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Tot just ara, en aquest 
mes de desem-
bre que tanquem, 

es compleixen sis mesos 
des que vaig tenir l'honor 
d'accedir a l'Alcaldia de 
Godella. Mig any que sóc 
l'alcalde d'aquells que em 
digueren:  «he sentit que 
no vas a agafar l'alcaldia; 
és cert?» i també d'aquells 
que no van dubtar que així 
ho faria. Sis mesos que estic 
treballant des de l'alcaldia 
amb gran sacrifici i una 
enorme il·lusió per tractar 
d'incorporar la meua em-
premta a aquest projecte polític. En 
aquest temps he pogut viure aquesta 
experiència, nova per a mi que, si fóra 
possible, tota la ciutadania de Godella 
hauria de gaudir, almenys, una vegada 
en la seua vida: ser Alcalde o Alcaldes-
sa. Sóc conscient que, materialment, és 
impossible però vaig a posar les facili-
tats perquè almenys alguns puguen ex-
perimentar i viure «què fa un Alcalde 
en el dia a dia». Una experiència que 
podrem engegar en el nou ajuntament 
que, finalment, tindrem disponible a 
primers d'any.

Serà, sens dub-
te, un extraordina-
ri regal per a tots i 
totes els godellans i 
godellanes per coro-
nar aquestes festes. 
La societat actual 
ens ofereix noves 
alternatives i una 
manera de convi-
vència diferent a 
les tradicionals, la 
manera individual 
o col·lectiva de viu-
re els moments d'oci 
que el calendari la-
boral ens dicta i que 

a tots ens vénen molt bé. Ja tenim les 
festes ací, el Nadal, Any Nou i els 
Reixos Mags, ens donen l'oportunitat 
de realitzar aquelles coses que volem 
o que podem.

Siga com siga l'opció que triem, 
en nom de la Corporació Municipal, 
els treballadors de l'Ajuntament i en 
el meu propi, us desitgem que passeu 
unes bones festes i que l'any 2014 si-
ga per a vosaltres, nosaltres i els que 
ens envolten, un any decisiu i pròsper 
per als nostres objectius personals i 
col·lectius.

Tots deuríem ser alcaldes, 
almenys, un dia en la vida 
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EL TrEnd Topic dE LES 

xarxES SociaLS 

godelleres se l'emporta, 

aquest trimestre, la Marató 

de València i l'àlbum de 

fotos, publicat a la pàgina de 

Facebook de l'Ajuntament, 

dels valents godellans 

que hi participaren, amb 

493 m'agrada. També en 

destaquem les 610 visites 

que rebé l'entrada del cartell 

contra la violència de gènere 

dissenyat per Alfredo Lazo.

TrEnd Topic TELE GodELLa

Ple de novembre                       

(109 reproduccions)            

http://youtu.be/qVIyFpAOIT0

rànqUinG ràdio GodELLa

descàrregues:

1. LA HORA DE KAYAKO: 3.386 

2. KALE BARRAKA: 288

3. ViVA EL PUnK: 140

Telèfons 
d'interés

Trending topic

Josep m. San félix
josemanuel.sanfelix@godella.es
ALCALDiA
JOVEnTUT
BiBLiOTECA
SERVEiS MUniCiPALS

ESqUErra Unida

ViSiTES. Cita prèvia.

cEnTrES. Ajuntament, c/ Soguers, 2.

TELèfon. 963 638 056

Salvador Soler
salvador.soler@godella.es
HiSEnDA, COnTRACTACiÓ DE SERVEiS,
OFiCinA DE PROMOCiÓ 
i ÚS DEL VALEnCiÀ

pSpV-pSoE

ViSiTES. Cita prèvia a l'Ajuntament.

cEnTrE. Ajuntament (ubicació provisio-

nal: c/ dels Soguers, s/n).

TELèfon. 963 638 056

José Valenzuela
jose.valenzuela@godella.es
PARTiCiPACiÓ CiUTADAnA
SOSTEniBiLiTAT
TRÀnSiT i OBRES

ESqUErra Unida

ViSiTES. Cita prèvia.

cEnTrE. Ajuntament (ubicació provisio-

nal: c/ dels Soguers, s/n).

TELèfon. 963 638 056

rosa Barat
rosa.barat@godella.es
BEnESTAR SOCiAL
PROMOCiÓ DE L’OCUPACiÓ
iGUALTAT

pSpV-pSoE

ViSiTES. Cita prèvia en Serveis Socials.

cEnTrE. Serveis Socials, c/ Major, 83.

TELèfonS.  • SS: 963 641 152

 • AEDL: 963 640 753

paco arándiga
paco.arandiga@godella.es
ESPORTS
AGERMAnAMEnT

BLoc-compromÍS

ViSiTES. Dimecres, de 18 a 20 h, prèvia cita.

cEnTrE. Poliesportiu, c/ de Ramón i Ca-

jal, 102.

TELèfon. 963 643 006

hermenegildo Estellés
h.estelles@godella.es
FESTES
SERVEiS MAnCOMUnATS
PROTECCiÓ CiViL

pSpV-pSoE

ViSiTES. Divendres, prèvia cita.

cEnTrE. Ajuntament, ubicació provisio-

nal: c/ dels Soguers, s/n.

TELèfon. 963 638 056

Lola Sánchez
lola.sanchez@godella.es
URBAniSME
MEDi AMBiEnT
MODERniTZACiÓ

pSpV-pSoE

ViSiTES. Divendres, prèvia cita.

cEnTrE. Ajuntament, ubicació provisio-

nal: c/ dels Soguers, s/n

TELèfon. 963 638 056

Eva Sanchis
eva.sanchis@godella.es
EDUCACiÓ
PERSOnAL
PRESiDÈnCiA DEL COnSELL AGRARi

BLoc-compromÍS

ViSiTES. Prèvia cita. Dimecres de matí.

cEnTrE. Ajuntament (ubicació provisio-

nal: c/ dels Soguers, s/n).

TELèfon. 963 638 056

ferran Vilella
ferran.vilella@godella.es
CULTURA
COMUniCACiÓ

pSpV-pSoE

ViSiTES. Dilluns i dimarts, de 12 a 13.30 h, 

prèvia cita a Xicranda.

cEnTrE. Xicranda, c/ de Manel Tomás, 2.

TELèfon. 963 638 056

E-maiL. cultura@godella.es

Sóc conSciEnT 
qUE, 
maTEriaLmEnT, éS 
impoSSiBLE pErò 
VaiG a poSar LES 
faciLiTaTS pErqUè 
aLmEnyS aLGUnS 

pUGUEn ExpErimEnTar i 
ViUrE qUè fa Un aLcaLdE En 
EL dia a dia"

Josep Manel san Fèlix
alcalde de Godella

“
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El dilluns 25 de novembre, 
Dia Internacional Contra 
la Violència de Gènere, 

van arrancar els actes organit-
zats per la Regidoria d'Igualtat 
amb l’objectiu de sensibilitzar 
la ciutadania en el rebuig a la 
violència masclista. Ho van fer 
amb la tradicional concentració 
que va reunir desenes de perso-
nes a la plaça dels Mestres Se-
nabre, entorn d’un llaç gegant 
amb 45 espelmes: una per cada 
víctima de violència de gènere 
assassinada enguany. Alumnat 
de l'IES Comarcal va llegir, un 
a un, els noms de les 45 dones 
i va recitar una poesia que hi 
al·ludia. També la regidora de 
l’Àrea, Rosa Barat, es va dirigir 
al públic amb un discurs reivin-
dicatiu: «Reclamem més com-
promís de tots –institucions i 
ciutadania–; la crisi no pot ser 
una excusa per a retallar en la 
lluita contra la violència de gè-
nere». L’alcalde, Josep Manel 
San Fèlix, també va expressar 
la seua repulsa cap a «tot tipus 
de violència de gènere» i es va 
mostrar reconfortat per veure 
gent jove en l’acte «ja que, en 
l’educació, està la garantia de 
no reproduir en el futur tants 
errors».

A la vesprada, la psicòloga 
Raquel Barletta va impartir un 
taller en el qual va explicar com 
ajudar una dona víctima de la 
violència de gènere. Per a fer-ho, 
primer, va classificar el tipus de 
maltractament. «Es tracta d’una 
violència instrumental l’objectiu 
de la qual és el control sobre la 
dona, que cerca que la parella 

accepte el control de l’home 
des d’una manera de pensar 
sexista autoritzada pel sistema 
patriarcal. És intencional, cons-
cient i selectiva», va assenyalar 
Barletta. Després de recórrer 
el cicle de la violència a través 
de les vinyetes de Rosalind B. 
Penfold i incidir en la impor-
tància de detectar les tàctiques 
del maltractador –minimitzar, 
racionalitzar i justificar–, es va 
produir un intens debat entre les 
persones participants.

A la nit, el programa de Rà-
dio Godella El vaixell va oferir 
un avançament del que aquella 
mateixa vesprada es va poder 
gaudir al saló d’actes de Villa 
Teresita. El taller de teatre de 
l’EPA, dirigit per Josep Vicent 
Domínguez, va interpretar El 
club de les dones mortes, una 
recopilació de cançons contra 
la violència de gènere escenifi-
cades i dramatitzades.

Ja dimecres continuaren els 
actes amb la inauguració ofici-
al i la presentació de les obres 
guanyadores del Certamen de 
Curtmetratges per la Igualtat, 
que corregué a càrrec de la pe-
riodista Paqui Méndez. Por la 
flor de la canela i La boda van 
ser les obres projectades.

En la recta final, la taula de 
sensibilització instal·lada per 
l’associació Tyrius al mercat 
ambulant va precedir les exhi-
bicions dels tallers de gimnàsti-
ca de manteniment i d’exercicis 
terapèutics. Per últim, dimarts 
3 de desembre, Elena Lanzaro-
te presentà l’obra de l’escriptora 
local Rosa Pastor, Huella.

Godella mostra el seu rebuig 
a la violència de gènere
EL TEATRE, EL CINE I LA LITERATURA PRoTAGoNITzEN LA SETMANA

La concentració del Dia 25 de novembre congregà a la ciutadania entorn d'un llaç gegant amb veles i els noms de les víctimes de gènere de tot l'any.

Les Tyrius instal·laren la taula de sensibilització.

El club de las mujeres muertas, de l'EPA.

Rosa Barat i Elena Lanzarote en la presentació de Huella, de Rosa Pastor (al mig).

La criSi no poT 
SEr Una ExcUSa 
pEr a rETaLLar En 
La LLUiTa conTra 
La VioLència dE 
GènErE”

Rosa baRat
ReGidoRa de benestaR social

“

Barat i San Fèlix inauguraren la Setmana oficialment.
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El Concert organitzat pel 
Cor Lambert Alonso 
va omplir el Capitoli de 

solidaritat el passat mes de no-
vembre. La societat godellana 
va respondre a la convocatòria 
sense titubejos i va lliurar cente-
nars de quilos i litres de produc-
tes no peribles a la Plataforma 
de Solidaritat Ciutadana. «Hi 
ha hagut gent que hui ha fet dos 
compres i n’ha donat una als 
més necessitats», comentaven 
satisfetes les persones membres 
del col·lectiu. «Tant de bo haja 
d’estar fins a les cinc del matí 
traslladant caixes d’aliments 
fins al local, açò significaria 
que tindrem productes per a 
un munt de gent», n’assenyala-
va una altra.

«Volem agrair-vos l’assis-
tència al concert i l’aportació 
de productes que, durant un 
temps, pal·liaran mínimament 
alguna de les necessitats bàsi-
ques de les famílies a les quals 
atenem –va comentar la presi-
denta de la plataforma, Merche 
Cortés, des de l’estrada–, 92 
adults, 27 joves, 25 xiquets i 3 
bebès».

El Cor Lambert Alonso es 
va unir a la iniciativa «sense 
dubtar-ho», van explicar, i van 
oferir un concert quasi persona-
litzat per a l’ocasió. La primera 
part va començar amb la cançó 
espiritual africana Lord I want 
i va seguir amb el Cantares, de 
Machado, musicada per Serrat. 
A continuació, La nit, de Rod-

gers i Hart i L’important c’est 
la rose de Becaud. Finalment, 
van interpretar El Fantasma de 
l’òpera de Lloyds.

La segona part va estar dedi-
cada íntegrament a Les misera-
bles de Schöenberg, l’obra més 
famosa de l’escriptor romàntic 
Víctor Hugo que retrata una so-
cietat amb unes dificultats ex-
trapolables per complet a l’actu-
al. Toni Moya, al piano, i Vicent 
Ferrando, en la percussió, van 
acompanyar la formació, diri-
gida per Manel Campos i Cam-
pos, que va comptar, una vegada 
més, amb la veu blanca d’Ivana 
Garrido Campos. La fràgil veu 
de la menuda va conquistar el 
públic, el qual la va ovacionar 
en diferents passatges i obligà 
el director a concloure el con-
cert amb un bis del moviment 
en què intervenia.

Sinergia solidària del 
cor Lambert alonso
LA PLATAFoRMA DE SoLIDARITAT 
CIUTADANA ARREPLEGA MEJAR No PERIBLE

Moment de la interpretació de Les Miserables, amb la intervenció d'Ivana Garrido Campos.

Els cursos de cerca de treball per internet, els més sol·licitats.

El públic també va demostrar la seua solidaritat.

Conscients de l’hermetis-
me del mercat laboral i 
de les dificultats a trobar 

treball per a multitud de sectors 
de la societat, l’Agència d’ocu-
pació i Desenvolupament Local 
de Godella continua apostant 
per la formació i les noves tec-
nologies com a fórmula per a 
combatre la desocupació. Dos 
cursos de cerca d’ocupació 
per Internet, organitzats per 
l’AEDL i impartits pel Servef, 
van tindre lloc els passats mesos 
d'octubre i novembre.

«Mentre hi haja una oportu-
nitat de millorar la prepara-
ció dels nostres desocupats, 
mentre hi haja una esperan-
ça d’oferir esperança, aqueix 
esforç haurà valgut la pena 
–va comentar la regidora de 
Benestar Social i de Promo-
ció Econòmica, Rosa Barat–, 
ara és el moment d’aplicar 
aquests coneixements perquè 
rastregeu fins a l’últim racó 
les poques ofertes de treball 
que apareixen i que les apro-
fiteu. Molta sort».

internet, la penúltima 
esperança de futur per 
als desocupats

Els jubilats obrin 
el debat sobre les 
pensions

L'aodL presenta 
els cursos dels 
pròxims mesos

Soler, durant la conferència.Alumnes del curs.

En el seu 35é aniversari, l'As-
sociació de Jubilats i Pensio-
nistes de Godella va organitzar 
una xarrada sobre les pensions. 
L'economista d'EU José Soler 
va assegurar que l'objectiu cen-
tral de la reforma que planteja 
el govern és que les persones 
d'entre 30 i 50 anys es facen un 
pla de pensions privat.

«A pesar que intenten fer-nos 
creure que ens parlen de ciències 
exactes, en realitat ens parlen de 
política», afirmà Soler.

L'Agència d'ocupació i Desen-
volupament Local ha anunciat 
la programació per al pròxim 
trimestre. La creativitat i moti-
vació com a motor de l'empre-
nedoria serà l'eix de les prime-
res Jornades de Formació en 
Cooperatives.

També s'oferirà un curs teò-
ric i pràctic sobre els videocurrí-
culums i continuaran els tallers 
del Servef en virtut del conveni 
de col·laboració que l'AoDL té 
amb l'oficina de Burjassot.

aGraïSc La 
GEnEroSiTaT 
dE ToTS qUE 
paL·Liarà 
mÍnimamEnT 
aLGUna dE LES 
nEcESSiTaTS 

BàSiqUES dE LES famÍLiES 
a LES qUaLS aTEnEm, 92 
adULTS, 27 JoVES, 25 xiqUETS 
i 3 BEBèS”

MeRcHe coRtÉs
pResidenta de la plataFoRMa de 
solidaRitat ciUtadana

“
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L'excursió a Anna i Én-
guera obrí el teló d'una 
Setmana dels Majors 

més especial de l'habitual per 
coincidir amb la celebració del 
35é aniversari de l'Associació de 
Jubilats i Pensionistes de Gode-
lla. El llac d'Anna, el claustre del 
convent de les Carmelites, del 
segle XVII, els museus etnolò-
gic i tèxtil i el Palau dels comtes 
de Cervellón van ser algunes de 
les visites que van tenir ocasió 
de realitzar les persones parti-
cipants.

El dilluns 30 de setembre, 
Eva Vives va tornar a contagi-
ar el seu medicinal riure en el 
taller de risoteràpia amb jocs 
irreverents, exempts de rubor 
i condicionants socials. Ja a la 
vesprada, la inauguració oficial, 
presidida per l'alcalde de Gode-
lla Josep Manel San Fèlix i la re-
gidora de Benestar Social, Rosa 
Barat, va servir per a homenat-
jar Ana Dolz i Francisco Bou, els 
dos socis amb major antiguitat 
de l'Associació de Jubilats i Pen-
sionistes.

«És el moment de ser trans-
parents, de prendre partit sense 
vacil·lació ni ambages, és el mo-
ment d'estar amb les persones 
depenents, contra el copaga-
ment, pel respecte del Pacte de 
Toledo i l'augment de les pensi-
ons d'acord a l'IPC –va asseverar 
Barat en el seu discurs inaugu-
ral–, perquè els nostres majors 
es mereixen que es respecte la 
seua dignitat, perquè estan sal-
vant la crisi fent miracles amb 
els seus estalvis i pensions i per-
què invertir en ells és rendible i 
saludable».

El dimarts 1 d'octubre, coin-
cidint amb el Dia Mundial del 
Major, es va celebrar la Volta 
a peu, amb nou disseny de sa-

marreta, realitzat pel godellà 
Alfredo Lazo i amb una nodri-
da participació malgrat la su-
focant calor. El recorregut des 
del Poliesportiu Municipal fins 
als jardins de Villa Teresita va 
concloure, com cada any, amb 
un merescut esmorzar.

Carmen Sevilla i Tony Le-
blanc també van estar presents 
en la programació de la Setma-
na. La sarsuela La Revoltosa va 
ser la primera de les projeccions 
que van tenir lloc al saló d'actes 
de Serveis Socials. L'endemà, 
Pepe Isbert i el clàssic de Luis 
García Berlanga Bienvenido 
Míster Marshall van completar 

una jornada que havia arrancat 
d'hora amb una excursió en la 
qual l'allipebre de Catarroja va 
ser la cosa més comentada.

El divendres al matí es va 
celebrar l'exhibició del taller 
d'exercicis terapèutics i el de 
gimnàstica de manteniment 
i, a la vesprada, el documental 
social Como un Rolling, obra de 
Pruden Castila, que va comptar 
amb la presència de la professo-
ra de Psicologia de la Universitat 
de València Sacramento Pinazo 
i d'alguns dels seus vuit actors, 
exemple d'envelliment actiu.

La clausura de la Setmana 
es va realitzar en el jardí dels 

Mestres Senabre, amb una fi-
deuada després de la qual no va 
faltar el pastís i l'aniversari feliç 
dedicat a l'Associació de Jubi-
lats. Finalment, es va lliurar els 
trofeus dels tornejos de parxís, 
petanca, truc, dòmino i birles.

En dòmino, Enrique Martí-
nez i Antonio García es van alçar 
amb el primer lloc. En parxís, es 
van adjudicar el títol Mª Dolo-
res Martínez i Antonia Casano-
va. El trofeu del truc va ser per 
a Felipe Cordero i l'omnipresent 
Pepe Benavent. José Alonso i 
Leo guanyaren en petanca men-
tre que, de nou, Pepe Benavent 
es va imposar en birles.

Els majors celebren els 
35 anys dels jubilats

La volta a peu dels majors tornà a ser una de les activitats més concorregudes de la Setmana dels Majors.

Homenatge als socis més antics de l'Associació de Jubilats i Pensionistes i taller de risoteràpia.

Tarta d'aniversari per als jubilats. Exhibicions dels tallers. Cartell anunciador del documental.

El Servef i Godella 
ofereixen cursos 
mensuals de 
formació contínua
L’Agència d’ocupació i Desen-
volupament Local (AoDL) de 
Godella va realitzar el passat 
mes de novembre l’últim dels 
cursos programats en la seua 
agenda mensual de formació, 
per als quals compta amb la col-
laboració del Servef. En aquesta 
ocasió, amb el títol Altres por-
tals de cerca d’ocupació per In-
ternet, es va oferir, a les persones 
participants, noves alternatives 
que afavoriren la inserció labo-
ral de les persones desocupades.

Des del mes de juliol, la ini-
ciativa va adquirir un caràcter 
regular, mensual i l’acollida ha 
sigut notable. «Des del comen-
çament, han passat prop de 
mig centenar de persones per 
aquests tallers –va comentar 
la regidora de Benestar Social 
i Promoció Econòmica, Rosa 
Barat–, persones, en la major 
part, que es troben en sectors 
extremadament fràgils amb la 
crisi econòmica».

En els dos primers cursos es 
va aprofundir en el funciona-
ment del portal del Servef per 
trobar ofertes i alternatives de 
treball.

El ple acorda 
destinar 6.755 
euros a filipines
Per unanimitat, el Ple de l'Ajun-
tament de Godella, aprovà, en 
la sessió ordinària del mes de 
novembre, concedir  els 6.755 
euros corresponents a la par-
tida reservada dels Fons de 
Solidaritat Internacional a les 
oNG Creu Roja i UNICEF. La 
destinació d'aquesta ajuda és 
cobrir les necessitats bàsiques 
i humanitàries ocasionades pel 
tifó Yolanda Haiyan, de Filipi-
nes.

«En el mes de juny vam 
atorgar les ajudes a la coope-
ració internacional –assenyalà 
la regidora de Benestar Social, 
Rosa Barat–, però a les bases 
s'estableix que si abans del 15 
de desembre es produeix alguna 
catàstrofe els diners sobrants 
d'aqueixa partita, en el cas que 
en sobren, com va ser el cas, 
aqueixos diners es podran des-
tinar a la catàstrofe esmentada».

La Comissió de Solidaritat 
es  va reunir i va proposar les 
oNG destinatàries perque dis-
tribuïren l'ajuda, segons explicà 
Barat. Les autoritats filipines 
han calculat que ja hi ha més 
de 10.000 morts pel pas del tifó 
Yolanda. Les pèrdues materials 
són encara impossibles de valo-
rar. El tifó ha afectat també a 
Taiwan, on ha deixat almenys 
vuit morts. 
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La Regidoria de Ben-
estar Social, Igualtat i 
ocupació de Godella 

triplica en quatre anys la par-
tida destinada a emergència 
social, de manera que dels 
aproximadament 40.000 
euros que Serveis Socials 
destinava a aquests progra-
mes en 2008, en el 2012 la 
dotació econòmica ha sigut 
de 135.509,18 euros. La per-
sistent situació de crisi eco-
nòmica i les dificultats per 
aconseguir un lloc de treball 
estable han augmentat les 
ajudes, segons les últimes da-
des recollides en la memòria 
financera de l’any. 

Les ajudes d’emergència 
són aquelles que es dirigeixen 
a una persona o una unitat 
familiar amb l’objectiu de 
remeiar una situació greu-
ment deteriorada o d’urgent 
necessitat. Per a poder optar 
a aquesta classe d’ajuda s’han 
de complir una sèrie de re-
quisits com, per exemple, no 
superar el llindar de renda 
per càpita per unitat famili-
ar, situat en 5.007,80 euros 
a l’any. De moment, i segons 
dades oficials, fins al mes de 
novembre, les ajudes d’emer-
gència lliurades aquest any 
2013 ascendeixen a 131.790 
euros. 

«L'actual situació ens ha 
obligat a reforçar aquest ti-
pus d'ajudes per cobrir les 
necessitats bàsiques de les 
persones més desfavorides 
però som consicients que el 
servei ha de ser integral, rigo-
rós i no caritatiu», comentà 
la regidora de l'Àrea, Rosa 
Barat. Malgrat no rebre cap 
tipus de subvenció per part 
de la Conselleria de la Ge-

neralitat Valenciana, Serveis 
Socials ha continuat amb du-
es de les seues principals acti-
vitats: la protecció a la dona 
i la promoció de l’ocupació, 
programes d’ajuda que han 
continuant tenint una relle-
vància cabdal en la localitat. 
Així, s’ha apostat per plans 
d’igualtat (3.000 euros), 
assessorament psicològic i 
grups d’autoajuda (3.500 
euros), activitats de preven-
ció de la violència de gènere 
(2.000 euros) i activitats so-
cioculturals en relació amb la 
dona (3.000 euros). Pel que 
fa a les polítiques d’ocupació, 
han continuat les ajudes al 
consorci Pactem Nord, amb 
18.138 euros, als tallers de 
formació (6.700 euros), les 
subvencions del foment de 
l’ocupació (20.000 euros) i el 
conveni amb els comerciants 
(2.750 euros). 

Pel que fa a la partida de 
despeses salarials, la quan-
titat ascendeix a 32.949,86 
euros. D’una altra banda, el 
programa d’ajuda al domici-

li, que té com a objectiu aug-
mentar la qualitat de vida de 
les persones, així com la seua 
autonomia personal i famili-
ar, ha atès 42 persones, servei 
per al qual ha destinat 91.316 
euros, dels quals 23.301 pro-
venien de la subvenció de la 
Conselleria de la Generalitat 
Valenciana. Concretament, 
aquest programa d’assistèn-
cia a domicili es materialitza 
en diverses actuacions, com 
el programa de menjar a ca-
sa, del qual s’han beneficiat 
prop d’una desena de per-
sones i ha suposat un cost 
de 2.500 euros; el programa 
de teleassistència, coordinat 
amb la Conselleria; el progra-
ma d’integració sociocultural 
dedicat a la tercera edat, amb 
tallers de memòria i entrena-
ment cognitiu, gimnàstica de 
manteniment i sessions de 
risoteràpia, i, amb un cost 
final de 400 euros, el pro-
grama de voluntariat social. 
Finalment, per als programes 
d’intervenció amb persones 
discapacitades, com el taller 
de joves amb necessitats edu-
catives especials, s’han desti-
nat 2.000 euros. 

Altres activitats a des-
tacar són: el programa de 
transport, que compta amb 
un conveni amb Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana, 
ha suposat una despesa de 
20.000 euros, els beneficia-
ris del qual paguen una part 
del cost del servei, el conveni 
amb l’Associació de Jubilats 
i Pensionistes de Godella, 
amb una quantia de 3.250 
euros; o el programa de co-
operació internacional, amb 
una despesa final de 35.000 
euros. 

Serveis Socials 
triplica la partida 
d'emergència social
EN  4 ANYS, DE 40.000 A 135.000 EURoS

El concejal de Participación 
Ciudadana José Valenzuela 
ha valorado la sensibilidad 

ciudadana con los más desfavore-
cidos a quienes ha decidido desti-
nar íntegramente la partida de los 
Presupuestos Participativos. «La 
sociedad está atravesando una 
etapa difícil y compleja. La cri-
sis económica está basada en un 
modelo en el que todo se justifica 
bajo parámetros de una supuesta 
rentabilidad económica. La parti-
cipación busca los cauces de expre-
sión que amplíen las iniciativas de 
respuesta de los ciudadanos».

Como consecuencia de todo 
ello, según Valenzuela, aparece 
con ímpetu la Plataforma de So-
lidaridad Ciudadana, «asociación 
que ofrece un trabajo voluntario de 
sensibilización y ayuda a un sector 
social expulsado de sus puestos de 
trabajo o endeudado por intentar 
participar en esta sociedad de con-
sumo. Dicha asociación colabora 
con los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento con el objeto de que los 
afectados no pierdan su dignidad 
como personas y trabajan ayudán-
doles a reencontrar su autoestima 
mediante nuevas actividades for-
mativas».

En el proceso democrático de 
los Presupuestos Participativos, 
por primera vez, se decide dedi-
car la totalidad de los 40.000,00 
euros a alimentos básicos no pe-
recederos. «Esta concejalía, con-
juntamente con la comisión de 

seguimiento de los Presupuestos 
Participativos, velará por respetar 
el acuerdo tomado», aseguró Va-
lenzuela.

Sobre el proceso de los presu-
puestos municipales del 2014, la 
Concejalía entregó una copia del 
capítulo II, gastos del presupues-
to municipal de 2013, con el fin de 
familiarizarse con las partidas en 
vigor y estudiar, en las diferentes 
asociaciones, iniciativas y propu-
estas y elevarlas al grupo de gobi-
erno.

El responsabe del Àrea recono-
ció, asimismo, que existe una rei-
vindicación ciudadana sobre la cre-
ación del servicio de la oficina de 
Atención al Ciudadano y «el grupo 
de gobierno, mediante la Conce-
jalía de Urbanismo y Moderniza-
ción, está trabajando en concretar 
dicho servicio. Desde Participación 
Ciudadana, el Consejo Municipal 
anima a, cuanto antes, desarrollar 
un proceso participativo presen-
tando iniciativas». Por otro lado, 
en el pleno de noviembre se aprobó 
la concesión de subvenciones para 
las asociaciones con un montante 
de 9.000,00 euros.

Se está actualizando la base de 
datos de todas las asociaciones ins-
critas en el Registro Municipal de 
Asociaciones al objeto de ser úti-
les y rápidas en la comunicación 
y para cualquier ayuda que, des-
de la Concejalía de Participación 
Ciudadana, se pueda ofrecer a la 
sociedad civil de Godella.

Los presupuestos 
participativos se destinan 
a emergència social 

Una de las reuniones de presupuestos participativos.

Solidaritat amb els treballadors de RTVV

L'Ajuntament de Godella va fer una pa-
rada d'un minut de silenci en solidari-
tat amb els treballadors de RTVV i en 

contra del tancament de la televisió pública 
autonòmica. 

Una delegació de treballadors de l'ens 
va estar present a l'acte per afegir-se a la 
manifestació silenciosa a treballadors de 
l'Administració local i regidors del grup de 
govern amb l'alcalde Josep Manel San Fèlix 
al capdavant.

«El tancament de Canal 9 i Ràdio 9 és un 
atemptat del Partit Popular a la democrà-
cia, ara que ja no els aprofita per continuar 
manipulant», comentà el primer edil. «Han 
unflat la plantilla col·locant els treballadors 
a dit a centenars i, ara, deixen al carrer 1.600 
famílies sense cap tipus de vergonya ni con-
sideració, tot assumint el seu fracàs en no 
haver sabut o volgut solucionar el problma 
que ells han generat i que ara paguem tots 
els valencians».

L'acTUaL SiTUació 
EnS ha oBLiGaT a 
rEforçar aqUEST 
TipUS d'aJUdES 
pEr coBrir LES 
nEcESSiTaTS 
BàSiqUES dE LES 

pErSonES méS dESfaVoridES 
pErò Som conSiciEnTS qUE EL 
SErVEi ha dE SEr inTEGraL, 
riGoróS i no cariTaTiU»

Rosa baRat
ReGidoRa de benestaR social

“
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Un dels objectius de l'equip 
de govern és aproxi-
mar l'Administració 

a la ciutadania i, en aqueixa 
línia d'actuacions, l'Alcaldia, 
ha encetat una campanya que 
obrirà les portes del primer edil 
de la corporació a qualsevol 
interessat a conèixer, de pri-
mera mà, el funcionament de 
l'Ajuntament. Es tracta d'una 
iniciativa que permetrà a qui 
ho sol·licite compartir una 
jornada laboral amb l'alcalde 
mateix, Josep Manel San Fèlix, 
qui excercirà d'amfitrió perso-
nalment. 

«De vagades, no conèixer 
el funcionament de les institu-
cions ens impedeix exigir com 
cal els nostres drets i, alhora, 
comprendre altres tipus de 
factors que afecten el funcio-
nament d'una administració, 
com ara qüestions humanes, 

organitzatives i legals –va ex-
plicar San Fèlix–, per això con-
sidere que pot ser interessant 
que qualsevol veí que estiga in-
teressat a saber com es treballa 
a l'Ajuntament i com és el dia a 
dia d'un alcalde, tinga l'oportu-
nitat de fer-ho».

Per participar com a ob-
servador de la campanya Un 
dia amb l'alcalde, només cal 
sol·licitar cita al correu ciuta-
dania@godella.es tot indicant 
com a assumpte: «Un dia amb 
l'alcalde» o telefonar a l'Ajun-
tament, al 963 638 056. 

Durant la visita, l'obser-
vador rebrà documentació de 
l'organització de l'Ajuntament 
i diferent material didàctic que 
facilitarà la seua incorporació a 
les rutines de l'Administració 
local. «La intenció no és prepa-
rar una jornada específica a la 
persona interessada –comen-
tà l'alcalde–, el que volem és 
que conega la realitat d'un dia 
qualsevol, que m'acompanye a 
les visites que hi haja progra-
mades eixe dia i, fins i tot, si 
és possible, que estiga present 
a les reunions que es mantin-
guen al despatx de l'Alcaldía».

Godella enceta la 
campanya «Un dia 
amb l'alcalde» 

Els sindicats informen sobre la reforma de 
la Llei d'Administracions Locals

L'exposició d'aus de 
raça aViVaL tria Godella

Josep Manel San Fèlix presidirà l'Ajuntament de Godella fins el pròxim mes de juny.

Eva Sanchis, Emili Altur, Josep Manel San Fèlix, Paco Aràndiga i Artur Hernández. 

Multitud de varietats van ser descobertes pels col·legis de la localitat.

Gallines, ànecs, cignes, 
coloms… Aus de colors i 
formes inversemblants, 

com tretes d’una història de 
ciència ficció. La setena edició 
de l’exposició d’aus de raça de la 
Comunitat Valenciana va triar 
Godella com a seu i els afecci-
onats i curiosos no van fallar a 
la cita. L’Associació de Criadors 
d’Aus de la Comunitat Valen-
ciana (AVIVAL) va organitzar 
aquesta singular mostra que va 
estar oberta al públic els dies 1, 
2 i 3 de novembre.

La inauguració de la mostra, 
situada a l’antiga nau Molins 
Lázaro, va tenir lloc el divendres 
31 d’octubre en un acte en què van 
intervenir el president d’AVIVAL, 
Enrique Armero Ibáñez, la regi-
dora d'Educació, de Personal i 
d’Agricultura, Eva Sanchis, i l'al-
calde de Godella, Josep Manel 
San Fèlix. Un dia, a més, de por-
tes obertes per als centres esco-
lars de la localitat que també van 
poder gaudir amb els exemplars 
més heterogenis i capritxosos de 
la naturalesa.

«Vull agrair a l’Associació de 
Criadors el treball que realitza per 
conservar i protegir totes aquestes 

espècies genuïnes i meravelloses 
–va comentar Sanchis–; un pro-
jecte que comparteixen ara amb 
nosaltres i pel qual hem d’apostar 
també les institucions».

«Crec que AVIVAL ens ha 
portat una proposta que interes-
sarà grans i menuts per igual i 
agraïsc que hagen comptat amb 
Godella per celebrar aquesta edi-
ció de la seua mostra anual», va 
concloure l’alcalde abans de do-
nar per inaugurada l’exposició, 
que també va tenir el seu vessant 
competitiu. Els 700 Gallus gallus 
domesticus de criadors de la Co-
munitat Valenciana, País Basc i 
Madrid van ser valorats per un ju-
rat internacional que va comptar 
amb àrbitres, a més d’espanyols, 
belgues i alemanys. Entre els pre-
miats va destacar el nou rei de la 
raça valenciana de Xulella, l’única 
reconeguda com a autòctona de 
la Comunitat, que va ser un gall 
de sis mesos criat per Pepe Félix. 

L’exposició va romandre 
oberta tot el cap de setmana i, a 
més d’aus, també es van exhibir 
exemplars de conills domèstics 
i silvestres; tant de races autòc-
tones com de la resta de races 
ornamentals.

El sindicat de treballadors CCoo va ofe-
rir una sessió informativa als treballa-
dors de l'Ajuntament i a la resta de la 

ciutadania sobre la reforma de la Llei de Bases 
de Règim Local aprovada pel Partit Popular. 
La norma preveu llevar les competències als 
ajuntaments de menys de 20.000 habitants 
en matèria de Serveis Socials, Cultura,... i res-
tringir-les, exclusivament, als serveis bàsics 

indispensables com ara l'arreplega del fem, el 
clavegueram, l'enllumenat i el servei de bibli-
oteca.

«És un atemptat a la democràcia que carre-
ga contra la institució més pròxima al ciutadà 
justificada per una majoria absoluta i amb la 
falsa excusa de la racionalització i sostenibilitat 
de les administracions», assenyalà la regidora 
de Personal, Eva Sanchis.

no conèixEr EL 
fUncionamEnT dE 
LES inSTiTUcionS 
EnS impEdEix 
ExiGir com 
caL ELS 

noSTrES drETS i, aLhora, 
comprEndrE aLTrES TipUS 
dE facTorS qUE afEcTEn 
aL fUncionamEnT d'Una 
adminiSTració”

Josep Manel san Fèlix
alcalde de Godella

“
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El concejal de Contratación 
de obras, José Valenzuela 
ha hecho público «su com-

promiso de servicio y transpa-
rencia en la gestión de todas las 
actuaciones que realizo, ya sean 
dependientes de Consellerias, 
Diputación o actuaciones finan-
ciadas por el Ayuntamiento».

El Conservatorio Pintor Pina-
zo, es una actuación de la Conse-
lleria de Cultura correspondiente 
al Plan Confianza de la Generali-
tat Valenciana, lamentablemente 

es una obra paralizada por la fal-
ta de pago a la empresa contrata-
da, que ha decidido suspender su 
trabajo mientras no se pongan al 
día con las facturas presentadas.

«Este concejal, reiterada-
mente se ha personado en la 
Conselleria urgiendo a que se 
reiniciaran las obras, en el mes 
de mayo del 2013, al concocer la 
inminente puesta en marcha de 
un Plan de pago a proveedores, 
volví a reclamar desbloqueo y 
reinicio para terminar la obra».

La rehabilitación y acondi-
cionamiento del Ayuntamiento, 
se encuentra en su tramo final y 
«en los próximos días se realiza-
rá la entrega de la obra, en estos 
momentos se está verificando la 
terminación y puesta en servicio 
de todos los elementos (climati-
zación, fontanería, iluminación, 
central, ascensores, etc.). Por 
último se retirarán las vallas de 
protección y se aseará el entorno 
del edificio», señaló Valenzuela.

Acogiéndose al Plan actua-
ciones programadas, de Dipu-
tación, se va a realizar el acon-
dicionamiento del camino de 
Miramar y la restauración del 
camino de la Cohetería se llevará 
a la práctica en breve.

Les gestions realitzades 
per l’Ajuntament de Go-
della han permès que la 

localitat siga una de les pri-
meres beneficiades pel Pla de 
neteja i condicionament de 
barrancs de la província de 
València que realitza l’empresa 
pública de la Diputació, Imel-
sa. L’alcalde, Josep Manel San 
Fèlix, que s’ha encarregat per-
sonalment de les negociacions 
i del seguiment dels treballs, 
ha volgut destacar «sobretot, 
la rapidesa de resposta per part 
d’Imelsa, ja que, una vegada 
vam tenir la petició aprovada 
per part de la Confederació, 
les Brigades Forestals van em-
prendre la labor de netejar de 
manera quasi immediata».

L’actuació de les Brigades 
a Godella afecta una super-
fície aproximada de 44.000 
metres, al barranc dels Frares, 
que s’endinsa també en el ter-
me municipal de Rocafort.

San Fèlix va confirmar, a 
més, que s’està en negociacions 
per a aconseguir un compro-
mís de manteniment regular 
i periòdic que garantisca la 
seguretat de la ciutadania en 
l’època de pluges i que corre-
ria a càrrec de l'Ajuntament i 
la Diputació. 

La neteja del barranc és una 
mesura de prevenció que rea-
litza l'Ajuntament de Godella 
anualment amb l'objectiu de 
salvaguardar els nuclis de po-
blació de possibles avingudes 
d'aigua ja que en el barri del 
Barranquet són freqüents les 
inundacions. San Fèlix va re-
cordar que «de manera reite-
rada i periòdica se soli·licita a 

la Generalitat l'execució del 
Pla Director d'Aigües Pluvials 
que connecte el barranc amb el 
col·lector comarcal i elimine de 
forma definitiva els problemes 
d'inundacions que porta patint 
aquest poble per desistiment 
de la Conselleria però la seua 
deixadesa ens obliga a buscar 
altres alternatives que no sem-
pre siguen repercutir-ho en les 
butxaques de la ciutadania de 
Godella».

El diputat provincial d'em-
preses públiques, Rafael Pérez, 
també va poder reconèixer els 
treballs de neteja que van exe-
cutar durant els últims mesos 
les Brigades Forestals d'Imelsa 
en una visita en la qual va estar 
acompanyat per diferents mem-
bres de la corporació municipal 
amb l'alcalde de Godella Josep 
Manel SanFèlix al capdavant.

La diputació completa 
la neteja del barranc
L'AJUNTAMENT NEGoCIA ARA EL 
MANTENIMENT REGULAR DEL BARRANC

El ayuntamiento, listo

Després de doblar el 
nombre de llocs el 
passat mes de juliol, 

l'Ajuntament de Godella torna 
a ampliar l'adjudicació de llocs 
del Mercat de Venda Directa 
de productes del camp, una 
iniciativa ecològica i de proxi-
mitat que cada dissabte con-
grega a centenars de veïns de 
la localitat. Amb aquesta nova 
ampliació, el nombre de llocs 
de productes frescos passarà a 
ser de 24 i el de parades amb 
nova tipologia de productes, 
de 15.

Entre les noves tipologies 
de productes es poden trobar 
productes alimentaris elabo-
rats com pa, dolços, conserves 
i vi; oficis artesanals, com la re-
paració de cadires de reixa i de 
voga o bijuteria i tèxtils; plan-
tes ornamentals, productes re-
lacionats amb la cuina, materi-
als de jardineria i agricultura, 
cosmètics… En definitiva, un 
llarg etcètera de productes cent 
per cent artesanals que prete-
nen acostar a productors i con-

sumidors. D'aquesta manera, 
el mercat s'amplia més enllà 
dels típics productes agrícoles 
frescs, per a donar cabuda a un 
altre tipus de productes que no 
deixen d'estar relacionats amb 
el camp i el tractament ecolò-
gic, per a així mantenir la co-
herència i l'esperit del Mercat 
de Venda directa.

Del camp a la taula. Així ar-
riben els productes disponibles 
al Mercat de Venda Directa de 
Godella, un espai en el qual 
el consum responsable està 
garantit. A més, aquesta ini-
ciativa permet la recuperació 
dels carrers com a «lloc d'oci» 
i facilita la relació entre veïns i 
productors, assenyalen des de 
l'organització mateixa.

La inauguració de l'amplia-
ció del mercat està programa-
da per a dissabte vinent, dia 21 
de desembre. Tot i això, l'Ajun-
tament de Godella ja ha anun-
ciat que queda encara pendent 
una pròxima ampliació de fins 
a 10 parades amb productes 
d'aquestes categories.

El mercat de Venda 
directa amplia 
l'activitat

El mercat de l'Ermita ha atret en diferents ocasions activitats d'oci.

Les brigades d'Imelsa netejaren el barranc dels Frares.

comerciants i jubilats, compromesos.

VULL dESTacar 
La rapidESa dE 
rESpoSTa pEr 
parT d’imELSa, 
Ja qUE, Una 
VEGada Vam 
TEnir La pETició 

aproVada pEr parT dE La 
confEdEració, LES BriGadES 
forESTaLS Van EmprEndrE 
La LaBor dE nETEJar dE 
manEra qUaSi immEdiaTa”

Josep Manel san Fèlix
pResidenta de la plataFoRMa de 
solidaRitat ciUtadana

“

SITUACIóN DE LAS oBRAS
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Estar preparats davant de 
qualsevol emergència 
forma part del treball 

diari de les persones volun-
tàries de Protecció Civil de Go-
della, per això, recentment, un 
equip local es va desplaçar fins 
a una zona de muntanya, on 
van participar en un simulacre 
de cerca i rescat de persones 
desaparegudes.

Després d’una telefonada 
de socors al 112, es va activar 
un dispositiu especial que va 
batre la zona i va localitzar la 
persona desapareguda que es 
trobava immobilitzada per 
una lesió a les cames. La víc-
tima va ser assistida i evacua-
da ràpidament pel Servei de 
Protecció Civil. Els exercicis 
es van repetir en diferents 
ocasions durant el dia i la nit. 
El regidor de l’Àrea, Herme-
negildo Estellés, va visitar 
l’expedició local durant les 
maniobres i va destacar la 
implicació de les persones 
voluntàries d’aquest cos que 
no dubten a dedicar tot el 
temps necessari a aquest ti-
pus d’exercicis, amb la fina-
litat que la seua resposta, en 
cas de necessitat, siga sempre 
tan ràpida i eficaç com siga 
possible.

protecció civil, en un 
simulacre de cerca 
de persones 
EL 112 ACTIVA EL DISPoSITIU ESPECIAL

Atenció a la persona trobada, en el simulacre.

Moment de cerca de la persona desapareguda al simulacre.

Godella aparca els seus 
vehicles per celebrar el 
dia sense cotxe 

La marxa ciclista va ser una de les activitats més concorregudes.

Valenzuela, en un dels stands i membres de l'Ajuntament en la marxa conjunta.

El Dia sense el meu cotxe 
va reunir a artistes, es-
portistes, associacions, 

veïns i veïnes de la localitat en 
el carrer Peset Aleixandre que 
va ser per als vianants durant un 
dia i va acollir les activitats que 
van organitzar conjuntament les 
Regidories de Participació Ciu-
tadana, Joventut i Sostenibilitat. 
A les 10 del matí, les Mestresses 
de casa Tyrius, l'Associació Fer-
roviària de Godella, els Júniors 
Som Rent, Felcan, Banc del 
Temps, El Comitè d'Agermana-
ment i la Plataforma de Solida-
ritat Ciutadana van muntar els 
seues stands des dels quals van 
informar al degoteig de curiosos 
i interessats que van participar 
en la jornada. Entretant, artistes 
del graffitti elaboraven un mural 
per a l'ocasió mentre se succe-
ïen els tallers (de mecànica de 
la bici, globoflèxia, maquillatge 
i animació). També s'exhibiren 
alguns altres elaborats durant la 
Setmana de la Joventut com el 
de Decora Godella.

Abans encara del moment 
més esperat, el passeig amb bici, 
va tenir lloc la classe oberta de 
moviment dansat i l'exhibició de 
zumba. Just llavors, desenes de 
persones entre els quals es tro-
baven el regidor de Participació 
Ciutadana i de Sostenibilitat José 
Valenzuela, i el exalcalde i regi-
dor d'Hisenda Salvador Soler, 
van prendre l'eixida de la marxa 

per Godella guiada per la Penya 
Ciclista el Cantonet. Quasi 6 km, 
controlats per la policia local i els 
voluntaris de Protecció Civil, que 
van concloure, com ja és tradició 
amb el sorteig de dues bicicletes 
que, en aquesta casión van recau-
re en Samuel i Martina.

«És fonamental que sensi-
bilitzem i mostrem a la nostra 
ciutadania que una altra forma 
de traslladar-nos, de despla-
çar-nos i de gaudir del nostre 
poble és possible –va comentar 
Valenzuela–, perquè entenem 
que els carrers estan fets per a 
les persones i no per als vehicles 
i, perquè en tot cas, hi ha altres 
vehicles i alternatives molt més 
respectuosos amb el nostre en-
torn que no els cotxes».

L'alcalde, Josep Manel San 
Fèlix va valorar a més la parti-
cipació de la gent jove «tant en 
l'organització com en les activi-
tats plantejades perquè sense 
un poble actiu, és impossible 
aspirar a millorar». El Grup 
de Danses El poblet tampoc 
va faltar a la cita i amb els seus 
balls tradicionals, en els quals va 
participar la regidora d'Educa-
ció i de Personal, Eva Sanchis, 
acompanyats de la dolçaina i el 
tabalet, van preparar el camí a la 
paella popular que es va poder 
degustar en la pròpia plaça de 
l'Ermita. La jornada la va tancar 
l'actuació musical de Lucita la 
Vela ja en la sobretaula.

campanya TaLLEr d'hiSTòria. CAPELLES I FoToGRAFIES. 
El Taller d'Història Local de Godella està preparant un treball d'investigació i de documentació sobre les 
imatges i la construcció de les capelles i dels altars que foren sufragats per persones, famílies o confraries 
de la parròquia Sant Bertomeu de Godella. Qualsevol persona que puga aportar informació al respecte es 
pot posar en contacte amb el col·lectiu mitjançant els telèfons 699 067 856 ó 692 837 225. Així mateix, el 
Taller també ha convidat als aficionats a la fotografia per col·laborar amb l'associació.
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Amb certa impuntualidad 
bohèmia, com un dego-
teig, la plaça de l'Esta-

ció de Godella va anar rebent 
els artistes de la paraula de la 
Comarca, convocats per a la II 
Trobada d’escriptors de l'Hor-
ta. Eren les 9 del matí del dis-
sabte 19 d'octubre i l'alcalde de 
la localitat, Josep Manel San 
Fèlix i tota una jornada d'acti-
vitats esperaven els 25 escrip-
tors que es van donar cita.

La primera parada els va 
portar fins a la Casa-Museu 
Pinazo, on la família del genial 
pintor els esperava per a gui-
ar-los per la vida i obra de l'in-
signe artista a qui el passat any 
Godella va dedicar multitud 
d'activitats en commemoració 
del centenari de la concessió 
de la Medalla d'Honor de les 
Belles Arts.

A continuació, el president 
del Taller d'Història, Josep Vi-
cent López, va fer d'amfitrió en 
una visita per la localitat en la 
qual els va descobrir els monu-
ments, espais, detalls i secrets 
patrimonials més emblemàtics 
de Godella. Una vegada fina-
litzada l'excursió, els escriptors 
es van dirigir a la Biblioteca 
Municipal per a realitzar un 
intercanvi de llibres. A més, els 
exemplars de la institució, van 
ser signats i dedicats pels seus 

autors mentre els cantants d’es-
til, Josep Aparicio Apa i Teresa 
Segarra amenitzaven l'acte amb 
diferents peces per a les quals 
van comptar amb un versador 
de luxe com Carles Cano.

«És un orgull, per a un po-
ble com Godella, haver sigut 
triat per a acollir aquesta II 
Trobada d'Escriptors de la Co-
marca –va comentar l'alcalde, 
Josep Manel San Fèlix–; un 
poble que s'esforça per cuidar 
i protegir el seu patrimoni cul-
tural i artístic, patrimoni entre 
el qual, per descomptat, es tro-
ba la literatura, i compteu amb 
nosaltres, si teniu interés, per 
celebrar també ací la trecera 
trobada, l'any que ve».

Desenes d'amants de la li-
teratura, amics i familiars ja 
els estaven esperant aleshores 
en el jardí de Villa Eugenia on 
la trobada entre escriptors va 
desplegar tota la seua màgia i 
es va transformar en recital de 
contes i poesies per a fer boca 
abans del dinar de germanor. 
Carles Cano, Xavier Mínguez, 
Enric Camps i Francesc Arnau 
Chinchilla van representar a 
Godella en aquesta jornada 
que també va comptar amb es-
criptors com ara Ramón Gui-
llem, Núria Sendra, Francesc 
Mompó, Pau Sif i Mercé Viana, 
entre molts altres.

Godella acull els 
escriptors de la 
comarca de l'horta

Concentració a l'Estació, contacontes a Villa Eugenia i amb Apa, a la Biblioteca.

EL TaLLEr dE TEaTrE dE 
aLmaTadEro inTErprETa aUrora 
VaLEro

La simbiosi entre les arts escèni-
ques i les plàstiques va ser total a 
Villa Eugenia. El grup de teatre 
alMatadero de Godella, dirigit 
per Jorge Affranchino, va realit-
zar una instal·lació pictoricotea-
tral inspirada en l’exposició Al 
laberint, d'Aurora Valero. Un re-
corregut màgic d'interpretacions 
poeticogestuals, d'emocions i de 
sensacions embastat per l'artista 
Elma Sambeat.

El teatre Capitoli acollí 
l’aclamat musical Els 
set magnífics, en dues 

funcions que van congregat 
vora 800 xiquets de diferents 
col·legis de Godella. Van cal-
dre dos passes perquè tots els 
joves pogueren assistir a una 
història en la qual es va donar 
cita el teatre, la música en di-
recte, el ball i l’humor.

El projecte educatiu pro-
gramat conjuntament per les 
Regidories d'Educació i de 
Cultura, va estar dirigit per 
Cecilia Ligorio i, musical-
ment, per Roberto Turlo; i va 
estar protagonitzat per Fer-
ran Garrigues (ody), Diana 
Abad (Penny) i Rafa Alarcón 
(Attanasius Prox). Amb ells, 
solistes de l’orquestra de Va-
lència, del col·lectiu Sedajazz 
i Pablo Turlo (Buddy) –el jo-
veníssim violinista prodigi, 
fill del mateix Roberto Tur-
lo– van interpretar cançons 
de blues, de country i les ban-
des sonores més famoses del 
llunyà oest.

La representació és la 
culminació d’una proposta 
que aporta, a més, material 
didàctic, en forma de DVD, 
perquè el professorat pu-

ga fer comprendre millor 
a l’alumnat la història més 
musical de l’oest.

«Hem volgut proposar 
aquesta funció als escolars 
pels valors que trasllada, on 
destaca l'amistat, la lleialtat, 
la generositat i l'honestedat 
per damunt de qualsevol al-
tra cosa», va explicar el regi-
dor de Cultura i Comunicació 
Ferran Vilella. 

«Juntament amb la re-
presentació de Gatacienta, 
considerem que amb Els 7 
magnífics completem una 
proposta cultural de gran 
qualitat dirigida als nostres 
alumnes, els quals són les 
principals víctimes de les po-
lítiques de retalls del Partit 
Popular», assenyalà la regi-
dora d'Educació i de Personal 
Eva Sanchis.

800 xiquets, al llunyà 
oest amb el musical 
«Els set magnífics»

cachi Baci, 
una història 
de porqueries 
meravelloses

Affranchino, en acció. El sorprenent Pablo Turlo va conquerir al públic amb el seu talent.

La lluna plena va traure el 
cap per l'horta de Godella 
per a assistir a l'espectacle 
de Jorge Affranchino i Elma 
Sambeat, Cachi Baci. Setan-
ta persones es van submer-
gir en l'univers reflexiu, unes 
vegades malenconiós, altres 
oprtimista de Antonuccio 
Baci –Cachi Bachi–. L'obra, 
escrita i dirigida pel propi 
Affranchino, retrata la vida 
d'un rodamón amb síndrome 
de diogénes. L'autor dóna vi-
da, a més, a Baci, qui es dedi-
ca a ajuntar coses pel carrer, 
a les quals cridava porqueries 
belles, andròmines amb un 
sentit dramàtic i existenci-
al, a voltes són simbòliques, 
unes altres construeixen un 
personatge, unes altres van 
dibuixant el seu passat. El 
muntatge de la companyia 
La Línia Contínua va res-
pondre a l'exigència inter-
pretativa i a la intensitat del 
text. L'atmosfera, potenciada 
i matisada musicalment amb 
la veu en directe de la cantant 
espanyola Elma Sambeat, va 
traslladar, en un viatge senso-
rial a través de tarantelas, àri-
es antigues italianes i cançó 
francesa al públio godellense 
que va poder riure i emocio-
nar-se amb Cachi Baci.

Roberto Turlo presenta la funció.
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Jordi alberola 
guanya el concurs 
de fotografia 
«coneix Godella»
Al paso del tren es la instantània 
que va imposar-se al concurs de 
fotografia digital «Coneix Gode-
lla». Es tracta d'una fotografia 
que arreplega el moment del pas 
del tren per l'estació de Godella, 
obra de Jordi Alberola. La imat-
ge serà publicada en la portada 
del calendari municipal de 2014 
que distribuïrà l'Ajuntament per 
tots els domicilis de la localitat. 
A més, l'autor rebrà 250 euros. 
El segon premi, valorat en 150 
euros, va ser «La tardor a Go-
della», una foto de Fernando 
Galindo que va convéncer el ju-
rat pel contrast  dels colors i la 
perspectiva del poble.

En aquesta edició del con-
curs, la participació dels joves 
va ser el més destacat gràcies al 
premi obert exclusivament per 
a menors de 16 anys. Maria Be-
llet, amb una vista d'un ramal 
de la sèquia va ser la guanyado-
ra d'aquesta categoria i en rebrà 
100 euros a gastar en comerços 
de la localitat. Amb les fotos més 
valorades pel jurat, el dia 7 de 
gener s'obrirà una exposició al 
Centre Cultural Xicranda on es 
farà l'acte oficial de lliurament 
de premis.

 

Al ritme del rock&roll de 
New Macarrons i Ukele-
le zombies es va acomia-

dar la Setmana de la Joventut 
2013 que va tornar a ser el cen-
tre neuràlgic de les activitats 
més diverses d'oci, formació i 
diversió per als joves el passat 
mes de setembre.

«Hem aconseguit organit-
zar una setmana d'activitats 
en les quals han prevalgut els 
valors d'aprenentatge i entre-
teniment saludable –va asse-
nyalar l'alcalde i regidor de 
Joventut, Josep Manel San 
Fèlix–, alternatives de diver-
sió i educació que, malgrat els 
escassos recursos, han gaudit 
d'una extraordinària qualitat».

La setmana va comptar, un 
any més amb el taller Realit-
zació documental: mitjans que 
commouen, de la mà de Docu-
Perú que va introduir als par-
ticipants des de la idea fins a la 
postproducció. També, durant 
tota la setmana, es va realitzar 
el taller de reciclatge Decora 
Godella, impartit per Isaías 
Escudero el resultat final del 
qual es va exhibir en el carrer 
Peset Aleixandre, durant el 
Dia sense cotxe. La seguretat 
vial va protagonitzar, precisa-
ment, una de les xarrades de 
les jornades. Antonio Murcia 
va posar a prova cinturons, 
coixins de seguretat i vehicles 
davant l'estupefacció dels pre-
sents. Finalment, l'exhibició de 

trial, que va organitzar el Club 
de Trial Posterior va comple-
tar el dia inaugural amb salts, 
piruetes i habilitats inversem-
blants que van concloure amb 
una sessió oberta i didàctica 
per a tots els interessats.

Als tallers regulars, el di-
mecres, es va incorporar el de 
zumba, que va còrrer a càrrec 
de Carolina Pitarch, un dels 
més concorreguts juntament al 

del torneig de ping-pong, en el 
qual Drago es va imposar a tots 
els seus rivals i es va proclamar 
campió en una emocionant fi-
nal. I de la passió per l'esport 
a la passió per la lectura. El 
recital lúdic-poètic, del Labo-
ratori de Labors, va aconseguir 
persuadir a adolescents i joves 
entre poemes de Machado, 
columnes de periòdic i contes 
sense vocals. Esther Blázquez 

i Juan Manuel Vera van ser els 
encarregats del taller de dina-
mització de textos sota la filo-
sofia que la lectura és el prin-
cipi vital que fa de la paraula 
un instrument de creativitat, 
socialització i aprenentatge.

El taller d'eromodelisme 
impartit per l'enginyer Alber-
to Torres va començar amb 
la teoria de l'aeronàutica i va 
concloure amb la sessió pràc-
tica de realització d'un avió fet 
amb un brick. La jornada la va 
tancar el professor de batucada 
del curs trimestral de alMata-
dero, amb una sessió oberta 
en la qual un grup de joves va 
poder crar autèntiques compo-
siciónes musicals amb instru-
ments de percussió i amb unes 
mínimes nocions de ritme.

L'horta va tornar a ser re-
ivindicada com a part del pa-
trimoni local amb un passeig 
didàctic en el qual, el guarda, 
Toni Torà, va exercir d'amfi-
trió. Ja a la nit, a les 22.30h, 
Rubén Atienza Riubens, va 
submergir en un hilarant uni-
vers de pallassos, malabars i 
acrobàcies al públic de Godella 
amb el seu espectacle Circolio.

La clausura va dedicar la 
primera part del dia als més 
joves, amb el scalextric gegant 
de Juanjo Arnal i la dansa en 
família, d'Empar Lorente; i la 
segona part, als adolescents 
amb els concerts de la produc-
tora Promoure.

diversitat a la Setmana 
de la Joventut
CIRCo, CINE, MÚSICA, ESPoRTS, BALL I LITERATURA EN 
UNA SETMANA DEDICADA ALS MÉS JoVES

La música de New Macarrons i Ukelele Zombies va tancar la Setmana Jove.

Marxa guiada per les sèquies de l'horta de Godella.

L'Espai Jove obri 
l'Escoleta de nadal
L'Escoleta Municipal de Nadal 
obrirà les seues portes al col·legi 
Barranquet els dies 23, 24, 26, 
27, 30 i 31 de desembre i el 2 i 
3 de gener per «permetre con-
ciliar la vida laboral i personal 
de la ciutadania», segons explicà 
l'alcalde i regidor de Joventut, 
Josep Manel San Fèlix.

L'horari, sense opció de 
menjador, serà de 8 h a 15 h. 
Els preus oscilaran entre els 44 
euros per als veïns de Godella 
–34, en el cas del segon germà– 
i els 64 euros per als d'altres po-
blacions. 

El Barranquet acollirà l'Escoleta.

El trial portà l'espectacle. San Fèlix, junt a Carles Cano i Drago.
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Va clarejar el dia a Gode-
lla, un any més, i ja en 
van deu, esguitada de 

pinzellades, brotxades i taques 
d’espàtula. Els indrets més ca-
racterístics, els més singulars, 
bucòlics i, fins i tot, els més in-
versemblants van ser arreple-
gats en els llenços dels 60 par-
ticipants que van prendre part 
en la desena edició del Concurs 
de Pintura Ràpida de Godella, 
Godella i el seu entorn.

Davant de la plaça de l’es-
tació, el gironès Josep Plaja va 
plantar el seu cavallet i va cap-
tar un instant de la terrassa que 
va convèncer el jurat perquè li 
atorgaren el primer premi, va-
lorat en 1.500 euros. Raquel 
Aguilar repetia guardó en la 
categoria de millor quadre rea-
litzat per un artista local.

Una vegada més, les famíli-
es Giner i Bronchu van apostar 
per aquest certamen amb un 
premi de 1.000 euros cadas-
cuna que van recaure en Julio 
García i Blai Tomás. També 
La Masia Xamandreu, que va 
escollir l’obra de José Arnau, i 
R&B Asesores, que va seleccio-
nar l'aquarel·la d'Amparo Fer-
riols. La Regidoria d'Educació 
de Godella també es va sumar 
en aquesta edició a la borsa 
d'adquisició i va triar la pintura 
de José Luis Angulo, de la fa-

çana del col·legi Cervantes que 
compleix 75 anys d’història. Per 
la seua banda, la Regidoria de 
Cultura també va valorar l’efe-
mèride del 150 aniversari del 
naixement de Lambert Alonso 
per a premiar l’obra de Cristóbal 

León de l’estàtua del tenor. La 
tenda de belles arts El Magat-
zem de Godella va atorgar els 
seus tres premis consistents en 
material de belles arts valorat 
en 150 euros a Fermín García, 
Héctor Dols i Pascual Gimeno.

plaja guanyà el premi 
de pintura ràpida
RAQUEL AGUILAR REEDITA EL SEU èXIT

Arnau guanyà el premi de la Masia de Xamandreu i Aguilar, el local.

Aurora Valero escortada per autoritats i la comissària, Mayte Beguiristain.

Prolífica i reflexiva, l'artista 
valenciana, Aurora Vale-
ro, va presentar el passat 

mes de novembre una mostra 
dels seus dos últims anys de 
creació plàstica en el Centre 
d'Art Villa Eugenia. Amb un 
protagonisme quasi mono-
gràfic de l'ésser humà, i més 
concretament de la dona en les 
seues obres, el joc enèrgic i in-
tens del pinzell d'aquesta doc-
tora en Belles Arts flueix entre 
l'abstracció i la figuració des de 
l'expressionisme.

La inauguració, que va ser 
presidida pel regidor de Cultu-
ra i Comunicació, Ferran Vile-
lla, va comptar amb la presèn-

cia de diferents representants 
del Grup de Govern de la locali-
tat i d'Alboraia –municipi natal 
de Valero–, entre els quals s'hi 
trobava l'alcalde, Miguel Cha-
varrías; així com també amb 
familiars, amics i personalitats 
del món de la cultura local i au-
tonòmica.

«La meua pintura està ple-
na d'energia i de fe en la vi-
da –va explicar l'artista–, em 
mou el Mediterrani i les mares 
d'aqueix món clàssic que ens 
han constituït com a civilitza-
ció i com a Univers, la Gea gre-
ga, perquè entenc que l'ésser 
humà sempre aspira a arribar 
fins al fons de si mateix».

El laberint d'aurora 
Valero, l'abstracta 
figuració de l'ésser

«Libres como el aire, libres 
como el viento, como la es-
trella en el firmamento; co-
mo nuestros pares y nuestros 
agüelos. Libres como han sío 
toítos, tos los nuestros. Libres, 
somos libres, libres como el 
viento». Així conclou Chachi-
pén, el quadre flamenc en tres 
parts que el Casal de la Pau 
presentarà al teatre Capitoli 
el pròxim dissabte 11 de gener 
i que estarà interpretat pels in-
terns del centre penitenciari de 
Picassent.

El projecte, ideat, escrit 
i dirigit per Pasqual Pastor, 
compta amb la col·laboració 
d'Honorat Resurrección i Ma-
nuel Molins i incorpora lletres 
de cançons seleccionades del 
cançoner de Camarón i unes 
altres elaborades per Parri-
ta, Ángel Cortés Fernández, 
Marcos Salazar Pisa y Fran-

cisco Mondéjar Cortés. «És un 
d'eixos projectes que sempre 
desitges programar –comentà 
el regidor de Cultura Ferran 
Vilella–, un espectacle al qual 
es fonen l'art, la passió, la sen-

sibilitat i un profund treball 
d'integració i reinserció enco-
miable i per això vull agrair a 
Pasqual Pastor l'oportunitat 
que ens ofereix a tots els go-
dellans».

Fotograma de l'espectacle Chachipén.

El casal de la pau porta el 
flamenc dels presos de picassent

iris torna a 
exposar a 
Godella
L'Associació d'Amants de 
la Pintura Iris va oferir una 
mostra dels treballs realit-
zats aquests últims anys al 
Centre Cultural Xicranda. 
Amb obres de Pepe Mon-
llor, Rosa Pastor, Marisa 
Lucas i Enrique Perona, 
entre uns altres, l'exposició 
va mostrar l'indubtable ta-
lent pictòric dels artistes 
que conviuen en aquesta 
associació. La mostra esti-
gué oberta al públic fins al 
passat 15 de desembre.

Josefina robledo 
torna a Godella

El metro al seu pas per Godella.

El Concurs Internacional de 
guitarra Josefina Robledo tor-
narà a celebrar-se els dies 27 
i 28 de febrer i 1 de març. Els 
dos primers dies, tindrà lloc 
la fase eliminatòria al Centre 
d'Art Villa Eugenia mentre 
que el primer dia de març, el 
teatre Capitoli acollirà la fase 
final en la qual, els guitarristes 
particpants comptaran amb 
l'acompanyament de l'orques-
tra del Casino Musical de Go-
della per a interpretar la peça 
obligada.
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El bucòlic passeig 
de pilar mor i 
adrià Gràcia 

Sota les líriques estrofes de 
Miguel Alberola, que van anar 
embastant la vetlada, la violi-
nista de l’orquestra de Valèn-
cia i directora de l’orquestra 
del Casino Musical de Godella, 
Pilar Mor, i el pianista chef de 
chant  de l’Atellier Lyrique  de 
l’Òpera Nacional de París, 
Adrià Gràcia, van oferir el con-
cert Un passeig de Salzburg a 
Sevilla. Mozart, Beethoven, 
Franck i Turina van ser els au-
tors triats per a un concert en el 
qual el talent i la sensibilitat de 
tots dos solistes va emocionar 
un públic que pràcticament va 
omplir Villa Eugenia.

«Estàvem molt il·lusionats 
amb el nou curs i amb la pro-
gramació que estem preparant 
per a aquest últim trimestre de 
l’any –va comentar el regidor de 
Cultura i Comunicació, Ferran 
Vilella–, i arrancar amb el nos-
tre cicle de músics godellans a 
Villa Eugenia, i ni més ni menys 
que amb Pilar Mor, és un privi-
legi que els amants de la música 
han sabut valorar».L'homenatge als artistes de 

la localitat que van rendir 
la Banda del Casino Mu-

sical de Godella i les Amigues 
de la Música va tancar un any 
més els actes en honor a Santa 
Cecília. Un cercaviles que va re-
córrer pràcticamente tot el mu-
nicipi acompanyat pels mem-
bres d'ambdues entitats i que va 
estar presidit per representants 
de tots els grups municipals del 
Consistori, encapçalats per l'al-
calde de la localitat, Josep Manel 
San Fèlix. Les corones de llorer 
que van servir per a rendir tribut 
als artistes van culminar dues 
setmanes d'actes que havien co-
mençat el passat 8 de novembre 
amb la conferència-tertúlia so-
bre el desconegut però prolífic 
compositor i instrumentista 
godellense Rigoberto Cortina 
Gallego. Robert Ferrer, junta-
ment a Juan Ignacio Palanca i el 
president del Taller d'Història, 
Josep Vicent López, van acostar 
la figura d'aquest músic que va 
viure entre els segles XIX i XX.

El primer dels tres concerts 
que va oferir la societat civil més 
antiga de la localitat «i el més 
entranyable de tots ells», en 
paraules del seu president Juan 
llorens, va ser el que represen-
tants de les tres formacions van 
interpretar en les instal·lacions 
del Casino. Un concert de músi-
ca de cambra, coral i orquestral 
que va congregar a més d'un 
centenar de persones. La pluja 
va estar a punt de desbaratar, 

l'endemà, un dels moments més 
emotius per als 8 nous músics 
que es van incorporar a la Ban-
da i a l'orquestra: Carlos Valero, 
David Sanchis, Rubén Llorens, 
Joaquín Egido, Sergio Collado, 
Joan Ferriol, Jairo Martínez i 
José Antonio Morala. Alguns 
d'ells van tenir l'ocasió d'estre-
nar-se com a membres de ple 
dret de l'orquestra en el concert 
que va reunir a Vivaldi i Piazzola 
en el teatre Capitoli

La setmana següent, en cer-
caviles, la Banda va presentar 
a tots els godellenses a la nova 
musa de la música Àngels Cruz. 
Escortada per les seues dames 
d'honor, Cruz va rebre el relleu 
de l'anterior musa, Susanna 
Montesinos i va presidir el seu 
primer concert. Les Amigues de 
la Música van oferir enguany, a 
la societat, una tuba i un projec-
tor. Cap de setmana intens en 
el qual, el dissabte, la imatge de 

Santa Cecília, va ser portada en 
anda acompanyada per coheters 
i músics. El diumenge, abans del 
cercaviles de les corones, la co-
mitiva va acompanyar a la musa 
fins a l'església de Sant Berto-
meu on va tenir lloc la missa en 
la qual van participar el cor de 
Sant Bertomeu i l'orquestra i el 
Cor del Casino. Amb el dinar i la 
missa del dilluns en honor als 
socis i músics que han mort va 
concloure el programa d'actes.

Godella homenatja la 
patrona de la música
ÀNGELS CRUz ToRNA LA FIGURA DE LA MUSA A GoDELLA

Els membres de la Banda i l'Orquestra del Casino, juntament a les Amigues de la Música i les autoritats, en la foto del nou curs.

Concert de cambra, el de l'Orquestra a l'església, exaltació de la Musa, homenatge als artistes i incorporació de músics.

Pilar Mor en un moment del concert.

mavira comín 
exposa «rEciclant 
rEcomponent»
«No puc pintar l’aire però sí 
els pensaments». Així es pre-
sentava l’artista local, Mavira 
Comín, en l’acte d’inauguració 
de la seua exposició REciclant 
REcomponent, que es va exhi-
bir al Centre Cultural Xicran-
da. L'alcalde de Godella, Josep 
Manel San Fèlix, i el regidor 
de Cultura, Ferran Vilella, van 
donar la benvinguda a les per-
sones assistents que van acom-
panyar l’artista en la inaugu-
ració. Una mostra de retalls, 
cartons i materials que, segons 
l’artista, s’han guanyat el dret 
a ser rescatats, agrupats per 
paraules, vitrines i Diògenes.
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Finalment, la Unió Musi-
cal L'Aurora, d'Albatera 
es va fer amb el primer 

premi i menció d'honor en la 
secció segona del XXXV Cer-
tamen de Bandes de Música de 
la Comunitat Valenciana que es 
va celebrar al Palau dels Arts i 
en el qual la Banda del Casino 
Musical de Godella va quedar en 
segona posició, per davant de la 
Vilavella.

Els representants de la pro-
víncia d'Alacant aconsegui-
ren així el seu segon triomf en 
aquesta categoria després del 
que ja van obtenir l'any 2002 
mentre que la formació dirigida 
per Isaac González, que repre-
sentava a València, després de 

la seua victòria el passat mes de 
maig en el Certamen Provincial, 
es quedava a les portes de la gran 
gesta amb una actuació de gran 
nivell que li va valdre també el 
primer premi però no l'esment 
d'honor. Godella concorria amb 
el Poeme Montagnard, de Jan 
van der Roost, com a obra lliu-
re i amb l'obligada, Cantares de 
la nueva tierra, de José Miguel 
Fayos Jordán.

La Unió Musical L'Aurora va 
aconseguir 338,50 punts, 18 més 
que la Banda del Casino Musi-
cal de Godella. Més allunyada 
va quedar l'Agrupació Musical i 
Artística Santa Cecília de Vilave-
lla que va haver de conformar-se 
amb 278,50 punts.

La Banda del casino 
musical quedà segona 
al certamen autonòmic

Moments de l'actuació de la Banda al Palau de les Arts.

aLicia naVarro. ENTRE SANGUINA I CARBoNET. 
La professora de dibuix i artista plàstica, va presentar a Xicranda 
la seua mostra Sèpia, sanguina i llum.

EL coro dEL caSino rEciBE a La 
fiLharmònica aLTEanEnSE

La coral de la Societat Filhar-
mònica Alteanense devolvió la 
visita al Coro del Casino Musi-
cal de Godella el pasado mes de 
septiembre en el concierto de 
intercambios musicales 2013 
que tuvo lugar en el Centro de 
Arte Villa Eugenia. La forma-
ción dirigida por Joaquín Sastre 
inauguró la velada y le siguieron 
los anfitriones, dirigidos por Ra-
quel Almudéver. El concierto fi-
nalizó con un canto común.

«No es pot dir més amb 
menys», se sentia dir en el 
descans del concert que el 
Trío Vanguardia va oferir 
el passat mes d'octubre al 
Centre d'Art Villa Eugenia. 
L'ovació va ser tancada des-
prés de la seua interpretació 
del Trio nº1 en mib major, 
obra 3. Dasha Dubrovina, al 
violí; Javier Cárdenas, en la 
viola i Alejandro Friedhoff, en 
el violoncel van representar 
magistralment els sis movi-
ments d'aquesta peça vibrant 
i colorista. Els tres, membres 
de la prestigiosa orquestra del 
Palau dels Arts de València, 
van formar el trio de cambra 
en 2008 i es van sumar al pro-
jecte de l'associació d'Amics 
de la Música de cambra de 
Godella en un concert amb 
entrada inversa –els assistents 
pagaven a l'eixida el preu que 
cadascun considerara–.

En la segona part de 
l'audició, el Trío Vanguardia 
va interpretar l'el Trio nº3 en 
do menor, de l'obra 9 també 
de Beethoven, la tercera de 

les peces escrites per l'autor 
de Bonn per a instruments de 
corda en la seua etapa com a 
músic ja consolidat a Viena. 
Una seqüència d'obres que, 
per a molts, expliquen com 
va aconseguir, a través del 
seu llenguatge únic, traure 
la música de la intimitat dels 
salons burgesos. Quatre movi-
ments que van arrancar amb 
un allegro con spirito, l'adagio 
con espressione un nou allegro 
–en aquesta ocasió vivace– i 
un finale presto.

Beethoven «arriba» a 
Godella amb els seus 
trios per a corda
EL TRIo VANGUARDIA IMPRESSIoNA AL 
NoMBRóS PÚBLIC DE GoDELLA

El Trío Vanguardia, a Villa Eugenia.

homenatge a 
cullell, mauricio 
y Estellés 

Concert a l'església de Sant Bertomeu.

Si hi ha cel, el passat mes 
de setembre, va tenir festa. 
Tres de les personalitats de 
la música de Godella que ens 
van deixar en els últims anys 
van rebre el sentit i virtuós 
homenatge de l’orquestra 
Godayla que va dedicar-los 
les Quatre estacions de Vi-
valdi. Enric Cullell, Miguel 
Estellés i Rafael Mauricio 
van estar en el record de tots 
els presents que ompliren la 
parròquia Sant Bartomeu. 
El concert va estar dirigit 
per José Manuel Palau i va 
comptar amb la participació 
de la solista Elena Mikhailo-
va, una de les violinistes de 
més projecció internacional 
del moment.

Bostezo convoca 
el premi 
«fracasarte»
Una reflexió sobre el fracàs 
en l'art. És la nova proposta 
de l'Associació Cultural Bos-
tezo de Godella a través de 
la convocatòria de l'I Premi 
Internacional Fracasarte, 
destinat precisament a açò: 
a atorgar el guardó a la pit-
jor obra. La convocatòria és 
oberta i gratuïta. El termini 
d'enviament d'obres finalitza 
el 31 de desembre a través de 
l'e-mail bostezofracasarte@
gmail.com. El premi consis-
teix en 150 euros, una esta-
tueta elaborada per l'artista 
Montse de Mateo i la publi-
cació de l'obra en el número 
9 de la revista Bostezo.
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La companyia Danses del 
Mediterrani va arribar a 
Godella amb el seu es-

pectacle Formas flamencas, 
una mostra dels diversos pals 
del ball flamenc, enriquida per 
la moderna visió dels autors que 
ho integren –principalment, el 
seu director, coreògraf i escenò-
graf, José Huertas–. La soleá va 
ser la gran protagonista amb la 
qual, l'elenc d'artistes que va 
trepitjar l'escenari del Capitoli, 
va transportar al públic fins a 
la profunditat de les arrels del 
sentiment.

El tempo lent i pesat, amb 
caràcter del pal, o la viveza del 
jaleo i les sorolloses bulerías 
van ser deixant el segell del seu 
director artístic que, des de la 
cabina tècnica, semblava in-

corporar el seu esperit als za-
pateados i balls dels danzarines. 
Cante, toc i ball de gran altura 
per a una suite flamenca que va 
convèncer als presents a us que 
va tenir entregats durant les 2 
hores que va durar l'espectacle.

El flamenc que va 
captivar a Godella
«FoRMAS FLAMENCAS» ENDINSÀ ALS 
ESPECTADoRS EN LA «SoLEÁ»

Un moment de l'espectacle Formas flamencas.

El pianista cubà va convéncer amb la seua vehemència musical.

El preocupant índex de 
fracàs escolar a Cuba, 
fonamentalment des-

prés de la desaparició del món 
soviètic, va fer reaccionar a les 
autoritats que van obrir un 
programa de formació a través 
de la música amb la finalitat 
d'oferir una alternativa labo-
ral als joves. L'Associació Ma-
nuel «Pitti» Fajardo va sorgir 
llavors com una iniciativa en 
el si de la Federació de Serveis 
Públics de la UGT-PV, per a 
aconseguir instruments amb 
els quals es poguera dur a ter-
me el projecte, sota el mètode 
Yamaha. Una causa a la qual es 
va sumar el reconegut pianista 
cubà Frank Fernández des del 
principi.

Així va nàixer el cicle de 
concerts de la campanya Sem-
brant la música a Cuba que va 
portar a Fernández pels au-
ditoris de Burjassot, el Palau 
de la Música de València i el 
Centre d'Art Vila Eugenia. La 
seua brillant trajectòria ar-
tística, amb més de 50 anys 
com a intèrpret de quasi tots 

els gèneres musicals, les seues 
aportacions a la pedagogia del 
piano, les seues composicions, 
orquestracions, recerques, 
produccions discogràfiques 
van ser exhibits davant un 
públic entusiasta que va ova-
cionar l'artista després de cada 
obra.

Considerat «el creador de 
l'escola cubana de piano con-
temporani», Frank Fernández 
va oferir un repertori de peces 
clàssiques per a piano entre les 
quals no van faltar els Ave Ma-
ria de Bach i Schubert i les va-
riacions que Mozart va realit-
zar sobre la cançó popular Ah! 
vous dirai-je, Mamen, traduït 
com Campanitas del lugar. 
També va haver-hi temps per 
a les Habaneras y danzas del 
nacionalista cubà Ignacio Cer-
vantes i, per descomptat, per a 
Chopin. El colofó al concert va 
ser la Suite per a dos pianos, 
composta per Fernández, en la 
qual un d'ells va sonar des d'un 
enregistrament realitzat per ell 
mateix i l'altre, el va interpre-
tar en directe.

Els solidaris dits de 
frank fernández

cece Giannotti transportà a 
Godella als anys d'or del pop

La banda del guitarrista i 
compositor canadenc, Ce-
ce Giannotti va aterrar el 

passat mes d'octubre en el teatre 
Capitoli amb un repertori propi 
i de versions que va entusiasmar 
al públic assistent. La banda so-
nora de l'adolescència i joventut 
de molts dels presents va anar 
sonant en els instruments de 
Javier Moliner, guitarrista de 
la formació; Raúl Paredes, en el 
baix; Mireia García, en els cors, 
Damián ordóñez, en la percussió 
específica; Carlos Máñez «Esco-
cés», en els saxos i Paco Casas, en 
la bateria.

Molts dels referents musicals 
de diverses generacions com ara 
Chris Isaak, The Police, U2, els 
Beatles, Denisse Laval estigue-
ren presents al concert. CG9, es 
va atrevir a versionejar-los a tots 
i fins i tot a fer seguir al púbic 
amb palmells el ritme dels seus 
propis temes. El pop i el rock de 
la banda de Cece Giannotti –amb 
certs tints de jazz, oferits princi-
palment pel saxofonista Carlos 
Máñez– van sonar durant una 
hora i mitja sota la versàtil veu del 
cantant i guitarrista de Mont-re-
al, company d'escenari d'artistes 
com Tina Turner o Loquillo.

El Grup de danses 
El poblet celebra el 
cant de l'aurora
El Grup de Danses El Poblet 
celebrà el cant de l'Aurora, el 
passat mes d'octubre. Encara 
que una setmana abans del que 
marquen els cànons, Godella va 
ser l'escenari d'una de les mol-
tes activitats que el col·lectiu de 
danses del Poblet realitza en la 
localitat. Quatre músics, cantants 
i curiosos es van donar cita en la 
porta de l'església de Sant Berto-
meu. L'itinerari, que va començar 
en la llotja del Crist, va recórrer 
diferents llocs emblemàtics com 
ara la coneguda Església del Va-
rón, situada en el carrer Ample o 
la imatge de la verge del Poblet.

Una godellana a 
rocafort

L'artista godellana Raquel Agui-
lar va presentar les seues últi-
mes línies de recerca plàstica 
el passat mes de novembre a la 
sala d’exposicions de la Casa de 
Cultura de Rocafort. Desenes 
de familiars, amics, col·legues i 
amants de la pintura en general 
van assistir a l’acte en el qual, la 
pintora, va descobrir l’evolució 
de la seua obra i va convidar les 
persones presents a passejar per 
la història d'«els seus arbres».

24 obres realitzades, a partir 
de diferents tècniques, en aquest 
últim any. olis, pastels i dibui-
xos. Tots responen a una matei-
xa sèrie, que pren com a punt de 
partida els pins de l’entorn de 
sa casa. La continuïtat en l’obra 
sempre hi és, encara que, en oca-
sions, es produeixen salts o no es 
mostren els passos intermedis 
a pesar que també s’exhibeixen 
els esbossos i assajos previs a 
quadres en els quals la idea que 
els va originar ha madurat i que 
permeten l’espectador fer-se 
una idea clara del naixement 
de l’obra.

«És el joc de les mil maneres, 
en les quals pot trobar-se una ta-
ca amb una altra, de sumar-se 
a l’entramat de les línies o de 
circumscriure-s’hi –assenyala 
l’artista–; és el discurs de la pas-
ta i de l’aiguarràs, de la mirada 
que s’apega a la tela i la que se 
separa», afegeix.

Aguilar és doble guanyadora 
del Concurs de Pintura Ràpi-
da de Godella, en les edicions 
de 2012 i 2013, en la categoria 
local.

Vives, Silvestre i Aguilar.

El ballador principal de la companyia.

Cece Giannotti, interpretà els clàssics del pop i el rock de les últimes dècades.
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Allò que fa uns anys era una situa-
ció excepcional, que afectava un 
sector marginal de la societat, 

ha esdevingut una realitat social que 
aniquil·la les esperances de molts veïns i 
veïnes. És la crisi. I les conseqüències que 
s'han descarregat sobre la ciutadania: El 
desmantellament de l'estat de benestar 
i dels drets a una vida digna. Els símp-
tomes començaren a ser evidents. Els 
comerciants varen ser uns dels primers 
a detectar el canvi d'hàbits de la gent. I 
els primers a reaccionar. L'embrió de la 
Plataforma de Solidaritat Ciutadana es-
tava formant-se. Paral·lelament, algunes 
persones, des dels seus llocs de treball o 
activitat diària, posaren en marxa dife-
rents mesures individuals. «En el Centre 
de Salud ens adonàrem que arribaven xi-
quets amb problemes de desnutrició, hi 
havia desmais al col·le», comenta Reme 
Cataluña, una de les voluntàries que en-
cetà una campanya de replega de medi-
caments. Elba García, teixí nines de drap 
que venia al Mercat Ambulant per repar-
tir els beneficis entre les famílies amb 
menys recursos. Prompte descobriren 

que hi havia un important nombre de 
persones –dones totes elles inicialment– 
que, individualment, estaven buscant un 
mateix fi: minvar una situació creixent 
d'injustícia social. El següent pas arribà 
de forma natural. Així es constituí el col-
lectiu, l'activitat del qual no ha decaigut 
des de llavors. 

«La unió ens va permetre afrontar els 
problemes de major envergadura, excer-
cir major pressió davant les institucions, 
signar un conveni amb l'Ajuntament i 
amb el Centre Comercial Consum que 
ens assorteix a dirari d'aliments peri-
bles», assenyala la presidenta de la pla-
taforma Adela Villar. 

Quasi un any després del seu naixe-
ment, el col·lectiu compta amb una vin-
tena de voluntaris. «Més enllà de la nos-
tra ideologia política, creences religioses 
decidírem no romandre indiferents da-
vant la greu situació econòmica, social i, 
fins i tot, psicològica que està travessant 
un nombre cada dia major de famílies 
de Godella», comenta María Geijo, una 
altra de les voluntàries. A més, les acci-
ons de sensibilització que han engegat 

han mobilitzat i arrossegat molts altres 
col·lectius i multitud de persones en una 
mateixa causa. Des d'un campionat de 
futbet fins a concerts, passant per cam-
panyes escolars,... les fòrmules de col-
laboració han estat, en aquest curt espai 
de temps, molt diverses. L'Ajuntament 
els ha cedit un local a les instal·lacions de 
l'antic CEFIRE i una furgoneta que com-
parteixen amb Cáritas. També compten 
amb benefactors anònims gràcies als 
quals poden comprar aliments peribles 
com ara carn, hous,... i fer front a altre 
tipus de despesses com la llum, el gas o 
part d'algun lloguer.

«Hem renunciat voluntàriament a 
les subvencions del poble perquè no vo-
lem dependre de ningú ni estar condici-
onats per la burocràcia –comenta Paulo 
Amorín–, així, som lliures per atendre 
persones d'altres localitats». «Això no 
vol dir que no ens coordinem amb els 
Serveis Socials municipals –indica Alba 
Pérez–, sempre estem en contacte amb 
el departament i compartim la informa-
ció mantenint una absoluta discrecció i 
confidencialitat».

Godellans compromesos 
amb els més desafavorits
LA CRISI HA ESPERoNAT MULTITUD DE PERSoNES DE LA LoCALITAT QUE 
S'HAN MoBILITzAT PER AJUDAR ELS QUE MENYS RECURSoS TENEN

Monogràfic

hEm rEnUnciaT 
VoLUnTàriamEnT a 
LES SUBVEncionS dEL 
poBLE pErqUè no VoLEm 
dEpEndrE dE ninGú ni 
ESTar condicionaTS pEr 
La BUrocràcia. aixÍ Som 

LLiUrES, pEr ExEmpLE, d'aTEndrE 
pErSonES d'aLTrES LocaLiTaTS˝.

paUlo aMoRín
MeMbRe de la plataFoRMa de solidaRitat ciUtadana

solidaridad.ciudadana.godella@gmail.com
coMpte bancaRi: 3058-7078-40-2810008618 (caJaMaR)

“

La Plataforma de Solidaritat Ciutadana ha irromput de forma decidida en la nostra societat i ha sensibilitzat un nombrós grup de persones.
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Monogràfic

A més dels convenis amb Consum i 
amb l'Ajuntament, la Plataforma de So-
lidaritat Ciutadana ha aconseguit entrar 
en el banc d'aliments comarcal, ha sol-
licitat l'accés al banc de llet de la Unió 
Europea i ja té concedit un hort d'oci 
municipal «del qual es faran càrrec algu-
nes de les mateixes famílies acollides», 
comenten. A més, comerciants del poble, 
restaurants i una cadena de congelats 
els aporta bona part del menjar que en-
treguen a les famílies. «Però no només 
volem repartir menjar, volem anar més 
enllà –comenta Reme Catalunya–; hem 
entrat en contacte amb la Plataforma 
Antidesnonaments de Burjassot». «Això 
no és únicament caritat –assegura Ro-
mana Martínez–, tractem de motivar-los 
i de concienciar-los amb assemblees, 
volem oferir cursos de cuina i els hem 
incorporat als cursos de formació de 
l'AEDL de l'Ajuntament».

cÁriTaS
En total, la Plataforma està atenent 41 
famílies de les vora 80 que estan sent 
assistides en la part baixa del poble on 

també actua Cáritas. L'organització ca-
tòlica té distribuït els seu voluntariat en 
la zona de baix de les vies i la de dalt 
–on até altres 45 ó 50 famílies–. Aquest 
últim grup es va incorporar fa realti-
vament poc, com comenta la seua res-
ponsable, Teresa García: «Antigament 
només hi havia un únic centre d'atenció 
de Cáritas, a la parròquia de Sant Ber-
tomeu, però, amb el canvi de pàrroc del 
Salvador, plantejàrem l'opció d'obrir un 
punt d'acollida ací dalt; així, des de fa 
poc més de dos anys, estem operant amb 
voluntaris diferents en ambdues parrò-
quies». Cáritas i la Plataforma han estat 
capaços d'entendre's perfectament per 
repartir-se les donacions de menjar, fo-
namentalment les de Consum. «Quan 
la Plataforma aconseguí l'acord amb 
Consum ens oferí que ens repartírem 
els dies de recollida així, nosaltres, ens 
fem càrrec dilluns, dimecres i diven-
dres i ells, dimarts, dijous i dissabte», 
explica García qui entén que la sintonia 
amb la resta de col·lectius amb dedica-
ció solidària és fonamental. «Tant amb 
la Plataforma com amb Serveis Socials 

treballem conjuntament i col·laborem 
estretament». L'única condició que es 
fica des d'aquest col·lectiu és ser de Go-
della. «Se suposa que hi ha, almenys, un 
Cáritas en cada poble, així que és l'única 
exigència que posem. M'agradaria tam-
bé que quedara molt clar que nosaltres 
formem part d'una organització catòlica 
però atenem a totes aquelles persones 
que ens ho demanen, siguen de la religió 
que siguen, condició, raça i ideologia», 
afegeix la responsable de Cáritas. 

Encara que, per la seua essència, 
compten amb canals de difussió dife-
rents, les accions encetades per Cáritas 
són molt semblants a les de la Platafor-
ma. «L'església és el nostre altaveu, si hi 
ha qualsevol tipus d'emergència social 
amb alguna família, es comunica mit-
jançant l'església però també organitzem 
un torneig de pàdel benèfic i rebem en-
cantats qualsevol iniciativa de qui vullga 
col·laborar amb nosaltres». Les persones 
que entren en Cáritas s'incorporen a un 
programa nomenat «Acollida» on, no 
només reben aliments sinó també un 
seguiment periòdic quinzenal. «Escol-
tar no ens costa diners i moltes vega-
des soluciona més coses que donar de 
menjar –afirma Teresa García–, és molt 
important també educar-los a canalitzar 
els seus recursos, com utilitzar la llum, o 
com alimentar-se, per exemple». Preci-
sament, un dels cursos que varen oferir 
a les famílies, en col·laboració amb el col-
legi Domus i el seu personal de cuina, va 
ser el de com fer les llentilles. 

En realitat, per a García, aquestes 
persones acollides només són la punta 
de l'iceberg ja que moltes famílies estan 
suportant la situació dels seus mem-
bres. «Hi ha una probresa crònica a la 
qual s'han incorporat nous pobres, gent 
jove amb nadons, fills menuts i, si tots 
tinguérem un poquet de consciència, 
es podria solucionar». «També veig que 

hi ha massa política en algunes coses, 
massa obstacles. Jo em vaig oferir des-
interessadament per atendre xiquets 
discapacitats i no m'han cridat en cap 
ocasió». El col·lectiu ha passat dels dos 
voluntaris que encetaren el projecte a 
10 en aquests dos anys. «Ser voluntari 
requereix de molt de compromís –ad-
verteix la responsable–; trobem a fal-
tar, això sí, més gent jove que sabem 
que està molt compromesa però que, 
per alguna raó no hem sigut capaços 
d'atraure i, en aquest punt, hem de fer 
autocrítica»

El Nadal afegeix noves particulari-
tats a la situació que, des de Cáritas han 
canalitzat amb una original idea: «De-
manàrem a les famílies que els seus fills 
escrigueren una carta als reixos i eixes 
cartes estaran disponibles a la parròquia. 
Qui vullga, podrà fer, veritablement, de 
rei mag per a algun d'aquests xiquets i 
que, per un any, se'n duga el regal que 
ell ha demanat».

També amb la campanya de Nadal, el 
col·lectiu solidari Km 0, sorgit de la ini-
ciativa dels treballadors de l'Ajuntament 
de Godella, s'ha afegit per col·laborar en 
la replega de joguets que ha engegat el 
Casal Jove alMatadero.

m'aGradaria qUE qUEdara 
moLT cLar qUE noSaLTrES 
formEm parT d'Una 
orGaniTzació caTòLica 
pErò aTEnEm a ToTES 
aqUELLES pErSonES qUE EnS 
ho dEmanEn, SiGUEn dE La 

rELiGió qUE SiGUEn, condició, raça i 
idEoLoGia"

teResa GaRcía
Responsable de cáRitas, paRRòqUia del salvadoR

“
El grup de voluntaris de Cáritas de l'Ermita del Salvador porta po més de dos anys funcionant i ja atén vora mig centenar de famíies.

El col·lectiu Km 0 col·labora amb la campanya de replega de joguets del Casal Jove.



bim n Godella18 Tercer quadrimestre de 2013Salvador rodríguez Bronchú

L'any 1913, començava amb la pro-
clamació d'independència del 
Tíbet que deixava així de formar 

part de la Xina i es tancava amb l'arrest 
a Sudàfrica de Mahatma Ghandi mentre 
liderava la marxa de miners indis. Eixe 
mateix any, el dia 28 de novembre, Go-
della donava al món un dels personatges 
indispensables de la seua història de l'art 
i de la de tot l'Estat espanyol. Salvador 
Rodríguez Bronchú naixia al si d'una 
modesta família, fill de Francisco Ro-
dríguez Cabanes i Salvadora Bronchú. 

Enguany s'han complit 100 anys 
d'aquella fita i els actes de commemo-
ració promoguts per la família Rodrí-
guez-Bronchú s'han succeït. El primer 
d'ells, va tindre lloc, als jardins de Villa 
Eugenia, el passat mes de juny, a la V 
Nit dels Palmitos Blancs. Poc després, 
en el mes de setembre, la sala d'expo-
sicions de Les Drassanes de València 
acollia una mostra de més d'un centenar 
de pintures del prolífic artista godellà i, 
amb ella, veia la llum el llibre-catàleg 
Mirada a una mirada on, el poeta An-
tonio Herrera, posa lletra a les obres de 
Salvador Rodríguez Bronchú. Eixe llibre 
una obra d'art en si mateix –els ingressos 
de la venda del qual van destinats a una 
organització benèfica– serà presentat el 
pròxim 18 de gener a Villa Eugenia en 
un acte on es recitarà algun dels poe-
mes que el composen. «Com a regidor 
de Cultura no puc més que agrair a la 
família Rodríguez-Bronchú l'esfroç per 
mantindre viu el record d'una persona-
litat –d'altra banda inoblidable– com va 
ser Salvador Rodríguez Bronchú, gràcies 
al qual, entre altres, Godella és coneguda 
arreu del món pel seu amor a la cultura», 
explicà Ferran Vilella. 

Un «amor» recíproc a tenor dels fets. 
Enrique Rodríguez-Bronchú, un dels 
quatre fills de l'artista, comentà: «Si una 
cosa ens transmití mon pare va ser el seu 
amor per Godella». També  la seua néta, 
la periodista Ana Rodríguez-Bronchú 

Ferrando destacava aquesta singularitat 
a l'article que publicà al número 2 de 
la revista Querns, del Taller d'Història 
Local de Godella: «Igual que li ocorre-
guera al seu pare, el poble de Godella va 
influir enormement en la vida de Bron-
chú, tant en la seua vida personal com 
en la professional. No tots els artistes 
de l'altura de Bronchú van ser fidels als 
seus orígens i ell ho va ser. A Godella va 
nàixer i a Godella va morir». Efectiva-
ment, tot just un dia abans del seu 86 
aniversari, pràcticament un mes abans 
del canvi de segle, el 27 de novembre 
de 1999, va morir, a Godella, Salvador 
Rodríguez Bronchú. Ho va fer amb el 
reconeixement dels seus coetanis, dels 
crítics i, tal vegada, allò que més l'im-
portava, del poble de Godella. Seguint 
amb el relat d'Ana Rodríguez-Bronchú, 
va haver-hi dues ocasions en la seua 
vida en les quals es va sentir especial-
ment unit al poble de Godella i orgullós 
de ser godellà «La primera d'elles va ser 
en el mes de desembre de 1978, quan 
el Ple de l'Ajuntament de Godella, re-
unit en sessió extraordinària, acordava 
concedir-li la Medalla d'or de la Vila de 
Godella, "en reconeixement als seus re-
llevants mèrits que han redundat en el 
bon nom, prestigi i glòria del poble de 

Godella" (...). Però el poble de Godella 
li rendiria un segon homenatge molts 
anys més tard. Era l'estiu de 1998 i amb 
motiu del 85 aniversari de l'artista es va 
organitzar una exposició-homenatge en 
el seu honor».

Bronchú, com era conegut, convisqué 
amb la pintura des que va nàixer. «Entre 
pinzells, espàtules i olis del seu pare es 
va forjar la vocació de l'artista godellà», 
afirma la seua néta qui recorda la impor-
tant influència de Francisco Rodríguez 
Cabanes, «El Pintoret», en el seu fill. Au-
todidacta va aprendre a pintar gràcies a 
son pare, primer, i al mestre Juan Belda 
–pintor de l'Acadèmia de San Carlos i 

pensionat a Roma–, després. Acabada 
la guerra, s'incorporà a l'estudi de deco-
ració del seu paisà Antonio Marco, antic 
alumne del mestre Pinazo. Així comen-
çà la producció mural de Bronchú que 
col·laborà en la realització dels frescs 
d'algunes de les esglésies desvastades 
durant la Guerra Civil com ara la dels 
Jesuïtes de Valencia, la de San Pasqual 
Bailón o la de la leproseria de Fontilles 
–on començaria a pintar paisatges del 
natural. Però Marco va reconéixer el ta-
lent de Bronchú i, entusiasta seguidor 
de l'obra de José Navarro «Navarret» 
com era, li encomanà còpies de l'oblidat 
pintor godellà. Tal i com transcriu Ana 

cent anys 
de Salvador 
rodríguez 
Bronchú
EL 18 DE GENER SE LI RETRÀ UN 
HoMENATGE A VILLA EUGENIA

El pesonatge

Bronchú observa són pare pintar l'esborrany d'un decorat de les Sitges de Burjassot que encara es conserva al Cercle Catòlic de la localitat veïna.

iGUaL qUE Li ocorrEGUEra aL 
SEU parE, EL poBLE dE GodELLa 
Va infLUir EnormEmEnT En 
La Vida dE Bronchú, TanT En 
La SEUa Vida pErSonaL com 
En La profESSionaL. no ToTS 
ELS arTiSTES dE L'aLTUra dE 

Bronchú Van SEr fidELS aLS SEUS orÍGEnS 
i ELL ho Va SEr. a GodELLa Va nàixEr i a 
GodELLa Va morir"

ana RodRíGUeZ-bRoncHÚ
peRiodista nÉta de salvadoR RodRíGUeZ bRoncHÚ

“
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El pesonatge

Rodríguez-Bronchú de les paraules del 
crític Adolfo de Azcárraga «(...) d'aques-
ta manera, encara que a títol pòstum (...) 
Bronchú es va convertir en autèntic dei-
xeble de l'obra de Pinazo i Navarro».   

Dels paisatges de Fontilles, passà als 
de l'Albufera, als de Serra i l'interior va-
lencià. Eren els grans espais d'inspiració 
de l'artista, obres esguitades de tonalitats 
grises, que varen marcar la seua prolífica 
primera època. L'any 1949, amb 35 anys, 
obtenia la Medalla de Bronçe a l'Expo-
sició Nacional d'Educació i Descans 
celebrada a Madrid encara que el seu 
primer gran èxit el va asolir a l'exposició 
que realitzà poc després a la sala Mateu 

de València. En 1951 inaugurà la seua 
primera mostra individual a la capital 
espanyola, al Saló Minerva del Cercle de 
Belles Arts. Aquell estil que, a pesar de 
les influències, era únic, li reportà grans 
èxits, de fet, en aquesta època, era fàcil 
que en els primers dies venguera tot allò 
que exposava. «(...) Rodríguez Bronchú, 
per viure a Godella, ha tingut la sort de 
conèixer l'obra d'aquests dos grans ar-
tistes (Pinazo i Navarro). Té de tots dos 
i, no per açò, deixa de ser molt perso-
nal: posseeix una nota rica en grisos que 
només és d'ell. Amb açò està definida 
la seua personalitat en el camp pictòric 
valencià i nacional (...)», assegurava José 

Mateu. En quant a la seua personalitat, 
en el sentit més ampli, Bronchú no va 
ser un personatge popular ni amic de les 
grans celebritats, tot el contrari, humil, 
senzill i discret, la seua única aspiració 
era ser reconegut com a artista dins del 
món de la pintura. Amic dels seus amics 
«de tota la vida», l'artista godellà gaudia 
amb els seus records d'infantesa i joven-
tut.  El Sevillano, Cola, Pelé,... el seu pas 
pel primer equip de futbol de Godella –el 
Titànic– i, més tard, de les reunions amb 
la penya del Centre d'Educació i Descans 
entre els que s'hi trobaven Giner, Pascu-
al, Hernández Cardona, ortega, Tatay, 
Saurat i Donat entre altres. 

Bronchú va pintar, exposar i vendre 
sense parar (Sant Sebastià, Alacant, 
Bilbao, palma de Mallorca, Madrid, Se-
villa... L'any 1957 però, Bronchú rebia 
el guardó de major prestigi de la seua 
trajectòria: la Medalla de Segona Classe 
dels Premis de l'Exposició Nacional de 
Pintura per la seua obra «Poble Espa-
nyol». Començà llavors la consagració 
internacional de l'artista godellà. L'any 
1966 les seues obres travessaren l'Atlàn-
tic  per ser exposades a la The Mezzani-
ne Gallerie, a San Francisco (Califòrnia) 
amb gran èxit. A l'acte inaugural pre-
sidit pel cònsul espanyol a Califòrnia, 
al qual assistiren més de 500 persones 
relacionades amb el món artístic i la 
política, varen ser adquirides vint  de 
les quaranta obres de què constava la 
mostra, tal i com assenyala al seu arti-
cle Ana Rodríguez-Bronchú. èxit que el 
permetria signar un contracte amb les 
Gilbert Galleries, també de Califòrnia, 
per tornar a exposar mesos més tard.

Bronchú no abandonà la pintura de 
forma progressiva, pintant cada vegada 
menys obres «com un torero que es talla 
la coleta, Bronchú va clarejar un matí 
amb la ferma idea que ja no pintaria més. 
I així ho va fer per més que la seua fa-
mília, amics, galeristes i col·leccionistes 
li van insistir en el contrari», recorda la 
seua néta. Això sí, deixava una produc-
ció aclaparadora de més de 45 anys de 
dedicació a la pintura. Anys en els quals 
havia fet un gran esforç per conservar 
i recuperar obres venudes i conformar 
així una important col·lecció privada per 
llegar-li-la als seus familiars. A decisió 
tan dràstica contribuïren els problemes 
que començà a tindre amb la vista i la 
malaltia de la seua dona –esposa, mare 
i fidel ajudant de Bronchú– amb la qual 
es va bolcar abandonant definitivament 
els pinzells.

La primavera de 1996, uns joves 
estudiants de periodisme aparegueren 
en sa casa, al carrer Major, per entre-
vistar-lo. Per replegar, probablement, 
un dels últims testimonis del Bronchú 
artista. Un dels responsables que el seu 
poble fóra conegut pels seus pintors, 
un dels culpables del tòpic que Gode-
lla siga bressol d'artistes. Aquest és un 
xicotet extracte de les declaracions de 
l'insigne pintor publicades en la revista 
La Llosa que autoeditaven, amb recur-
sos propis.

«El patró m'envià (...) a pintar els 
bancs de l'Albereda, els de seure's, i es-
tant jo pintant un banc, em toquen l'es-
quena, em gire i era un metge de Valèn-
cia, molt conegut, que m'havia comprat 
dos quadros en l'exposició i em digué: 
"És vosté el pintor Bronchú?", "Doncs sí 
senyor, sóc jo", ah!, res, res...». «Pinazo 
és el mestre dels pintors de Godella i, no 
en Godella només, també en València. 
Tots ens hem inspirat en ell, en ell i en 
Navarro (...). N'hi ha qui ha dit que Giner 
i jo som els fundadors de l'Escola de Go-
della i en realitat no ho som. L'Escola de 
Godella s'engega amb Pinazo i Navarro 
i ells són, encara que inconscientment, 
els fundadors de l'escola (...)».

Fotos: Arxiu del Taller d'Història Local de Godella i 
família Rodríguez-Bronchú.

Fonts: Querns, nº 2. (THLG) i La Llosa, nº 4.

Bronchú observa són pare pintar l'esborrany d'un decorat de les Sitges de Burjassot que encara es conserva al Cercle Catòlic de la localitat veïna.

Bronchú a París (1958).

L'artista rep la Medalla d'Or de la Vila de Godella de mans de l'alcalde, Carrascosa (1979).

Exposició a Les Drassanes de Godella (2013).
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maTSUmoTo i TokUnaGa. CICLE DE GUITARRA ESPANYoLA. 
Villa Eugenia acull sengles concerts d'ambdós concertistes japonesos.

«Show coST», Una noVa ViSió 
dEL TEaTrE

La proposta del nou espectacle 
de L'Horta Teatre, Show Cost, 
es va representar, sense massa 
èxit d'assistència, al teatre Capi-
toli. Alfred Picó, el protagonista 
–i únic actor– d'aquesta obra, 
radiografià els problemes de la 
societat actual amb un to irònic 
i carismàtic, alhora que va con-
vidar al públic a gaudir d'una 
nova forma de veure, el teatre 
en la qual la imaginació esdevé 
el millor aliat de la cultura.

Com va publicar el BIM, 
el passat 10 d’abril 
agarràvem un avió de 

la Turkish Airline a València 
direcció Istambul-Ankara, on 
arrivàrem sobre les 22.00 h, 
hora local.

 La delegació estava encap-
çalada per José F. Almería, pre-
sident, i José Manuel Socuélla-
mos, secretari de FSMCV (Fe-
deració de Societats Musicals 
de la Comunitat Valenciana), 
junt a David Abarca en repre-
sentació de CEMUJ. Vaja per 
davant el nostre agraïment a 
estes tres persones, perquè 
des del primer moment vam 
tindre una exquisita atenció 
cap a nosaltres i feren que ens 
sentírem a gust, i sense cap 
problema.

El programa LLLE –Lear-
ning in Later Life Europe–, 
que pertany al FSMCV, ens 
portava a Turquia. El pro-
grama cultural/turístic, co-
mençava a Ankara. Els turcs 
encarregats de l'organització 
ens van preparar un progra-
ma molt cultural, on l’Islam, 
va estar molt present. Museus, 
aquariums, centres socials, 
centres d’ajuda als majors, 
pintures, bordats, oci, especi-
al la visita en Istambul a Pa-
norama 1453… Van ser molt 
interesants. Dinàrem en The 
Historical Castel of Ankara, de 
2000 anys de antiguitat.

Actuàrem al centre isla-
mista Private Çagri College 
1991, una sala on estàvem 120 
comensals per sopar menjar tí-
pic turc; vedures de diferents 
classes, olives, mandonguilles, 
i quelcom que no sé definir, 
junt amb arròs amb pollastre... 
A continuació, van començar 
els actes programats. Primer, 
un Muyhaidín ens va cantar al-
guns salms, la directora va fer 
un parlament, molt islamista 
i una persona junt a nosaltres 
va entonar una oraciò que tots 

varem escoltar amb religiós si-
lenci. Seguidament va acutar 
un grup de gent major amb 
musica típica turca. Van triom-
far, perquè la gent deia (en turc 
-una altra, una altra....) i no 
acabaven mai. Quan pujàrem 
el València Senior Quartet, el 
primer que ens digueren va ser 
que acurtàrem un poc el reper-
tori ja que s’havia fet  tard. I 
així ho férem. Vam tocar El Ga-
to Montés, Gallito, Serenata de 
Schubert i Finale de Haydn; 
música variada que va agradar 
molt. Acabàrem tocant alguns 
compassos de València, davant 
la demanada de la gent, sobre-
tot del grup on estaven els po-
lonesos i els francesos. 

A Istambul, a banda de la 
visita –molt interessant a Pa-
norama 1453 com deia abans–, 
vam tindre una xarrada sobre 
l'Islam a la famosa Mezquita 
Blava on vam passar després 
per visitar-la i on el nostre 
amfitrió turc, va aprofitar per 
fer les seues oracions corres-
ponents mentre nosaltres ob-
servàvem. Tot molt interesant. 
Després de dinar, vam aprofi-
tar un lloc per fer algunes com-
pres al Gran Basar i visitar la 
Torre Galata i llocs típics d'Is-
tambul.

No vull acabar aquesta crò-
nica sense tornar a agrair als 
dirigents de la FSMCV, l'ocasió 
que hem tingut d'actuar a Tur-
quia, el tracte que hem rebut, 
exquisit... Xé, una maravilla! 
Moltes gracies, extenssives a 
David.

Per últim, una anècdota 
personal que va tindre lloc al 
concert. Quan acabà de tocar 
el grup turc, al final es va que-
dar un home major a l'escenari 
i quan baixava de l'escenari, li 
vaig dir jo amb el meu anglès 
de Xicaranda: «Very good, 
congratulations», ell em va fer 
un somriure curtet, ojo. Però 
quan acabàrem el nostre con-
cert, entre flors, diplomes (José 
Manuel) i ovacions, aquest ho-
me major va vindre on estava 
jo dalt de l’escenari i em va 
dir:  «You are Benny Goodman 
¡¡¡¡¡¡¡» Jo vaig pensar, este ho-
me, sí que entén de música!

Nosaltres, Julio Rausell, 
José V. Casar, Antonio Jurado 
i un servidor (Eduard Galin-
do), no oblidarem este viatge al 
que hem pogut asisstir. Gràcies 
a tots.

P/D. vam tindre un record 
allí,  a l'escenari, per al com-
pany músic, Enric Cullell. Deu 
el tinga en la Glòria!

Un viatge a Turquia
TRES GoDELLANS REPRESENTEN A VALèNCIA

José V. Casar, Eduard Galindo, Julio Rausell i Antonio Jurado, a Turquia.

L'Ajuntament de Godella 
ha modernitzat la seua 
imatge amb un escut nou i 

una col·lecció de logotips especí-
fics per a cada departament amb 
la «g» com a element d'identitat 
i, en tots els casos, monocrom. 
La revisió de la marca ha estat 
obra del dissenyador de Godella, 
Pablo Caballer.

Els nous elements gràfics 
ja s'estan utilitzant a tota la 
papereria promocional de 
l'Ajuntament, com ara Car-
tells, propaganda en diferents 
formats i publicacions. A més, 
està disponible a la pàgina web 
www.godella.es/comunicacio 
des d'on es pot descarregar cada 
model en format PDF i PNG.

La pàgina web també està 
sent transformada progres-
sivament en un portal de mi-
crosites, al qual, els diferents 
departaments de l'Ajuntament 
incorporaran la informació pú-
blica d'interés de que disposen. 
«Aquesta era una aposta en la 
qual estàvem treballant des de 
fa més d'un any per poder fer 
molt més profunda la pàgina, 
mutiplicar la informació dispo-
nible i dotar de les ferramentes 
i coneixements necessàris al 
personal perquè tinguen au-
tonomia a l'hora d'incorporar 
i eliminar la documentació 
necessària», explicà el regidor 
de Comunicació i de Cultura, 
Ferran Vilella.

nova imatge 
corporativa i millora 
de la web de Godella

ab

La web ampliada de l'Ajuntament, el nou escut i icones dels departaments.

pEr EdUard GaLindo
músic
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El 27 d'octubre, el Cor de 
la Vila va tenir el gust 
de rebre a la Coral San-

ta Cecilia de Macastre, amb 
Astrid Crone com a directora 
de la formació, per a celebrar 
la seua V Concert de Tardor. 
Cançons com l'Al·leluia de 
Leonard Cohen, Chiquitita 
d'Anderson i Ulvaeus, l'animat 
popurrí de Abba, Abba Med-
ley, Mamma mia inclòs, amb 
coreografies dels membres de 
la coral convidada, el gospel 
Hail holy queen, que va arran-
car una llarga ovació del públic 

i l'últim cant, I will follow him, 
van fer les delícies del públic 
assistent que va abarrotar el 
Centre d’Art Vila Eugenia de 
Godella.

En finalitzar l'actuació, el 
regidor de cultura Ferran Vile-
lla, va lliurar a Astrid Crone un 
record de la seua participació 
en el concert en nom del cor 
amfitrió.

El director del Cor de la Vi-
la, José Tomás Poveda, va triar 
per a l'ocasió A round of three 
country danses in one, La ga-
vina de Sirés, L'havanera tu de 

Sánchez Mombiedro, l'Amor 
meu, de Julio Domínguez, Ai, 
la lluna de Novembre (cançó 
composta per Jesús Debón per 
a celebrar el X aniversari del 
Cor de la Vila), i les populars 
Mare vull casar-m'i Dansa can-
tà, de Rafael Talens. Van estar 
acompanyats pel jove pianista 
Andreu Soler.

En Nadal, el Cor de la Vi-
la tornarà a actuar al costat 
de les altres tres agrupacions 
corals de la població, en el ja 
tradicional Cançons de Nadal a 
Godella. La cita és en l'església 
de Sant Bertomeu, el dilluns 
23 de desembre, a les 20:45 
hores i serà el preludi de les 
celebracions que realitzaran 
en el 2014, amb motiu del seu 
XX aniversari com a associació 
coral.

21bim n Godella cultura

Amb dotze edicions en 
tretze anys a les seues 
esquenes ja es pot parlar 

del Festival de Cinema Fantàs-
tic i de Terror de Godella CATA-
CUMBA (www.catacumba.org) 
com a una proposta cinemato-
gràfica consolidada, de les més 
veteranes en l'àmbit cultural de 
la Comunitat Valenciana. Des de 
l'any 2000 ofereixen una mane-
ra alternativa, a més de gratuïta, 
de passar els festius dies nada-
lencs; aquesta edició se cele-
brarà del 21 al 28 de desembre, 
dies en els quals es projectaran 
quaranta obres audiovisuals 
en aquest peculiar festival que 
aglutina els més foscos subgè-
neres cinematogràfics: bizarro, 
ciència-ficció, fantàstic, gore, 
entre uns altres.

En aquesta edició prop de 
tres-cents curtmetratges i qua-
ranta llargmetratges aspiren a 
obtenir els 1.500 euros del Fes-
tival de Curtmetratges de Ca-
tacumba (FICCAT), que es re-
parteixen en premis juntament 
als coneguts com els «óscar de 
l'Horta Nord»: els Fetus d'or, 
singulars estatuïlles atorgades 

pel jurat i el públic als millors 
curtmetratges. L'organització 
del festival es reserva el lliura-
ment del premi Nina Trencada 
al curtmetratge més entranya-
ble. El millor llargmetratge i les 
millors actrius i actors, a més 
dels millors efectes especials i 
caracterització, també tenen els 
seus corresponents premis.

El públic assistent podrà 
gaudir igualment de projec-
cions fora de concurs: La nit 
de suport a la cinematografia 
loca(L) i diverses seccions que 
donen cabuda als formats cine-
matogràfics més insòlits i expe-
rimentals, com la denominada 
Altres mirades. El 27 de desem-
bre, el sempre màgic Truna serà 
el protagonista del tradicional 
cinema-concerte.

Com a activitats paral·leles 
a les projeccions, Catacumba 
proposa, en una de les nits més 
divertides del festival, el Certa-
men Internacional de Crits Jo-
sé María Ferrando, un singular 
concurs en el qual les laringes 
més atronadores competeixen a 
crit pelat per rebre la distinció 
del públic.

Un festival de cinema 
per a tancar l'any

Xavi Llorens grava un dels entremesos que s'emetran al festival.

El Cor de la Vila, dirigit per José Poveda.

El concert de tardor 
omple Villa Eugenia

L’Agència de Promoció del 
Valencià de l’Ajuntament 
de Godella ha engegat una 

nova campanya de promoció lin-
güística, l’edició de l’IconGame, 
un joc de memòria per a apren-
dre vocabulari bàsic de l’escola en 
anglès i reforçar-lo en valencià.

No sempre és fàcil trobar 
jocs educatius en valencià. Per 
això, recollint la proposta del 
dissenyador Manu Palau d’edi-
tar versions en valencià d’alguns 
dels seus jocs, les agències AVIVA 
dels ajuntaments d’Albal, Algi-
net, Benicarló, Benissa, Burjas-
sot, Gandia, l’Alcúdia, Manises, 
Sagunt, Santa Pola, Vila-real, Vi-
naròs, Xàbia, Xixona i Godella 
han decidit portar endavant una 
campanya conjunta: l’edició del 
joc de memòria IconGame. 

La finalitat del recurs és 
aprendre el vocabulari de les 50 
cartes de què consta el joc. Quan 
el jugador encerta la paraula, 
s’apunten els punts que indica la 

targeta (entre 10 i 40, segons el 
grau de dificultat).

L’IconGame està adreçat a 
l’alumnat dels últims cursos d’In-
fantil i primer cicle de Primària 
i es pretén que siga un recurs 
més dins de l’aula amb la doble 
vessant didàctica anglès/valen-
cià. També és una eina pràctica 
per a l’ensenyament de persones 
adultes, nouvingudes, amb ne-
cessitats especials, en ludoteques 
i acadèmies d’idiomes. Ja s’ha 
distribuït en tots aquests centres 
del municipi godellà, on estudien 
més de 10.000 alumnes, i ha tin-
gut una molt bona acollida.

És habitual que les agències 
de promoció del valencià unis-
quen esforços i facen campanyes 
conjuntes ja que és una forma de 
coordinació i estalvi de recursos 
humans i econòmics. La campa-
nya, en aquesta ocasió, ha estat 
coordinada pels ajuntaments de 
Vinaròs i Benicarló i hi han parti-
cipat un total de 15 entitats locals.

aViVa edita l’iconGame, 
aprendre vocabulari en 
anglès i valencià jugant

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

La nit deL 
matarife 
conquista 
l'Escorxador
El col·lectiu Catacumba va 
traslladar la seua particular 
versió de la nit de Hallowe-
en, la Nit de l'Escorxador, a 
la nit del dissabte 26 d’oc-
tubre i l’èxit de participació 
va justificar la mesura. Pun-
tuals segons el programa, a 
les 20 hores, començaven 
a preparar-se les primeres 
brases per a la Infernal Bar-
bacoa, un sopar a la brasa 
que va servir de preludi al 
concert de Huessos. Com 
ja és habitual, també van 
participar diferents discjò-
queis, en aquesta ocasió, Los 
tres muñones i la Logia del 
mambo.

Els concursos van ser, 
una vegada més, un dels 
grans al·licients de la vetlada. 
En aquesta sisena edició, de 
nou, el més esperat i concor-
regut va ser el de disfresses. 
Concurs que, un any més, 
com és tradició, es va adjudi-
car un foraster. L’Home Llop 
de la Ribera es va portar el 
desitjat premi a Algemesí.

La Nit de l’Escorxador és 
l'avantsala del Festival de Ci-
ne Fantàstic i de Terror que 
cada any se celebra en les 
festes nadalenques. Segons 
va confirmar el director, Xavi 
Llorens, el salt que es va fer 
en l’edició passada ha con-
vertit l’esdeveniment en un 
concurs de llargmetratges i 
curtmetratges que suposa un 
camí sense retorn.

Actuació durant la nit.
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Ara fa un any, la notícia 
que un jove realitzador de 
Godella havia enamorat 

els responsables publicitaris de 
Pepsi va ser tema del moment 
en totes les xarxes socials. Ara, 
és Coca-Cola la que s’ha rendit a 
la creativitat del director de Syl-
man Arts Marcs Pitarch, a qui 
ha concedit el primer premi del 
concurs d’espots per a la marca a 
Singapur. El certamen, d’àmbit 
mundial, requeria que les idees 
estigueren finalitzades, per la 
qual cosa s’afegia la dificultat 
de la inversió econòmica per a 
idear, produir i realitzar l’anunci 

sota el concepte de, quan va ser 
l’última vegada que vas fer al-
guna cosa per primera vegada?.

«Vam pensar: i si fem alguna 
cosa per algú a qui no coneixem 
de res perquè faça alguna cosa 
per primera vegada?», comen-
tà el realitzador. Així va ser com 
començà una història de soli-
daritat i superació. «Buscàrem 
durant setmanes una història 
que ens arribara, no va ser gens 
fàcil perquè havíem de poder 
realitzar-la amb els nostres 
mitjans –assenyala Pitarch–; 
després de moltes telefonades 
a municipis a l’atzar, donàrem 

amb Joaquín Antón, un home 
de 75 anys d’edat que resideix a 
Santa Cruz de Moya (Conca) i 
que mai havia vist el mar. Com 
que nosaltres érem de València, 
vam voler ajudar-lo a complir 
el seu somni», va explicar el di-
rector creatiu, qui va assegurar 
que havia sigut una experiència 
de primeres vegades tant per a 
Antón com per a ells.

Amb l’única col·laboració de 
Borja Castelló en la producció i 
de l’actor Armando Arjona, el ví-
deo d’aquests tres godellans s’ha 
convertit en un dels més vistos 
a You Tube.

Amb ovació i en peus van 
concloure els dos passes 
del concert que el canta-

dor Josep Aparicio Apa va ofe-
rir per a homenatjar a Vicent 
Andrés Estellés. En tots dos 
casos, l'escenari del teatre Ca-
pitoli es va il·luminar, i va ser 
l'escriptor valencià –i rapsode 
en ambdues nits– Carles Cano 
qui va presentar l'acte per a do-
nar la benvinguda al públic, al 
mateix Apa, i al seu sèquit de 
músics: Ricardo Esteve, Jesús 
Gimeno i Eduard Navarro. Ay 
amores, cançó inclosa en el seu 
últim disc Cants i Cants, va 
obrir l'homenatge.

Amb poemes de Vicent To-
rrent, Josemi Sánchez i Joan 
Salvat-Papasseit, entre uns 
altres, la nit va recordar la fi-
gura del periodista i escriptor 
de Burjassot, Vicent Andrés 
Estellés, la poesia del qual for-
ma part ja de l'imaginari so-
cial, per la seua versemblança 
i delicadesa a l'hora de tractar 
temes com l'amor, el sexe, la te-
rra o la mort. Apa, visiblement 
emocionat, va recordar davant 
el públic aquell dia de 1987 en 
el qual va conèixer a l'escriptor, 
al que anit va decidir dedicar la 
seua veu i el seu art.

dESEnES dE coL·LaBoracionS
Al costat de Toni Guzmán, can-
tador d'Énguera, i Ramón Car-
do, saxofonista godellense de 
gran prestigi, Apa va interpre-
tar Nit de lluna plena, acom-
panyat també, i durant tota 
la nit, pels balladors Francesc 
García i Pilar Hingón. A conti-
nuació, va pujar a l'escenari la 
també cantant Teresa Segarra 

qui va recitar, a capela, el poe-
ma Cançó de bressol, potser el 
més sentit per a Estellés, doncs 
reflecteix la desesperació i la 
solitud per la pèrdua de la seua 
filla.

I van seguir més poemes, i 
més cançons, i entre elles una 
balada, No paren de mirar-nos, 
«una cançó d'amor», en parau-
les del mateix Apa. Però l'hora i 
mitja de concert va donar espai 
també per a expressions musi-
cals més tradicionals, com la jo-
ta, el fandango o el paño, aquest 
últim interpretat per Guzmán, 
en solitari.

Ja acostant-se al final, Car-
les Cano va posar veu al mí-
tic Pimentó torrat, preludi de 
La malaguenya, «sens dubte 
la cançó amb més sentiment 
d'aquest últim disc», va confes-
sar Apa, que està inspirada en la 
seua mare. Agraïments i aplau-
diments van seguir a la inter-
pretació de Sentiments, cançó 
triada per a tancar l'espectacle 
que en ambdues sessions va re-
gistrar una bona entrada.

apa ret homenatge al 
«poeta de realitats»
DESENES DE CoL·LABoRADoRS S'AFEGIREN 
AL TRIBUT A VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Apa, protagonista indiscutible en tots els actes d'homenatge a Estellés.

El godellà, marcs pitarch, sedueix també coca-cola

Estellés Euskaraz, el pri-
mer llibre editat per 
Bostezo, va veure la llum 

després de deu anys de gesta-
ció. Finalment, la suma d'esfor-
ços dels ajuntaments Godella, 
Burjassot i la Fundació Vicent 
Andrés Estellés ho va fer pos-
sible. L'antòleg i poeta Héc-
tor Arnau i el propi editor de 
l'obra, Paco Inclán, almes má-
ter del projecte, van presentar 
l'acte en el qual van participar 
Laia Climent, d'Edicions 3i4; 
Vicent Añó, de la Fundació 
Vicent Andrés Estellés i dife-
rents rapsodes que van inter-
pretar algun dels 64 poemes 
de l'antologia, que van sonar en 
valencià i també, per primera 
vegada, en basc gràcies a Gem-
ma Sanginés i Dabid González, 
membres de la Euskaltzaleok-
Valentzia, i Lluís Carmona, im-
pulsor del projecte des del seu 
origen. «Ha eixit tal com ho ha-
víem dissenyat: una festa de les 
llengües amb els versos d'Es-
tellés com a intermediaris», va 
explicar Inclán, que va afegir 
que l'acte d'edició del llibre 
bilingüe valencià-basc respon 
a «un exercici de salut mental 

col·lectiva en una societat com 
la valenciana tan necessitada 
de recuperar el seny davant 
tanta ignomínia i despropòsit 
patits en els últims anys, en els 
quals la seua cultura també s'ha 
vist maltractada».

En la presentació també 
van participar el poeta local 
Eduard Marco i Escamilla, 
que va llegir un text propi i 
un poema de l'escriptor de 
Burjassot. La música va ser la 
protagonista de la segona part 
de l'espectacle. Josep Aparicio 
Apa, acompanyat al duduk per 
Marc Egea, van posar música al 
Rosa de paper d'Estellés abans 
que aquest últim i Marc Sem-
pere tancaren la vetlada amb 
el seu concert Plantar cara a 
la vida, en el qual van recitar 
i van musicar, durant prop 
d'una hora, els poemes de Vi-
cent Andrés Estellés. Una altra 
de les veus que es van escoltar 
va ser la del poeta i traductor 
euskaldun Gerardo Markuleta, 
responsable de la traducció de 
l'obra. L'antologia viatjà també, 
el passat 8 de desembre fins al 
País Basc on va ser presentada 
a la Fira del Llibre de Durango.

Bostezo tradueix 
Estellés al basc
GoDELLA I BURJASSoT DoNEN SUPoRT AL 
PRoJECTE PRESENTAT TAMBÉ A DURANGo

Autoritats i organitzadors, en la presentació al Capitoli.

AnTOlOgIA bIlIngüe VAlencIà-bAsc de VIcenT Andrés esTellés. 

edita: Associació Cultural Bostezo amb el suport dels Ajuntaments de 
Godella, Burjassot i la Fundació Vicent Andrés Estellés. 
Antòleg: Héctor Arnau. 
Traductor: Gerardo Markuleta. 
correcció: Oficina de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Godella. 
Pàgines: 214. 
Informació: www.revistabostezo.com/editor@revistabostezo.com.

esTellés euskArAz (pàgines 112-113)
***
Has rescatat una mena de pau:
de bon matí, tens ocells, claredats.
podries ser ben feliç –i no ho ets.
Ho seràs mai?
***
Bake gisako bat berreskuratu duzu:
goizean goiz, txoriak dituzu, argialdiak.
Ondo zoriontsu izan zintezke –ez zara, ordea.
izango al zara berriz sekula?

amB poEmES dE 
VicEnT TorrEnT, 
JoSEmi SÁnchEz 
i Joan SaLVaT-
papaSSEiT, EnTrE 
UnS aLTrES, La 
niT Va rEcordar 

La fiGUra dEL pEriodiSTa i 
EScripTor dE BUrJaSSoT, VicEnT 
andréS ESTELLéS, La poESia 
dEL qUaL forma parT Ja dE 
L'imaGinari SociaL

*
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El CEIP Cervantes tan-
cà l'any commemoratiu 
del seu 75 aniversari 

amb una exposició retros-
pectiva de la institució que 
recorregué la seua història 
des dels anys de la República, 
en què va ser construit, fins 
l'actualitat. «Vull agraïr a tots 
els que heu fet possible la ce-
lebració d'aquesta fita que de-
mostra, una volta més, la im-
plicació dels professionals de 
l'ensenyament per acostar-nos 
l'escola a la ciutadanía i fer-nos 
partíceps –va comentar la regi-
dora d'Educació, Eva Sanchis–, 
plusvàluas al vostre ja de per sí 
encomiable treball que no te-
níeu cap obligació d'oferir però 
que exemplifica la qualitat de 
l'ensenyament públic que es-
tan intentant desmantellar».

«El Cervantes no és sols un 
centre públic educatiu, motiu 
ja per si mateix suficient per 
celebrar aquest 75 aniversari 
amb la dignitat que s'ha fet 
-comentà la directora del cen-
tre, Amalia Gómez–. el Cer-
vantes ha estat i ho és encara 
un eix de vertebració i cohesió 
social al nostre poble».

Dies abans d'això Anto-
nio Gómez Gil, net d'Antonio 
Gómez Davó, l'arquitecte de 
l'edifici del Cervantes va ofe-
rir una conferència sobre el 
seu avi i Enrique Alabort, so-
bre l'ampliació i reconstrucció 
de 1997. Prèviament, això sí, 
s'havia celebrat un sopar de ga-
la al qual participaren algunes 
de les múltiples promocions 
que ha donat el CEIP Cervan-
tes als seus 75 anys d'història.

La Junta Local Contra el 
Cáncer congregà al Ca-
pitoli un elenc d’artistes 

del més alt nivell musical per 
celebrar el seu concert benè-
fic. Sota la direcció de Joan 
Enric Lluna, l’orquestra cre-
ada per a l’ocasió, Moonwin-
ds Sinfonietta –formada per 
músics professionals de l’or-
questra de Les Arts i d’altres 
formacions, així com d’estu-
diants de Conservatori– va 
acompanyar els solistes i els 
cors participants en una au-
dició sense precedents a la 
localitat.

Enedina Lloris, directora 
artística de l’espectacle, va ex-
cercir, a més, de presentadora. 
Els primers a eixir a l’escenari 
varen ser els solistes Ferran 
Vilella –oboè–, Alejandro Vi-
llanueva –clarinet–, Fernan-
do oriola –fagot– i Santiago 
Pla –trompa–. Acompanyats 
per la Moonwinds Sinfoni-
etta interpretaren la Sinfo-

nia Concertant per a vent de 
Mozart. Abans del descans, 
l’orquestra oferí la Sinfonia 
nº 25 també de Wolfgang 
Amadeus Mozart. En la sego-
na part, i després del sorteig 
del palmito donat per l’artista 
local Miguel Gago, la soprano 
Maite Alberola i els quatre 
cors de Godella –el Casino 
Musical, La Vila, Lambert 
Alonso i Sant Bertomeu– in-
terpretà el Laudate Domi-
num de Vesprae Solemnes de 
Confessore també del compo-
sitor austríac. Finalment, els 
cors entonaren el Veni Sancto 
Spiritus, sempre, acompa-
nyats pels músics de l’orques-
tra Moonwinds Sinfonietta i 
amb la batuta de Lluna. Per 
tancar la vetlada, el Cor de 
Cambra de València va pren-
dre el relleu a l’escenari per 
interpretar el Gloria de Vi-
valdi amb Maite Alberola i la 
mezzosprano Marina Rodrí-
guez-Cusi com a solistes.

El cervantes conclou 
la commemoració del 
75 aniversari

Godella es solidaritza 
amb la lluita contra 
el càncer

DIferents actes celebrats en els últims mesos.

Col·lectius i artistes es bolcaren amb la causa.

El taller 
d'escriptura 
creativa de l'Epa 
ofereix dos 
relats breus
cUEnTo
Dice el cuento que un apues-
to príncipe quedose prenda-
do de una hermosa labriega 
que habitaba a las afueras del 
pueblo. El rey, al enterarse 
de las cuitas que llevaba en-
tre manos su hijo, consideró 
aquello un acto de rebeldía 
adolescente sin fundamen-
to y contrató a un dragón 
de fuego para que se llevase 
muy lejos a la bella campesi-
na. Este así lo hizo, atrapó el 
delicado cuerpo de la mucha-
cha  cual espiga de espliego 
y, alzando el vuelo, desapa-
reció ante los ojos del joven 
enamorado. Era tan grande 
el amor del príncipe que, sin 
pensarlo, partió de inmediato 
en busca de su amada pero 
no halló huella, ni rastro que 
le condujeran a la morada 
de la temible bestia. Cabalgó 
sin descanso. Pasaron el día 
y la noche, y cientos de días 
sucedieron a cientos de no-
ches más. Solo, sin caballo 
ni víveres, hambriento, en la 
inmensidad de las montañas, 
en la cima más alta y abrup-
ta, el joven príncipe miró al 
infinito y lloró. El cielo rojo 
presenció su último aliento y, 
tendido en el suelo, ya sin vi-
da, el viento le trajo el aroma 
a espliego de su amada y un 
beso le acarició la mejilla en 
un adiós eterno. 

Amparo Grafiá

EL GaTo con BoTaS
Limpiar el calzado es una 
tarea que no le gusta prac-
ticar a muchos; pero no hay 
duda que se tiene que hacer 
si quieres tener unos zapatos 
limpios.

En mi casa, siempre lo 
hago yo, desde que cogí el 
testigo a mi padre. Él los 
dejaba relucientes. Recuer-
do cuando nos limpiaba el 
calzado a todos nosotros, y 
el gato del vecino se ponía 
a su lado  maullando, como 
si quisiera hablarle. Tenía 
el pelo de color rojizo y mi 
padre le llamaba “el rubio”.

Un día, mi padre se 
sentó en el taburete donde 
habitualmente se ponía a 
limpiar los zapatos; el gato 
corrió a su lado mostrándole 
sus patitas. Parecía que a él 
también le tenía que lim-
piar su calzado y mi padre, 
mirándole como a un viejo  
compañero, le dijo: anda va-
mos “Marqués de Carabás”, 
te voy a lavar esas patas que, 
¡a saber dónde las habrás 
metido!                                                                   

Toña García Verdú
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Alba Miñano Mañero no 
pensava que poguera 
arribar. Però ho va fer. 

I avui, aquesta jove nascuda a 
Godella, és ja la guanyadora 
dels Premis Extraordinaris de 
Batxillerat que cada any con-
voca la Regidoria d'Educació 
de la Comunitat Valenciana. 
Amb una nota de 9,36 i ava-
lada pels professors de l'IES 
Comarcal de Benicalap, on 
va cursar el batxillerat, Alba 
es va imposar a la resta dels 
estudiants, convertint-se així 
en la representant valenciana 
que el pròxim 11 de desembre 
lluitarà per fer-se amb el Pre-
mi Nacional de Batxillerat.

Entrevistada fa poc més 
d'un mes per Radio Gode-
lla, Alba va confessar estar 
sorpresa davant el guardó, 
al que no s'haguera presen-
tat sense el suport dels seus 
pares. El col·legi públic Cer-
vantes i l'IES Comarcal de 
Godella, Rocafort i Burjassot; 
juntament a l'IES Comarcal 
de Benicalap, són els centres 
públics als quals Alba ha as-
sistit en els diferents estadis 
educatius, abans de donar el 
salt a la universitat.

Aquesta jove estudiant 
d'Econòmiques en la Uni-
versitat de València, con-
cretament en el grup d'Alt 
Rendiment (LLAURA) que 
s'imparteix en anglès, és 
una defensora de l'educació 

pública, per «els valors que 
t'inculquen, com el de la soli-
daritat i la tolerància, i perquè 
t'ensenyen a criticar i a valo-
rar les idees per tu mateixa». 
«Si no haguera estudiat en 
l'escola pública potser no ha-
guera aconseguit aquest pre-
mi», afirma Alba.

Davant les nombroses pro-
testes per part de la Platafor-
ma Estatal per l'Escola Públi-
ca, Alba ho té clar: «l'única 
cosa que podem fer és protes-
tar i que ens escolten», sen-
tència després de reafirmar, 
com ja ho va fer en l'entrevista 
concedida al periòdic El Le-

vante-EMV, que de guanyar 
els premis nacionals no li 
encaixaria la mà al Minis-
tre d'Educació, José Ignacio 
Wert. «Crec que la LoMCE 
està degradant l'escola públi-
ca ja que perjudica la igualtat 
d'oportunitats», conclou.

Encara així, Alba sap que 
el sistema educatiu espanyol 
té problemes, sobretot a causa 
del ràtio d'alumnes per pro-
fessor, la qual cosa impedeix 
dedicar el temps necessari 
a cada alumne. «I açò, per 
exemple, es nota molt en ma-
temàtiques i en comprensió 
lectora», conclou. 

alba miñano, premi 
Batxiller de la 
comunitat Valenciana
LA GoDELLANA oBTINGUÉ UN 9,36

Alba estudià al col·legi públic Cervantes i a l'IES Comarcal de Godella, Rocafort i Burjassot entre altres.

mUSiT 

El CEIP Cervantes i el CEIP Barranquet varen rebre la visi-
ta dels responsables del projecte educatiu i musical MUSIT, 
l'Aula Museu d'Instruments de Música Tradicional. També 
els alumnes de l'EPA tingueren ocasió de conéixer el treball 
de recuperació dels instruments del nostre folclore en una de 
les últimes eixides culturals que varen organitzar i gràcies a 
la qual també pogueren visitar les grutes de Sant Josep, a la 
Vall d'Uixò.

La revisió de la Ventafocs va entusiasmar als menuts.

El projecte didàctic que la 
companyia Arden Pro-
ducciones va compartir 

amb 450 xiquets de les escoles 
de Godella va partir del clàssic 
de la Ventafocs per a treballar 
la fluïdesa verbal, l'observació, 
la reflexió, la creativitat teatral, 
la improvisació, el treball en 
grup i l'expressió artística per-
sonal. Valors que Amparo Vayá 
i Chema Cardeña van proposar 
al professorat, prèviament a la 
representació de l'obra de tea-
tre Gatacienta, una singular 
adaptació del clàssic popula-
ritzat per Charles Perrault, els 
Germans Grimm i, posterior-
ment, pel mateix Walt Disney.

Gatacienta és la història d'una 
gata òrfena (Nuria Manzanaro), 
que viu amb la seua Gatadastra i 
amb les seues germanastres, Pe-
lagata i Maragata que no entenen 
la seua manera de pensar, ni la 
seua bona relació amb els gossos 
i els ratolins. Per açò la menys-
preen i la fan treballar per a elles.

Un ball en el carreró nou de 
la ciutat canviarà els seus plans. 
L'aparició del Gatopríncep (Da-
niel González) no fa que Gata-
cienta renuncie a ser lliure, als 
seus amics i a seguir aprenent per 
a ser una gata feliç i independent. 
Les emocions es converteixen en 
el fil conductor d'aquesta història 
d'autonomia personal.

Gatacienta, molt més 
que una obra de teatre 
per a xiquets
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El projecte educatiu Co-
menius es va presentar 
el passat mes d'octubre 

en les instal·lacions de l’IES 
Comarcal amb la presència 
de representants dels tres 
centres europeus que també 
hi participaran amb l’institut 
valencià: Eslovàquia, Eslovè-
nia i Itàlia. A més, la direc-
tora del centre, Concepció 
Marí Arener; el professorat; 
l’inspector de zona; la regido-
ra d’Educació i de Personal de 
Godella, Eva Sanchis, i la de 
Benestar Social de Burjassot, 
Susana Marco, van donar el 
seu suport al projecte.

«Vull agrair als professors 
del Centre l’esforç que fan per 
millorar la qualitat de la vos-
tra educació i espere que vo-
saltres també sigueu capaços 
de valorar el treball que supo-
sa reeixir i organitzar projec-
tes com aquest perquè és una 

cosa que no forma part de les 
seues obligacions i que única-
ment la fan per vocació i per 
compromís amb ells mateixos 
i amb la vostra formació».

Es tracta d’un projecte 
educatiu multilateral centrat 
en la defensa del medi am-
bient i l’exploració dels es-
pais naturals de l’entorn que 
porta per títol Let’s know, let’s 
love, let’s protect our enviro-
ment i que fomenta la idea 
de ciutadania europea entre 
l’alumnat.

«Espere que aprofiteu 
aquesta oportunitat perquè 
aquesta experiència us per-
metrà conèixer altres països, 
altres cultures, sistemes po-
lítics i, a més, conèixer millor 
la vostra pròpia terra en haver 
d’acollir altres alumnes i ser-
ne amfitrions».

El projecte tindrà una du-
rada de dos cursos escolars.

L'iES comarcal se 
suma al projecte 
Europeu comenius
EL CENTRE PARTICIPA JUNT A 
ESLoVÀQUIA, ESLoVèNIA I ITÀLIA

ELS CoLES DE GoDELLA, EN EL PÚBLIC

Els retalls no minven el Conservatori

El centre d'educació 
especial koynos dóna 
vida a «El rei León»

L'expedició de professors dels països participants, a l'IES Comarcal.

Diferents moments de la representació de l'alumnat de Koynos.

Els alumnes del cen-
tre d'educació especial 
Koynos de Godella es 

transformaren el passat mes 
d'octubre en personatges de la 
clàssica obra de Walt Disney, 
El Rei Lleó, per a presentar 
l'adaptació del musical –ja tot 
un clàssic– davant un públic 
nombrós i molt jove.

Des de les 10.15 h del matí, 
l'alumnat d'infantil de dife-
rents centres de la localitat, 
com ara el col·legi Sagrat Cor, 
el Barranquet, i els del centre 
ocupacional de Koynos, en-
tre uns altres, així com pares 
i professors, van anar omplint 
el Teatre Capitoli, en el qual 
pràcticament no hi va quedar 
un seient buit.

Els actors representaren 
amb gran eloqüència i versem-
blança la història de Simba, el 
jove lleó fill de Mufasa, desti-

nat a regnar una vegada muira 
el seu pare. Però l'ambició del 
seu oncle, el malvat Scar, trun-
caria la destinació de Simba, 
que es veié obligat a fugir del 
regne. Finalment, i gràcies a 
l'ajuda de dos simpàtics per-
sonatges, Timó i Pumba, el bé 
triomfà sobre el mal i Simba es 
convertí en el Rei Lleó.

No només el treball previ de 
preparació, guió i interpretació 
foren reconeguts per l'entregat 
públic, també va ser molt des-
tacada l'extraordinària esceno-
grafia i l'important i la creïble 
recreació del vestuari.

Molts i merescuts aplaudi-
ments coronaren, finalment, 
una obra de teatre en la qual 
la col·laboració d'educadors, 
estudiants en pràctiques i fa-
miliars va ser crucial per a 
aconseguir un resultat digne 
d'admiració

Les tisores afecten cada vegada 
més l'Ajuntament que ha de 
compensar, amb els seus re-

cursos, els retalls de la Generalitat. 
En l'àrea d'educació, els més afectats 
han estat el Conservatori, a qui Con-
selleria ha reduït de 38.653 euros a 
35.453, l'EPA, que ha passat de rebre 
21.485 euros a 18.960 i el gabient psi-
copedagògic per al qual, l'any passat, 
la Generalitat aportava 11.750 euros i 

enguany, només 8.103 euros. A pesar 
d'això, la demanda no ha deixat de 
augmentar. El Conservatori n'és un 
altre exemple juntament a l'EPA. 58 
alumnes s'hi troben matriculats en 
un any en què s'ha implantat el cin-
qué curs i s'ofereixen 16 especialitats 
instrumentals. «L'interés és creixent 
per formar-se musicalment a Gode-
lla i, mentre tinguem capacitat, ho fo-
mentarem», assenyalà Eva Sanchis.

L'Epa torna a 
batre el rècord 
de matrícules

personal aposta 
per l'estabilitat 
laboral

L'Escola Permanent d'Adults 
ha tornat a superar l'índex de 
matrícules enregistrades fins 
el moment. Enguany, més de 
827 alumnes han triat l'EPA 
per continuar formant-se. 
L'aposta per l'educació en 
moments de crisi és una de 
les màximes del grup de go-
vern.  La prova d'accés per al 
Graduat en ESo o al Superior 
de Formació s'han hagut de 
desdoblar i encara que hi ha 
llista d'espera en informàti-
ca i anglés també hi ha disci-
plines amb vacants després 
d'haver-se ampliat alguns 
grups que no s'han omplit.

L'Ajuntament encetà el nou 
curs amb la majoria del seu 
personal convertit en labo-
ral indefinit. «Hem fet una 
aposta pels serveis públics 
mantenint i millorant l’oferta 
i la gestió esportiva, educati-
va, cultural, juvenil, social, 
etc…. i açò xoca de front amb 
els plantejaments del Partit 
Popular», afirmà la regidora 
de l'Àrea, Eva Sanchis que 
es mostrà «orgullosa de la 
política de personal a pesar 
d'haver reduït 300.000 eu-
ros d'aquest capítol, gràcies al 
control de la despesa pública, 
sense eliminar drets socials».
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Tramo de Vista Alegre semaforizado.

La casualitat va voler que 
els colors de la festa i la 
purificació presidiren la 

missa de campanya que van 
oficiar els rectors José Anto-
nio Ayuso i Ricardo Estrems el 
Dia de Tots Sants i que va tenir 
lloc al Cementeri Municipal. 
Blanc i morat en les estoles per 
a recordar els avantpassats que 
jauen al Cementiri de Godella.

Un grup de música de cam-
bra va amenitzar l’eucaristia a 
la qual va assistir prop d’un 
centenar de persones, entre 
les quals es trobaven el regi-
dor de Festes, Hermenegildo 
Estellés; el d’Hisenda, Salva-
dor Soler, i membres del grup 
municipal popular amb el seu 
portaveu al capdavant, José 
María Musoles.

La jornada va transcórrer, 
una vegada més, sense inci-
dents. «El treball dels volun-
taris de Protecció Civil, en co-
ordinació amb la Policia Local, 
és fonamental perquè tot fun-
cione sense sobresalts –va as-
senyalar el regidor de l’Àrea–, 
una tasca tan impecable com 
encomiable que ens permet a 
tots poder recordar els nostres 
éssers estimats amb la dignitat 
que es mereixen».

A més dels dispositius es-
pecials de seguretat, l’Ajun-
tament va disposar serveis 
especials d’autobús públic, 
des del dia 26 d’octubre fins el 
mateix 1 de novembre de 2013, 
així com un horari més ampli i 
conciliador d’accés al Cemen-
teri Municipal.

El dia de Tots Sants 
reuneix centenars de 
persones al cementiri

Les ames de casa Tyrius de 
Godella visiten morella

L’alcalde de Morella, 
Rhamsés Ripollés, va 
rebre en persona, l’ex-

pedició de representants de 
l’Associació d'Ames de Casa 
Tyrius de Godella que van 
visitar la capital dels Ports i 
a les seues homòlogues mo-
rellanes. La comitiva va estar 
formada per mig centenar de 
sòcies del col·lectiu i el regi-
dor de Festes, Hermenegildo 
Estellés.

Tots ells van gaudir d’una 
visita guiada per la ciutat, 
amb la basílica arxiprestal de 
Santa Maria la Major, el Cas-

tell, l’Ajuntament, les mura-
lles, el mirador i el portal de 
Sant Miquel. A més, van po-
der gaudir d’una ruta comer-
cial a través de la qual van 
conèixer productes típics de 
gastronomia i artesania, com 
els flaons, les mantes, etc.

La visita va concloure 
amb un intercanvi de llibres. 
Rhamsés va oferir a Estellés 
una obra sobre Morella men-
tre que aquest va lliurar a l’al-
calde amfitrió el catàleg d’art 
sobre Pinazo i Alfaro elaborat 
amb motiu de l’exposició rea-
litzada recentment a Godella.

El ple de Godella 
aprova els festius 
locals per a 2014
El passat 26 de setembre, el Ple 
de l'Ajuntament de Godella va 
aprovar en sessió ordinària, amb 
els vots a favor de PSPV-PSoE, 
Bloc-Compromís i EU, les dates 
que es consideraran festes labo-
rals de caràcter local el pròxim 
any 2014. Es tracta dels dies 28 
d'abril, Sant Vicent Ferrer, i 25 
d'agost, l'endemà del dia de Sant 
Bertomeu, que enguany cau en 
diumenge.

L'acord pres, consensuat 
amb els comerciants, es comuni-
cà als centres educatius de la po-
blació, associacions i d'entitats 
afectades per ell.

Un any més, l'Ajuntament 
de Godella està felicitant 
els Nadals a tot el veïnat 

amb les targetes dissenyades pels 
més menuts. Es tracta del con-
curs organitzat per la Regidoria 
de Festes, amb la col·laboració 
de la Junta Local Fallera i de 
l'Agència de Promoció del Va-
lencià. Idaira Aviles, fallera de 
Sant Sebastià-Arquebisbe Fue-

ro, de 3 anys, va ser la guanya-
dora en la categoria dels més 
menuts. En la de 6 a 8 anys, va 
ser Hugo López, de Cervantes-
Sant Blai, qui es va imposar. Per 
últim, en la categoria de 9 a 11 
anys, Candela Atarés, de Dr. Ca-
bo, va fer el dibuix seleccionat. 

Mentre aquest BIM es troba 
en impremta se celebra també 
el concurs faller de Betlems.

Godella felicita el nadal 
amb l'art dels menuts
CoNCURS DE LA JUNTA LoCAL FALLERA

Els tres models de targetes amb els dibuixos dels guanyadors del concurs.

Els col·lectius 
reben els nadals 
amb música
En el moment del tancament 
d'aquesta publicació, bona 
part del teixit associatiu de la 
localitat es disposava a cele-
brar els seus festivals, concerts 
i actuacions de Nadal. Un dels 
primers va ser el Grup de 
Danses El Poblet que, dissab-
te 14 de desembre va reunir 
vora 300 persones en el Dia 
del Soci. Un espectacle benè-
fic, en favor de la Plataforma 
de Solidaritat Ciutadana on 
els alumnes de l'escola de ball 
varen ser els grans protagonis-
tes d'una vetlada on no faltà el 
cant d'estil i la veu d'Apa.

Dilluns 16, les mestresses 
Qualitat de Vida celebraren 
el seu tradicional play-back. 
L'endemà, el centre d'educa-
ció especial Koynos encetava 
el seu carrussel d'activitats 
amb exposicions concerts i 
xarrades. De vesprada, l'or-
questra del Conservatori 
celebarava el seu concert de 
Nadal. Ja el dissabte, els Jú-
nior Som Rent obrien el foc 
d'una jornada molt intensa 
en la qual, una maratón de 
concerts rock solidaris tenien 
lloc al Molí. Però va ser el Ca-
sino Musical, probablement, 
el col·lectiu amb major acti-
vitat. Les agrupacions juve-
nils del celebraven les festes 
eixa mateixa nit de dissabte 
i diumenge, la Big Band del 
Casino Musical es pujava a 
l'escenari del Capitoli. Per 
últim, els 4 cors de Godella 
tancaren l'agenda associativa 
amb el concert a l'església de 
Sant Bertomeu. 

VEhicLES cLàSSicS. FALLA DR. CABo
Encara que lluny de la seua època més activa, les falles no han 
parat d'organitzar esdeveniments com la ja tradicional concen-
tració de vehicles clàssics que ofereix la Falla Dr. Cabo i que va 
reunir desenes d'amants d'aquestes joies del motor.
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Les falles 
tanquen les seues 
programacions
El 18 de gener, la Falla Sant Se-
bastià-Arquebisbe Fuero obrirà 
el foc de les presentacions  falleres 
de Godella. Serà la primera de les 
quatre comissions de la localitat a 
presentar-se en societat. Doctor 
Cabo serà la següent, una setma-
na després, el dissabte 25 de gner. 
Per al primer dia de febrer, s'ha 
reservat la Falla Cervantes-Sant 
Blai i per al dia 8, Doctor Valls. 
Totes les presentacions es faran 
al Capitoli així com l'acte d'exal-
tació de les Falleres Majors que 
tindrà lloc el 15 de febrer, acte 
al qual està convidada la Fallera 
Major de València.

L'autobús afegeix 
una nova franja 
horària
La Regidoria de Trànsit i de Sos-
tenibilitat ha informat del nou 
horari de l’autobús municipal 
després d'haver sotmés e expo-
sició pública una proposta ciu-
tadana i no rebre cap comentari 
ni observat cap inconvenient tèc-
nic ni econòmic. «A requeriment 
d’uns usuaris, amb l’objectiu de 
millorar les prestacions del ser-
vei i partint de les dades reals i 
objectives, s'ha traslladat el servei 
de les 10.20 hores a les 11.15 ho-
res i s'ha afegit una nova franja 
horària, a les 17.35 hores», va as-
senyalar el regidor de l’Àrea, José 
Valenzuela.

El passat 5 d'octubre Go-
della va iniciar els actes 
commemoratius del 9 

d’octubre amb la festa de la 
Falla Cervantes-San Blai. El 
carrer Baró de Santa Bàrbara 
va transportar als visitants a 
l'Edat Mitjana amb el seu mer-
cat d'artesania i associatiu, els 
tallers infantils, el concurs de 
allioli i la desfilada de moros i 
cristians. Tota una jornada que 
va començar a les 11 del matí i 
va concloure entrada la nit amb 
una torrada d'embotit.

El Grup de Danses El Po-
blet va prendre el relleu, com ja 
és habitual, la vespra del Dia de 
la Comunitat, amb el Aplec de 
danses –la tercera edició–, que 
va discórrer pels carrers Teatret 
de’n Francesc i Abadia. Un cen-
tenar de ballarins de Godella, 
Alboraia i Manises va confor-
mar la desfilada que, a ritme de 
dolçaina i tabalet, va ser avan-
çant fins a aconseguir la pla-
ça de l'Església. Lloc que van 
tornar a ocupar havent sopat 
per a celebrar el seu tradicional 
sarao amb Apa i la rondalla del 
Grup de Danses.

El CB l'Horta Godella tam-
bé es va sumar als actes amb 
un torneig de bàsquet de 3x3. 
41 equips, 150 xiquets, de cate-
gories benjamí, aleví i infantil 
van envair el Pavellón Muni-
cipal des de les 9 del matí fins 
al migdia. Al final, els GT4 es 
van imposar en categoria in-
fantil als cracks del basket, que 
van ser subcampions. En aleví, 
Dragons de Godella van ser els 
vencedors per davant del The 
Avengers. Finalment, entre els 
més xicotets, l'equip Miami 
Maristas va ser el campió i Els 
Cracks, el subcampió.

Entretant, la torre guar-
dabarreras, seu del museu del 
tren, obria les seues portes 
per primera vegada al públic. 
Els membres de l'Associació 
d'Amics del Ferrocarril de Go-
della van fer de guies de tots els 
curiosos i interessats que van 
tenir l'ocasió de veure diferents 
utensilis i eines dels trens de fa 
més de mig segle. Poc després, 
el carrer Major recuperava un 
ús quasi oblidat, el de trinquet. 
L'exhibició de pilota valenciana 
que es va celebrar va respondre 
a la qualitat dels seus jugadors 
que, no debades, van acon-
seguir la passada temporada 
l'ascens de categoria. Al final, 
després d'una remuntada dels 
rojos, la partida va quedar en 
taules 15x15.

Uns metres més endavant, 
el Capitoli obria les seues por-
tes al concert que, enguany, en 
lloc de la Banda del Casino, va 
oferir l'orquestra d'aquesta 
mateixa societat dirigida per 
la també concertino Pilar Mor. 
Un repertori clàssic i popular 
valencià en el qual no van faltar 
les Aquarel·els valencianes, el 
Gato Montés ni, per descomp-
tat, l'Himne de la Comunitat 
Valenciana que va ser interpre-
tat pel solista Antonio Gómez.

Al mateix temps començava, 
en el parc de Vilablanca, la festa 
gastronòmic-motera. Una con-
centració en la qual una àmplia 

gamma de Harleys, Shadows, 
Suzukis, etc. es van fer les reines 
del carrer en el passeig que van 
realitzar per la localitat i que 
conclogué amb un gaspatxo 
manxec de de conill i pollastre, 
amanida i beguda.

Finalment, les tradicionals 
calderes d'arròs amb fesols i 
naps que es van repartir en el 
jardí dels Mestres Senabre van 
superar totes les expectatives. 
Des de les 7 del matí, els cui-
ners van preparar al foc lent 
de la llenya, el guisat que va 
ser degustat per 250 persones, 
una vintena de les quals, va ser 
derivada per Serveis Socials.

Godella es bolca en 
la celebració del 9 
d’octubre

Dansada del 8 d'octubre organitzada pel Grup de Danses El Poblet.

La Falla Cervantes organitzà de nou la Fira Medieval.

El museu del tren obrí les portes.Concentració motera.

S'acosta el nadal i amb ell, la 
programació que cada any 
l'Ajuntament de Godella 

proposa per a gaudir d'aquestes 
festes. Aquesta vegada, la Regi-
doria de Festes, la de Joventut i 
la d'Esports comparteixen pro-
tagonisme en unes dates marca-
des per les activitats dirigides als 
més menuts.

La parròquia de Sant Ber-
tomeu va ser l'encarregada 
d'iniciar aquesta programació 
amb l'obertura de portes del 
seu clàssic pessebre el passat 8 
de desembre; exposició a la qual 
li seguiran activitats molt varia-
des, com el lliurament de premis 
de la Junta Local de Falles de 
postals i pessebres, el dia 20 de 
desembre, o el concert de rock 
solidari en el qual actuaran or-
kesta Paradís i Subjecte K, entre 
uns altres, i que se celebrarà el 
dia 21 de desembre en el parc del 
Molí. També l'Associació Ferro-
viària de Godella tindrà espai en 
aquesta programació, ja que, 
com és habitual, exposaran les 
seues maquetes en l'Antic Mer-
cat Municipal els dies 21 i 22 de 
desembre.

Després de la visita del Pare 
Noel, vindran les activitats enfo-
cades als més xicotets, entre les 

quals destaquen l'espectacle de 
teatre infantil «Cachí i Bicha» 
que se celebrarà el matí 28 de 
desembre, de la mà de Jorge 
Affranchino i Elma Sambeat. 
Eixe mateix dia, però per la ves-
prada, tindrà lloc la gran Sant 
Silvestre mancomunada amb 
Rocafort. A més, durant tot el 
dia, i el següent, el pavelló aco-
llirà el torneig de bàsquet de Na-
dal, pre infantil i infantil –men-
tre que el júnior se disputarà els 
dies 3 i 4 de gener–.

L'espectacle de màgia orga-
nitzat per la Clavaria del Rosario 
i del Salvador, tindrà lloc el dia 
2 de gener en el Teatre Capitoli 
i, mentrestant, diversos tallers 
manuals i un campionat de 
ping-pong seran el preludi d'un 
dels actes més emotius: el lliu-
rament de cartes als Reis Mags, 
que es realitzarà el dia 3 de ge-
ner a les 18.00h de la mà dels 
Cavallers Templaris.

El Casal Jove AlMatadero 
també l'espectacle musical fa-
miliar «Cantem nadal», previst 
per al dia 4 de gener. Finalment, 
l'anhelada cavalcada dels Reis 
Mags, organitzada per la Regi-
doría de Festes, posarà punt i fi-
nal a una variada programació 
nadalenca.

programació extensa i 
variada per a nadal

L'entrega de cartes als Reis Mags és un dels moments màgics del Nadal.



El club d'atletisme A les 
Nou, el Triatló Godella 
i el Runners Godella, a 

més de diferents atletes inde-
pendents de la localitat, van 
participar diumenge 18 de no-
vembre en la XXXIII Marató 
de València i en la prova 10 km 
que l’acompanya, la prova regna 
de l’esport popular a València. 
En total, més de 50 corredors 
de Godella –o dels seus clubs– 
van recórrer els 42 quilòmetres 
i 195 metres. El club d’atletisme 
A les Nou va aportar 36 atletes, 
cosa que el va convertir en un 
dels clubs més representatius. 
Segons els seus membres, «es 
van complir les expectatives 

i, en general, es va aconseguir 
millorar les marques encara 
que no tots van poder acabar 
amb èxit ja que va haver-hi 
tres abandons per problemes 
físics; una llàstima després de 
tant d’esforç». Va destacar-hi 
l’atleta Cristóbal, qui va acon-
seguir baixar de les 3 hores amb 
un temps de 2:58:39, i la secció 
femenina, que any rere any mi-
llora els seus temps.

Nou van ser els membres del 
Runners Godella que hi parti-
ciparen, també amb un notable 
èxit esportiu i sense cap aban-
dó, en aquest cas, malgrat l’es-
glai, sense conseqüències, que 
va donar un dels seus corredors 

just en creuar la meta. Els re-
presentants del Triatló Godella 
també van sobreeixir, amb uns 
temps inversemblants, gràcies 
a l'entrenament invisible, que 
va fer que cap d'ells superà les 

3 hores i 30 minuts en la meta. 
Marques també destacades a 
les quals hem tingut accés són 
les 3 hores i 2 minuts de Pedro 
Torres i les tres hores i 3 minuts 
de Borja.
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Any rere any, l’Escola 
Municipal de Bàsquet i 
el Club Bàsquet l'Hor-

ta Godella creixen i consoli-
den el seu projecte formatiu i 
esportiu. La cuidada selecció 
d’entrenadors i la qualitat de 
la seua proposta fa que cada 
temporada en cresca més en-
cara la gran família. Enguany 
són ja 360 els jugadors que 
en formen part, 240 a l’escola 
i 120 al club. El passat mes de 
novembre van viure tots ells 
un dels moments més entra-
nyables del curs amb l’acte de 
presentació en què, un a un, 
van ser nomenades totes les 
persones membres.

A continuació i amb el tí-
tol La rondalla de l’arbre que 
creix fort i sa, es va projectar 
un vídeo amb les imatges dels 
grans protagonistes i dels 
moments més memorables 
de la passada temporada. El 
secretari del club, Ximo Del-
gado; el regidor d’Esports, 
Paco Aràndiga; l’alcalde de 
Godella, Josep Manel San 
Fèlix, i el president de la Fe-
deració Valenciana de Bàs-
quet, Salvador Fabregat, van 
prendre la paraula en l’últi-
ma part de l’acte. Aràndiga 
va recordar l’esforç educatiu 
que es realitza des de les di-
ferents categories i la impor-
tància en el manteniment de 
les instal·lacions. Per la seua 
banda, San Fèlix es va refe-

rir a les conseqüències que 
tindria l’aprovació de la pro-
posta de reforma de la llei 
d’administracions locals en 
l’esport municipal «perquè 
consideren que l’esport no 
és un servei necessari però 
nosaltres estem convençuts 
que sí ho és».

Finalment es va retre un 
petit reconeixement a l’equip 
benjamí masculí, campió 
autonòmic; al cadet mascu-
lí finalist autonòmic i a les 
subcampiones autonòmiques 
en categoria aleví i a Sandra 
Berrocal i José María Rodrí-
guez i Michel Montaner.

més de 350 jugadors 
de bàsquet al Godella
L’ARBRE QUE CREIX FoRT I SA

Foto de la gran família i equip femení entrenat per Aba.

L'esport femení està en alça. 
Enguany, dos clubs han incor-
porat secció femenina absoluta 
a les seues estructures, el Club 
Waterpolo Godella i el Club de 
Futbol Godella. En aquesta edi-
ció del Bim, coneixerem l'expe-
riència de l'equip de futbol i en 
la pròxima, ens acostarem a la 
del wterpolo.  Fa un any, un grup 
de joves de Godella s’aproparen 
al camp de fútbol i preguntaren 
per qué no hi havia un equip fe-
mení. Elles volien jugar, i el club, 
que ja portàva temps pensant en 
aquesta idea, rebé de bon gust la 
idea. Arantxa Hernández, una 
jove exjugadora va ser la persona 
triada per dur endavant el pro-
jecte «vaig acceptar de seguida», 
comenta l'entrenadora. 

Les jugadores són, majorità-
riament, de Godella, encara que 
també n'hi ha alguna de Burjas-
sot i Rocafort. «Venien grups xi-
cotets d'amigues a provar i ara 
en son 22 amigues –i 4 més que 
encara no tenen l'edat suficient 
per a jugar–, totes elles conviuen 

en un molt bon ambient», asse-
nyala Hernández.

La trajectòria de l'únic equip 
de futbol femení de la localitat 
és il·lusionant. «Partíem de zero 
i en poc de temps hem aconse-
guit coses importants, sobretot 
a nivell de vestuari, i tot i que 
queda un món de treball per 
davant estic molt contenta amb 
els progressos que estan fent». 
«Hem guanyat dos partits no-
més, però  hem plantat cara en 
tots, cap equip ens ha fet abaixar 
el cap, i per a un equip que aca-
ba de començar, amb jugadores 
que mai havien jugat a fútbol, té 
molt de mèrit», continua Her-
nández.

L’objectiu, segons l'entrena-
dora, és ensenyar-se, encara que 
no renuncia a millorar resultats 
i posició a la taula. «Cada partit 
ha sigut important encara que 
en destacaria el primer de lliga 
en què ens menjàrem al Roca-
fort. Però també davant el Mon-
cada o el Bétera, equips en teoria 
superiors hem plantat cara».

L'il·lusionant projecte 
del cf Godella femení

Plantilla del CF Godella femení de la temporada 2013-2014.

San Fèlix va animar els godellans.

Membres del Triatló Godella.

La nodrida expedició del CA A les Nou va destacar a la Marató.

més de 50 godellans 
rememoren la gesta 
de filípides a València
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Els xiquets de l'Escola de 
Tennis de Noisy le Roi i 
Bailly van arribar a Go-

della dins de la campanya d'in-
tercanvis organitzats per la Re-
gidoria i el Comitè d'Agerma-
nament. onze joves d'entre 11 
i 13 anys estigueren allotjats en 
cases d'altres xiquets de l'escola 
municipal de tennis de Godella.

Els menuts vingueren 
acompanyats pels seus moni-
tors Valerie, Erick i Anne Ma-
rie, del club de tennis d'aquestes 
localitats franceses. Durant la 
seua estada a Godella estigue-
ren acompanyats també per 
Rosa Estellés i per Genís Ruiz, 
del comitè d'Agermanament de 
Godella, i per Borja Leal, coor-
dinador de l'escola de la locali-
tat. Amb ells visitaren el centre 
històric, la Ciutat de les Arts i 
les Ciències, el port i les plat-
ges, així com l'open de tennis 
de València.

imprESSionS (En francéS):
Valérie Touchain: ces quelques 
jours furent un formidable re-
tour vers l 'été. Non seulement, 
le soleil brilla de mille feux mais 
aussi, et surtout, votre accueil 
fut extrêmement chaleureux.
Mille mercis à toutes les per-
sonnes (organisateurs, accom-
pagnateurs et familles) qui ont 

oeuvrés avec générosité et gen-
tillesse pour que ces quelques 
jours restent solidement ancrés 
dans nos mémoires. Ce fut un 
grand plaisir de partager   ces 
moments de vie et de renforcer 
encore les liens déjà existants . 
Que du bonheur!!

Rendez vous en juin 2014. 
Nous vous attendons avec im-
patience.

Eric Hassenforder: A Godella, 
que du bonheur!! le plaisir de 
revoir des amis, la joie de faire 
de belles  rencontres, des fami-
lles bienveillantes et un super 

programme d'activité pour nos 
jeunes qui ont été heureux!
Merci à tous.

Anne Marie Gauch: Ce second 
séjour à Godella, je retiendrai 
un réel plaisir à se retrouver, 
le partage de la vie quotidi-
enne de la famille qui m'a ac-
cueillie, les relations chaleu-
reuses et toutes les attentions 
apportées pour que chaque 
journée soit une réussite.Les 
parents français ont dit que 
leurs enfants étaient rentrés 
heureux et enchantés;soyez en 
remerciés!Nous vous attendons 
en juin prochain pour renforcer 
encore les liens d 'amitié qui ont 
été crées.Mes meilleurs souve-
nirs à vous tous.

Les jeunes: super vacan-
ces!!! Nous avons aimé toutes 
les activités. Mais, l'open de 
Valence et la ballade en vélo 
jusqu'à la playa restent nos 
préférés: se baigner fin octobre, 
c'était trop bien! Les familles 
étaient très gentilles et sympa. 
Un grand merci à elles de nous 
avoir aussi bien accueillis. on a 
aussi beaucoup joué au tennis 
au club de Godella et c'était très 
bien. on a découvert le padel. 
C'est super. on a beaucoup ai-
mé. on en voudrait bien un au 
TCBN !!!!!

El tennis torna a unir 
frança amb Godella

El bàsquet pren 
el protagonisme 
al nadal

L'expedició fancesa visità Godella i alguna de les zones turístiques de València, a més de l'Open de tenis.

El 28 i 29 de desembre, el CB 
L'Horta Godella organitzarà el 
Torneig de Nadal al Pavelló Mu-
nicipal, una trobada en la qual 
competiran les categories pre-
infantil i infantil, tant els equips 
masculí com a femení.

Al torneig acudirà Jordi 
Sampietro, del Belgrad Basket-
ball, equip estrela de la capital 
europea del bàsquet. La trobada 
comptarà també amb la partici-
pació del València BC que acudi-
rà en categoria de convidat.

Però ací no acaben les pro-
postes, ja que el 3 i el 4 de gener 
es disputarà l'II Torneig Júnior 
també de la mà del CB l'Horta 
Godella, al que acudiran de nou 
jugadors del València BC. A més, 
durant la trobada es realitzaran 
clinics per a entrenadors.

aba, Larragán i 
yebra visiten el 
pavelló de Godella

Aba, al seu entrenament.Cartell anunciador.

Més de 150 xiquets i adoles-
cents han passat ja pel Pavelló 
d'Esports de Godella per a as-
sistir a les sessions formatives 
impulsades pel CB L'Horta 
Godella sota el títol T'ensenya. 
L'ex jugador de Pamesa, Borja 
Larragán va ser l'últim que va 
impartir un d'aquests tallers 
pràctics. Abans que ell Ana 
Belén Álvaro Aba, i óscar Ye-
bra també traslladaren als jo-
ves jugadors del Club Bàsquet 
L'Horta i als aficionats a l'esport 
de la cistella en general els seus 
coneixements i experiències. 

«El primer que vull dir és 
que per a ser un bon jugador de 
bàsquet cal entrenar dur i qui 
us diga el contrari, menteix», va 
afirmar Aba davant la mirada 
expectant dels seus alumnes.

Prop de 150 nadadors van 
participar en la festa del 
waterpolo protagonitzada 

pel CW Godella que es va pre-
sentar davant el seu públic. Tota 
una vesprada de partits amisto-
sos davant un altre dels clubs 
de referència de la Comunitat 
com és el CW Castelló. Totes les 
categories van poder demostrar 
les seues credencials de cara a 
la nova temporada que ja està 
enllestida i en la qual hi ha po-

sades grans expectatives. Tots 
els equips de totes les categories 
van aconseguir meritòries i tre-
ballades victòries –excepte els 
alevins, que van perdre el seu 
encontre, i els juvenils, que van 
empatar a 8 gols–.

Excel·lent imatge confirma-
da en el que portem de tempo-
rada on, per exemple, el Godella 
A, de Divisió d'Honor i el B, de 
1ª, són segon i primer respecti-
vament de les seues categories.

El cw Godella es 
presenta en societat

Acció de joc en el partit de presentació.

UN INTERCANVI MoLT EMoTIU

L'opEn dE VaLEncE 
ET La BaLLadE En 
VéLo JUSqU'à La 
pLaya rESTEnT 
noS préféréS: 
SE BaiGnEr fin 

ocToBrE, c'éTaiT Trop BiEn! 
LES famiLLES éTaiEnT TrèS 
GEnTiLLES ET Sympa. 

anne MaRie GaUcH
MoniteUR de tennis

“
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El racó de les associacions
nace el colectivo 
participaGodella 

La Participación ciu-
dadana es la herra-
mienta que permite 

a los ciudadanos influir en 
las decisiones de su gobier-
no y conocer la gestión que 
se realiza de los recursos 
públicos. En definitiva, con-
tribuir en la construcción 
de un pueblo y una socie-
dad mejor. Los ciudadanos 
debemos ser escuchados 
porque tenemos un cono-
cimiento más cercano de 
las necesidades de la po-
blación.

ParticipaGodella so-
mos un grupo de personas 
interesadas en la Partici-
pación Ciudadana desde 
sus dos vertientes: por un 
lado, tratar que existan las 
estructuras adecuadas pa-
ra posibilitar su ejercicio y 
por otro, que los ciudadanos 
asumamos un papel activo 
en los asuntos municipales 
que nos resulte interesan-
te a nivel personal y que 
permita que las decisiones 
que se adopten estén más 
orientadas hacia el bien co-
mún, el bien de la mayoría. 
Estudios realizados han de-
mostrado que las personas 
que contribuyen a la toma 
de decisiones son más feli-
ces que los que se limitan a 
aceptar o aplicar las decisio-
nes de otros.
Además de organizar un 
Encuentro de Asociaciones 
de Godella, hemos dedicado 
tiempo a indagar y debatir 
sobre nuestra realidad mu-
nicipal preguntándonos si 
el sistema actual posibilita 
la intervención ciudadana 
o si existen canales suficien-
tes para ello: en Godella, 
contamos con Presupues-
tos Participativos y con una 
Carta de Participación Ciu-
dadana,  aprobada en 1999, 
que creó una serie de órga-
nos consultivos en los que 
asociaciones y entidades 
del pueblo son consultadas 
y expresan su opinión sobre 
los diversos asuntos y áreas 
municipales. Sin embar-
go, con el paso de los años, 
los hechos sucedidos y los 
cambios experimentados 
por nuestra sociedad, han 
puesto de manifiesto la ne-
cesidad de revisar y ampliar 
dicha carta. A continuación, 
planteamos algunos puntos 
que con este objetivo, nos 
gustaría comentar, ampliar, 
debatir...con toda persona 
interesada:

1.- Hemos observado la difi-
cultad que tenemos los ciu-
dadanos para conseguir cier-
ta información municipal, la 
cual podría solucionarse a 
través de una mayor apertura 
por parte del Ayuntamiento 
y de la implementación de su 
página web.
2.- También pensamos que 
debería facilitarse el diálogo 
con las Concejalías y sus res-
ponsables a través de la crea-
ción de puntos de encuentro 
como Asambleas abiertas o 
horarios fijos de atención.
3.- Es importante escuchar al 
ciudadano respecto a dónde 
y cómo gastar el dinero pú-
blico: potenciando los Pre-
supuestos Participativos y 
creando cauces en los que 
conocer y aportar al conjunto 
del Presupuesto Municipal.
4.- Incluir la Consulta Popu-
lar como una práctica habi-
tual del funcionamiento del 
Ayuntamiento en  temas de 
especial relevancia para los 
intereses de todos: modifica-
ciones urbanísticas, inversio-
nes, deuda...
5.- Todavía existen aspectos 
pendientes de cumplimiento 
de la Carta de Participación 
como por ejemplo, el plazo 
de contestación de 15 días a 
los escritos presentados en el 
registro municipal.

En cuanto al Consejo 
de Participación se podría 
abrir su composición a 
aquellas asociaciones, co-
lectivos y plataformas que 
lo soliciten formalmente 
por escrito, añadiendo a sus 
funciones un mayor control 
de la gestión municipal y 
reforzando el papel de los 
informes previos antes del 
Pleno Municipal. También 
es importante trascender 
el mero papel consultivo de 
este órgano y posibilitar un 
flujo bidireccional de pro-
puestas. Es decir, que dicho 
Consejo no sólo sirva para 
emitir opinión sino también 
para aportar sus propios 
proyectos o ideas.

Proponemos trabajar 
juntos en lo que nos une. 
Escuchar todas las opinio-
nes, para crear propuestas 
conjuntas y consensuadas. 
Si estás interesado/a y/o 
deseas contribuir con tus 
aportaciones, asistir a nues-
tros encuentros o lo que tu 
consideres... PoNTE EN 
CoNTACTo con nosotr@s 
a través del email: participa-
godella@gmail.com.

La Asociación Domus Pacis-
Casal de la Pau se formó 
en 1972, en un intento por 

afrontar y dar salida viable a per-
sonas jóvenes que a veces, después 
de haber pasado por reformato-
rios, ingresaban en centros peni-
tenciarios como consecuencia de 
delitos relacionados con evidentes 
carencias de socialización (pobre-
za extrema o situaciones familia-
res y sociales traumáticas).

En aquella lejana primera ex-
periencia a la que accedimos con 
el esfuerzo de muchas personas, la 
asociación consiguió habilitar un 
piso, donde un grupo de jóvenes 
pudo vivir dignamente cubriendo 
sus necesidades básicas.

Con la instauración de los lla-
mados Servicios Sociales, se pu-
so en marcha un Centro de Día 
para jóvenes donde se realizaban 
talleres formativos y laborales y 
de apoyo educativo. Con el paso 
del tiempo el perfil de las perso-
nas atendidas fue creciendo en 
edad y se consideró necesario 
crear una residencia-albergue 
para dar alojamiento a personas 
reclusas en sus permisos de salida, 
libertad condicional y definitiva.
Posteriormente se reforzó el servi-
cio jurídico en la calle Visitación. 
Este periodo fue un tiempo de 
consolidación de los servicios y 
programas de la Asociación.

Y ha sido así como, con el paso 
de los años, el perfil de las perso-
nas que demandan nuestra ayuda 
ha ido cambiando. La sociedad se 
hizo sensible progresivamente a 
las carencias de nuestros prime-
ros jóvenes usuarios y se puede 
decir que habilitó en cierta me-
dida instituciones públicas para 
atenderles.

Pero, a la vez, durante los años 
80 se produjo un incremento sig-
nificativo de las problemáticas 
derivadas del consumo de drogas 
que incidieron lógicamente en los 
servicios y programas que desem-
peñábamos y, otro hecho impor-
tante, fue la aparición de perso-
nas portadoras de anticuerpos del 
VIH, que nos hizo plantear alter-
nativas a nuevas demandas, dise-
ñando un programa de atención 
integral para personas afectadas 
por VIH u otras enfermedades 
graves/terminales.

La asociación Domus Pacis – 
Casal de la Pau sabía ya mucho 
de las personas sometidas a penas 
de cárcel y ayudó a que afloraran 

todas estas circunstancias san-
grantes, identificó otras perso-
nas sometidas a graves carencias: 
presos o ex presos mayores, enfer-
mos, extranjeros sin ningún tipo 
de estructura familiar que fuera 
capaz de sostener su esperanza. 
Y asumió el reto de hacer posible 
la esperanza de los más desfavore-
cidos, pero hacerla posible desde 
el realismo y la responsabilidad 
personal de cada uno de ellos y 
de todos nosotros.

La Asociación nace de la expe-
riencia y con el apoyo de muchas 
personas que de una manera al-
truista luchan por restablecer 
vínculos, sostener la convivencia 
reconociendo y afianzando los 
aspectos positivos que cualquier 
persona posee, fomentándola co-
mo una invitación constante a la 
participación

LÍnEaS dE TraBaJo
Desde hace  13 años el Casal de la 
Pau, adquiere un local que des-
tina a Centro de Acogida,  don-
de se llevan a cabo los siguientes 
programas de continuidad:

Programa Jurídico-Penitenci-
ario: Atención social y jurídica 
en los Centros Penitenciarios.
Programa Residencia: Aten-
ción integral a liberados condici-
onales por enfermedad terminal.
Programa Albergue: Alojami-
ento temporal en permisos de sa-
lida, libertad condicional, liber-
tad provisional o definitiva.
Programa de Centro de Día 
Desarrollo de actividades socio-
educativas, talleres,
Programa Laboral: Acompaña-
miento y apoyo para la búsqueda 
de empleo.
Programa Pisos-Hogar: Bús-
queda, acondicionamiento y se-
guimiento de la propia vivienda
Programa de Voluntariado: 
Formación e incorporación del 
voluntariado en los programas. 
Durante todos estos años ha es-
tado muy presente la atención 
de nuestros usuarios en el Medio 
Penitenciario, siendo visitados 
semanalmente por nuestros vo-
luntarios y profesionales.
Desde 2004 entidad colaborado-

ra en la ejecución de medidas ju-
diciales de trabajos en beneficio 
a la comunidad (TBC, apostando 
por personas con perfil de exclu-
sión social que difícilmente tie-
nen cabida en otras instituciones 
más “normalizadas”)

nUESTra mEJor hErramiEnTa: aTEnción 
pErSonaLizada E inTEGraL.
Intervenimos desde la atención 
personalizada, partiendo de las 
necesidades, expectativas e inte-
reses de cada persona, ofrecien-
do una atención integral a través 
de servicios y acciones articula-
das en cada plan de intervención, 
coordinado por una trabajadora 
social de referencia.

La heterogeneidad de las si-
tuaciones personales de los usua-
rios y usuarias nos lleva a estable-
cer itinerarios que se ajusten a los 
distintos momentos personales.

Nuestra experiencia, y las de-
mandas planteadas por las per-
sonas a las que semanalmente 
atendemos en la prisión, nos de-
muestran que es necesario imple-
mentar medidas de acogida y apo-
yo integral para aquellas personas 
que una vez en libertad, carecen 
de apoyos económicos, sociales y 
familiares para reemprender su 
vida.

Para ello ponemos a su dispo-
sición los diferentes programas y 
servicios, pudiendo simultanear 
o complementar el uso de varios 
de ellos.

Atendemos a personas en 
situación de desigualdad, pre-
cariedad, vulnerabilidad o ries-
go de exclusión social: personas 
reclusas y exreclusas sin apoyos 
familiares ni económicos y que en 
la mayoría de los casos presenta 
largas trayectorias de consumo 
de tóxicos y otras situaciones que 
agravan esta situación personas 
con VIH y/o hepatitis C, u otras 
enfermedades graves, sin recursos 
económicos, sin vinculación fami-
liar, con carencia de habilidades 
sociales y laborales que precisan 
de un acompañamiento compro-
metido para lograr sus objetivos.

Durante el 2012 detectamos 
una demanda significativa de 
atención de personas extranjeras. 

El casal de 
la pau, 40 
años por la 
integración

Miembros del colectivo en uno de los talleres.
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L’associació Promoure va 
fer el passat mes de se-
tembre una aportació 

d’aliments no peribles, de roba 
i de llibres a la Plataforma per la 
Solidaritat Ciutadana. Tots els 
productes donats van ser com-
prats amb els diners obtinguts 
de la venda de camisetes i la 
barra instal·lada als concerts de 
l’acte de clausura de la Setmana 
de la Joventut. La Plataforma 
per la Solidaritat de Godella es-

tà atenent més de 200 persones 
en l’actualitat, per a les quals, en 
molts casos, aquesta és l’única 
font d’obtenció d’aliments.

«Es demostra una vegada 
més la capacitat solidària de 
la nostra ciutadania que s’ha 
implicat en la causa de totes 
aquestes persones sense recur-
sos –va assenyalar l’alcalde de 
Godella i regidor de Joventut, 
Josep Manel San Fèlix en l’acte 
de lliurament–, i és encara més 

satisfactori veure com són joves 
els que es bolquen amb aquesta 
causa; no se m’ocorre que se li 
puga donar una millor utilitat 
a l’antic escorxador els concerts 
del qual acaben tenint una fi 
tan altruista».

No és la primera vegada que 
els fons obtinguts directament 
o indirecta d’un concert realit-
zat al Casal Jove alMatadero 
són destinats a la Plataforma 
per la Solidaritat Ciutadana. Ja 
el passat mes de juliol, la Burra 
Vella va organitzar un concert 
de jazz amb la col·laboració de 
Manolo Valls i un quintet for-
mat ex profeso per a l’ocasió, 
la recaptació del qual i la de la 
barra, en total 370 euros, es va 
donar íntegrament a la Plata-
forma.

Quim Rueda, Camila Sanjuán i andRea jímenez 
alumnes de 4t de l'ESo de l'ES Comarcal estan participant en el 
programa europeu “Mobilitat de l’Alumnat Comenius”. El pro-
grama consisteix en un intercanvi    de 3 estudiants del nostre 
centre amb 3 estudiants del centre d’Ensenyament Secundari (II 
TCGPATT BoRGHESE)   ubicat a la localitat siciliana de Patti 
(Itàlia). L’intercanvi durarà 3 mesos i serà recíproc, és a dir, els 
tres alumnes estudiaran el primer trimestre en Patti i el segon 
trimestre vindran els alumnes de Itàlia al nostre institut i a les 
cases dels nostres alumnes.

notícies

Con la entrada del oto-
ño, anualmente, el Ta-
ller d’Història Local de 

Godella celebra una nueva 
apertura de curso que siem-
pre viene rodeada de nuevos 
proyectos y acompañados de 
actividades culturales que 
redundarán en beneficio de 
Godella y sus vecinos. Por ex-
tensión, estos beneficios cul-
turales generan normalmente 
unos beneficios externos po-
sitivos que afectan a los que 
nos rodean, en nuestro caso 
la comarca.

 Pues bien, este nuevo cur-
so 2013-14 ya nos ha traído la 
actividad a nuestro local, en la 
Plaza del’ Horta, donde todos 
los miércoles y jueves del año 
nos encontramos gran parte 
de los colaboradores realizan-
do proyectos y trabajos por y 
para Godella. 

Las áreas de trabajo han 
empezado a mostrar sus pro-
yectos, se han convocado reu-
niones entre los asociados que 
pertenecen a estas áreas para 
planificar las actividades; en 
fin patrimonio, archivos, gra-
baciones, etc, todos nos he-
mos movilizado para que este 
nuevo curso sea al menos, tan 
bueno como el anterior.

Entre los objetivos hemos 
incluido dos cuestiones que 
debemos de mejorar: debe-
mos incrementar el número 
de asociad@s y, también, la 

financiación de la entidad. 
Respecto a los socios, hemos 
constatado que tenemos po-
cos socios por debajo de los 
cuarenta años, por lo que de-
beremos dirigir gran parte de 
nuestros esfuerzos y tiempo 
para atraer a este segmento de 
nuestros conciudadan@s, in-
tentando con la realización de 
actividades y mediante los me-
dios sociales de información, 
adentrarnos cada vez más en 
el global de la sociedad gode-
llense. De la financiación, casi 
sería mejor no hablar, pero por 
desgracia hemos de hacerlo y 
quizás alto y claro en algún 
momento, cada uno de noso-
tros sabemos mejor que nadie 
que estamos en una época de 
crisis donde todo el mundo 

mira “hacia el otro lado”, y el 
“mundo de la cultura”, como 
siempre, es la primera de sus 
víctimas, pero nadie debería-
mos de contentarnos con eso 
ni esa habría de ser la solución 
sencilla.

Desde el Taller d’Història 
Local se están realizando gran-
des esfuerzos por conseguirla, 
deseamos atraer e ilusionar a 
los grandes o pequeños mece-
nas y/o patrocinadores de la 
localidad, para ello una de las 
alternativas ha sido la de crear 
la figura del “socio protector” 
dirigido fundamentalmente 
a las empresas, comercios... y 
otras entidades jurídicas que 
puedan ayudarnos a seguir 
adelante con su pequeña apor-
tación. 

El Taller de historia 
empieza el curso
EL CoLECTIVo BUSCA ATRAER A JóVENES

EAsamblea Anual de Socios. Foto: Jordi durá Martínez.

ampa iES comarcal

El col·lectiu Promoure en el moment del lliurament.

promoure s'afegí a la 
causa de la plataforma
EL CoNCERT SoLIDARI VA SER UN èXIT

El racó de les associacions

l'ieS ComaRCal té nou pReSident
Daniel Vanaclocha  pren el relleu de la presidència i María Carrasco 
s'acomiada dels pares i mares de l'institut. En la foto el nou presi-
dent amb la ex-presidenta i el Regidor d'Esports de l'Ajuntament 
de Godella i membre de l'AMPA, Paco  Aràndiga.
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GEnEr

eXPosiCió 
ESpai propi 
13/12/2013 > 20.15 h. 
19/01/2014
ViLLa euGèNia

eXPosiCió 
concUrS foToGrafÍa "GodELLa i EL 
SEU EnTorn" 
23/12/2013 > 20.15 h.
10/01/2014
CeNtre CuLtura XiCraNda

esPeCtaCLe

màGia 
02/01/2014 > 17.30 h. 
02/01/2014 
teatre CaPitoLi

esPeCtaCLe 
fLamEnc 
11/01/2014 > 20.15 h. 
teatre CaPitoLi

rastreLL soLidari 

caSaL dE La paU 
13/01/2014 > 20.15 h.
19/01/2014
CeNtre CuLturaL XiCraNda

PreseNtaCió FaLLa 

SanT SEBaSTià
18/01/2014 > 18.00 h.
teatre CaPitoLi

CeNteNari 

SaLVador rodrÍGUEz Bronchú
18/01/2014 > 19.00 h.
ViLLa euGeNia

taLLer GratuÏt 

capoEira En famÍLia
18/01/2014 > 18.00 h.
CasaL JoVe aLmatadero

PreseNtaCió FaLLa 

JornadaS dE SoSTEniBiLiad 
mEdioamBiEnTaL
21/01/2014 > 18.00 h.
24/01/2014
CasaL JoVe aLmatadero

eXPosiCió PiNtura 

Epa paiSaJES aBaSTracToS
21/01/2014 > 18.00 h. 
31/01/2014
CeNtre CuLturaL XiCraNda

PreseNtaCió FaLLa 

docTor caBo
25/01/2014 > 18.00 h.
teatre CaPitoLi

Portes oBertes i PreseNtaCió 

aGrofEVEr i camÍ dE L'horTa
26/01/2014 
> 10.00 h > Passejada Agrofever, 
degustació del ví ecològic ingenuus 
i presentació de la nova tenda 
d'agroecologia a Godella "Camí de 
l'Horta" 
> 12.00 h > Presentació del llibre 
Mataren el Verd. Crònica novel·lada dels 
fets de La Punta,  de Carme Miquel
> 14.30 h > Dinar a l'Escorxador: 
arròs caldós amb verdures i amanida 
(participació 3euros)
CasaL JoVe aLmatadero

L'última

L'AGENDA AL TANCAMENT
GEnEr
fEBrEr 
març

chi-kung: 
Taller gratuït impartit per israel 
Gondar. Dos dijous al mes 

Teatre infantil: 
Edat: de 6 a 10 anys. Dimecres, 

capoeira: 
Dimarts (12 a 14 anys)

Batucada: 
Divendres de 18.00 h a 20.00 h

prEU: 60 euros /trimestre

cUrSoS aLmaTadEro

Un zinGEr SEpTET dE pEL·LÍcULa. El zinger Septet va tancar la seua minigira el passat 5 de desembre 
al Capitoli amb un concert de pel·lícula. Des de la música de Charlie Chaplin fins els temes 
més famosos del tanguero Carlos Gardel passant per la sofisticada música de Nino Rota per a 
les pel·lícules de Fellini, Anton Karas, els temes jazz/còmics o romàntics d'Henry Mancini, les 
milongues de Piazzolla, Il Postino i els memorables temes de Forrest Gump i Chariots of fire.

El Centre d’Art Villa Eu-
genia obrí divendres 13 
de desembre les portes a 

la segona edició d'Espai Propi, 
exposició que romandrà ober-
ta al públic fins al 19 de gener.

L'alma mater del projec-
te, Josep Ferriol, exerceix de 
nou de comissari de la mos-
tra col·lectiva, que naix per 
«la necessitat de retrobar-nos 
amb els nostres artistes locals 
i conèixer de primera mà el 
seu moment actual», assen-
yalà Josep Manel San Fèlix, 
alcalde de la localitat.

Per a Ferran Vilella, regi-
dor de Cultura, la mostra és la 
«culminació d’un projecte de 
poble», una emotiva manera 
de «saldar el deute amb els ar-
tistes», afegí. Ferriol agraí el 
compromís de l'Ajuntament 

amb la Cultura «a pesar dels 
temps que vivim, als quals 
sembla que les arts plàstiques, 
igual que l'audiovisual, són 
prescindibles per a alguns».

En aquesta edició, s'han 
afegit tres nous artistes així 
que ja en són 28 les perso-
nes que gaudeixen del seu 

Espai propi entre les quals 
hi trobem els germans Giner, 
Castillo, Lluna, Rodríguez-
Bronchú orts, Puig Benlloch, 
Germà Lloris, Encarna Mon-
teagudo, el amteix Ferriol i 
també els més joves, Jonay 
Cogollos, Raquel Aguilar i 
José Tornero entre altres.

creix Espai propi
ENGUANY S'HAN AFEGIT 3 NoUS ARTISTES

Artistes i autoritats en la inauguració de la mostra.

reCitaL LíriC 

canTo i piano 
31/01/2014 > 20.15 h.
ViLLa euGeNia

fEBrEr 

PreseNtaCió FaLLa 

cErVanTES - SanT BLai 
01/02/2014 > 18.00 h. 
teatre CaPitoLi

PreseNtaCió FaLLa 

pLaça docTor VaLLS 
08/02/2014 > 18.00 h.
teatre CaPitoLi

teatre iNFaNtiL eN VaLeNCià 

rodamonS 
11/02/2014 > 10.30 h.
teatre CaPitoLi

eXaLtaCió 

faLLErES maJorS dE GodELLa 
15/02/2014 > 18.00 h. 
teatre CaPitoLi

esPeCtaCLe

homEnaTGE TEnor aLonSo 
22/02/2014 > 20.15 h. 
teatre CaPitoLi

esPeCtaCLe

homEnaTGE TEnor aLonSo 
23/02/2014 > 19.30 h. 
teatre CaPitoLi

Fira d'aNimaCió

infanTiL i JUVniL
23/02/2014 > 10.00 h.
Castells unflables, màgia, ball, 
tallers d'animació... 
CasaL JoVe aLmatadero

CoNCurs de Guitarra

faSE prèVia JoSEfina roBLEdo
27/02/2014
28/02/2014 
ViLLa euGeNia

març 

CoNCurs de Guitarra

faSE finaL JoSEfina roBLEdo
01/03/2014 
teatre CaPitoLi

eXPosiCió 

ninoT faLLES
01/03/2014 > 18.30 h 
09/03/2014
CeNtre CuLturaL XiCraNda

Festa i Carrera de disFreCes

carnESToLTES infanTiL 
01/03/2014 > 10.00 h.
CasaL JoVe aLmatadero


