al nostre poble,
Per això, des d'aquesta Alcaldia i el
fer-nos sentir i que se'ns entenga.
grup progressista de govern que porta
jo em pregunte, les
Comença la dinàmica de les reules regnes d’aquest Ajuntament, anem
ciutadanes i els ciutadans
nions del grup de govern, de la Junta
a continuar treballant i sent exigents
de godella què perceben
Local de Govern, de les comissions
amb els nostres compromisos, honrats
de tot açò? Som els polítics i transparents en la nostra gestió, pruinformatives i del Ple, en què es
prou transparents,
prendran les oportunes i més impordents en les despeses i participatius
pedagògics i mestres com
tants decisions ja que la llei marca
en les nostres idees.
per a transmetre i fer
que aquest és l’òrgan que ha de
Però, així i tot, si no ho fem des
prendre-les, ací finalitzarà el nostre arribar l’esforç i el resultat del
de la confiança i junts resultarà insunostre treball?".
treball mes a mes.
ficient correrem el risc d'entrar al sac
Enmig de tot açò hi ha el treball
de «tots sou iguals», cosa que, encara
de gestió que dia a dia van realitzant
que no siga certa, els ciutadans i les
els treballadors de l’Ajuntament imciutadanes de Godella tindran el dret
pulsats per les directrius polítiques
a retraure’ns.
que els indiquem el grup de govern i els regidors delePer això, com si d’una instància es tractara, sol·licite
gats.
de vosaltres, ciutadanes i ciutadans de Godella, la vostra
Jo em pregunte, les ciutadanes i els ciutadans de col·laboració perquè, mitjançant les vostres iniciatives,
Godella què perceben de tot açò? Som els polítics prou propostes, queixes i escrits, aconseguim, tots junts, trotransparents, pedagògics i mestres com per a transmetre bar l'autèntic sentit al nostre treball: el servei públic.
i fer arribar l’esforç i el resultat del nostre treball?
Som ciutadans, som poble, som Godella.

“

Telèfons
d'interés
Ajuntament de Godella

Salvador Soler

Rosa Barat

Hermenegildo Estellés Lola Sánchez

salvador.soler@godella.es

rosa.barat@godella.es

h.estelles@godella.es

lola.sanchez@godella.es

HISENDA, CONTRACTACIÓ DE SERVEIS,
OFICINA DE PROMOCIÓ
I ÚS DEL VALENCIÀ

BENESTAR SOCIAL
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
IGUALTAT

FESTES
SERVEIS MANCOMUNATS
PROTECCIÓ CIVIL

URBANISME
MEDI AMBIENT
MODERNITZACIÓ

PSPV-PSOE

PSPV-PSOE

PSPV-PSOE

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

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

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

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

(C/Soguers, 2)...................963 638 056
Centre Cultural Xicranda
(C/Manel Tomás, 2).........963 642 952
Casal Jove alMatadero
(C/Matadero, s/n)............. 963 901 139
Poliesportiu Municipal
(C/Ramón i Cajal, s/n)....963 643 006
Centre de Serveis Socials
(C/Major, 83)...................... 963 641 152
Piscina Municipal...........96 316 01 93
Jutjat de Pau....................96 363 65 66
Centre d’Art Villa Eugenia
(Peset Aleixandre, 44)....963 630 002
Centre de Salut.................961 926 285
Correus............................ 96 390 52 98
Policia Local.................... 670 37 34 08
Ferrocarrils Gralitat......96 397 40 40
Ag. Local Tributària........ 96 316 01 15
Recollida Residus............ 902 108 998

Ferran Vilella

José Valenzuela

Eva Sanchis

Paco Arándiga

ferran.vilella@godella.es

jose.valenzuela@godella.es

eva.sanchis@godella.es

paco.arandiga@godella.es

Policia Nacional..............96 353 95 93

CULTURA
COMUNICACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SOSTENIBILITAT
TRÀNSIT I OBRES

EDUCACIÓ
PERSONAL
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL AGRARI

ESPORTS
AGERMANAMENT

Guàrdia Civil...........062 /96 317 46 60

BLOC-COMPROMÍS

BLOC-COMPROMÍS

Guàrdia Civil Trànsit.....96 369 58 99

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

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

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

Emergències / Protecció Civil...... 112

Bombers............................................080
VisitEs. Dimecres 18 a 20 h, prèvia cita.
CentrE. Poliesportiu, c/ Ramón i Cajal, 102.
TelÈfon. 963 643 006

Ambulàncies.....................96 367 73 75
Urgèncias mèdiques......................085
Tel. contra la violència de gènere...016
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Josep Manel San Fèlix es converteix en el primer alcalde de Godella d'Esquerra Unida.

San Fèlix, nou alcalde
pspv-psoe i bloc compromís recolçaren el candidat d'eu

J

osep Manel San Fèlix és el nou
alcalde de Godella des del passat
29 de juny i el serà fins al mes de
juny del pròxim any. El Ple nomenà
el portaveu d’Esquerra Unida primer
edil de la corporació gràcies als seus
vots i als dels seus socis de govern,
el PSPV-PSOE i Bloc-Compromís. La
lleialtat al pacte que fa dos anys van
signar les forces progressistes per
a evitar l’accés al govern del Partit
Popular no ha patit cap fissura i el
socialista Salvador Soler cedí el ceptre a San Fèlix. L’únic adversari que
va tenir va ser, de nou, el portaveu
del Partit Popular, José María Musoles, qui pateix així la seua segona
derrota en dos anys.
El saló d’actes de Villa Teresita
es va omplir per a l’ocasió i al ple extraordinari tan sols va faltar, inicialment, la regidora del Partit Popular,
Pilar Ferrandis, que no va arribar a
temps per a la votació. Per 9 vots a
7, Esquerra Unida aconseguia, per
primera vegada en la història, l’alcaldia de Godella. El candidat vencedor
va prendre possessió i, després de
prometre el càrrec, va concedir un
torn de paraula.
El primer a parlar va ser el Partit
Popular, a través del seu portaveu,
qui va criticar que “un partit votat
pel 10 % de la població no representa la ciutadania de Godella”. “En
democràcia, no hauria de triar-se el
candidat majoritari?”, va preguntar
Musoles. “El PP de Godella el recolzarà en tot el que siga just i equilibrat –va continuar el portaveu popular– però si no, ens trobarà complint el mandat que ens ha donat la
majoria dels ciutadans de Godella,
el d’aqueix 90 % que no el legitima
com a alcalde”. “Hui, gràcies al pacte

EL pacte de progrés es va respectar davant mulitud de públic que acompanyà San Fèlix en la investidura.

“

La democràcia
és un menjar que
cal saber digerir
i, A QUI NO EL
PUGA digerir, jo
li recomane que
prenga omeprazol
o algun medicament
semblant” .
JOSEP MANEL SAN FÈLIX
ALCALDE DE GODELLA

de progrés, es consuma la deslegitimació d’una figura, d’una institució:
la figura de l’alcalde”. Finalment, el
candidat derrotat, després de posar
en dubte la capacitat de San Fèlix
per a liderar l’Ajuntament ja que “el
líder és aquell a qui tots segueixen
sense qüestionar les seues decisions”, va acusar l’equip de govern de
prioritzar els seus interessos personals per damunt dels generals:
“Moralment, haurien de reconèixer
la seua incapacitat manifesta per a
governar i, si el poble no els vol, per
què han de governar? Només una
explicació tindria sentit encara que
no fóra ètica: l’interès material propi, que res té a veure amb el poble.
El fi justifica els mitjans, no importa
que els governants estiguen per damunt de l’ètica i la moral dominant
per a aconseguir els seus objectius.”
A continuació, va prendre la paraula Eva Sanchis, qui va felicitar
Josep Manel San Fèlix i va mostrar
la seua satisfacció perquè “és un dia
de molta alegria, en el qual els drets

democràtics, malgrat alguns, serveixen, per exemple, per a trencar el
bipartidisme i les majories absolutes absurdes; les decisions es poden
qüestionar, el contrari no és un líder,
és un dictador”. Finalment, la portaveu del Bloc-Compromís va recordar
a Musoles: “Vostès no estan en el
govern perquè la majoria popular
va triar un govern d’esquerres; vostès estan en l’oposició i espere que
hi estiguen per molt de temps. És
un dia per a donar l’enhorabona a
Josep Manel San Fèlix però també
a tots els membres d’aquest grup
de progrés perquè hem aconseguit
demostrar que tenim un projecte
comú pel qual estem treballant”.
També el fins a aquell moment
alcalde, Salvador Soler, i portaveu
del PSPV-PSOE va donar l’enhorabona a San Fèlix per ser alcalde de
Godella, “i amb això està dit tot”,
va recalcar. “Ací hi ha un equip de
govern i aquest és el problema que
tenen, que funciona molt bé –va
assenyalar Soler–; tan bé funciona
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que adquireix uns compromisos i els
compleix amb naturalitat. No es preocupe –va dir dirigint-se al candidat
del PP–, el programa que té aquest
equip de govern és suficientment
conegut per tota la ciutadania. És el
mateix que hi havia fa dos mesos i
serà el mateix que hi haurà d’ací a
14 mesos. Però és que també serà
el mateix que hi haurà d’ací a 3 o
4 anys perquè aquest grup continuarà governant aquest poble ja
que açò és el que vol el poble de
Godella: un govern de progrés”. El
portaveu socialista va enlletgir les
acusacions del popular “d’incapacitat per a governar de la coalició
dient que “la secretària li acaba de
llegir que tenim 4 milions d’euros
en els bancs” i que “això vol dir que
gestionem molt bé els diners, que
no hem tirat a ningú al carrer en
els últims 6 anys i que la gent cobra puntualment els treballs que fa
per a l’Ajuntament, a diferència del
que fa el seu partit allà on governa”. “Ens parla de legitimitat? –va
concloure el portaveu del PSOE– la
voluntat expressada en aquest grup
de govern té més vots que vostès,
senyor Musoles. Si vostè tinguera
un vot més que nosaltres estaria
assegut ací però no el té i açò és
expressió de la legislació vigent. I
ens parla vostè que la fi no justifica
els mitjans, però si tenim un president en aquest país que ens va
unflar a mentides precisament per
a ser president, un president, del
seu partit. Ens diu que hem apujat
els impostos i el seu govern no solament ha apujat tots els impostos
que hi havia sinó que ha creat 10
impostos nous. Tot el que ha dit no
aconseguirà desbaratar el que hui
celebrem en aquest poble: la festa de la democràcia, el que passa
és que, a vostè, és clar, no li senta
massa bé”.
El grup d’Esquerra acabà el torn
de paraules: “Hi ha moltes il·lusions
pendents que cal desenvolupar”, va
comentar José Valenzuela, qui també va felicitar el seu company de
partit. “La intervenció del senyor
Musoles es resumeix en dues paraules: populisme i demagògia –va
assenyalar Valenzuela–; el camí
que vostès intenten traçar és el de
sempre: desinformar, intentar confondre el ciutadà”. “Nosaltres seguirem treballant per mantenir unes
condicions i una qualitat de vida de
tots els ciutadans de Godella”, va
concloure el portaveu d’EU.
L’acte el va tancar el nou alcalde, que va estar acompanyat per
tota la seua família i els companys
de partit de diferents municipis
com Burjassot i Catarroja. "Pensava que aquest anava a ser un acte
protocol·lari regit per l’educació i
de bon estar –va comentar San Fèlix–però no passa res, senyor Musoles, perquè no ofèn qui vol sinó
qui pot". "La suma de tots els vots
als quals representem els regidors
que té vostè davant és superior a
la dels vots que té vostè, així que
no sé on es troba la il·legitimitat",
va reiterar. El primer edil de la corporació va recordar al líder del PP
que: “La democràcia és un menjar
que cal saber digerir i, a qui no el
puga digerir, jo li recomane que
prenga omeprazol o algun medicament semblant”.
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Els cursos de l'EPA i
els Majors, en marxa
les ofertes de cursos cobreixen les
necessitats de la ciutadania de godella

L

a Regidoria d'Educació presenta la seua nova programació per a l’Escola Permanent
d'Adults que, enguany, ha batut
rècords de matriculació –més de
800 persones de diferents edats
i formacions han participat en
aquesta “escola de convivència”, en
paraules d’Eva Sanchis, regidora
d'Educació i de Personal.
Dins del nou programa, es
poden distingir tres apartats: el
destinat a la formació bàsica, el
dedicat a la formació superior i el
dels tallers de l’EPA. La formació
bàsica comprèn cursos d’iniciació i
cultura general, de preparació per
a obtenir el Graduat Escolar, per a
accedir a la prova lliure dels Cicles
Formatius de Grau Mitjà, així com
cursos de castellà per a estrangers
i de valencià de nivell elemental.
D’altra banda, la formació superior
se centra en la preparació a les proves d’accés dels Cicles Formatius
de Grau Superior i a la universitat.
Finalment, hi ha una gran varietat
de tallers: pintura, ceràmica, informàtica, costura i teatre. També hi
ha cursos d’idiomes –anglès, francès i valencià– i de creació literària.
S’ofereixen activitats per a xiquets
com anglès i pintura, a més de les
escoles matineres en els col·legis
públics Cervantes i El Barranquet,
i la ludoteca municipal.
D’aquesta manera, la Regidoria d’Educació, després dels bons
resultats de l’any passat, aposta
per invertir en educació en “uns
temps de crisi en els quals, com
que el treball falta, és important
seguir formant-se, formant-se com
a persones”, assenyala Sanchis. El
termini de matrícula per a totes
aquestes activitats és del 5 al 18
de setembre.

Moment de l'actuació durant la Simfonia concertant, de Mozart.

L’Orquestra del
Casino Musical, tanca
el curs al Palau

E

Curs de risoteràpia.

“

LA REGIDORIA
aposta per
invertir en
educació en uns
temps de crisi en
els quals, com que
el treball falta, és
important seguir formantse PROFESSIONALMENT
I formant-se com a
persones”
EVA SANCHIS
REGIDORA D'EDUCACIÓ I DE PERSONAL

S'apropa la volta al col·le per
als més xicotets i també les activitats per als majors. Els tallers per a
adults i la tercera edat, organitzats
per la Regidoria de Benestar Social,
començaran el proper 16 de setem-

bre i, un any més, presenten una
gran varietat.
Taller de memòria i entrenament
cognitiu —amb diferents nivells: inicial, mitjà i avançat—, risoteràpia,
manualitats i pintura són algunes
de les activitats que s'ofereixen
per al curs 2013/2014. A més, la
joventut amb necessitats educatives especials també tindrà el seu
espai a la programació, així com les
persones cuidadores de persones
depenents, en aquest últim cas, impartit pel Gabinet Psicopedagògic
Municipal.
També destaquen per a aquest
curs els tallers esportius, com el de
tai-txi o el de gimnàstica de manteniment, així com el d'exercicis terapèutics per a la tercera edat. El preu
de tots aquests tallers és diferent
per a les persones empadronades o
no en la localitat i oscil·la entre els 3
€ i els 30 €, depenent de l'activitat.

Les associacions de
jubilats i comerciants
renoven els convenis

L

a Regidoria de Benestar
Social va renovar el passat
mes de maig els convenis de
col·laboració que manté amb les
associacions de jubilats i de comerciants de Godella. Amb ell, tots
dos col·lectius es comprometen a
participar i col·laborar en diferents
actes organitzats per l'Ajuntament
a canvi d'unes ajudes que oscil·len
entre els 2.750 euros i els 3.250.

"La implicació dels nostres
col·lectius amb el municipi és fonamental per a mantenir un ritme
d'activitat tan elevat i ric –va
comentar la regidora de Benestar Social, Promoció Econòmica,
Ocupació i Igualtat, Rosa Barat–,
i per açò, l'agraïment institucional
ha d'anar aparellat amb un esforç
econòmic que, és el major que podem fer, encara que és simbòlic

l Palau de la Música de València va acollir el passat
dia 15 de juny el concert
de final de curs de l'Orquestra
del Casino Musical de Godella.
La Sala Joaquín Rodrigo es va
omplir per a rebre a la jovencísima formació dirigida per la
concertino Pilar Mor i escoltar
un programa molt treballat i
divers. La Suite Holberg, Op.
40, de Edvard Grieg va servir
per a començar l'audició, una
obra de cinc moviments que fa
ús d'estils i formes musicals de
diferents èpoques, fonamentalment, danses.
A continuació, Ferran Vilella, Rafael Fernández, Santiago
Pla i José Antonio Cremades
es van incorporar a l'escenari
per a actuar com a solistes en
la Simfonia concertant en mi b
major per a oboè, clarinet, trompa i fagot, de Mozart. El diàleg
entre els instruments solistes,
intercalat amb l'orquestra va
deixar pas al descans. Abans,
no obstant açò, els quatre músics van oferir un breu bis amb

El públic plenà la sala

el Cafè 1930, de la Història del
tango, de Piazzolla.
Finalment, la melodia interminable de la Serenata en el meu
major per a orquestra de corda,
Op. 22, de Antonín Dvorak va
tancar la matinal musical que
va atraure fins al Palau a un bon
nombre d'afeccionats de Godella
però que també va comptar amb
nombrós públic de València.

tenint en compte tot el que ens
ofereix el nostre teixit associatiu
i els beneficis que reporta a tota
la ciutadania”.
contraprestacions

L'Associació de Comerciants mantindrà així el seu suport en actes
com ara les celebracions de Nadal,
Reixos, en el sopar del Casal de la
Pau de les festes patronals, en la
Setmana dels Majors o en la Setmana contra la Violència de Gènere. Per la seua banda, el col·lectiu
de jubilats continuarà amb la seua
activitat habitual subvencionant
als associats part del cost dels
viatges i excursions culturals que
programen al llarg d'any.
Comerciants i jubilats, compromesos.
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Els ponents de la taula redona.

Intervencions del públic assistent a la tertúlia.

75 anys educant amb la
filosofia del Cervantes

E

l 21 de maig, el CEIP Cervantes
va acollir la taula redona 75 anys
educant en la qual van participar
el catedràtic Joan Senent, directors del
centre de diferents èpoques com Miguel Zurriaga i, l'actual, Amalia Gómez
i el sociòleg Xavier Costa. La tertulia,
que va tenir lloc en les instal·lacions
del col·legi públic, va ser moderada pel
comunicador Germà Arrollo. En ella, i
a pesar que en aquestes tres cambres
de segle, les condicions històrico-polítiques han variat profundament, es va
valorar la capacitat del centre –i de les
persones que ho han dirigit–, per a preservar una línia educativa clara, amb
uns valors homogenis i un esforç per
prioritzar la creativitat i la proximitat.
L'actual directora va recordar les
dificultats que es va trobar quan es
va fer càrrec de l'organització del
centre: “La construcció de l'IES Comarcal va fer que emigraren alguns
dels nostres professors i directors
i em van proposar que em responsabilitzara jo de forma provisional...
fins avui. Hem fet un gran esforç
per mantenir les característiques
d'aquest col·legi i no atendre a les
pressions, perquè el centre es va
concebre perquè només tinguera
una unitat”. Per la seua banda, Costa va ressaltar un moment clau en la

història recent del col·legi: “En 1985,
es van lliurar les 250 claus dels Pitufos, aquesta va ser una cirscunstancia que ha influït de forma molt
important en la configuració sociològica d'aquesta comunitat educativa”.
El sociòleg també va responsabilitzar
a Ángela Merkel de la situació actual
de l'Europa del Sud: “És una dona
perversa que ha venut una imatge
del sud que no s'ajusta a la realitat
amb l'única intenció de desacreditarnos. Cal modificar l'estructura política valenciana per a poder fer front
al que se'ns ha imposat. Cal canviar
al més prompte possible el govern
valencià i espanyol”, va asseverar.
El professor Joan Senent també
va apel·lar a la història per a enviar un
missatge optimista: “No passaran. Els
que construïm som nosaltres i al final,
els que històricament han eixit victoriosos, els que han superat les dificultats són aquells que volen construir
i no els que volen acumular poder”.
Finalment, Miguel Zurriaga es va
mostrar partidari de mantenir l'equip
humà per a garantir la qualitat de
l'educació. “Serà una garantia de futur com el serà apel·lar a l'objecció de
consciència i aprovar a tots oblidantse de la revàlida, com vam fer en el
seu moment amb el selectiu”.

Les exhibicions de trial tornaran a estar presents a la Setmana de la Joventut.

La Setmana de la
Joventut tindrà lloc del
17 al 21 de setembre
E

l proper 17 de setembre donarà començament la Setmana de la Joventut a Godella,
cinc dies de frenètiques activitats
dedicades als més joves, amb una
gran varietat de tallers que es perllongaran fins al dissabte 21. “El Casal Jove alMatadero serà l'escenari
d'una programació que, un any
més, pretén dinamitzar i apropar
la cultura i l'oci saludable a la joventut”, va assenyalar l'alcalde de
Godella i regidor de Joventut, Josep
Manel San Félix.
La setmana arrancarà amb el
taller Realització documental: mitjans que commouen, de la mà de
DocuPerú i el contingut del qual es
repetirà al llarg de la setmana, de
17.00 h a 21.00 h. Aquest és l'únic
taller que, junt al torneig de pingpong, requereix d'inscripció prèvia, a través de correu electrònic
(almataderogodella@gmail.com).
“L'objectiu és que mitjançant l'ús

de les noves tecnologies, i els diferents suports mediàtics existents,
els ciutadans siguen capaços de
documentar la seua realitat per
difondre el seu punt de vista, opinions i realitats”, comenten des de
DocuPerú. També aquest mateix
dimarts tindrà lloc el taller en el
qual es decorarà un carrer del poble amb material reciclat, una xerrada sobre seguretat vial a càrrec
d'Antonio Murcia Boronat i una
exhibició de trial.
El dimecres destaca el taller
de zumba i el recital lúdic-poètic,
una producció del Laboratori
de Labores, amb la presència
d'Esther Blázquez i Juan Manuel
Ver, qui afirmen que dinamitzar
un text és “aplicar a la seua lectura aquest principi vital que fa
de la paraula un instrument de
creativitat, socialització i aprenentatge i superar els prejudicis que
consideren la lectura una activitat

solitària, silenciosa, avorrida, passiva o difícil”.
El dijous serà el torn del taller
de aeromodelisme en brick Dóna-li
una segona vida als teus envasos,
pel qual és necessari portar un
brick de 1L o 1,5L per assistent. Ja
a la nit, a les 20.00 h, se celebrarà
una classe oberta de batucada. El
divendres tornarà la zumba i el
aeromodelisme; a més, es farà una
passejada per l'horta per a tots
els públics i un espectacle de circ
amb Circolio. El dissabte, i com a
colofó de la setmana, les activitats
començaran ja al matí en una jornada en la qual es podrà gaudir
de dansa en família, del muntatge
d'un scalextric gegant, de la projecció Música Social i d'una xerracol·loqui sobre l'Economia Zero,
entre altres activitats. La Setmana
de la Joventut culminarà amb Jam
Session Cooperativa, un sopar a
preus populars i concerts.

Godella destina 40.000 euros a projectes de
cooperació internacional

E

l ple de l'Ajuntament de Godella aprovà el passat
27 de juny destinar el fons reservat als pressupostos municipals per a cooperació internacional als projectes de tres organitzacions sense ànim
de lucre. La Fundació Neurologia, Educació i Desenvolupament (NED), la d'Amics de Don Ursi-El Bañado i la de Camino. Es tracta d'una partida de 40.000
euros, dels quals es va reservar una quantitat mínima per si en el que queda d'any hi ha alguna situació

d'emergència internacional. "Som conscients que la
crisi està afectant molta gent del nostre entorn però
fer demagògia amb situacions dramàtiques com les
que s'estan vivint en altres societats amb menys recursos és una irresponsabilitat; nosaltres hem triplicat la partida d'emergència social local en els últims
3 anys però també creiem que l'ajuda internacional
és més important que mai", assenyalà la regidora de
Benestar Social, Rosa Barat.
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Més de 500 persones,
a l'exposició del bonsai
la cita anual de primavera del col·lectiu

P

rop de mig miler de persones van visitar el cap
de setmana del 25 i 26 de
maig, l'exposició de primavera
que, anualment, instal·la la Asocació Valenciana del Bonsai en
la seua seu, el jardí del Clot de
Barrabás, a Godella. El regidor de
Festes i Protecció Civil, Hermenegildo Estellés, va ser l'encarregat
de presidir la inauguració, acte
en el qual va destacar l'activitat
dels socis del col·lectiu. "En l'actualitat no es valora amb justícia
la importància que té la pràctica d'un hobby, una afició com
aquesta, en la qual participem de
la naturalesa, compartim coneixements, tècniques i estimulem
el nostre esperit", va assenyalar
Estellés.
L'exposició va comptar amb
una mostra dels treballs realitzats pels mateixos membres de
l'associació i amb altres exemplars exhibits per afeccionats i
professionals de tota la Comunitat i d'altres zones d'Espanya,
principalment, de Catalunya.
La clausura, a la qual també
va assistir l'alcalde de Godella en
aquell moment, Salvador Soler,
es va rubricar amb un menjar de
germanor en el qual hi van participar prop de mig centenar de
persones.

Ja es poden vore bicicletes d'altres poblacions a les bancades de Godella.

Godella, Burjassot i
Paterna, sense baixar
de la bicicleta
la concejalía de sostenibilidad y tráfico
trabaja en la sensibilización ciudadana

Exposició de primavera de l'Associació Valenciana del Bonsai.

Els tallers de l’EPA digueren adéu al curs
El Centre Cultural Xicranda va acollir el mes de juny l'exposició de treballs de final de curs dels
alumnes dels tallers de pintura i vidre de l'EPA de Godella. El taller de pintura va continuar amb les
seues sèries monogràfiques, en aquesta ocasió, dedicada al collage. Per la seua banda, el taller de
vidre va arreplegar diferents mostres de llums i objectes de decoració caracteritzats, fonamentalment,
per l'ús del color. A la setmana sgüent, Xicranda acollí la mostra dels tallers de ceràmica, costura i
escriptura creativa. "La Conselleria ha reduït a un terç la partida dedicada a les escoles d'adults –es va
lamentar la regidora d'Educació i de Personal, Eva Sanchis–; nosaltres continuarem lluitant perquè es
torne a reconèixer el paper socializador i educatiu d'aquest servei". Obres de decoració, quadres, espills
i escultures varen ser les peces més representatives del taller de ceràmica. Al de costura destacaren
penyores de nadons i vestits de tela i paper de seda. El taller d'escriptura hi estigué present el relat
que Josep Vicent Domingo i Amparo Grafiá llegiren al nombrós públic assistent.

"Partiendo de los escasos recursos
económicos de que dispone la concejalía de tráfico, se mantiene el
compromiso de seguir trabajando
con los vecinos/as, sus asociaciones y la comunidad escolar representada por las AMPAS (asociaciones madres-padres alumnos) de los
centros escolares y la dirección de
los centros públicos y concertados con el objeto de avanzar en
la sensibilización de la educación
viaria y la sostenibilidad", indicó el
concejal del Área, José Valenzuela. El responsable aseguró estar
trabajando para llevar a término
actuaciones que posibiliten una
mayor seguridad del peatón y la
convivencia, como la compra de
señales de tráfico, repintado de
paso de peatones en los entornos
de los centros escolares, negocia-

ción de medidas con los centros
escolares para conseguir un tráfico
más racional, seguro y fluido y el
fomento del uso de bicicletas en un
ámbito más amplio que el término
municipal. En este sentido ya se ha
conseguido la intercambiabilidad
con Burjassot y Paterna y se está
presionando para poder hacerlo
también con Valencia. El próximo
29 de septiembre se baraja como
una fecha a realizar una marcha
conjunta de ciclistas por los tres
términos municipales. En el ámbito de la sensibilización y haciendo
uso del día conmemoración del
“Día sin coche”, 22 de septiembre,
se realizarán diveros eventos en
colaboración con la Concejalía de
Juventud en la calle Peset Aleixandre (subida a la Ermita), desde la
mañana hasta la tarde.

L'IES A LES TROBADES
Un any més l’AMPA de l’IES Comarcal va estar present en les Trobades
d’Escoles en Valencià. Els tallers realitzats van tindre molt èxit i els
alumnes no van parar de pintar cares i fer xapes. Agrícola, Periodisme
o Comunicació audiovisual, entre altres.

bim n Godella
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El metro al seu pas per Godella.

El Grup de Danses Comença la
rep les vacances
campanya d'ajudes
d’estiu amb la
al transport
festa de fi de curs La Regidoria de Joventut ja ha obet
Godella tornarà a estar envaïda per pintors de primer nivell nacional.

El mercat de venda directa de la plaça de l'Ermita va ser un dels indrets més concorreguts.

Una dècada de concurs de pintura
ràpida "Coneix Godella"

E

l concurs de pintura ràpida
“Godella i el seu entorn” celebra, el dissabte 21 de setembre, la seua desena edició. Una
dècada en la qual aquest singular
certamen s'ha consolidat com un
dels de major prestigi de tot l'estat
espanyol. Professionals tot el territori nacional i, fonamentalment, de
la Comunitat Valenciana, no fallen
tradicionalment a aquesta cita en
la qual l'objectiu és convèncer al

jurat amb una obra que han de
realitzar en poc més de 5 hores,
amb els paisatges de Godella com
a tema principal.
“Godella ha pres la decisió
d'invertir en cultura, és una decisió de responsabilitat, de futur
–va afirmar el regidor de l'Àrea,
Ferran Vilella–, i açò ens ha portat
a bolcar-nos amb aquesta desena
edició en la qual, encara havent
hagut d'ajustar algun dels pre-

mis, mantenim l'entitat global del
concurs, en bona mesura també,
gràcies als fidels i implicats patrocinadors que comparteixen amb
nosaltres aquest projecte”
A les 20.30 hores del mateix
dissabte, en el Centre Cultural Xicranda, es farà públic el resultat
del jurat, moment a partir del com,
s'inaugurarà una exposició amb les
obres premiades que estarà oberta
fins al 6 d'octubre.

Un dermatòleg visità Godella per
previndre càncers de pell

L

a junta local de Godella
contra el càncer instal·là, el
passat dissabte 8 de juny,
un lloc d'informació al Poliesportiu Municipal de Godella en el
qual, un dermatòleg va resoldre
dubtes i va fer les proves necessàries amb la finalitat de donar
un primer diagnòstic a qualsevol
interessat en el càncer de pell. Va
estar disponible entre les 9 i les 14
hores, durant les quals, els membres del col·lectiu van repartir
fullets explicatius sobre què fer,
què evitar i com descobrir per un
mateix els senyals que indiquen
si es pateix càncer d'algun tipus.
El mateix alcalde de godella en
aquell moment, Salvador Soler,
va visitar la instal·lació i es va
sotmetre a l'examen.

Voluntàries del col·lectiu juntament a l'alcalde d'aleshores, Soler.

Els encarregats van recomanar diverses pautes a seguir sobre
tot quan s'acosta l'estiu i el risc de
càncer de pell es torna major, entre elles sempre aplicar-se crema

solar, faça sol o estiga ennuvolat,
i beure molta aigua. A més repartiren informació sobre el càncer de
còlon, que és el més freqüent però
també el més fàcil de detectar.

L'alumnat del Grup de Danses El
Poblet es va acomiadar del curs,
el dissabte 22 de juny, demostrant
tots els coneixements, tècniques
i destresa adquirits en l'últim any
en aquesta pionera escola de ball
godellana.
El parc del Molí va tornar a ser
l'escenari en el qual les prop de 50
persones de totes les edats que formen part del pla de formació del
col·lectiu van celebrar la seua gran
festa en un acte en el qual no va
faltar l'acompanyament dels músics
de la rondalla ni de Josep Aparicio
“Apa” i María Amparo Hurtado, que
van posar veu a les seguidilles, malaguenyes, fandangos i jotes que
van dansar els protagonistes.
Ja en la recta final, “Apa” va dedicar una de les cançons que apareixeran en el seu pròxim disc al que
durant els últims sis anys ha sigut
l'alcalde de Godella, Salvador Soler.

el termini per a sol·licitar les ajudes
al transport de les quals es podrà
beneficiar la joventut de Godella
que cursa els estudis –reglats o oficials– fora de la localitat i que tinga
entre 16 i 25 anys. Serà fins al 27
de setembre quan les persones interessades podran presentar la documentació en el registre d'entrada
de l'Ajuntament de Godella.
“És un dels grans compromisos
d'aquest equip de Govern i seguirem
treballant per a oferir facilitats als
nostres joves estudiants –va comentar l'alcalde i regidor de Joventut, Josep Manel San Fèlix–, perquè són un
dels sectors més fràgils en èpoques
de crisi i perquè d'ells depèn el nostre futur, tota ajuda que fem en la
seua formació serà una inversió més
que justificada”.
Les ajudes permetran que
l'estudiantat puga viatjar en la xarxa de metro de Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana per prop de
la meitat del cost oficial dels bitllets
(un 10 % subvencionat per Ferrocarrils de la Generalitat i la resta, per
l'Ajuntament). El servei preveu dos
recàrregues. La primera, que es realitzarà a primers d'octubre i en la
qual es podran sol·licitar 40 o 80
viatges, i la segona, a principis de
febrer, en la qual es podrà optar per
40, 80 o 120 viatges.

El CEIP Cervantes
tanca el seu 75
aniversari

Godella assumeix
les reparacions
dels col·legis

Les celebracions pels tres quarts de
segle del CEIP Cervantes es tancaran enguany amb un seguit d'activitats que s'afegeixen a les que, des
del passat curs s'han organitzat. El
27 de setembre tindrà lloc el sopar
“amics del CP Cervantes de Godella”.
El cicle de conferències continuarà
el 15 d'octubre amb "La construcció
del Centre educatiu 'Grup escolar
Cervantes' i “L’arquitecte Antonio
Gómez Davó” que oferirà Antonio
Gómez Gil. Enrique Alabort serà el
ponent el 7 de novembre de la conferència "La remodelació i ampliació
del CEIP Cervantes". Del 20 al 29
de novembre, VIlla Eugenia acollirà
l'exposició 75 anys educant un poble i, finalment, el Cor de la Vila de
Godella oferirà el concert de Nadal:
“A l’escola tots els nadals amb música”, al Capitoli, el 19 de desembre.

Comença el curs amb noves inversions als Col·legis per part de
la Regidoria d'Educació que amb
la col·laboració de l'AMPA del CP
el Barranquet ha millorat el pati
d'infantil de l'escola per a atendre
les necessitats del més menuts.
"Moltes de les obres que estem
fent potser van més enllà del
manteniment al qual estem obligats els Ajuntaments pel que fa
als nostres col·legis públics però,
donada la falta de resposta de la
Conselleria d'Educació a les millores que els centres necessiten,
estem invertint diners del nostre
pressupost municipal perquè els
xiquets puguen anar a unes bones
escoles públiques", assegurà la regidora d'Educació i de Personal,
Eva Sanchis
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En la nit multidisciplinar se gaudí de música, poesia i pintura.

La “V Nit dels Palmitos
Blancs” rep homenatge
a Salvador Rodríguez
Ángeles Ibáñez va rellevar
Eduardo Marco en la cinquena edició
de la Nit dels Palmitos Blancs que
va tenir lloc al jardí de Villa Eugenia i al col·legi Cervantes, el passat
14 de juny. La vetllada va comptar
amb la participació de diferents artistes, rapsodes i col·lectius que, a
més, van homenatjar el pintor godellà Salvador Rodríguez Bronchu
en el centenari del seu naixement.
L’efemèride va ocupar la primera
part de l’espectacle, en el qual Antonio Portilla va descobrir el Bronchu
artista i el Bronchu més íntim amb
un recorregut per la seua vida, les
seues anècdotes i, com no, per la
seua obra. Precisament, la seua obra
va servir d’inspiració a l’escriptor Antonio M. Herrera per a compondre
una sèrie de poemes que van interpretar ell mateix i el rapsoda Enric
Peris i Mar, acompanyats al piano
per Josep Manel Campos. El cantant
Josep Aparicio Apa també va aportar
la seua música i la seua veu amb la
cançó L’escuraeta, que incorporarà
al seu pròxim disc.
A continuació, el Taller d’Història
Local, coorganitzador de l’acte, va
lliurar els seus segons premis a Lola
Escamilla, exgerent del Dorna Godella, per haver donat al col·lectiu bona
part de la col·lecció de títols aconseguits pel millor equip de bàsquet
femení de la història d’Espanya –entre els quals es troben les dues copes d’Europa i una copa del món de
clubs–; a José Vergara, pels treballs
de restauració altruista per al Taller,

i a Lluís Miren Zalbidea, donant del
fons documental del seu avi, Nicolau
Primitiu. Els homenatges es van completar amb el nomenament pòstum
com a soci d’honor de Rafael Mauricio, un reconeixement que la seua
vídua va arreplegar emocionada.
L’actuació poètica va permetre conèixer finalment l’obra lírica d’Ángeles
Ibáñez. Els primers versos de la
poetessa granadina es van escoltar en la veu de la soprano Maite
Pardo que, de nou, va estar acompanyada al piano per Josep Manel
Campos. A continuació, va ser
l’actriu local Marisa Fernández qui
va recitar una altra creació d’Ibáñez
escenificada pels ballarins Isabel
Abril i Juan Carlos Verdú. El pregó
interpretat per Anna Sanz va servir
per a traslladar el final de la nit al
pati del col·legi Cervantes, en plena
celebració del seu 75 aniversari.
Després de la benvinguda dirigida
als espectadors tranuitadors per la
directora, Amalia Gómez, i l’anècdota
relatada per un dels alumnes fundadors del col·legi, Manolo Bargues,
Eduard Marco, el poeta de la IV Nit
dels Palmitos Blancs, va cedir el
testimoni definitivament a la seua
successora, Ángeles Ibáñez, de la
qual va destacar els seus orígens,
marcats per la poesia andalusa de
Lorca. Finalment, l’autora va acaparar tot el protagonisme i va recitar diversos dels seus poemes, abans que
el Grup de Danses i el documental
del Taller d’Història posaren el punt
final a la vetllada.

bim n Godella

Moment d'una batucada.

José Mor va emocionar amb la seua actuació solista.

El Casal Jove
alMatadero
presenta els seus
nous cursos

L'Orquestra Segle XXI
torna amb 75 músics,
sis d'ells de Godella

Un taller de Kung-fu, un altre
de batucada i un sobre idiomes, “juguem en anglès”, són
les tres propostes que ofereix
el Casal Jove alMatadero per
als mesos d'octubre, novembre
i desembre. La celebració dels
tallers estarà supeditada al
fet que, almenys 10 alumnes,
s'inscriguen en cada grup. En
el cas del taller de kung-fu,
l'horari serà els dimarts de
18.00h a 20.00h; el de batucada, els dijous també de 18.00h
a 20.00h; i el d'anglès, serà els
dimecres a la vesprada, repartit en dos grups depenent de
les edats: de 17.30h a 19.00h
per als xiquets entre 12 i 14
anys, i de 19.00h a 20.30h per
a les edats compreses entre els
15 i els 17 anys.
Per participar, tant en el
taller de Kung-fu com en el
de batucada, és necessari tenir 16 anys, i per a qualsevol
dels tallers, realitzar un pagament trimestral de 60 euros
(20 euros per mes). El període
d'inscripció serà del 5 al 25 de
setembre i es realitzarà per registre d'entrada a l'Ajuntament
de Godella, en el qual es lliurarà un full d'inscripció que
ja està disponible tant en el
Casal Jove alMatadero com a
l'Ajuntament.

L

a nit de l’11 de juliol, el Teatre
Capitoli va acollir una de les
més belles expressions artístiques: la música simfònica, de
la mà de la prestigiosa Orquestra
Segle XXI. L'escenari, copat de
músics professionals i estudiants
d'últim curs, vibrava mentre els
més ressagats compraven les
seues entrades. Apenes quedaven
uns minuts perquè començara
l'espectacle i la impaciència d'uns
i d'uns altres es feia visible. Prometia, i va ser un concert a l'altura
del seu director, Jordi Mora.
El concert va estar estructurat en dues parts, ambdues sobre
l'obra del compositor txec Antonín
Dvorak. Va ser el Concert número 1 per a violoncel i orquestra en
si menor la primera de les peces
interpretades, durant la qual va
destacar un portentós José Mor,
l'habilitat del qual va enlluernar
els allí presents. Molts aplaudiments es van sentir en finalitzar
aquesta primera part, de la qual el
músic godellers es va acomiadar
amb una altra actuació sublim, la
Suite número 1 de Bach.
Apenes un espai curt de
temps i de nou el silenci expectante característic dels teatres,
aqueix instant de clam silenciat
que tant els de a dalt com els de

Enric Cullell, en el record de tots.

a baix de l'escenari s'obstinen a
dissimular. La música va tornar
a cobrar protagonisme a través
d'una altra obra –també de Dvorak–, la 9ª Simfonia en mi menor
coneguda com a Nou Món. Per a
aquesta peça l'orquestra encara
va créixer més fins a arribar a un
total de 75 músics, fins a 6 godellers, entre els quals es trobava el
propi regidor de Cultura, Ferran
Vilella.
Una nit que es va tancar amb
un homenatge al músic recentment mort Enric Cullell, un “gran
intèrpret de trompa i amic que
sempre va col·laborar amb nosaltres i al que avui li volem dedicar
aquesta cançó”, en paraules de
Jordi Mora. Unes paraules sinceres que van emocionar a músics
i públic i que va acabar amb una
gran ovació a Jordi Mora i la seua
Orquestra Segle XXI.

La travessia de Luis
González Boix
a xicranda
L'artista valencià Luis González
Boix va presentar la seua obra el
passat mes de maig a Xicranda.
La mostra, titulada Travessies, es
caracteritzà per un estil mixt els
trets del qual eren presos de diferents fonts i estils. Juxtaposició
i superposició d'imatges contrastades, provinents del món de l'art,
el disseny, la publicitat, el còmic,
el grafiti i els mitjans de comunicació.

bim n Godella
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Godella cedeix
un solar a la
Conselleria per a
una escola infantil

Jesse Davis va ser l'artista convidat del Lucho Aguilar Quintet.

Godejazz omplí els
jardins de Villa Eugenia
primera edició del festival internacional de jazz de godella

G

odella es va transformar durant quatre dies en la capital
del jazz i els jardins de Villa
Eugenia van demostrar ser l’entorn
perfecte per a acollir la primera
edició del festival internacional Godejazz. Des del dijous 4 de juliol i
fins al diumenge 7, aquest gènere
es va erigir en protagonista amb 5
concerts l’èxit musical dels quals
va ser inqüestionable i el millor
termòmetre del qual va ser l’extraordinari acolliment del públic.
Godejazz va començar amb
l’aclamada actuació de la Bing
Band del Casino Musical de Godella, una agrupació molt jove, dirigida per Manolo Valls i composta
per una vintena de músics. Fat
Cat, Switch in time o Three and
one van sonar magistralment entre els edificis modernistes de la
Licitada de l’Ermita. Iván Riera,
Esteban Cuenca, Julio Maestro i
l’elogiat José Luis Granell van protagonitzar alguns dels moments
més emotius de la vesprada.
Després d’ells, una actuació
memorable encapçalada per Ramón Cardo. El saxofonista godellà
va estar acompanyat pel pianista
Albert Palau, el contrabaixista
Alessandro Cesarini i el percussionista Miquel Asensi, i va demostrar, una vegada més, per
què està considerat com un dels
millors músics de jazz del país.
La segona nit va ser, sens dubte, cita obligada per als amants
del jazz. Lucho Aguilar Quintet
va enlluernar des del primer ins-

Thaïs Morell.

Elma Sambeat.

La Big Band del Casino Musical de Godella inaugurà Godejazz.

tant, una qualitat instrumental
que aconseguia cotes insospitades conforme avançava la nit.
Amb Joan Soler a la guitarra, Ramón Ángel en la percussió, Joan
Monné al piano i l’anima mater
de l’agrupació, Lucho Aguilar, al
contrabaix, la nit es va fer massa curta. I més quan va aparèixer
en escena el gran Jesse Davis,

el saxofonista de Nova Orleans,
els inesgotables recursos amb
el saxo alt del qual van delectar públic i companys d’escena.
La nit del dissabte va ser per a
Thaïs Morell, la cantautora brasilera que va murmurar a cau d’orella cançons de ritmes del Carib i
folklòrics. Un concert que va fer
partícips les persones assistents

El Ple de Godella va aprovar, en la
seua cessió del passat 7 de maig,
cedir terrenys dotacionals educatius a la Conselleria perquè estudie
la possibilitat de crear una escola
infantil de primer cicle, de titularitat de la Generalitat, que és qui té
la competència en la matèria.
"He de recordar que l'any
2010, des del Bloc-Compromís,
registràrem una Iniciativa Legislativa Popular per a l'escolarització
plena de la població infantil de 0
a 3 anys i la creació d'una xarxa
pública d'escoles infantils –va comentar la regidora d'Educació i de
Personal, Eva Sanchis–; els promotors d'aquesta iniciativa aconseguírem arreplegar 64.000 signatures
de suport però, malauradament, la
Generalitat, no va admetre la seua
tramitació".
Segons la responsable
d'Educació, encara que no siga
obligatori, oferir una educació de
0-3 anys suposa avançar l'inici
de la socialització dels xiquets i
xiquetes.

Ramón Cardo

i que va comptar amb l’acompanyament d’Alessandro Cesarini,
Andrés Belmonte i David Gadea.
Agora ou jamais, el Frevinho, la
Dansa Esperanza i el Mingbla van
ser algunes de les cançons que
Morell va interpretar per a joia
d’un públic que es va mostrar, fins
al final, insaciable.
El final de Godejazz s’acostava
i l’última nit va ser el torn de la
cantant i actriu Elma Sambeat, qui
va oferir una fusió de jazz i folklore
extreta de l’Argentina més rural i
esguitada de tints de la cultura
tradicional espanyola, àrab i brasilera. A més, Elma va presentar el
seu nou disc Vuelo de mar, en el
qual s’inclouen temes costumistes,
a vegades alegres i unes altres dramàtics. Un concert que va comptar amb la col·laboració especial
de Perico Sambeat, oncle d’Elma,
però sobretot músic d’excepció. El
saxofonista i flautista valencià va
participar en diferents cançons,
que Elma va interpretar en brasiler, espanyol, italià i francès.

Pati de butaques del Capitoli

Canvien el Palau
de Les Arts pel
Capitoli de Godella
Al llarg de dotze edicions, els conservatoris i alumnes procedents de
tota Espanya han posat de manifest la riquesa artística i pedagògica que es tanca en els nostres
conservatoris. Per gaudir-ho, per
primera vegada, la Fundació Orfeo
canviarà el Palau de les Arts pel
Capitoli de Godella per celebrar els
seu prestigiós XII Certamen Nacional d'Interpretació Intercentros Melòman. "El nostre compromís amb
l'educació musical és global i per
això hem volgut donar una oportunitat més als estudiants de música
de grau professional de tota Espanya", comentà la regidora d'Educació
i de Personal, Eva Sanchis..
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Genís Ruiz i Paco Aràndiga a les instal·lacions del Poliesportiu.

Enrique Rodríguez-Bronchú i Antonio Herrera davant d'un retrat de Salvador.

Aràndiga i Bargues
relleven Ruiz i Bosch al
consistori municipal

100 anys de Salvador
Rodríguez Bronchú
E
les drassanes acullen una exposició
commemorativa del pintor de godella
El passat 12 de setembre, mentre
l'edició d'aquest BIM es trobava
a la impremta, les Drassanes de
València retien homenatge, en el
centenari del seu naixement, a un
dels grans pintors que ha donat
Godella,: Salvador Rodríguez Bronchú. L'exposició recull una àmplia
mostra de les diferents èpoques del
pintor i una singular publicació que
acompanya vora mig centenar de
pintures. "La idea naix de l'Ajuntament de València, ara fa dos anys,
quan ens proposà fer una exposició
de mon pare i que, per descomptat,
encaixava amb la intenció de la família de promocionar la figura de
Salvador Rodríguez Bronchú en el
centenari del seu naixement", explica Enrique Rodríguez-Bronchú,
un dels seus fills.
Així arrancà el projecte que
anà agafant forma amb el temps.
"Després, se celebrà l'exposició
100 anys de pintura a Godella –
continuà Rodríguez-Bronchú– i
Antonio Herrera li ficà paraules a
dos dels quadres de mon pare que
estigueren exposats; això obrí un
nou món de possibilitats". Els familiars es varen posar en contacte
amb el poeta per el·laborar un llibre
on s'intercalaren les obres amb els
versos d'Herrera; un autor que ja
havia posat en alguna otra ocasió
lletra a algun quadre.
"Vaig tenir el privilegi de conèixer de xiquet a Benajmín Palencia
que es va refugiar en un poblet de
Gredos, durant la guerra, i li vaig
fer dos poemes a dos quadres seus,
un, molt famós, Prado a las ánimas,

Fragment de l'autorretrat de Salvador Rodríguez Bronchú.

que se li va regalar a Eisenhower".
Posteriorment, en aquella mateixa
exposició, 100 anys de pintura a
Godella, a més de Rodríguez Bronchú també a una obra de Pinazo li
dedicà uns versos.
"Jo no sóc un crític d'art, i ací,
menys encara –assenyala Herrera–,
per la qual cosa a la família els vaig
dir que jo no anava a parlar de les
obres, anava a escriure sobre el que
em suggerien els quadres, les emoEl tiempo, en negro melancólico,
borró las casas y las cuevas blancas.
Pero quedó a la puerta, esperando,
la silla en la memoria.
¡La silla, la silla es la cátedra
del tiempo olvidado!".
ANTONIO HERRERA
19. Dibujo de las Cuevas de Godella

cions que em transmetien".
"Per a mi ha sigut una experiència meravellosa, un goig, d'aqueixos
que no oblides. La família em va
deixar dos calaixos de documents,
cartes, periòdics, biografies,... que
em van permetre aprofundir en el
context de les obres i conèixer a
Salvador Rodríguez Bronchú".
"Em vaig enfrontar al projecte
com l'espectador que s'emociona
en veure una obra i la vol explicar,
i d'ací el títol Mirada a una mirada".
"Durant este any i mig li he
estat parlant a Bronchú i jo li preguntava: 'I tu estaries d'acord amb
açò que he escrit?', i jo crec que sí.
La Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Godella ha proposat a la família dur pròximament
l'exposició a Godella. "Per a nosaltres serà un autèntic honor perquè
si una cosa ens transmití mon pare
va ser el seu amor per Godella, conclou Rodríguez-Bronchú.

l regidor de Bloc-Compromís,
Genís Ruiz, va participar al
seu últim Ple municipal de
Godella, el passat 12 de setembre,
on presentà la seua renúncia al càrrec per motius "personals i naturals
de la política", assenyalà el fins ara
regidor d'Esports i Agermanament.
"Després de 14 anys com a regidor,
10 d'ells al govern amb àrees de responsabilitat, ja era hora de deixar
pas a unes altres persones amb noves idees i projectes", comentà Ruiz
qui explicà que era una situació que
ja havia estat parlada al si de la seua agrupació i que convenia fer-la
amb temps suficient perquè el seu
successor poguera incorporar-se de
forma progressiva i còmoda. "Ara,
exerciré d'assessor altruïsta dels
regidors del meu partit", conclogué
Genís Ruiz qui serà substituït per
Paco Arándiga, professor del Departament de Matemàtiques de la
Universitat de València.

Genís Ruiz deixa el seu càrrec,
després d'aver ocupat durant quatre anys les regidories de Cultura
i Joventut i quatre, les d'Esports
i Agermanament; satisfet amb la
seua aportació a la política local i
amb el granet d'arena que "he pogut posar per millorar la qualitat
de vida dels meus veïns i veïnes
i que ara potser sembla que estiguen tota la vida funcionant com
ara les escoles d'estiu i de pasqua,
la renovació del Poliesportiu i la
piscina d'estiu, entre altres".
Un històric de la política local
que abandona el consistori i un
altre, que torna. Rafael Bargues,
un dels membres fundadors del
Partit Popular de Godella s'incorporà el passat mes d'abril al
Ple municipal com a regidor de la
seua agrupació després que Pablo
Bosch haguera també de renunciar al càrrec, en aquest cas, per
motius laborals.

Rafael Bargues va jurar el seu càrrec en el mes d'abril.

bim n Godella
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Ràdio Godella
emetrà més del 50%
dels programes en
valencià

Els familiars de Pinazo i de Bronchú, juntament amb l'alcalde en aquell moment, Salvador Soler.

Adéu a l’any Pinazo
E

l divendres 14 de juny a les
20 hores, l’Ajuntament de Godella, a través de la Regidoria
de Cultura, inaugurà una exposició
de dibuixos pertanyents als artistes
plàstics Ignacio Pinazo i Andreu Alfaro. El que fóra director de la sala
Parpalló durant més de 15 anys,
Artur Heras, va erigir el dibuix a la
categoria d’obra mestra amb peces
de xicotet i mitjà format. D’aquesta manera, es presentaren els seus
dibuixos, un 90 per cent dels quals
són inèdits, amb els quals es clausurà la commemoració del centenari de la concessió de la Medalla
d’Honor de les Belles Arts a Pinazo,
que va fer que Godella declarara el
2012 com any Pinazo. Amb aquesta
exposició, comissariada pel també
artista valencià, Artur Heras, sota
el nom de La línia mestra, s’homenatjava els dos artistes mostrant
les seues obres, entre les quals es
troben esbossos que no es van arribar a publicar.
Godella ocupà un terç de les
seues vides, en allò que Artur
Heras denomina el seu autoexili
interior. En els seus dibuixos, queden registrats, una vegada i una
altra, el paisatge de la comarca,
els seus habitants, l’entorn social
i familiar, xiquets, animals domèstics… i el cos humà com a principal
motiu sobre el qual exposar insistentment l’expressivitat del traç
i la seua idoneïtat essencial. “Dos
cronistes, potser involuntaris, de
la vida quotidiana, que omplen els
seus blocs de dibuixos fets a peu
de carrer amb enorme talent. Ho
fan amb humils utensilis comuns:
paper i llapis. I, de manera molt
semblant, si en Pinazo el gest és,
com en les seues famoses pintures
sobre taula, plovisquejant i àgil,
en Alfaro el to és regular i continu
com un fil de filferro”.
Un dels artistes homenatjats,
Ignacio Pinazo, és el pintor godellà

Arranca una nova temporada a Ràdio Godella i ja en són 19 des que
Conselleria va adjudicar la llicència
a l'Ajuntament de Godella (encara
que ja van començar les emissions
en proves el 1992).
Continuen programes ja totalment assentats a la graella de la
ràdio del poble. Altres ens deixen i
comencen a volar de manera professional en altres ràdios generalistes
un cop acabats els estudis i després
d'haver-se foguejat i agafat taules en
els nostres estudis. I per descomptat, hi ha interessants novetats, amb
nous programes que ompliran amb
diversos continguts les ones hertzianes del nostre municipi.
Aviat estarà tancada definitivament la graella i us l'avançarem ací,
juntament amb les fitxes informatives dels diversos col·laboradors i
els seus programes, tal com vam fer
l'any passat.
A més, tot sembla indicar que
per fi aconseguirem tenir una programació en valencià que superarà el
50%, una vella aspiració de la ràdio.
Recordeu que ens podeu seguir
a la 98.0 FM i en l'emissió on line i
de ràdio a la carta a www.radiogodella.com

Solidaritat
ciutadana
L'exposició comissariada per Artur Heras va tancar la programació de l'any Pinazo.

La mostra va tindre una gran acollida entre el públic en general i estigué recolzada per tot l'equip de govern.

més important. Fa un any des que
la població de Godella va batejar
el 2012 com l’any Pinazo, a causa del centenar d’anys des que se
li va concedir la Medalla d’Honor.
Pinazo va començar a pintar als
14 anys. Els seus primers dibuixos
van ser precisament espardenyes
i sabates, inspiració directa de la
fàbrica del seu avi, qui el va acollir després de la mort dels seus
pares als 16 anys. Després d’obtenir uns pocs diners en exposar el
quadre La Caritat en la Societat
Econòmica d’Amics del País Valencià, aconsegueix viatjar a Roma
amb la seua dona, on té dos fills i
floreix la seua creativitat artística.
En tornar a València, una epidèmia

de còlera l’espenta a cercar refugi
fora de la ciutat i compra una casa
a Godella. La seua fama es dispara
i inicia un retrat del rei, el qual no
aconsegueix acabar ja que s’aguditza el seu problema respiratori i
torna a Godella, on es refugia de la
vida d’homenatges i exposicions.
Mor l’any 1916.
El segon artista homenatjat,
Andreu Alfaro, un gran pintor i
millor escultor, dibuixa ja de xicotet després de la Guerra Civil.
No obstant açò, als 18 anys, no
es planteja estudis universitaris
ni artístics. El negoci familiar el
condueix a pactar amb tractants
de bestiar i visitar escorxadors, on
aprèn la dialèctica i el coneixement

popular. Practica esport i guanya
campionats de pesca submarina,
però segueix dibuixant de forma
autodidacta. Més tard, fa la seua
primera exposició individual de
dibuixos en la Sala Mateu. Influït
per Jorge Oteiza, crea les seues
primeres escultures realitzades
amb planxa retallada i doblegada.
Construeix la seua casa i taller a
Rocafort, on viu. S’instal·len les seues escultures en diverses ciutats
i remata els gratacels d’un banc a
Nova York, obres per les quals rep
diversos premis. En 1983, construeix el seu estudi a Godella en
el qual fa la major part de la seua
escultura. A causa d’una malaltia,
mor en el 2012.

"La Plataforma de Solidaritat Ciutadana és una associació formada per un
grup de persones que més enllà de la
seua ideologia política o creences religioses, no volen romandre indiferents a
la greu situació econòmica, social i fins
i tot, psicològica, que estan travessant
un nombre cada dia major de famílies
de Godella. El nostre propòsit és modest però proper: Contribuir a satisfer
les necessitats urgents d'aquestes
persones de forma coordinada amb
Serveis Socials.
NECESSITEM LA COL·LABORACIÓ
CIUTADANA, CADASCÚ EN LA MESURA DE LES SEUES POSSIBILITATS
I EN LA FORMA QUE CONSIDERE
MÉS ADEQUADA: ALIMENTS, MEDICAMENTS, MATERIAL ESCOLAR,
LLIBRES ESCOLARS, DINERS, TREBALL... O EL TEU TEMPS!
Podeu trobar-nos al local de la
Plataforma que es troba al Parc del
Molí s/n, al costat del Conservatori, els
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 10.00
a 12.00h. També tenim caixes de recollida en el Centre de Salut. El nostre
telèfon és 657322835, el nostre mail:
solidaritat.ciutadana.godella@ gmail.
com i el nostre compte corrent: *CAJAMAR: 3058-7078-40-2810008618
Aprofitem per convidar-vos al
concert del Cor Lambert Alonso en
favor de la Plataforma, el proper dia
16 de Novembre al Capitoli, en el qual
es demana als assistents (ja que no
es cobrarà entrada) que porten arròs,
llentilles, fesols, xampú, gel, raspall de
dents o pasta dentrífica.
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La Banda del Casino
Musical s’imposà al
Certamen Provincial
el 19 d'octubre participaran a l'autonòmic

L

a interpretació de l’obra
obligada D’un passat en present, d’Ildefons Sant Cristóbal i la lliure, el Poéme Montagnard, de Jan Van der Roost, va
servir a la Banda del Casino Musical de Godella per a imposarse, el diumenge 19 de maig, en
la secció segona del Certamen
Provincial de Bandes de Música
amb el primer premi i un esment
d’honor. Així, l’agrupació dirigida
per Isaac González acudirà per
dret propi al Certamen Autonòmic representant la província de
València en aquesta categoria de
bandes de fins a 65 músics. Per
darrere de Godella, que va aconseguir 353,50 punts, van quedar
la Societat Musical Eslava, amb
331 punts; la Unió de Catarroja,
amb 312 punts; la Unió Musical de Quartell, que en va rebre
291, i l’Associació Música Jove
de València, que es va haver de
conformar amb 243,50 punts.
L'esdeveniment va estar emès
en directe per internet a través
de la pàgina web de l'Ajuntament
i produït per la Diputació.
La pròxima cita, que també
tindra lloc a l'Auditori de Xest, se
celebrarà el pròxim 19 d'octubre.

Vora 40 persones participaren als cursos.

Godella celebrà dos
nous cursos de cerca
d’ocupació per internet

L

'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local de Godella
continua apostant per la formació i les noves tecnologies com
a fórmula per a combatre la desocupació. Per aquesta raó, el passat mes de maig varen tindre lloc
els cursos de cerca d'ocupació per
internet organitzats per l'AEDL i
impartits pel Consorci Pactem
Nord. Es tractà de dues jornades
monogràfiques celebrades en setmanes consecutives; el primer,
de nivell bàsic i el segon per a les
persones amb majors coneixements informàtics.
Prop de 40 persones van tenir l'oportunitat de descobrir els
recursos que ofereix la xarxa per

La Banda del Casino Musical triomfa al Certamen.

a accedir al mercat laboral en
ambdues sessions intensives. "Vull
reconèixer-vos l'esforç que esteu
fent per trobar treball –va comentar l'alcalde de Godella en aquell
moment, Salvador Soler, que es va
encarregar de clausurar els cursos–, però també recordar-vos que
l'esforç ha de ser actiu i n'heu de
tindre ferramentes adients; per a
facilitar l'accés i el desenvolupament dels coneixements que heu
adquirit teniu a la vostra disposició els ordinadors de la biblioteca”.
Soler va agrair, així mateix, el
treball que desenvolupa el Consorci que "té més mèrit encara en
els temps de crisi i retallades que
estem vivint", va concloure.

Una delegació
de les ciutats
de Noisy le
Roi i de bailly
visità Godella
Una de les aules amb el sostre obert després d'un any.

U

na delegació francesa, procedent de
les ciutats de Noisy le Roi i Bailly
va visitar Godella entre el 17 i el 25
d’agost passats. La delegació la composaven 20 persones entre les quals l’alcalde
de Bailly, Claude Jamati, la regidora de Cultura de Bailly, Danielle Cordier i els regidors d’Esports respectius, Roland Villeval
i Marc Tourelle, així com responsables del
Comitè d’Agermanament francès, Annick
Theis i Cristiane Peyrouse.
El Comitè d’agermanament de Godella
presidit per Rosa Estellés, havia preparat
prèviament l’allotjament de la delegació
francesa, en domicilis de famílies de Gode-

lla, per conviure junts i donar a conèixer la
realitat del nostre municipi. L’experiència
va ser completada amb una visita al Museu d’Història de la ciutat de Valencia, al
monestir de Santa Maria de la Valldigna, al
palau de la Generalitat, a les Corts Valencianes i a la casa-museu de Blasco Ibáñez
en la platja de la Malva-rosa.
Dins del programa d’actes l’alcalde
de Godella Josep Manel San Fèlix va inaugurar també una Exposició fotogràfica
en Villa Eugenia, amb el títol Promenade
à travers le temps (Passeig a través del
temps), que va comptar amb la col.laboració de l’Association Renaissance du Patri-

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

monie per part francesa i del Taller
d’Història local de Godella. Els testimonis
gràfics ens mostren l’evolució del paisatge
de Godella, de Noisy-le-Roi i de Bailly, des
de finals dels segle XIX, fins els nostres
dies, amb edificis, carrers i oficis hui ja
desapareguts o profundament transformats.
inauguració del jardí

També es va aprofitar la visita d’esta delegació per procedir a la inauguració oficial
dels Jardins de Noisy le Roi i Bailly, un
espai de més de 10.000 m2, emplaçat a
Campolivar, junt al pavelló poliesportiu

municipal. La proposta, que va partir del
regidor d’Agermanament, Ginés Ruiz, i del
Comitè d’Agermanament de Godella, va
comptar amb el recolçament de l'equip de
govern i el rebuig, per qüestions lingüístiques, del Partit Popular. A pesar d'això
va ser aprovada en el Ple municipal del
passat mes d’abril.
Finalment els convidats van participar
també, com és ja tradicional, a diferents
activitats de les festes de Godella com
ara a les paelles, al sopar dels jubilats, a
la desfilada de moros i cristians, així com
en la solemne processó del dia 24, festa
patronal de Sant Bertomeu.
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Actuació al Capitoli.

Els alumnes de
l’Orquestra del
Conservatori, al
Capitoli

Apa va demostrar perquè està considerat la veu més important del moment del cant d'estil del País.

José Aparicio “Apa”,
gran de Godella
l'ajuntament de godella concedí la insígnia d'or al
cantant en un acte on hi hgué música, poesia i emocions

E

l divendres 14 de juny el baríton Josep Aparicio Apa va
rebre la insígnia d’or de part
de l’Ajuntament de Godella, com
a homenatge a aquest referent
nacional del cant d’estil. Tota una
vida dedicada a la cultura popular
reconeguda per les personalitats
més destacades del folklore valencià que no van fallar a la cita.
Des del Grup de Danses El Poblet
fins a Al Tall, passant per Eduard
Marco o Beniterránea. Fins i tot el
mateix Paco Muñoz va estar present entre el públic. Un espectacle multidisciplinari presentat per
Miguel Gago que va culminar amb
un Apa, visiblement emocionat,
entonant un agraïment en forma
d’albada.
Josep Aparicio, cantador i
president del Grup de Danses El
Poblet, dirigeix també l’escola de
cant d’estil d’aquesta agrupació,
l’alumnat del qual va desfilar
per l’escenari i va dedicar al seu
mestre les improvisades dedicatòries de Josemi Sánchez. Els
balls tradicionals i la música van
ser els principals protagonistes
de la vetlada. Els Claveles Rojos
regalaren dues peces a l’artista
homenatjat. La poesia directa
i autèntica d’Eduard Marco va
prendre el relleu. Al Tall va homenatjar Apa a cappella amb dos
clàssics de la seua discografia
com A Miquel assassinaren i El
cant dels maulets (per al qual es

Godella es va traslladar al segle XIX,
el passat 22 de maig, amb el concert de finalització de curs que va
oferir l'Orquestra del Conservatori
Pintor Pinazo de Godella i que va
comptar amb la col·laboració de la
Regidoria d'Educació. L'alumnat del
Conservatori professional de música va interpretar un programa molt
divers tècnicament que va donar començament amb March (first suite in
i flat), de Gustav Holst. Sota la batuta
del director i músic, Juan Amado, que
va ser l'encarregat d'harmonitzar els
diferents nivells acadèmics, instrumentistes i edats a l'escenari, la
primera part va incloure l'Egmont
overture op. 84, de Ludwing van
Beethoven i En un mercat persa,
d'Albert William Ketèlbay.
Els trenta-cinc joves en total que
van actuar van superar la prova amb
nota davant l'exigent mirada de familiars, amics i aficionats a la música en general. Gabriel Fauré, amb
el seu Pavana i Georges Bizet, amb
Carmen, van servir per tancar una
audició que va rebre una perllongada
ovació per part del públic.

Formació per als
professors del
conservatori

Ningú no hi va faltar a l'homenatge que l'Ajuntament li va retre el cantant godeller.

van incorporar les dolçaines i el
tabalet). Finalment, els membres
del grup La Beniterrània, amb
qui Apa ha gravat el seu últim
disc, van tocar diferents temes
del seu treball, interpretats per la
veu de la companya de l’artista i
cantadora també, Teresa Segarra,
i per la seua filla.

Finalment, després de la intervenció de dos de les seues
amistats d’infantesa, Francesc
Arnau Chinchilla i Francesc Andreu Garcia Ibàñez i d’una nova
actuació del Grup de Danses,
Soler va pujar a l’escenari per a
destacar la figura de Josep Aparicio, a qui va comparar, en una

poesia, al garrofer, plantat amb
força en el terreny. A continuació, va sol·licitar que l’auditori del
teatre Capitoli es posara en peus
per a rebre Apa i imposar-li la insígnia que reconeix els mèrits excepcionals del protagonista de la
nit a qui l’Ajuntament de Godella
homenatjava.

La regidoria d'Educació continua
treballant per la musica implantant un nou curs i noves especialitats, ampliant les instalacions del
centre, i millorant la formació del
seu professorar per a incrementar la qualitat de l'ensenyament
a Godella. El passat mes de juliol
tingué lloc el curs de suport informàtic de l'educació musical i fins
el 20 de setembre se celebrarà
el curs de la improvisació com a
tècnica d'ensenyament musical.
"Godella continua sent referent en
la seua aposta per l'educació en
general, i per l'educació musical,
en particular.
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Vicent Alonso rep el guardó del Grup de Danses El Poblet.
Josep Manel San Fèlix junt a Victoriano Sánchez-Barcáiztegui, José Valenzuela i regidors del Partit Popular.

Marco va ser un dels protagonistes de l'acte on no hi faltaren dansades.

El Grup de Danses El
Poblet premia al filòsof i
escriptor Vicent Alonso

L

'escriptor, professor, poeta i filòsof, Vicent Alonso, va rebre
el dissabte 25 de maig, el premi El Poblet com a reconeixement
al seu treball en favor de la cultura i
les tradicions valencianes. Es tracta
de la segona edició d'aquest guardó
que el passat any va recaure en el
Taller d'Història Local de Godella.
L'acte, al qual van acudir prop de
200 persones, va ser presentat
per Empar Renau, qui va apel·lar,
de nou, “al coratge de les persones, col·lectius i institucions que
continuen lluitant per la cultura
en temps tan difícils com els què
vivim”.
Per l'escenari del teatre Capitoli
van desfilar poetes, músics, balladors i cantants que es van sumar a
l'homenatge a l'escriptor de Godella. Eduard Marco, Manolo Miralles,

Francesc Arnau i Chinchilla, Miguel
Gago, Carmen de Massamagrell, Violí, Teresa Segarra o Apa van ser
alguns dels artistes que van participar activament en l'acte. A més
dels membres del Grup de Danses
El Poblet i la seua rondalla que van
amenitzar l'espectacle amb els seus
balls i música.
Fins i tot l'alcalde de Godella en
aquell moment, Salvador Soler, que
estava present en el teatre, va ser
“afectuosament assaltat” perquè recitara el poema de Vicent Alonso,
Estius de grills i lletanies. Després
de més d'una hora d'espectacle, Renau va donar pas, finalment, al gran
protagonista de la nit, Vicent Alonso, qui es va mostrar emocionat i
agraït i va recitar, en primícia, tres
dels seus últims poemes, dedicats a
obres d'Ignacio Pinazo Camarlench.

Comencen les obres a
Covazma Nord
Q

uatre anys ha hagut d'esperar el sector de Covazma
Nord perquè començaren
les obres de millora dels seus carrers. Ahir, sota la supervisió de
l'alcalde de Godella, Josep Manel
San Fèlix, del regidor de Contractació d'Obres i Sostenibilitat, José
Valenzuela i del secretari autonòmic d'Infraestructures, Territori i
Medi ambient, Victoriano SánchezBarcáiztegui, va començar la reurbanització de la zona després d'haver sigut aprovat definitivament
el modificat del projecte original.
“Creiem que era imprescindible
que el projecte contemplara les
autèntiques necessitats i prioritats
dels veïns i per a açò, ens reunírem
en diferents ocasions amb ells en
un procés participatiu; a més, hi
havia qüestions de sostenibilitat
que no podíem deixar passar”, va
explicar Valenzuela. “La Generalitat va a invertir 1,5 milions d'euros
en la millora de diversos carrers
de les urbanitzacions de Godella,
Covazma Nord i Covazma Sud”, va
comentar el secretari autonòmic.
“Hem tardat perquè hem volgut
donar temps als Ajuntaments al
fet que elaboraren els seus projectes, i per açò no hi havia obres en

marxa els primers mesos però al
final es demostra que el Pla Confiança ha funcionat bé i la millor
prova és que de les 52 obres ja
hi ha 48 en marxa i en un termini
de 6 mesos estaran les 52". Tots
dos van estar acompanyats en la
visita per diferents membres de la
corporació, tècnics de Conselleria
i representants de l'empresa contractista.
La Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
invertirà un milió d'euros en la
reurbanització de carrers a Covazma Nord amb l'objectiu de
millorar les condicions del ferm i
l'accessibilitat per a les persones
vianants. L'actuació es desenvoluparà en els carrers de l'Ermita,
Ponent, Baró, Mestral, Garbí, Sant
Antoni, Llebeig i Terral. “Vull agrair
a la Conselleria que haja destinat
aquesta partida a millorar la qualitat de vida del veïnat de Godella
que viu en una urbanització amb
prop de 30 anys i confie que es
complisquen els terminis perquè
allò important no és posar la primera pedra sinó l'última”.
Sánchez-Barcáiztegui va explicar que les obres comencen ara,
després d'una modificació en el

projecte per a resoldre els problemes de desguàs i s'ha compromès
al fer que el termini d'execució
d'aquestes obres no supere els sis
o set mesos.
Es rehabilitaran i ampliaran
les voreres de diferents carrers
i es modificarà la rasant de les
voreres en els passos de vianants
per a adequar-los per a persones
amb mobilitat reduïda. Les obres
inclouen tornar a pavimentar les
calçades d'aquests carrers i modificar el pendent transversal de la
calçada en el costat est del carrer
de Llebeig per a fixar la línia de
vessament de les aigües de pluja
en el marge contrari dels habitatges existents. La millora també
suposa la renovació de l'enllumenat mitjançant la col·locació de
lluminàries de tipus LED.
Així mateix, es renovaran les
zones enjardinades i s'instal·larà
mobiliari urbà, incloent la col·
locació d'un circuit biosaludable i
d'una zona delimitada d'esbargiment per a mascotes. Amb aquesta, es completaran les dues actuacions previstes al Pla Confiança
després que ja estiga finalitzada la
de Covazma Sur, el pressupost de
la qual va ser de 510.506 euros.

Nous vestidors a la piscina coberta

L

a piscina coberta municipal de Godella ha
gaudit d'una metamorfosi considerable
durant l'estiu. L'empresa adjudicatària ha
invertit 45.000 euros a renovar completament
els vestidors masculins i femenins tot canviant
la pavimentació, les instal·lacions i els materials
que encara eren els d'origen. "Volem oferir el
millor servei als nostres usuaris i això implica
que a més dels monitors, les piscines i la varietat de cursos, hem de fer-los sentir còmodes a
tot el recinte", assenyalà un dels responsables.

Dels antics banys, únicament s'han mantingut
les taquilles "el resultat de les quals és difícilment
superable i la seua qualitat ha quedat demostrada després d'haver-se mantingut molt de temps
pràcticament noves". La renovació ha permés, a
més, augmentar la capacitat dels vestidors que
a partir d'ara podran suportar vora un 20% més
de trànsit alhora, "circumstància que esdevé una
prioritat en hores punta, quan estan en marxa la
major part dels cursos", conclogueren les mateixes fonts.
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La AEDL continua
formant als aturats
cursos, jornades i tallers contra la crisi

E
Tots els cors participants s'uniren per cantar Dona, dona.

El Festival Coral Lambert
Alonso, a 8 veus

O

Magnum Mysterium , de
Morten Lauridsen, cantada a
8 veus, va ser la primera de
les dues obres que el Cor Lambert
Alonso va interpretar en el seu festival de final de curs, al qual van ser
convidats, també, el Cor de cambra
Angelus, el Sholapiarum Cantores
–tots dos de València– i el Fent Ressò, de Bétera. La formació musical
dirigida per Josep Manel Campos i
Campos va ser l'última en pujar-se
a l'escenari i va tancar la seua actuació amb l'espectacular adaptació
de Les Misérables, de Schomberg i
Kretzmer.
Abans, els cors convidats havien demostrat ja els seus grans
dots i versatilitat. El primer d'ells
va ser el Cor de cambra Angelus,
dirigit per Daniel Escriche, que es
va presentar amb un programa de
música coral tradicional. Ojos garços a la niña, Ave María, Passatge,
Duerme negrito i Canto negro van
ser les seues aportacions.

En segon lloc, el Scholapiarum
Cantores, sota la batuta de Carla
Sanmartín, va interpretar el Locus
Iste, de Bruckner, el Cantique de
Jean Racine, Op. 11, de Fauré, el
Cor di crociati i pelegrini d'I Lombardi i el Cor di profughi scozzesi
de Macbeth, tots dos de Verdi i va
acabar amb For the beauty of the
earth, de Rutter.
Com a prolegòmen del gran final, el sorprenent Cor Fent Ressò,
va inundar el Capitoli amb mitja
dotzena de veus, un singular estil
i un repertori basat, principalment,
en la música rock. Can she excuse,
O magnum mysterium, Paraules
d’amor, Hallelujah i Dust in the
wind va ser el programa presentat
pel seu director, Julio Asensi.
Finalment, i després de
l'actuació dels amfitrions, el Cor
Lambert Alonso, tots els participants s’incoporaren a l'escenari per
a cantar, conjuntament, la popular
Dona, dona.

l mes de juny, l'agenda de
cursos i xarrades de formació oferides per l'Agència
d'Ocupació i Desenvolupament
Local va mantindre a les persones aturades de Godella amb una
activitat frenètica. La primera
d'aquestes experiències va reunir a desenes de ex emprats de
la construcció i sectors derivats,
en Villa Teresita. L'objectiu era
informar sobre l'accés a cicles
formatius des dels quals regularitzar la situació de professionals
a través de l'experiència laboral.
També els emprenedors van
tenir una nova oportunitat per
a resoldre dubtes i ser assessorats per a iniciar l'aventura del
treball per compte propi. Un
any més, l'Ajuntament de Godella, a través de l'AEDL, es va
sumar a les jornades destinades
a emprenedors que imparteix el
Consorci Pactem Nord. Ho va fer,
com a seu de la segona sessió
després de la què es va celebrar
a Alboraia, el dia 12 de juny. En
les jornades es va tenir un assessorament completament personalitzat. Conceptes com la idea
de negoci, l'estudi de mercat, el
pla de màrqueting, tràmits, pla
financer, jurídic i fiscal i fins a les
possibles ajudes i subvencions
disponibles van ser agluns temes
que es van repassar en les quatre
hores de les jornades.
Finalment, i en col·laboració
amb el Servef, les persones atu-

Jornada informativa per a ex emprats de la construcció.

Taller per a emprenedors.

rades que ho van desitjar, van
tindre l'oportunitat d'assistir a
una jornada de formació per a
descobrir totes les possibilitats
que ofereix la plataforma web
del Servei Valencià d'Ocupació i

Formació. El director de l'oficina
de Burjassot, Rafael Brines, va
ser l'encarregat de presentar-la
i l'alcalde de Godella en aquell
moment, Salvador Soler, de la
clausurar-la.

El taller de valencià
de l’EPA segueix els
passos d'Estellés

P

rop d'una trentena de persones es van unir el passat 4 de
juny a la ruta Vicent Andrés
Estellés que va organitzar el taller
de valencià de l’EPA de Godella.
Entre ells, la regidora d'Educació
i de Personal, Eva Sanchis, i el
d'Esports i Agermanament, Genís
Ruiz. L'itinerari va permetre als
alumnes del taller recórrer diferents punts clau en la vida i en
l'obra del poeta més influent de la
nostra literatura contemporània,
per la veïna localitat de Burjassot.
És una ruta que hem plantejat
com a homenatge a Vicent Andrés Estellés –va comentar una de
les professores del taller, Claudia
García–, en un any en el qual es

commemora el 20 aniversari de la
seua mort, nosaltres li hem volgut rebre aquest xicotet tribut al
nostre poeta i periodista, un home
que sempre va reconèixer els seus
orígens i el seu arrelament a Burjassot i a l'horta”.
La ruta dissenyada va comptar amb diferents bases en punts
estratègics de Burjassot amb
eixida en la plaça del Pouet. En
cadascun d'ells, contextualitzat,
els alumnes, van anar recitant
poemes d'Estellés durant prop de
dues hores. L'experiència va rebre
tal acolliment que s'està valorant la
possibilitat de repetir-la en el mes
d'octubre, i de forma oberta, a tots
els que pogueren estar interessats.

Guiats pels professors.

Èxit de participació en la ruta organitzada per l'EPA.

Rapsodes improvisats.
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"Espai propi",
es consolida
i prepara la
segona edició
el mes de desembre tornarà a villa
eugenia l'exposició col·lectiva

U

na de les frases que se li atribueixen
a Mahatma Gandhi diu així: "Diuen
que sóc heroi, jo feble, tímid, quasi
insignificant, si sent como sóc vaig fer el
que vaig fer, imagineu el que podríeu fer
tots vosaltres junts". Si una sola pintura, un
únic quadre d'un dels pintors godellans pot
emocionar un japonés, un nordamericà o un
libanés, què no podria aconseguir una sala
–una obra d'art en sí mateixa com ara Villa
Eugenia– farcida d'obres d'art de tots els
artistes plàstics de Godella? Això és Espai
Propi, una experiència col·lectiva que reuneix tots aquells que dediquen la seua vida
a l'art. Ara fa un any, començà a gestar-se
aquest projecte al cap d'un dels pintors de
la localitat, Josep Ferriol. Idea ue cristalitzà
en una exposició col·lectiva que engal·lanà
Villa Eugenia en les dates nadalenques. Ara,
la Regidoria de Cultura, es planteja el següent repte: consolidar la mostra i donar-li
continuïtat.
"Per a mí era un projecte molt il·lusionant
poder fer una col·lectiva sense complexos
d'edats ni tècniques. Amb el recolçament
de Salvador Soler, en aquell moment alcalde
de Godella, que també duia al cap fer una
exposició potent amb un caràcter marcadament local, ens posàrem a treballar. Ell va
confiar en mi i va posar a l'abast del projecte
la infraestructura i mitjans per poder-lo dur
endavant i, a més, perquè tinguera continuïtat", explica Ferriol, comissari i àlma màter
d'Espai propi. "Soler, no solament va recolçar
el projecte sinó que va buscar finançament
per poder fer una mostra molt més que digna ja que, en l'època en la qual estem, no
és gens fàcil editar un catàleg com el que
vam fer. Encara que era el seu últim any
d'alcaldia, la seua idea era que l'experiència
tinguera continuïtat i coincidia també amb la
idea que rondava pel cap de molts artistes",
assenyalà Ferriol.
Franciscisco Javier Giner "Giner Bueno"
també confirmava l'argument: "És una idea
que molts ens hem plantejat en algun moment, recorde que fa un parell d'anys, en una

reunió a Xicranda, jo mateix vaig proposar
fer una mostra col·lectiva perquè és veritat
que ací, a Godella, sempre que els pintors
locals hem exposat, hi ha hagut una molt
bona acollida, a la gent del poble li agrada
vore la nostra producció".
I també Encarna Monteagudo, qui defensa de forma vehement i activa l'agrupació
dels artistes. "L'any 78 formàrem el Grup
d'Artistes Godayla de Godella, Castillo, Puig
Benlloch, Jaime Iranzo, Eduard Cortina, etc.
Ens reuníem tots els divendres amb poetes,
dalt en el Casino i fins i tot vam fer 5 o 6
exposicions. Els artistes ens podem ajudar
molt els uns als altres perquè si no, ens hi
trobem molt a soles. Ara, forme part d'una
agrupació d'uns 60 artistes que exposem
de forma continuada, dues o tres vegades a
l'any, d'entre 30 i 70 anys; independentment
de la generació a la qual pertanyes, l'objecte
està ací i aqueix és el nostre nexe d'unió:
l'obra que s'exposa i es presenta al públic".
Per a Jonay Cogollos, un dels artistes
més joves que hi estigueren presents a la
mostra, "conjugar les diferents visions dels
artistes que hi ha en el poble, trajectòries,
estils i tècniques, també és una forma de
fer poble".
Tant Cogollos com Monteagudo i Giner
Godella van formar part dels 25 artistes
que exposaren en la primera edició d'Espai
propi i que, inevitablement, patirà alguna
incorporació en pròximes fites. "Vaig fer un
recull dels artistes que jo considerava, i que
coneixia, que era gent que havia dedicat la
seua vida a la plàstica. Hi ha un grup molt
nombrós d'artistes a la localitat, alguns,
nascuts a Godella i molts altres que han
arribat de fora i s'han integrat", comentà el
comissari. Jo no sóc jutge de ningú i, per
descomptat que en la mostra de l'any passat hi havia artistes d'estils amb els que
jo no em sent identificat però això no vol
dir que el seu treball no siga reconegut;
d'altra banda, a la gent jove cal rellegir-la
constantment perquè l'evolució també és
molt gran entre aquest col·lectiu".

Alguns dels pintors que varen exposar en la primera edició d'Espai propi, abans de participar en una experiè

Tres, quatre generacions en un mateix
espai amb idees antagòniques o sorprenentment semblants. Espai propi també
ens demostrà com de lluny i d'aprop estan
uns artistes d'uns altres. "En ocasions s'intenta encasellar als artistes per qüestions
molt menys naturals que els seus propis
estils –indicà Monteagudo–, per exemple,
per generacions; hi ha una xica de 30 anys
que fa una pintura d'aire impressionista
que s'acosta més a la pintura dels Giner
que a la d'altres autors de la seua cinquena
i jo, com a espectador, m'és igual que un
tinga 60 o 70 anys i un altre 30 perquè
són obres que estan dins d'una mateixa
estètica".

Les motivacions per a cadascun d'ells
també són diferents encara que la predisposició a participar-hi, sempre és absoluta: "Espai propi interessa a tots per igual,
per motius diferents, però igualment il·
usionants, tant se val si són d'una generació o d'una altra –assenyalà el comissari–,
tots els artistes als quals els proposàrem
participar, es posaren a la nostra disposició
sense posar cap tipus de condicionant, acceptaren el lloc on li tocara, les dimensions
que li donàrem,...tot". "Per a mi és fantàstic
que existisca Espai propi; per a mi és un
luxe poder exposar al costat de Castillo o
Giner, per l'afecte i l'admiració que sent pels
veterans des de fa moltíssims anys, més
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ència d'intercanvi amb Noisy le Roi i Bailly, en 2011.

enllà del que m'interesse la figuració o l'hiperrealisme i, si a més, es poguera penjar
una obra de Pinazo, ja seria el no va més",
reconegué Encarna Monteagudo per a qui
la crisi no ha d'aturar a un artista. "Un artista sempre té treball, encara que no guanye
diners; cal seguir dibuixant, pintant, fent
esbossos, prenent notes... És clar que l'art
és el més prescindible de tot, però quan
algú et diu: 'Vols participar en aquesta exposició?', sigues qui sigues, la reacció d'un
artista és: 'Valoren el meu treball!". Giner
Godella tampoc per l'ànim per pintar a diari: "Jo no he conegut un afonament tan
gran com el que estem patint en aquest
moment; ja no és que no es venga res és

Jonay Cogollos, Encarna Monteagudo i Javier Giner "Giner Godella".

“

Espai propi interessa a
tots per igual, per motius
diferents, però igualment
il·usionants, tant se val
si són d'una generació
o d'una altra, tots els
artistes als quals els
proposàrem participar, es posaren
a la nostra disposició sense posar
cap tipus de condicionant".
Josep ferriol
artista i comissari d'espai propi

que ni tan sols hi ha interés i per això valore
encara més aquesta iniciativa. Fa ja temps
que no expose, això no vol dir que estiga
desanimat per a pintar, ho faig cada dia".
Cogollos, professor a la Universitat, també
va reflectir l'efecte de la situació econòmica
i política en els joves: "La clientela de les
galeries ha variat molt en els últims anys,
ara, de fet, no hi ha clientela; jo em moc
molt pel meu web, beques, encàrrecs... I
tampoc passa res, si arriba un moment en
el qual no puga viure de l'art, també puc fer
treballs d'il·lustrador, de dissenyador i tot
allò que tinga relació amb el visual". Així i
tot, es considera un privilegiat perquè "la
situació per als joves és molt complicada
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perquè no solament són ells els que estan
vivint aquesta crisi, també els seus pares
l'estan patint amb les pujades de taxes;
la corrupció i la desocupació acaven per
minar les seus il·lusions i expectatives de
futur i, al final, tot açò provoca que ni ells
mateixos es creen la professió d'artista i
se sumeixen a la desmotivació general, per
açò, tot estímul és benvingut, com ara la
proposta d'Espai propi, encara que no crec
que puguem pensar que formem part d'alguna cosa".
Aprofundint encara més en la idea que
no es pot considerar que els artistes de Godella tinguen un nexe en comú, més enllà
de l'art i la localitat, Ferriol assegurà: "Allò
que alguns anomenen 'escola de Godella' no
existeix però no importa, no deixem de ser
un important grup d'artistes plàstics que
per unes raons o per unes altres hem anat a
parar a este poble que, per sort, ens valora".
"Em sembla un vertader privilegi que
un poble xicotet puga viure un ambient
plàstic tan interessant i ja seria fantàstic
que, a més, l'ocasió propiciara algun tipus
de xarrada, de reunió en la qual es posaren en comú punts de vista, preocupacions,
materials,... i si m'estrenyen una mica, allò
que somiàvem fa temps: disposar d'un tòrcul, eines i materials a l'antic escorxador,
on aqueixa gent de Godella de 20 a 105
anys poguérem anar a doblegar un ferro, a
compartir experiències, aclarir-nos dubtes,
reciclar-nos i ajudar-nos", asseverà Encarna
Monteagudo qui conclogué: "Si jo sabera
que hi ha un espai comú junt als horts d'oci
en el qual, igual que estan els conreadors
d'encisams, estan els conreadors d'objectes,
no et càpia dubte que jo participaria i aportaria el que estiguera en les meues mans
o el meu coneixement perquè això seria
un estímul enorme". "Crec que propiciar i
potenciar aquest tipus d'iniciatives és un
paper que li correspon exercir als agents
públics i em sembla molt bé que Godella
recolze i promoga la continuïtat d' Espai
propi", assenyalà Jonay Cogollos.
Espai propi 2013 aboca ja el cap per la
finestra i la mateixa predisposició que es
va demostrar en la primera experiència es
respira ara quan s'insinua que el projecte
es pot consolidar i fins i tot, créixer: "Encara que hem encetat la idea unes persones,
està obert a totes les idees, de fet ja hi
ha algunes idees que revoltegen per ahí i
que podrien dolçificar el projecte", explicà
Ferriol. "Una d'eixes idees és que siga una
mostra temàtca per tractar de trobar un
fil conductor; això comportaria que molts
artistes haurien de fer l'obra ex professo i
altres hurien adequar-la, però no sé si podrem arribar a temps". Una proposta que
no tots consideren que beneficiaria a la
iniciativa: "Per a mi li restaria llibertat a
l'artista", comenta Giner Godella. També la
cartera de participants augment a poc a
poc. "En absolut es tracta d'un grup de participants tancat i per descomptat que anem
a replegar altres disciplines, segur que hi ha
gent a la qual no hem pogut accedir en la
primera edició però açò és un treball difícil,
en ocasions, discriminatori, i fins i tot, injust
però no podem conéixer totes les persones
que estan en aquest món", indica Ferriol
qui explica que el que la gent ha de fer és
anar a la Regidoria de Cultura i donar-se a
coneixer tot manifestant la seua voluntat
de participar en aquest tipus d'iniciatives.
"A partir d'ací, es contrasta la seua qualitat
i la seua trajectòria i s'incorpora al projecte".
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Martínez i Ballester, primer i segon.

Jorge Martínez,
campió del
torneig d’escacs
La Burra Pensant

Lectores en Níger. Diciembre 2011.

Cinco años paseando
Godella por el mundo
paco inclán
pte. de la asociación bostezo

¿

Qué tienen que ver unas jornadas académicas de cultura
gitana, un poemario bilingüe
valenciano-eusquera y una residencia artística en California? Son
las actividades que estos meses
estamos llevando a cabo desde
la Asociación Cultural Bostezo
para celebrar nuestros primeros
cinco años de existencia. Bostezo nació un 22 de noviembre del
2008, con la presentación del primer número de su revista en el
Muvim. Desde entonces llevamos
batallando por ofrecer una cultura a nuestra manera: lenta, desde
los márgenes, con una mala salud
de hierro, cocinada con esmero y
escasos recursos. Y siempre con
Godella como punto de partida y
retorno, nuestro epicentro periférico, el eje desde donde nos hemos propuesto, como Arquímedes
con su palanca, mover el mundo.
Tres miembros de la asociación acabamos de regresar de una
estancia de tres meses en Montalvo Arts Center, una residencia
artística ubicada en California, a
escasos kilómetros de San Francisco, desde donde hemos estado
gestando el dossier del próximo
número de la revista Bostezo,
el noveno, que está dedicado al
fracaso como método de independencia cultural. Nada más regresar
a Godella nos hemos puesto con
la edición del que será el primer
libro editado por la asociación: Estellés euskaraz, una antología traducida al vasco del poeta Vicent
Andrés Estellés que cuenta con la
colaboración de los ayuntamientos de Burjassot y Godella y que

Lector en Katmandú. Junio 2009

Librería Luvina, Bogotá. Diciembre 2012.

presentaremos el próximo mes de
noviembre en el Teatro Capitolio
de nuestro pueblo y a principios
de diciembre en la Feria del Libro
Vasco que cada año se celebra en
la localidad de Durango (Vizcaya).
Y entre medias hemos convocado
las jornadas Europa Gitana, dentro
del programa Hablamos de Europa
de la Secretaria de Estado para la
Unión Europea (SEUE), celebradas
en La Nau de la Universitat de

València y que suponen un acercamiento a la cultura europea -su
arte, cine y literatura- desde una
perspectiva gitana. Y seguimos
difundiendo, con la inestimable
colaboración de Radio Godella, el
proyecto www.bostezoradio.com
que durante el año 2012 desarrollamos en la frontera entre Ecuador y Colombia.
Como guinda, el fin de semana del 22-23 de noviembre invi-

taremos a todos los godellenses
al quinto aniversario de Bostezo.
Porque lo celebraremos en Godella, claro, de aquí somos y desde
aquí partimos. En estos cinco
años hemos participado en numerosas actividades celebradas
en nuestro municipio (ferias en
la Pujà de la Ermita y El Molino,
presentaciones de la revista, actividades culturales en Xicaranda,
Villa Eugenia y alMatadero y colaboraciones con Radio Godella,
la Burra Vella, Artefagia y Catacumba, entidades hermanas) y,
sobre todo, hemos transportado
el nombre de Godella allá donde
nos hemos presentado, incluyendo ciudades como París, Berlín,
Reykiavik, Quito, Bogotá, San
Francisco o Ciudad de México.
Somos godellenses por el mundo.
Pero siempre regresamos. Porque
aquí está la gente que, desde un
principio, apostó por el proyecto.
Y con ellos, con vosotros, queremos celebrar estos primeros cinco años. Gracias a los que habéis
aportado vuestro esfuerzo para
que este barco, siempre a la deriva, siga navegando. Y agradecer
también el apoyo de las distintas
concejalías del Ayuntamiento de
Godella, un oasis en el desierto en
cuanto al apoyo de instituciones
públicas valencianas a proyectos
que, como el nuestro, surgen desde la motivación social y cultural
de sus ciudadanos. Sin necesidad
de grandes fanfarrias ni boato.
Decía el escritor Max Aub que
se es de donde se hace el bachillerato. Nosotros somos los mismos
que, hace ya más de veinte años,
empezamos publicando libelos y
panfletos desde el colegio San
Bartolo. Y en esas seguimos.

Jorge Martínez es va proclamar
campió de la tercera edició del torneig d'escacs La burra pensant que
es va celebrar el diumenge 21 de
juliol en el Casal Jove alMatadero
i va prendre així el relleu a Jorge
León, guanyador de l'any passat.
La competència va ser dura, però
al final Martínez es va imposar als
seus rivals, en guanyar les cinc
partides disputades en el torneig.
Molt a prop, amb quatre partides
guanyades, Joaquín Ballester es va
alçar amb el segon lloc –les mateixes que Ignacio Romero i Javier
d'Hortes que li van succeir en la
classificació–.
Aquesta edició, organitzada
per l'associació La Burra Vella, ha
comptat amb la participació d'una
vintena de jugadors, de diferents
edats i nivells que s'han reptat durant més de dues hores per fer-se
amb la victòria, i també el premi:
un val de 50 euros patrocinat per
l'Associació de Comerciants de Godella i que hauran de ser gastats
en els establiments associats. Una
vesprada dedicada als escacs que
ha transcorregut en un ambient
festiu i esportiu, amb més de vuit
taules preparades per al campionat.

Creix el mercat de
venda directa
L'Ajuntament de Godella doblarà el nombre de llocs del Mercat de Venda directa de productes
del camp, que arribarà fins al mig
centenar. Des del 20 de juny, els
interessats, han pogut presentar
la seua sol·licitud en el Registre
General d'Entrada de l'Ajuntament.
Les noves activitats que
s'incorporaran seran la de venda
de producte agrícola elaborat -que
mantinga els criteris de sensibilitat
ambiental i proximitat del mercat-,
artesania -prioritzant l'artesania local i tradicional- i comerç local -de
productes relacionats amb el mercat com per exemple eina agrícola
i de jardineria, viverística, utillatge
per a la culinària o complements
de gastronomia. L'objectiu és fer
més atractiva i completa la proposta. Aquest procés d'ampliació
va ser aprovat pel Ple municipal
mitjançant un Reglament de gestió propi, una vegada la Direcció
General de Comerç ho va valorar
favorablement.

bim n Godella
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Música Cordis
celebra el seu cinquè
aniversari
el 28 de juny celebraren el final del curs

Q

milers de xiquets envaïren el Pavelló.

Tots els participants s'endugueren el merescut guardó.

Els Jocs Esportius
reuneixen a 3.000
persones al pavelló

L

es lligues autonòmiques de
futbol sala i bàsquet de les
categories prebenjamí, benjamí, aleví i infantil van viure, l'1
de juny, el moment més esperat
de l'any i, una vegada més, Godella
va exercir d'amfitriona. Més de 75
equips de tota la Comunitat van
desfilar pel parquet del pavelló municipal on l'alcalde de la localitat
en aquell moment, Salvador Soler,
i membres del Club Bàsquet l'Horta
Godella, que també van col·laborar
en l'esdeveniment, van imposar les

medalles commemoratives a tots i
cadascun dels xiquets participants.
“Godella, i aquest equip de govern,
tornen a demostrar que apostem
per la formació, per l'esport i per
no retallar el que des d'altres administracions s'està eliminant”, va
afirmar Soler; “un clar exemple són
aquests Jocs Esportius que, de no
haver sigut pels propis clubs, institucions, col·legis i Ajuntaments,
hagueren desaparegut doncs la
Conselleria ha decidit abandonarlos de forma unilateral”.

uan fa 5 anys, una vintena
de joves, es va enrolar en
l'aventura de crear Música
Cordis, era difícil preveure que
la seua evolució aconseguira els
èxits que hui cullen en els seus
concerts. En aquest breu espai
de temps, els reconeixements
els han arribat tant des del més
directe i espontani del públic fins
als més formals i protocol·laris
certàmens internacionals. Al juliol de 2012, la seua participació
en la IV edició del Concurs Internacional de Joves Orquestres que
organitza i convoca a Bratislava el
Govern d'Eslovènia, dins del programa Europa Cantat els va valdre el Primer Premi d'orquestres
de corda i el Grand Prix com la
millor de totes les agrupacions
instrumentals participants.
Aquells xiquets són ara joves
–molt joves, doncs no han superat els 20 anys cap d'ells– però,
sota l'adreça de Carlos Marquina
i la metodologia dissenyada per
Shinchi Suzuki, s'han transformat
en músics professionals que dia a
dia, concert a concert, demostren
una progressió vertiginosa fins a
acostar-se a la perfecció tècnica
i interpretativa. El passat 28 de
juny, el Capitoli va acollir el seu
concert de finalització de curs en
el qual La Dansa dde los cuatro
huesos, de Salvador Martínez va
ser la primera peça que tocaren.
A continuació, Lullaby for Strings,
de Gershwin i St. Paul’s Suite,

Els joves intèrprets, fregaren la perfecció.

de Gustav Holst, van completar
la primera part de l'audició. La
segona va continuar amb Holst
i la seua Brook Green Suite i va
concloure amb la Suite Holberg’s
de Edvard Grieg. Per descomptat,

no va faltar el reclamat bis amb
el qual Música Cordis va acomiadar definitavemente el curs i que
va recuperar a la ja emblemàtica
Dues melodies irlandeses, de The
Corrs.

Godella cobreix les 21 places de “La Dipu te beca”.

JÚNIORS SOM RENT DE GODELLA.

L'alcalde de Godella, Josep Manel San Félix, i la regidora de Personal i
d'Educació, Eva Sanchis, van ser els encarregats de rebre el passat 1 de
juliol als 21 estudiants que han gaudit del programa d'ajudes formatives de la Diputació La Dipu te beca. Tots ells, estudiants majors de 18
anys que cursen estudis oficials tals com a Administració i finances,
Econòmiques, Informàtica, Pedagogia, Educació física, Treball social,
Agrícola, Periodisme o Comunicació audiovisual, entre altres.

Ja feia anys que els Júniors no omplíem dos autobusos per a un campament d’estiu, per això el dia 22
de Juliol, 83 xiquets, 16 monitors, cuineres i Ricardo Estrems (consiliari de la parròquia Sant Bertomeu)
iniciaven aquesta aventura amb grans expectatives, il·lusió i moltes ganes.
Aquests dos autobusos van descarregar a Guardamar del Segura (Alacant), i allí van passar 10 dies
desconnectats de la tele, l’ordenador i el mòbil, 10 dies de compartir-ho tot, de gaudir de la platja, de
prendre el sol, de menjar com a reis, de ballar i cantar fins quedar-se afònics, 10 dies que marquen el
final d’un curs que començà bé i acabà millor.
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Els esports no tanquen
per vacances
el torneig de tenis i pàdel i els campus de
bàsquet i multiesortiu centren l'activitat

L

'estiu s'identifica en molts casos amb el descans i les vacances però no és eixe el cas
del Poliesportiu i les instal·lacions
esportives en general, l'activitat
dels quals, a pesar de descendre,
es manté a bon ritme durant els
messos de juliol i agost. Piscina
recreativa a banda, les activitats
han sigut molt diverses amb un
campus multiesportiu per a joves
d'entre 11 i 16 anys, que tingué
lloc la primera quinzena de juliol
i al qual van participar 6 xiquetes
de Noisy le Roi i Bailly –els pobles
amb els quals Godella està agermanada–; al campus es va practivar
multitut de disciplines esportives
com ara tenis, basquet, futbol i tècniques de circ. Una setmana abans,
no obstant, i amb l'objectiu de facilitar la conciliació laboral i familiar,
el Regidoria d'Esports, juntament
al Club de Bàsquet l'Horta, posà
en marxa el Campus de Bàsquet
per a xiquets d'entre 5 i 11 anys.
L'acceptació de la proposta va ser
molt satisfactòria ja que encara no
havien començat la seua programació la majoria d'escoles infantils.
55 xiquets varen participar en este
campus en el qual, encara que el
bàsquet va ser l'eix principal, hi hagué temps per a gaudir de molts
altres esports i activitats lúdiques.
D'altra banda, i encara que els
cursos regulars varen detindre's
en arribar l'estiu, s'han mantingut
bona part d'ells perquè la demanda
mai s'atura del tot. Així, activitats
esportives d'estiu per a adults
com el tenis, el pàdel, el pilates,
la gimàstica de manteniment i
l'aquagym, han continuat funcionant al poliesportiu municipal o
a la piscina d'estiu amb diferents
horaris..

Marc Celma i Javier Vivó en una actuació.

Mentat diu adéu
després de 15 anys
la burra vella organitzà el comiat

El bàsquet va ser un dels protagonistes de l'estiu per als més menuts.

“

La nostra
obligació és oferir
alternatives d'oci
perquè la nostra
ciutadania puga
gaudir de les
seues vacances
fent esport i en família, per
això som conscients que
cal mantindre la qualitat
del servei i la diversitat en
l'oferta”.
genís Ruiz
regidor d'esports

Pel que fa al club de futbol,
l'oferta habitual també s'ha ampliat
enguany amb la incorporació d'un
equip femení les inscripcions per
al qual han sobrepassat totes les
expectatives.

Per últim, els tornejos de tenis
i pàdel tornaren a protagonitzar
les competicions estivals del poliesportiu. El gran ambient i nivell
dels participants va ser una de les
característiques més destacades
pel regidor de l'Àrea, Genís Ruiz,
qui va presidir el lliurament de
trofeus. "La nostra obligació és
oferir alternatives d'oci perquè la
nostra ciutadania puga gaudir de
les seues vacances fent esport i en
família, per això som conscients
que cal mantindre la qualitat del
servei i la diversitat en l'oferta",
assegurà Ruiz.
Una diversitat, reflectida en
la programació presentada per a
enguany per a la qual ja estan en
marxa les inscripcions. Pels matins, de 8 a 14'30, i dimecres per la
vesprada de 17 a 20 hores. Ja hi ha
llista d'espera en pilates, bàsquet,
tenis i pàdel.

L

a formació godellana de
música, Mentat, es va acomiadar el cap de semana
del 29 i 30 de juny del seu públic en dos concerts organitzats
per l'associació La Burra Vella.
Després de 15 anys de trajectòria, Javier Vivó i Marc Celma,
acuitats per la realitat socioeconòmica del país, tanquen
una aventura musical per la
qual han passat bona part dels
millors músics de Godella.
El divendres 28, van posar
la banda sonora en directe a la
pel·lícula de terror La caiguda de
la casa Usher, filmada en 1928
i dirigida per Jean Epstein, una
pràctica habitual en la formació. El dissabte, un carrusel de
grups va homenatjar Mentat,
que va tancar el teló després de
l'actuació de Teletext, Encabronation i Trocotombix.
“Moltíssimes gràcies per venir a acomiadar-nos en el nostre
últim concert. A totes la bandes
que heu volgut vindre en un dia
tan especial per a Marc i per a

La piscina de Godella
supera les previsions

E

l 21 de juny, a les 7.40 hores,
va començar oficialment
l'estiu i tan sols unes hores
més tard, la piscina recreativa de
Godella va obrir les seues portes
per a oferir una alternativa d'oci,
econòmica i de qualitat a tota la
ciutadania de Godella. Encara, a
hores d'ara, la instal·lació continua oberta els caps de setmana
fins el mes d'octubre. El complex
recreatiu, situat entre el polígon

i el barri d'Obradors, ofereix un
servei lúdic i d'entreteniment
amb un aforament limitat de 251
persones.
Enguany, s'ha mantingut el
servei del quiosc-bar i s'ha tornat a habilitar la zona per a poder menjar i beure dins del propi
recinte que tant èxit va tenir el
passat any i que contribueix a
aportar el caràcter, eminentment
familiar, a la instal·lació. El preu

La piscina d'estiu vengué tots els seus abonaments.

mi –va comentar Javier Vivó–, ens
haguera agradat que participaren altres bandes que valorem
molt, però no va poder ser... Gràcies també al col·lectiu La Burra
Vella de Godella, per un treball
excel·lent en l'organització, a totes les persones que han format
part de Mentat en algun moment, i a totes les que han sigut
partíceps d'aquest projecte amb
el seu suport o de qualsevol altra forma (la llista de noms seria
interminable). Per descomptat, a
la gent que ha mostrat interès
per nosaltres, als què aprecien
la nostra música i a aquells que
ha vingut als nostres concerts
durant tots aquests anys“.

de les entrades ha sigut diferent per als residents a Godella
i per als veïns d'altres localitats.
2,50€ i 4,00€, respectivament,
han sigut els preus de l'entrada
individual, que serveix per a tot
el dia. A més, els usuaris de la
piscina han tingut l'oportunitat
de traure’s abonaments de 10,
20, 40 i 80 banys, amb preus que
han fluctuat entre els 15 i els 65
euros, per a les persones empadronades a Godella i, entre els 30
i els 120 euros per a les no empadronades a la localitat. També
per als residents en el poble s'ha
oferit la possibilitat d'adquirir un
abonament familiar, amb nombre
il·limitat de banys per un preu de
75 euros.
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L'escoleta d'estiu

L'expedició reivindicativa va ser un èxit de convocatòria.

Pròxima parada, Alcoi

E

l passat dissabte 29 de juny
l’Associació Ferroviària de
Godella i la plataforma “Salvem el tren” de l’Alcoià-Comtat
emprengueren un viatge molt
especial: un recorregut en tren a
favor de la línea Xàtiva-Alcoi amb
l’objectiu d’evitar la seua supressió.
La jornada estigué marcada
per un fort caràcter reivindicatiu
que es va poder apreciar en cada
una de les activitats que es van
realitzar al llarg del dia. El tren
va arribar sobre les 11.30h, hora
prevista, a l’estació d’Alcoi, en la
que el grup de dolçainers Sol Major els va donar la benvinguda. A
continuació, un breu discurs de
Roc Mompó, escriptor del llibre

El ferrocarril Alcoi-Gandia, i de
Joan Lluís Llop, documentalista
de l’Associació Ferroviària de Godella.
I un altre viatge. Esta vegada
amb autobús fins a la localitat de
Batoi, des d’on es va emprendre
una excursió per la Via Verda fins
a arribar al pont de les Set Llunes. I en acabar de dinar, una altra
vegada a l’autobús per a emprendre el camí fins al centre històric
d’Alcoi, que es va visitar de la mà
de l’historiador Gabriel Guillem.
Al final del dia, el tren va tornar a posar-se en marxa per a
portar als passatgers de volta a
l’estació de tren de Xàtiva.
Però, el viatge encara no ha
acabat.

final de curs de l'escola de música. Els alumnes oferiren
diferents concerts on demostraren els seus progressos.
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San Fèlix supervisà les zones de barrancs amb els tècnics de la Diputació.

Godella aconsegueix
que Diputació netege les
lleres dels seus barrancs

Crespo es quedà a 7 segons del rècord de la prova.

Jorge Crespo s'imposà L
en la XI Volta a peu
CRISTINA GONZÁLEZ VA POLVORITZAR EL RÈCORD

L

'atleta gallec, Jorge Crespo
es va imposar en el Memorial Pepe Alonso amb un
temps de 42 minuts i 48 segons,
7 més dels què va invertir, el passat any, Miguel Vázquez a recórrer els mateixos 12 quilòmetres
i 600 metres de la prova mancomunada entre Godella i Rocafort.
Amb un ritme arrollador i constant, Crespo va prendre els seus
primers metres de distància en
la primera part de la carrera i ja
ningú va ser capaç de seguir-li
d'a prop. Amb una mitjana de 3
minuts i 23 segons el quilòmetre,
el vencedor va arribar a meta 3
minuts i cinc segons abans que
el segon classificat, Eduardo
Millán. El tercer atleta a entrar
en meta i primer local va ser el
godellense Mario Rovira, que va
fer una mitjana de 3 minuts i 41
segons el quilòmetre per a acabar la prova amb un temps de 46
minuts i 33 segons.

a Diputació de València netejarà de forma imminent les lleres dels municipis de Godella,
Torres-Torres, Xella, Sot de Xera i Gilet a través de les brigades forestals
de Imelsa, que s'han posat al servei
dels ajuntaments de la província per
a adequar els barrancs que acumulen herba i brutícia per tal d'evitar
inundacions i estancaments d'aigua.
Aquest procés de neteja, Godella
el feia regularment cada any, unes
vegades, amb subvencions de Conselleria com ara el PAMER –que ja
han sigut suprimides– i unes altres,
amb recursos propis. "A partir d'ara,
no només tindrem totes les lleres,
des del Pavelló fins al Barranc dels
Frares netes i preparades per a la

temporada de pluges sense que
coste un sol euro a l'Ajuntament,
sinó que comptarem amb un manteniment periòdic, en el qual també
col·laborarà el consistori, gràcies al
compromís que hem aconseguit de
Diputació", va explicar l'alcalde de
Godella, Josep Manel San Fèlix.
L'equip de responsables de les
brigades de Diputació, tècnics de
Conselleria, així com el regidor de
Sostenibilitat, José Valenzuela i el
mateix San Fèlix, realitzaren el passat 5 de setembre una visita als barrancs de la localitat per confirmar
que no hi havia cap impediment per
començar les tasques de neteja i
acordar els terminis de manteniment
periòdic.

RÈCORD FEMENÍ

On si va haver-hi rècord va ser
en categoria femenina. L'atleta
del Bikila Nike València, Cristina
González, va polvoritzar la marca
aconseguida en l'última edició per
Esther Balaguer. Els 54 minuts de
l'atleta de la UPV van quedar molt
lluny dels 50 minuts i 38 segons
que va tardar González a completar el recorregut. Per darrere, més
de 470 corredors que van gaudir
de l'itinerari entre els quals no
va faltar, un any més, el regidor
d'Esports i Agermanament, Genís Ruiz. Els últims a entrar en
meta ho van fer transcorreguda

Cristina González polvoritzà el rècord en una jornada festiva.

exactament 1 hora i mitja. El lliurament de premis la van presidir
el propi Ruiz, l'alcalde de Godella
en aquell moment, Salvador Soler,
i el regidor d'Esports de Rocafort,
Ricardo Pérez.
La XI edició de la “Volta a Peu”
de Godella-Rocafort va culminar
la jornada festiu-esportiva que
arrancà a les 18h de la vesprada
amb les tradicionals carreres infantils en les quals també es van

superar totes les expectatives.
Dividits per edats, els més xicotets també van poder participar
en la prova i portar-se un inesborrable record, una samarreta i
una medalla. Per a l'organització
de la carrera va haver-hi més de
100 voluntaris entre membres de
Protecció Civil, atletes dels clubs
A les Nou i Rocafort Running i
del col·lectiu Cien Pies, a més de
la Policia Local.

Sant Bertomeu diGUÉ adéu al col·le amb teatre.
El grup de teatre de primer de Batxillerat del col·legi Sant Bertomeu, sota la direcció de Josep Ferriol, va posar en escena l'obra de
l'autor anglés Michael Frayn, Quina ruïna de funció (1982), una boja
comèdia que narra els avatars de l'estrena d'una obra de teatre plena
de delirants i divertits contratemps. Emilio Bozzo, Amparo Sanchis,
Fernando Santafosta, Ana Laura Vinya, Toni Soriano, Laura Lozano,
Borja Molina, Tamara Puig, Borja Navarro, María Navarro i Andrea
Arnau van participar en la representació.
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Els menuts, a
Ràdio Godella

El Mago Thomas va fer de contacontes.

La música també tingué el seu protagonisme en el festival.

El Festival Menuda
Festa, marató d’activitats
per a tota la família

D

es d’inflables fins a concerts de música per a tots
els públics passant per paella, embotits, contacontes i màgia. Tot, en un sol dia i en un mateix lloc. El Casal Jove alMatadero
va ser la seu del I Festival Menuda Festa organitzat per Letsgo
Produccions, La Viejita Música i
Monterrey que es va celebrar el
dissabte 27 de juliol. Prop de 12
hores d'activitat frenètica que va
començar a les 11 del matí amb
castells inflables, globoflèxia,
pintacares i jocs dirigits als més
menuts que, mentre es divertien,
gaudien de la música pop rock de
Morondo, primer; i indie rock, de
Mole, després.
“El Casal Jove és l'espai de
tots els nostres joves, el seu lloc
natural de trobada –va comentar
l'alcalde i regidor de Joventut,
Josep Manel San Fèlix–, i aquest
tipus d'iniciatives ens permeten
atreure un públic nou al que podem començar a fidelitzar amb

aquest tipus de propostes i tallers”.
A les 14 hores va arribar l'hora del menjar. Paella, embotits
i beguda a preus populars amb
sobretaula a l'estil tradicional,
amb una projecció de dibuixos
animats fins a l'hora de la màgia.
A les 17.30 h, la sala polivalent
del Casal Jove es va transformar
amb un conte, barrets, conills i
la vareta del mag Thomas que
va transportar les persones assistents a un món de llegenda
de la mà de Serafín i el rei Caraplana. Per tancar el festival,
els New Macarrons van ocupar
de nou l'escenari del pati de l'antic escorxador i van animar les
persones presents amb les seues versions de clàssics del pop
rock nord-americà. Sense baixar
el ritme, el grup Tupperguare va
tirar el teló a la primera edició
d'aquesta experiència per la qual
van passar més d'un centenar de
persones.

El passat 23 d'abril, alumnes
del col·legi públic El Barranquet
van visitar els estudis de Ràdio
Godella per recitar i gravar diversos poemes en homenatge
a Vicent Andrés Estellés amb
motiu del vint aniversari de la
seua mort. Com els va agradar
tant l'experiència, van decidir repetir un mes després amb més
poemes d'altres autors.
A més, com és habitual, durant el mes de juliol, també van
estar abocant a les ones tot allò
que els passava pel cap els xiquets de l'escoleta d'estiu que organitza l'Ajuntament de Godella.

Godella aprova
el requisit
lingüístic
Godella ha aprovat el requisit
lingüístic per a accedir als llocs
de treball de l'Ajuntament amb
atenció al públic i formarà al seu
professorat a través de l'Escola
Permanent d'Adults perquè tots
els veïns i veínes de Godella puguen ser atesos en qualsevol de
les dues llengues oficials.

Desenes de participants donen la volta al poble.

La Volta al terme
supera el seu rècord
de participació
la marxa compleix la tercera edició

E

ls Amics de la Volta al Terme
són cada any més. En la tercera edició d'aquesta prova
no competitiva, 118 persones es
van sumar a la marxa doblegant
així el nombre de participants de
la primera edició i augmentant en
40 els de la segona.
“Hem aconseguit superar
obstacles administratius que ens
impedien ser més estrictes amb
el perímetre de la localitat –va explicar Eduardo Galindo, membre
del col·lectiu organitzador–, com
a vies que pertanyien a Diputació, passos perillosos i ara, els 21
quilòmetres que recorríem anteriorment s'han quedat en uns 18,
a més incorporem un autobús a

meitat del recorregut per si a
algun participant li poguera fer
falta i fins i tot banys químics,
i més punts de habituallament”
“És una prova ja consolidada
que promou l'esport sa, la convivència, el respecte per la naturalesa i fomenta el coneixement
del nostre entorn –va comentar
el regidor d'Esports, Genís Ruiz–;
per aquesta raó, un any més, la
Regidoria d'Esports va recolzar
aquesta iniciativa als organitzadors de la qual volem reconèixerlos el seu gran esforç i excepcional compromís per aconseguir
que la marxa oferisca totes les
garanties de seguretat i una gran
qualitat”.

taller de teatre de l’EPA
comiat amb lorca
L'obra de Federico García Lorca,
Amor de don Perlimplín con Belisa su jardín, va ser la tragicomèdia que els membres del taller
de teatre de l'EPA van triar per
a acomiadar el curs davant prop
de 300 persones que van acudir
al Capitoli el passat 13 de juny.
Els quatre quadres de la peça van
estar acompanyats per xicotets
entremesos escrits per a l'ocasió
pel professor i director, Josep Vicent Domínguez.

França al Campus Multiesportiu

N

ora, Mathilde, Maud, Orlane i
Anaelle són els noms dels habitants que, per 15 dies, formaren part de la localitat. Aquests
cinc joves francesos van aterrar a
l'aeroport de Manises procedents
de Noisy le Roi, on van ser rebuts
per una delegació de representants
de Godella i les seues famílies acollidores. Tenen entre 13 i 15 anys i
participaren al Campus Multiespor-

tiu de Godella durant dues setmanes
d’estiu.
El Campus Multiesportiu, organitzat per la Regidoria d'Esports, va
ser una iniciativa dirigida a facilitar
la conciliació familiar i laboral de la
ciutadania de Godella i que s'afegí a
altres alternatives com la de l'Escoleta
d'estiu que organitza la Regidoria de
Joventut i que també va començar l’1
de juliol.
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Fachada del Ayuntamiento.

Las obras del
Ayuntamiento
siguen al ritmo
previsto

Tramo de Vista Alegre semaforizado.

Burjassot y Godella
acuerdan cambiar el
sentido de Vista Alegre

E

l Ayuntamiento de Burjassot ha accedido a incorporar en el planeamiento
de reordenación del tráfico de
su municipio la propuesta para
mitigar los problemas de circulación entre ambas localidades,
que trasladó Godella, a través de
la Concejalía de Sostenibilidad y
Tráfico. La medida consiste en
invertir el sentido de la circulación en la calle Gravina y en
hacer de doble sentido el tramo
de la calle Vista Alegre que conecta Gravina con Lauri Volpi.
“De esta manera, Godella recupera una salida natural hacia

la calle del Camp del Cigronet
–comentó el concejal del Área,
José Valenzuela–; y Vista Alegre,
además, ha sido regularizada semafóricamente para canalizar y
racionalizar el tráfico hacia Lauri
Volpi”.
José Valenzuela se mostró
satisfecho por la evolución de
las negociaciones entre los
responsables de ambos municipios cuya consecuencia es “la
mejora en la calidad de vida de
la ciudadanía de los vecinos y
vecinas de Burjassot y, por supuesto, de Godella”, concluyó
el edil.

"Epic Time", nominat als
premis nacionals ASESPOD

E

l programa que dirigeix
Rubén Soto a ràdio Godella ha sigut seleccionat
entre els vint millors programes
de ràdio a nivell nacional en les
votacions que fa l’audiència en
els premis que otorga l’asociació
ASESPOD.
La fase de selecció del guanyador va ser oberta a mitjans
d’agost i conclourá l’1 d’octubre,
fins aleshores Epic Time competeix amb uns altres dinou programes de tot l’estat espanyol
per aconseguir aquest guardó
que otorga la gent que escolta
la ràdio a través del seu vot.

El guanyador d’aquest premi s’anunciará durant les VIII
jornades de podcasting “Jpod
‘13” que es realitzarán a Madrid entre el 4 y el 6 d’octubre
i serán un punt de reunió per a
molts comunicadors, amants de
les noves tecnologies i creadors
de continguts digitals principalment en el camp del podcasting,
que es la ràdio emesa a través
d’internet.
"Epic Time" tornarà la pròxima temporada a emetre a Ràdio
Godella, a través del 98.0 i ho
farà tots els dillunsos, de 19 a
20 hores.

La planificación de los trabajos
contemplados en el proyecto
aprobado de la obra del Ayuntamiento se están cumpliendo,
según el concejal de Contratación de Obras, José Valenzuela,
"tanto en el tiempo como en
la calidad de la construcción".
En este mes de septiembre se
licitará la construcción de un
centro de transformación para
dotar de suministro de energía
eléctrica al Ayuntamiento que
cubra las necesidades actuales
y futuras. La previsión es que
el próximo mes de diciembre
sea un mes de verificación del
conjunto de todo el edificio y
sus servicios. El pasado mes
de mayo se realizó una visita
en obra a la que fueron invitados todos los concejales. La
Dirección Facultativa de obra y
la de la empresa constructora,
les informaron y recogieron sus
consideraciones. El próximo 19
de septiembre se realizará otra
visita a obra a la cual se invita a
los cuatro sindicatos presentes
en el Ayuntamiento. "La voluntad de todos los miembros de
esta corporación municipal es
alcanzar satisfactoriamente la
finalicación de la obra por dos
razones básicas, una acceder
a una mejora y calidad de los
servicios que ofrece el Ayuntamiento a todos los ciudadanos/
as y otra, acabar con el gasto
económico que supone el alquiler oficinas provisionales Ayuntamiento".

Les targetes de felicitació es repartiran, principalment, a les escoles.

AVIVA enceta una
campanya per felicitar
l'aniversari en valencià

L

’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Godella realitza campanyes de
promoció del valencià en tots els
àmbits municipals. És amb aquest
objectiu i atesa la dificultat de mares i pares de trobar materials de
papereria en valencià que ha editat unes targetes d’invitació per a
festes d’aniversari en valencià en
col·laboració amb altres poblacions
valencianes.
Les targetes es repartiran a
la població de Godella a través,
principalment, de les escoles del
nostre municipi durant aquest
curs escolar que comença. També
mitjançant els comerços i les empreses locals que venen productes
o presten serveis relacionats amb
les festes d’aniversari perquè les
distribuïsquen entre la clientela.

Aquestes targetes porten,
a més de les indicacions per a
les dades de la festa, la cançó
d’aniversari en valencià amb la
intenció de divulgar-la i contribuir així a fer que un acte familiar
i social tan habitual com és una
celebració d’aniversari puga ferse en valencià.
A més, si alguna persona
desitja disposar del material
d’aquesta campanya o necessita
assessorament lingüístic, només
cal que ho demane a l’Agència de
Promoció del Valencià (tel. 963
638 056, ext. 2220, o 607 017
026 i adreça de correu electrònic promociovalencia@godella.
es), que es troba situada en les
dependències de l’Ajuntament
(c/ dels Soguers, 2, 46110, de
Godella).

La ciudadanía
decide destinar
40.000 euros a los
más necesitados
Tras dos meses y medio de recorrido
se han realizado las diferentes asambleas de vecinos/as en las que se han
expuesto, defendido y, finalmente,
votado las iniciativas ciudadanas a
debatir en la mesa de los presupuestos por las 12 personas representantes. El día 28 de mayo se aprobó, por
unanimidad, la propuesta ciudadana
de destinar el importe de la partida,
íntegramente, 40.000 euros–, a alimentos no perecederos para la ciudadanía que, previo estudio por los Servicios Sociales municipales, reúnan
las condiciones de emergencia social.
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El festival de música
de cámara se supera
en su quinta edición
Tots els premiats de l'edició d'enguany.

El col·legi El Barranquet,
triomfa als Sambori 2013

E

l col·legi públic El Barranquet
es situa, un any més, en la
llista dels col·legis guanyadors dels Premis literaris Sambori
2013, que en la seua edició número 14 continuen promovent l’ús del
valencià dins de l’àmbit escolar. En
aquesta edició, tres han sigut els
contes premiats en la secció de comarques, i un d’ells també conquerí
el Premi Sambori-País.
Amb P de Pinazo, de la classe
de segon d’infantil i Què és de les
nostres dents?, de la de tercer, els
alumnes d’El Barranquet guanyaren
els premis que el jurat de la Fundació
Sambori entregà el passat 20 d’abril
a Alboraia, on acudiren alumnes, professors i pares per a gaudir d’una
vesprada amb molta literatura.
La gran sorpresa vingué quant
El pimentó de Vicent, de Pau Sastre, passà a competir en la secció
de comarques pel reconeixement
definitiu d’arreu el País Valencià.
Un conte que es va imposar sobre
els altres tres premiats – Turixí,
empatat en la tercera posició amb
Quina bogeria de prestatgeria, i
Açò sí que és perdre el cap–, per a
guanyar el primer premi del Segon
Cicle de Primària.
En l’acte, que es va celebrar a
L’Universitat d’Alacant el passat 25
de maig, també es va reconèixer
el treball dels professors d’El Barranquet, ja que Mari Pau, i el seu
grup de xiquets de quatre anys,
van rebre la menció comarcal per
a la metodologia.
“Tota la comunitat educativa
d’El Barranquet estem, natural-

ment, molt contents per haver
arribat a la final del concurs, i per
haver destacat a nivell de país entre tantes escoles”, es va publicar
en el darrer número de la revista
del col·legi, en la qual, a més, es
poden llegir íntegrament les obres
premiades.
Per una banda, Amb P de Pinazo és un homenatge carismàtic
i molt colorit a la commemoració
dels 100 anys de la medalla d’honor
que el pintor Ignacio Pinazo rebé
en l’exposició de Belles Arts. Un
resum dels fets més rellevants de
la seua vida i obra, que els alumnes d’El Barranquet conegueren de
la mà de l’Ajuntament de Godella.
Per l’altra, Què és de les nostres
dents?, és un conte que explica el
procés de caiguda de les dents des
del punt de vista d’uns xiquets i
xiquetes que encara creuen en el
Ratolí Pérez i en la màgia.
En un format ja sense
il·lustracions però també màgic,
El pimentó de Vicent, és un relat
àgil i divertit que fa referència a la
poesia de Vicent Andrés Estellés:
una combinació de realisme i invenció que té com a protagonistes
a tres xiquets, Jordi, Joan i Miquel.
L’escola i l’horta són els escenaris
on transcorre aquest conte, suficientment extens com per albergar, fins i tot, uns versos del poeta
de Burjassot.
Tant els alumnes d’infantil com
el guanyador del primer premi
Sambori-País, estan de vacances,
però segur que continuen llegint
i augmentant la seua creativitat.

cor de la vila. Villa Eugenia acollí el 29 de juny, la 18ª edició del
certamen de música coral “Música a l’estiu a Godella”.

V

olvió a ser la música la protagonista en Godella delel 9 al
18 de julio con la celebración
del Festival Residències de Música
de Cambra. Más de una semana
en la que se realizaron ensayos,
encuentros con músicos y, por supuesto, muchos conciertos. El primero de ellos, incluido en el ciclo
de guitarra de Villa Eugenia, corrió
a cargo de las prodigiosas manos
del guitarrista francés Rémy Reber.
Esta quinta edición contó, además, con algunas novedades. Entre
ellas, el concierto de “Jóvenes talentos” que reunió a dos grupos de
música de cámara: un quinteto que
se redujo a tres, el Trío Attacca y el
Quinteto Frontela. El director del
festival, Joan Enric Lluna, mentor
de alguno de estos “jóvenes y talentosos músicos”, como él mismo
los definió, presentó el concierto
que tuvo lugar, también, en el Centro de Arte Villa Eugenia.
Pero las sorpresas no terminaron aquí, pues la calidad y frescura
del Quinteto Frontela convencieron
también al público que escuchó, de
la mano de Pere Sansó a la flauta;
Vicent Salvador al oboe; Àlex Villanueva al clarinete; Marc Moragues
a la trompra y Josep Casadellà al
fagot, el Quinteto en Do menor de
Mozart y Klaine Kammermusik Op.
24 nº2, del alemán Paul Hindemith.
Pese a que la semana avanzaba
imparable, el programa oficial de
conciertos todavía no había arrancado, aunque no se hizo de rogar. El
13 de julio a las 22.30h el Teatro Capitolio se convirtió en el escenario
idóneo para la joven formación del
Quintet Frontela, que dio paso a la
agrupación Moonwinds, con Enric
Lluna a la cabeza, y al chelista local,
José Mor. En la segunda parte, bajo
la dirección de Lluna, los integrantes de Moonwinds, Música Cordis
y el quinteto de los “jóvenes talentos”, se reunieron en el escenario.
Y entre el público, el barítono José
Antonio López, cargado de dotes
dramáticas y musicales, intervino
en mitad de la actuación El maestro de Capella para sorprender y
divertir al público.
La siguiente cita ineludible para los aficionados a la música de
cámara fue el segundo concierto
oficial del festival, cuya protagonista fue la voz íntima de la soprano
Isabel Monar, que junto a Alejandro
Friedhoff, Rubén Marquès y Carles
Budó, debutó con Let the bright Seraphim, una de las obras más conocidas de Haendel. También esa
noche deslumbró el clarinetista
y director del festival, Joan Enric
Lluna, y su discípulo, Àlex Villanueva, que junto al resto de músicos

Joan Enric Lluna hizo de director de una simpática orquesta.

La Ermita de Campolivar volvió a aacoger una jornada de conciertos.

Javier Perianes.

de Moonwinds y de la Orquesta
del Palau de Les Arts inundaron
el pequeño altar de la Ermita de
Campolivar. El concierto finalizó
con una degustación de horchata
y fartons, a cargo de la Associació
d’Amics de la Música de Cambra,
que sirvió para acercar más aún a
público y músicos.
La tercera sorpresa vino de las
manos ágiles del reconocido pianista Javier Perianes, Premio Nacional
de Música 2012 y discípulo de Josep Colom, quien ya acudió como
invitado al festival el año pasado.
Un concierto excepcional del que
los asistentes se sintieron partícipes, ya que esa misma tarde Peria-

nes atendió a un público curioso en
un encuentro-concierto en el que se
habló de las influencias del músico,
de las singulares relaciones entre
Debussy y Falla y de su predilección por la música de cámara.
La aparición de Perianes y del
propio Lluna, constituyó uno de los
momentos mágicos de la noche, ya
que ambos artistas unieron talento y dedicación para interpretar
Piezas de fantasía para clarinete
y piano op.73, de R. Schumann. Y
el final, una vez más, corrió a cargo de miembros de la agrupación
Moonwinds, músicos de la Orquesta del Palau de Les Arts y, en esta
ocasión, los dos pianistas invitados,
Juan Carlos Garvayo y Carles Marín.
Un último concierto en el que
Lluna agradeció la colaboración
“económica y anímica” del Ayuntamiento de Godella, así como la
participación de músicos y público,
“porque sois los que le dais sentido a todo esto”, concluyó. Un breve
discurso que dio paso a Virtuosismo mágico, un espectáculo que
contó con un “grupo de músicos
muy especial y con mucho talento”,
en palabras del propio Lluna; viejos
conocidos, en su mayoría, del público godellense y habituales participantes en anteriores ediciones
del festival.
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Festes 2013 (1...)
Les festes patronals de
Godella tornen a reunir la
ciutadania als carrers

L

es festes patronals de Godella van començar, oficialment, el divendres 16, però els actes relacionats
ja portaven dies succeint-se abans de l'esperat pregó, que aquest any va recaure sobre José Aparicio “Apa”,
Teresa Segarra i un grup de música valenciana, tots ells
sota la rima de Josemi Sánchez. Un cap de setmana en
el qual va destacar, un any més, la Fira de la Tapa, a la
qual van acudir nombrosos restaurants de la localitat
i la Banda del Casino Musical de Godella; així com les
trobades taurines organitzades per la penya La Cuna
o les semifinals del XII Campionat de Pilota a Llargues
Josep Manel Torré i Cepa, un campionat en el qual va
acabar imposant-se, ja en la final, el CP Meliana a l'equip
godellà per 10 jocs a 0.
Aquest mateix divendres, al parc del Molí, es va
celebrar el Sopar de la Solidaritat en el qual el Casal
de la Pau va compartir, de nou, el seu projecte amb la
ciutadania. Un sopar en què van col·laborar multitud
de col·lectius de la localitat.
El cap de setmana va concentrar gran part de les
activitats del programa de festes. El dissabte va arrancar l'exposició de maquetes de trens a l'Antic Mercat,
també va tenir lloc una de les set festes infantils que
es van realitzar al llarg de la setmana, entre les quals
van triomfar l'espectacle de màgia El show de Micro
i El Pequexef; la duta de Sant Antoni, des de l’Ermita
fins a l'església de Sant Bartomeu i, ja entrada la nit, les
paelles populars, que van tornar a congregar milers de
persones al parc del Molí. El dia gran de Sant Antoni,
el diumenge 18, va clarejar amb la inconfusible aroma
de les calderes d’arròs amb fesols i naps i va acabar
amb els actes religiosos en honor a aquest sant; una
missa i processó en la qual van participar el Cor de Sant
Bartomeu i la Banda del Casino Musical de Godella.
Va haver-hi espai per a actes que són ja tota una
tradició a Godella, com el sopar dels jubilats després
del qual va actuar, amb més aviat poc de públic a causa
del plovisqueig inesperat, l'orquestra Jácara; però també,
per a les novetats, com el correfoc que va pujar, entre
soroll i llum, Peset Aleixandre fins a arribar a l'Ermita.
Coincidint amb aquesta setmana de festes, la delegació francesa de Noisy-le-Roi i Bailly, juntament amb
el Comitè i la Regidoria d'Agermanament, van inaugurar a Villa Eugenia l'exposició Promenade à travers
du temps, que va romandre oberta fins al passat 25
d'agost. Un acostament a la cultura, la història i el patrimoni d'aquestes dues localitats properes a París i que
ara formen part, simbòlicament, de Godella, i més encara, després de la inauguració, també durant aquesta
setmana, del jardí Noisy-le-Roi et Bailly.
La nit del dijous 22 va acaparar molta expectació ja
que, de nou, Apa, Teresa Segarra i Tatiana Prades van
embaladir el públic en la Nit d’albades i guitarrada, amb
lletres del versador Josemi Sánchez i al·lusions al nou
alcalde, el regidor de Festes, clavaris i clavarieses… Però
també va ser una nit esperada per a les comparses de
moros i cristians, que van realitzar una desfilada informal plena de música i diversió –preludi idoni de la seua
gran desfilada de gala que van celebrar la nit del 23.
Les festes, oficialment, van arribar a la seua fi el
dissabte 24, en una jornada dedicada als aficionats al
motociclisme amb la Motero Custom Godella, en la qual
les sobretaules no van ser suficients per minvar la calor,
típica del mes d'agost. Ja a la vesprada, la concorreguda
processó de Sant Bartomeu, patró de Godella, va congregar festers, clavaris i veïns en un cercavila en el qual
també es van honrar les imatges de Sant Sebastià, la
Verge del Rosari i del Salvador i que va tenir lloc després de la missa cantada pel cor de Sant Bartomeu. El
castell, a càrrec d'Élite Fuegos Artificiales, així com la
mascletada, van posar punt i final. Encara que restava
la processó del Crist del dia 25 i l'ofrena i la processó
de la Mare de Déu dels dies 31 d'agost i 1 de setembre.
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El racó de les associacions

Antoni Benlloch llig el poema.

L’escola en el
record
El exalumnes amb membres de la direcció del centre.

Escola Pública
Cervantes de Godella
Promoció 1951-1960
Josep Silvestre Soriano
Juliol 2013

F

a uns dos anys i coincidint
amb el mig segle, aproximadament, que deixàrem
l’escola, uns quants antics alumnes (Toni Ramada, Juan Quesada,
Pep Caballer, Julián Fernández i el
que escriu estes ratlles) pensàrem
contactar amb el major nombre de
companys i fer un dinar o sopar
de retrobament.
Estàvem tots d’acord, però
les ocupacions de cada un feren
ajornar-ho. L’inici, al gener passat, de l’any commemoratiu del
75 aniversari del nostre col·legi
Cervantes féu reviscolar en nosaltres la idea abans esmentada,
encara més perquè hi havia gent
que no s’havia tornat a veure en
eixos 50 anys.
Principalment, Toni Ramada
s’encarregà de contactar amb tots
els que poguérem localitzar. El 30
de gener, data de l’inici de la commemoració, ens trobàrem amb Toni Cardo, Pepe Giner, els germans
Paco i Alfonso Escamilla, Rafa Genís, José Luis Oficial... També estigueren: María Ángeles Vanacloig i
la seua germana, Mercedes (de la
tenda del C/Cervantes), Alentado
i la seua germana, Manolo Cepa,
els dos germans i la seua germana
Peinado (de Burjassot com jo) i
d’altres dones que ens perdonaran
que no en recordem el nom.
L’emoció i l’alegria de veure’ns
després de tants anys i, sobretot,
a la nostra escola fou molt gran.
Allà acordàrem fer un esmorzar
el primer dimecres del mes. Des
del principi vingueren els germans
Bernardo i Felipe García, Antoni
Benlloch i Higinio Tejada. S’hi
afegiren després Enrique Marco,
Pepe Alonso, Felipe Cordero, Canel... També dos dissabtes hem fet
paelles a l’Ermita Nova, al xalet de
Felipe García.

Cervantes, l’escola.
Cervantes, carrer.
xiquets i xiquetes
pugen les escales
per a ser més llestos,
pensant i estudiant.
Cervantes, l’escola
de la part de dalt
del poble de Godella,
en el 38 es va inaugurar
i en este 2013,
els 75 anys estem celebrant.
Cervantes, carrer.
La senyora Eugenia
marxant cap avall,
a casa de Modesta
per a enraonar.

A l’escola hem trobat la simpatia i l’ajut de la directora, Amalia,
de Mari Mar i d’altres professors,
com també del Taller d’Història
de Godella, que ens ha preguntat
pels nostres records i vivències
d’aquell temps.
Voldríem que les nostres reunions, els nostres esmorzars,
no foren això solament, sinó que
donaren pas a alguna cosa més,
com a antics membres de l’escola.
Som majors, tenim fills i la majoria, néts. Parlem del temps passat,
però també del present, de molts
companys que ja no estan...
Cada un de nosaltres pensa
de manera possiblement diferent
dels altres: és molt normal en
relació amb les experiències pròpies i els interessos particulars.
Però hi ha alguna cosa que ens
uneix a uns xiquets dels anys 50,
d’aquells anys grisos, uns xiquets
majoritàriament fills de treballadors, en una escola municipal de
Godella, de la classe de D. Ricardo.
Una escola que ens ha fet retrobar-nos després de tants anys. Tal
volta, com diu el rellotge de sol
de la nostra escola. “Com el sol
les hores, l’escola ens ha ordenat
la vida”.

Cervantes, l’escola.
La classe de Ciències,
de les Naturals,
la de Don José,
qui deia als xiquets :
Porteu papallones,
també sargantanes
i fins caragols,
després les agulles
i també formol.
Cervantes, carrer
i els quatre cantons
en Manuel Tomás.
A contar histories
anaven els xiquets
a la portalada de Cal senyor Murgui
i es feia de nit
i era fins a la una de la matinada.
Escola Cervantes,
hui hem vingut açí
un grup d’alumnes
que veníem contentes
i també tastàrem
el formatge groc
i la llet en pols.
Som ja més prompte grans
però la memòria ens fa jovenets
i com que no oblidem
serem hui xiquets.
Salut per al Cervantes,
per als mestres i els xiquets,
i que continue 100 anys més!

Antics alumnes del Cervantes,
Promoció 1951-1960
Antoni Benlloch Ayete

Els alumnes del Sant
Bertomeu viuen una
experiència única
CARLOTA CRUSAT

Aquest, el meu primer intercanvi, ha sigut genial, m’ha
semblat una experiència molt
enriquidora ja que a banda
d’aprendre molt millor la llengua, he conegut la seua cultura,
he estat per primera vegada en
una altra casa adaptant-me als
costums d’altra família coneixent i relacionant-me amb gent
d’allí i, només en dues setmanes, m’he unit molt a la meua
correspondante.
És una experiència meravellosa i, a més, el tracte del
col·legi i l’Ajuntament i en general les famílies ha sigut super
bo.
Ho repetiria mil vegades
més i recomane a tot el món
que ho probe alguna vegada.

Joan BALAGUER LLUNA

Aquesta experiència ha sigut
inoblidable ja que no coneixia
Paris i hem pogut fer molts
amics francesos. També hem
conegut més gent de l’altre
col·legi que feia l’intercanvi. És
possible que algunes persones
tant del Sant Bertomeu com del
Gençana tornen a l’estiu a Noisyle-Roi o Bailly a passar una altra
setmana amb els seus francesos.
Si em convidaren a anar a Noisy
a l’estiu, el més segur és que
anara ja que el meu francès em
digué que la seua experiència a
Godella havia sigut meravellosa i
que li agradaria tornar. Gràcies a
Déu que la tecnologia d’ara ens
permet de comunicar-nos i podem parlar de tots els records
que tenim tant de Noisy com de
Godella, que en són molts.

Claudia ALMAGRO DEL REY

Esta es una actividad académica, social y cultural muy buena,
ya que se dan a conocer dos culturas. Los compañeros franceses son muy agradables y nos
han enseñado mucho, tanto de
francés como de todo lo demás.
Lo mejor es que se han convertido en amigos nuestros.
Fabrizia FENAROLI SÁNCHEZ

Per a mi aquesta experiència
ha sigut una gran ajuda tant
acadèmicament como socialment. Perquè aquest intercanvi
no ha sigut només per a aprendre a parlar i a utilitzar millor el
francès sinó que m’ha ajudat
a aprendre a conviure en una
altre entorn, en el qual he estat
molt a gust.
La meua estància a Noisyle-roi ha sigut magnífica: m’he
entès mot bé amb la família i
sobre tot amb la meua correspondante Lori i m’ha servit per a
aprendre cultura francesa. Però
també he conegut més als meus
companys del col·legi, compartint amb ells una de les experiències que mai podré oblidar.

Lucía HERNÁNDEZ VILLANUEVA

El viaje a Francia fue espectacular. Yo nunca había montado
en avión, nunca había salido del
país. Fue algo nuevo, otra ciudad, otra gente…
Una vez allí, congenié mucho con Audrey, mi francesa.
A ella le costaba mucho el español, y yo no sabía del todo
francés, aunque me defendía
bastante bien. Pero fuese por
lo que fuese, Audrey y yo nos
entendimos a la perfección.
Su madre fue muy amable,
también nos entendíamos muy
bien. Durante mi estancia supo
hacer que me sintiera a gusto y
que disfrutara en casa.
Chloé, la mejor amiga de
Audrey, se unía a nosotras así
como Justine, Inés y Louise.
Reíamos juntas aunque no nos
entendiéramos del todo. Hicieron que mi experiencia fuera
única, tanto como ellas lo han
sido para mí.
En una semana he aprendido mucho francés. Nunca olvidaré mi primera experiencia en
la France.

bim n Godella
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600 euros per a
menjars no peribles
la plataforma va engegar el banc de llibres

L
Les dansades i un castell de focs d'artifici varen tancar la jornada.

La festa en honor a
Sant Antoni de Pàdua
reuneix centenars de
veïns a l’Ermita

E

l volteig de campanes i els
trets de salves anunciava,
just a les 12 del migdia, que
Godella celebrava el dia de Sant
Antoni de Pàdua el passat 13 de
juny. Aquesta manifestació catòlica venera al reconegut franciscà
d'origen portugués que va ser conegut per ser taumaturg, afavoridor de salut i col·laborador en
la recuperació d'objectes i bones
parelles.
Malgrat que enguany no hi ha
hagut clavaria del sant més ràpidament canonitzat de l'Església Catòlica, un grup de voluntaris s'ha encarregat de mantenir els actes centrals
de les celebracions tant del 13 de

juny com de les festes patronals.
A les 20h, es va celebrar la missa
cantada pel cor de Sant Bertomeu
i posteriorment tingué lloc la benedicció i el repartiment del pa.
Finalment, i mentre els assistents, entre els quals es trobaven
diferents regidors del Consistori i
el propi alcalde d’aquell moment,
Salvador Soler, tenien l'ocasió de
gaudir d'una degustació de dolços
i mistela, el Grup de Danses El Poblet –amb la regidora d'Educació i
de Personal, Eva Sanchis, inclosa– i
els alumnes de l'escola, van oferir
una exhibició. Després, un ramillet
de focs artificials va anunciar el final de la festa.

a Plataforma per la Solidaritat Ciutadana va començar
el curs amb l'última de les
seues accions en la lluita per minvar els efectes de la crisi en les
famílies més necessitades. Les
donacions anònimes que fins ara
han fet els ciutadans al col·lectiu
sumaven ja 600 euros que varen
ser els que invertiren en menjar
no perible. "Hem volgut comprarlo a Consum que és l'establiment
que vulgué ignar un conveni amb
nosaltres i Càrites i que ens assorteix, diàriament, de menjar
perible", comentà un dels membres de la plataforma a l'eixida del
centre comercial. Tres carros amb
cigrons, arròs, pasta, llet i altres
productes com ara bolquers varen
entregar-se, a continuació, directament, a les persones enregistrades i que arriben a la seu dels
voluntaris amb un informe previ
de Serveis Socials. Així comencen
el curs i amb la campanya de recollida i sensibilització per crear
un banc de llibres i de material
escolar l'havien acabat.
“Amb la finalitat de pal·liar les
necessitats de les famílies necessitades del municipi hem iniciat
aquesta acció en la qual volem
arreplegar motxilles i estoigs per
al pròxim curs”, comentaren els
responsables de la plataforma.
Per a tal fi, el col·lectiu va habilitar
dipòsits en diferents espais, com
el col·legi Cervantes –en el qual
es desenvolupa l'escola d'estiu
municipal– encara que també es

Els carros amb les compra de productes no peribles.

Membres de la Plataforma.

pot anar a lliurar aquest material
a la seu de la plataforma, en la
plaça del Molino s/n, els dilluns
de 18 a 20 h.
No és, no obstant açò, l'única
acció que ha engegat el col·lectiu

A les Nou prepara el
Maratón de Valencia

Godella acull
l'exposició de
l'Associacio
Avícola Valenciana

el club godellense supera los 30 socios

E

l club de atletisme A les Nou
de Godella ha empezado los
entrenamientos para preparar el Maraton Popular de Valencia
que se celebrará el Domingo 17 de
Noviembre. Esperamos superar en
número a la pasada edición y poder
terminar la prueba con más de 30
soci@s del club en la línea de Meta.
Los entrenamientos consisten en
salidas por Godella y sus alrededores; un día, en pistas de atletismo.

Así mismo, realizamos salidas,
los fines de semana, a la montaña, por la Calderona y realizamos
algún que otro largo de 25 Km de
asfalto. Desde el Club A les Nou,
queremos invitar a todo corredor
de Godella que quiera prepararse
para el Maratón a que se ponga en
contacto con nosotrosa través de
nuestro correo electrónico clubatletisme@alesnou.com y prepararse
con nuestro grupo. Ánimo a todos.

en els últims dies, a part de
l'activitat regular de lliurament
de menjar, recollida de roba i fins
i tot pagament de determinats
despeses a les famílies sense
recursos.

El club A les Nou abans d'una jornada tècnica d'entrenaments.

Els dies 1, 2, i 3 de novembre,
l'Associació Avícola Valenciana
d'Avicultura organitzarà, amb la
col·laboració de la regidoria d'Agricultura de Godella, una exposició
temàtica, al poligon industrial de
Godella –carrer corretgers–.. "És
una gran oportunitat per a Godella ser la seu d'aquesta exposició
que, a més del públic general, podrà ser visitada pels escolars. amb
un programa explicatiu específic",
assenyalà la regidora de l'Àres, Eva
Sanchis.
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L'última

L'AGENDA
setembre
Exposició

"Reciclando,
Recomponiendo" de
Mavira Comín
De dimarts 10 al 22
Centre Cultura Xicranda
Setmana de la Joventut
Del 17 al 21
Casal Jove alMatadero
X Concurs Pintura
Ràpida
Dissabte 21
Villa Eugenia
Exposició

X Concurs Pintura
RÀpida
Del 23 de setembre al 6
d'octubre
Villa Eugenia
Concert

Campaña Intercambios
2013 Casino Musical
Dissabte 28. 20:00 h.
Villa Eugenia
Setmana dels majors
Del 30 de setembre al 4
d'octubre
Villa Teresita
octubre
Exposició

"Sepia, sanguina y luz"
d'Alicia Navarro
Del 8 al 20. 20:15 h.
Centre Cultura Xicranda
Concert

9 d'octubre. Casino
Musical
Dimecres 9. 12:00 h.
Teatre Capitoli
Espectáculo Danza

Mediterránea
Divendres 11. 20:00 h.
Teatre Capitoli
Concert

bim n Godella
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setembre
octubre
novembre

AL TANCAMENT

espectacle Re-Diseño
Divendres 18. 12:00 h.
Teatre Capitoli
Concert

Piano
Divendres 18. 20.15 h.		
Villa Eugenia
II trobada d'escriptors
de l'horta
Dissabte 19. 10:00 h.
Biblioteca
Concert de la Tardor

Cor de la Vila
Diumenge 27. 20:15 h.
Villa Eugenia
Exposició

Pintura Aurora Valero
Del 24 al 13 de novembre. 20:15 h.
Villa Eugenia
NOVEMBRE
Homenatge a Estellés

PARC DE SANTA BÀRBARA III FASE. L'últim parc que Godella ha incorporat a la seua fisonomia és el
de Santa Bàrbara III Fase, una infraestructura que s'afegeix a la xarxa de parcs i jardins rehabilitats i
construits en els últims anys. La inversió ha corregut a càrrec d'una de les ajudes de la Diputació, el PPOS.

setembre
octubre
novembre

alMatadero

Revista Bostezo
Diumenge 10. 20:15 h.
Teatre Capitoli

dimarts 17 DE SETEMBRE
17.00-21.00
Taller de realització Documental
“Mitjans que commouen”
Realitzat per DocuPerú

19.00-21.00
Recital lúdic-poètic.
Una producció del Laboratori de Valors
amb Esther Blázquez i Juan Manuel Vera
Activitat gratuïta

espectacle musical per a escolars

17.00-19.00
Taller de reciclatge “Decora
Godella”
Per a tots els públics. Taller gratuït
Decorarem un carrer de Godella amb
materials reciclats

DIJOUS 19 DE SETEMBRE
17.00-21.00
Taller de realització Documental
“Mitjans que commouen”
Realitzat per DocuPerú

Los 7 Magníficos
De l'11 al 16 . Matins.
Teatre Capitoli
CONCERT CORAL XIII aniversari

COR LAMBERT ALONSO	
Dissabte 16. 19:30 h.
Teatre Capitoli
Concert Santa Cecília

Orquestra Casino
Diumenge 17. 19:00 h.
Teatre Capitoli
Setmana Contra la
Violència de Génere
Del 18 al 29
Centre Cultural Xicranda
Exposició

75 Aniversari Cervantes
Del 20 al 29. 20.15 h.
Villa Eugenia

Previ Certamen
autonòmic Banda Casino
Diumenge 13. 19:00 h.
Teatre Capitoli

Concert Exaltació Musa

Espectacle Infantil

Gala

GATACIENTA
Dimecres 16. 12:00 h.		
Teatre Capitoli

J. Local Contra Cáncer
Dimecres 30. 20.30 h.
Teatre Capitoli

Banda del Casino Musical
Dimarts 22. 22.30 h.
Teatre Capitoli

17.30-19.00
Xerrada sobre Seguretat Vial
Per Antonio Murcia Boronat
19.00-21.00
Exhibició Trial
DIMECRES 18 DE SETEMBRE
17.00-21.00
Taller de realització Documental
“Mitjans que commouen”
Realitzat per DocuPerú
17.00-19.00
Taller de reciclatge “Decora
Godella”
Per a tots els públics. Taller gratuït
17.00
Torneig de Ping-Pong
Per a tots els públics
Taller gratuït
18.00-19.00
Zumba
Per a tots els públics
Taller gratuït

17.00-19.00
Aeromodelisme en brick “Dóna-li
una segona vida als teus envasos”
És necessari que cada assistent porte un
brick de 1l o 1,5l
Per a tots els públics
Taller gratuït
19.00-20.00
Zumba
Per a tots els públics
Taller gratuït

18.00-19.00
Zumba
Per a tots els públics. Taller gratuït
19.00-21.00
Passeig per l’horta
Per a tots els públics
Activitat gratuïta
22.30
Circolio
Actuació gratuïta
DISSABTE 21 DE SETEMBRE
10.00-14.00
Scalextric gegant
Activitat gratuïta
12.00
Dansa en família
Activitat gratuïta.
17.00-20.00
Projecció Música Social
I Xarrada-Col·loqui
Economia Zero-creiem que una altra
economia és possible. Defensem la banca
ètica, els bancs del temps, la nacionalització bancària i la solidaritat econòmica

20.00-21.00
batucada
Classe oberta
DIVENDRES 20 DE SETEMBRE
17.00-21.00
Taller de realització Documental
“Mitjans que commouen”
Realitzat per DocuPerú
17.00-19.00
Aeromodelisme en brick “Dóna-li
una segona vida als teus envasos”
És necessari que cada assistent porte un
brick de 1l o 1,5l
Per a tots els públics. Taller gratuït

21.00
Jam Session Cooperativa
Nasty Boogie
22.30
Sopar
Preus populars
23.00
Jam Session Cooperativa
New Macarrones i Ukelele Zombies

Cursos alMatadero
Biodansa:
Dijous de 18.00 h a 20.00 h
Percussió i batucada:
Dijous / divendres 18.00 h a 20.00 h
Juguem en anglès:
Dimecres de 17.30 h a 19.00 h (12 a 14 anys)

Dimecres 19.00 h a 20.30 h (15 a 17 anys)
Preu: 60 € el trimestre
Edats: majors de 18 anys.
Condicionat a grups d'almenys 10 persones

