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l’estiu i les festes han deixat pas a l’inici d’un nou curs escolar. cada setembre, quan comença l’es-
cola, sembla que comença tot de nou.

així que en primer lloc, espere que hàgeu agafat moltes forces i tornat amb les piles carregades. Vos 
desitge un bon curs a totes i tots els que cada dia us formeu com a persones a l’escola, així com a 
aquelles persones que en les seues associacions comencen també el curs.

continua també el curs polític a Godella, com sempre amb un fum d’activitats pensades des de les 
distintes regidories per omplir de vida el nostre poble. durant els propers mesos tindrem dansa, es-
port, pintura, lectura, agroecologia i moltes coses més.

d’altra banda, espere que este curs polític de què parlem ens porte al tancament de molts temes en 
els que portem treballant ja temps. Parle, per exemple, de l’aprovació de la modifi cació del PGOU 
per evitar les expropiacions pendents, l’apertura del Parc de la devesa, l’aprovació del sistema opor-
tú per a la gestió de l’aigua –objecte del monogràfi c del BIM que teniu a les mans-, l’execució de 
moltes obres en tramitació, etc.

comença el compte enrere per a les eleccions, així que serà un curs –el polític- un poc més curt 
que l’escolar i potser també un poc més difícil. Però espere que, tot i que cada partit tractarà d’anar 
marcant postures durant els propers mesos, no perdem ningú de vista que totes i tots estem ací per a 
servir al nostre poble.

Bon inici de curs! desitge que comencem amb un somriure que perdure tot l’any.

  Eva Sanchis
ALCALDESSA DE GODELLA

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

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

Telèfon: 963 638 056

Nou curs, nous reptes

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

COMPROMÍS 

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

Telèfon: 963 638 056

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

COMPROMÍS 

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

Telèfon: 963 642 952

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

COMPROMÍS 

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

Telèfon: 963 638 056

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

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

Telèfon: 963 641 152 

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

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

Telèfon: 963 638 056

Teresa Bueso
teresa.bueso@godella.es
EDUCACIÓ
IGUALTAT

PSOE

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

Telèfon: 963 642 952
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Paquita Mocholí
paquita.mocholi@godella.es
JOVENTUT
BIBLIOTECA
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

ESQUERRA UNIDA

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

Telèfon: 963 638 056
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Vicente
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El grup de govern aprova una 
moció per adaptar la llei de 
contractes als Ajuntaments
denuncien que «s’ha redacTaT d’esquenes a les xicoTeTes adminisTracions»

Institucional

institucional

Mocions

 llei conTracTes
el grup de govern –compromís, 
Psoe i eu- va presentar i aprovar 
ahir una moció exigint una regula-
ció específica per a l’administració 
local en matèria de contractació, i 
en contraposició a la nova llei de 
contractes del sector públic que, 
segons expliquen, «s’ha redactat 
d’esquenes als xicotets ajunta-
ments».
la llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic 
introdueix novetats d’impacte en 
l’àmbit local, amb el nou règim 
d’aplicació dels contractes menors 
o el procediment obert simplificat 
i les específiques per a les entitats 
locals i d’especial rellevància per 
als funcionaris d’ habilitació naci-
onal. «Novetats que dificulten la 
gestió corporativa contractual», tal 
i com explicaren des del grup de 
govern.
Per exemple, s’ha rebaixat les 
quanties dels contractes menors 
-figura habitual als ajuntaments-, 
i s’han multiplicat les exigències 
i requisits procedimentals. «Tot 
això suposarà un significatiu aug-
ment en la càrrega de treball dels 
funcionaris municipals, per la qual 
cosa és imprescindible comptar 
amb major dotació de recursos hu-
mans especialistes o professionals 
en matèria de contractació, fet que 
xoca frontalment amb la impossi-
bilitat de contractació de personal 
necessari», diuen fonts institucio-
nals.
les mateixes fonts denuncien que 
esta nova llei de contractes «és 
molt complexa a nivell burocràtic, 

doncs exigeix uns requisits molt 
estrictes difícilment assolibles per 
les xicotetes empreses i les admi-
nistracions de grandària reduïda». 
També dificulta el procés d’adap-
tació el fet que «esta llei arriba a 
uns ajuntaments que tenen unes 
plantilles molt minvades i amb 
pocs recursos per portar-la enda-
vant». 
a més, diuen que el període de 
transició és massa curt com per a 
posar-la en ús amb les suficients 
garanties d’èxit.
En definitiva, i tal i com defensen 
des del grup de govern, els xico-
tets i mitjans municipis no tenen la 
ràpida capacitat d’adequació a tots 
aquests imperatius legals. 
Per totes estes raons es va presen-
tar esta moció, que s’aprovà amb 
els vots favorables de compromís, 
Psoe i eu, l’abstenció de PP i 

ceT i el vot en contra de ciuta-
dans; i que implica l’adopció dels 
següents acords:
1. elaborar un nou text normatiu 
més simple, cohesionat i menys 
voluminós que facilite l’aplicació 
dels principis que es deriven de les 
directives del Parlament europeu 
que es plasmen en la llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes 
del sector Públic.
2. com a conseqüència que la ma-
joria dels nostres municipis siguen 
de xicotet i mitjana grandària, 
existeix la dificultat de la utilit-
zació dels contractes menors en 
els municipis de menys de 5.000 
habitants per les limitacions impo-
sades per la nova norma, així com 
per l’aplicació dels procediments 
d’adjudicació en aquestes entitats 
locals, sent necessari flexibilitzar 
les mesures de contractació de 

personal al servei de les adminis-
tracions Territorials, especialment 
la local, mitjançant una nova regu-
lació de l’oferta d’ocupació Pú-
blica, que permeta als municipis 
adaptar-se a les exigències de la 
nova regulació.
3. es fa necessari promoure una 
regulació més detallada en relació 
amb l’administració electrònica, 
així com arbitrar els mitjans i eines 
Tic perquè les entitats locals in-
corporen l’administració electrò-
nica de forma eficaç i eficient. 
4. comunicar aquests acords al 
Govern d’espanya, al consell de 
la Generalitat Valenciana, a les 
corts Valencianes, així com als 
grups polítics de les cambres es-
tatal i autonòmica, a la Federació 
espanyola de municipis i Provín-
cies, i a la Federació Valenciana de 
municipis i Províncies.

Imatge del ple de setembre en què s’aprovà esta moció.

PLE DEL 20 DE JULIOL

moció ceT “sobre l’iBi de 
l’església catòlica i altres con-
fessions religioses” 

Favor: 9
contra: 6

PLE DEL 27 DE SETEMBRE

Favor: 6
contra: 2
abstencions: 7

moció del grup de govern “so-
bre la llei de contractes del sec-
tor públic”

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

 el grup canviem entre Tots va 
presentar una moció sobre l’iBi de 
l’església catòlica i altres confessi-
ons religioses. 
Tal com va explicar la portaveu del 
grup, irene Ferré, actualment l’es-
glésia catòlica està exempta de 
tributar per l’iBi arran dels acords 
vigents del regne d’espanya amb 
la santa seu. ciutadans, malgrat 
estar a favor de gran part del text 

de la moció, no la van recolzar ja 
que, segons va explicar elvira na-
varret, hi havia certs punts que en-
vaeixen competències que no són 
pròpies del municipi. el PP també 
va manifestar la seua negativa a 
la moció, donat que aquesta conté 
«diversos punts il·legals» -segons 
va dir José m.ª musoles- prohibits 
per la llei de les pròpies hisendes 
locals i la llei de mecenatge. 

la moció es va aprovar amb el su-
port de compromís, Psoe, eu i 
ceT.
en plenaris anteriors ja s’havi-
en aprovat mocions similars. es 
redactarà una relació dels bens 
propietat de l’església, diferenci-
ant aquells que estan associats a 
activitats lucratives, i sobre estos 
s’aplicarà el corresponent impost. 
la justícia tindrà l’última paraula.

s’aprova una moció de ceT per exigir el pagament de l’iBi per part de l’església

La portaveu de CET, Irene Ferré.
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 A finals de setembre es va ce-
lebrar la segona edició del curs 
‘Hort Escolar Ecològic, organitzat 
per l’associació sembra en saó i 
dirigit per a mestres i educadors de 
València i Godella i en el qual van 
participar 25 persones. 
es tracta d’una formació orientada 
a mestres, professors, educadors i 
a qualsevol persona encarregada 
de la gestió d’un hort escolar o 
col·lectiu. 
el curs està impartit per professi-
onals amb més de 12 anys d’ex-
periència en el camp de l’educació 

ambiental i l’agricultura ecològi-
ca. 
el contingut era principalment 
pràctic i es centrarava en els as-
pectes més útils i didàctics de la 
posada en marxa i la gestió d’este 
tipus d’horts. 
Les pràctiques es van realitzar al 
camp demostratiu que l’associació 
sembra en saó té a Godella.
en quant a la part teòrica, tingué 
lloc a l’antic escorxador del nostre 
municipi.
sembra en saó porta des de 2005 
treballant l’agricultura ecològica.

sembra en saó celebra el segon curs ‘hort escolar ecològic’

 aGroecoloGia
l’ajuntament de Godella –muni-
cipi adherit a la xarxa de ciutats 
per l’agroecologia- participarà a 
la segona edició de les jornades 
que esta entitat organitza i que en-
guany es celebraran a saragossa 
els dies 22 i 23 de novembre amb 
la temàtica ‘polítiques alimentàri-
es, ciutat i salut’.
després de les jornades celebra-
des al setembre de 2017 a Valèn-
cia amb el títol “societat civil, 
alimentació i ciutats sostenibles”, 
en 2018 les jornades es centraran 
en la importància dels aspectes 
de salut en les polítiques alimen-
tàries. es posarà un especial ac-
cent els impactes de la inequidad 
sòcio-econòmica en la salut ali-
mentària, des d’una perspectiva de 
dret a l’alimentació.
l’alcaldessa de Godella i regido-
ra d’agricultura, eva sanchis, i 
una tècnica de l’àrea, assistiran a 
les ponències per conèixer, de pri-
mera mà, experiències d’èxit que 
ja funcionen en altres municipis i 
intercanviar postures entorn a di-
versos temes: protecció dels espais 
agraris, agrupacions de persones 
productores, pobresa, fam i salut, 
articulació de l’espai urbà i rural, 
etc.
en les jornades es combinaran ta-
llers sobre temàtiques tècniques 
relacionades amb polítiques ali-
mentàries urbanes, espais oberts 
per a reunions i networking, mi-

croponencias dels projectes que 
està desenvolupant la societat 
civil, i visites a iniciatives agroe-
cológicas en la ciutat de saragos-
sa. l’activitat central serà el debat 
sobre “salut i dret a l’alimenta-
ció”.
les jornades acolliran, al seu torn, 
l’assemblea general de la xarxa 
de ciutats per l’agroecologia, en 
la qual s’espera donar un especial 
impuls a la formalització i estruc-
turació de la xarxa.
cal recordar que Godella es va 
adherir a la xarxa de ciutats per 
l’agroecologia al ple d’abril. es 
tracta d’una xarxa de ciutats i al-
tres entitats territorials locals com-
promeses amb la construcció de 
sistemes alimentaris locals, res-
pectuosos amb el medi ambient, 
sostenibles, inclusius, resilents i 
diversificats que asseguren menjar 
saludable, sostenible, i de forma 
accessible al conjunt de la pobla-
ció, i que potencien l’ocupació lo-
cal, en línia amb les perspectives 
de l’agroecologia i la sobirania 
alimentària.
eva sanchis va explicar que 
l’acord venia motivat per la subs-
cripció d’aquest ajuntament al 
Pacte de milà  el 17 de juny de 
2017 i la petició formal realitzada 
pel consell agrari municipal amb 
l’objecte d’estudiar l’adhesió a 
aquesta xarxa, així com per la po-
tenciació des del municipi de Go-
della dels objectius per al desenvo-

lupament rural i, en conseqüència, 
el desenvolupament del seu propi 
sistema alimentari i la dignificació 

de l’activitat agrària com a mitjà 
de vida respectable de part dels 
seus habitants.

Godella participarà a les 
II Jornades de la Xarxa de 
Ciutats per l’Agroecologia
les Jornades es celeBraren els dies 22 i 23 de noVemBre a saraGossa

 després que el ple de l’ajun-
tament de Godella aprovara la bo-
nificació de fins al 95 % de l’IBI 
rústic, des de la regidoria d’agri-
cultura es recorda els requisits i la 
gestió per beneficiar-se d’aquesta 
quota reduïda en 2019. 
en primer lloc, s’han de complir 
tres condicions: estar inscrit en el 
cens agrícola de l’ajuntament de 
Gode-lla, ser propietari de la par-
cel·la treballada o familiar (fins a 
segon grau), i tindre la parcel·la en 
producció i percebre rendes agrà-
ries declarades en hisenda.
D’altra banda, per tal de realitzar 
la sol·licitud, en cas de no estar 
inscrit en el cens agrícola muni-
cipal, es pot realitzar aquesta ges-
tió de dilluns a divendres d’11.00 
h a 14.00 h en el departament 
d’agricultura de l’ajuntament 
de Godella o dijous de 9.30 h a 
14.00 h en l’Oficina d’Atenció a 
les Persones agricultores situada 
a l’antic escorxador. una vega-
da formalitzada la inscripció en 
el cens, s’haurà de presentar l’im-
près de sol·licitud, de dilluns a 
divendres de 9.00 h a 14.00 h en 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’ajuntament de Godella, amb la 
següent documentació: declara-
ció responsable de percepció de 
rendes agràries i autorització de 
consulta d’aquestes dades fiscals, 
declaració responsable de mante-
niment de la terra en producció, i 
acreditació de ser propietari de la 
parcel·la treballada o familiar (fins 
a segon grau), mitjançant escriptu-
ra, còpia simple, llibre de família, 
etc. El termini està obert fins el 31 
de desembre de 2018. Esta bonifi-
cació s’ha de renovar annualment.

encara no has 
demanat la 
bonificació de 
l’iBi rústic?
informa’t!

Agricultura

agricultura

Cartell de les jornades de 2018.

 es recorda a les veïnes i veïns 
de Godella interessats en l’agricul-
tura que encara queden lliures par-
cel·les dels horts municipals que 
es poden demanar a l’ajuntament. 
estos horts, situats junt a l’antic 
escorxador, «són una bona manera 
de conèixer i aprendre a estimar la 
nostra terra», diu l’alcaldessa de 
Godella i regidora d’agricultura, 
eva sanchis. «anime a totes i tots 
a provar aquesta experiència».

suma’t al boom 
dels horts
municipals!

Una de les classes de la segonda edició del curs.
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 Godella acull esta tardor la iV 
Trobada estatal de docents per la 
sobirania alimentària, a la qual 
participen al voltant d’un cente-
nar de docents de la comunitat 
Valenciana, catalunya, Balears, 
andalusia i euskadi. esta cita està 
organitzada per l’equip ‘Alimen-
tacción’ de la xarxa d’escoles per 
un món rural viu.
el tema a debat, la sobirania ali-
mentària, representa una fita en 
la transformació de les nostres 
comunitats educatives, un dels in-
dicadors que haurien de servir per 

a mesurar el desenvolupament de 
les nostres societats, més enllà del 
PiB.
que les i els docents es reunisquen 
és una molt bona notícia per dos 
motius. En primer lloc, significa 
que el professorat es reconeix com 
a agent de canvi social i es respon-
sabilitza de treballar en xarxa per 
a transformar l’educació. la xar-
xa d’escoles per un món rural viu, 
protagonista d’aquesta trobada, 
porta des de 2010 innovant en les 
aules per a ensenyar a l’alumnat a 
reflexionar críticament sobre els 

dilemes socials i científics que ens 
ha plantejat la industrialització de 
l’alimentació. Per què mengem tan 
mal després d’una suposada mo-
dernització del sistema alimentari? 
Per què la mala alimentació s’ha 
convertit en una pandèmia? Per 
què cada vegada queden menys 
agricultors si seguim menjant cinc 
vegades al dia? quina resiliència 
al canvi climàtic té el nostre nou 
sistema agrícola, que ha perdut 
el 90% de la biodiversitat genèti-
ca? Per què augmenta la fam si es 
suposa que els transgènics acon-

seguirien reduir-la? Per què són 
il·legibles les etiquetes dels ali-
ments?
aquest plantejament és el que 
porta al personal docent a pregun-
tar-se per què mengem tan mal o 
per què hi ha en aquest món tanta 
obesitat com a fam. 
un professorat compromès amb la 
justícia social que vol posar el seu 
gra d’arena per a canviar aquesta 
realitat en els seus centres, barris, 
pobles... un conjunt de docents 
que somien amb que el veïnat es 
retrobe amb el mercat, torne a 

gaudir de menjar fruites i verdu-
res del poble, saboroses i fresques, 
i que pretén que en el menjador 
del col·legi s’ensenyen als xavals 
i xavales hàbits alimentaris sans i 
saludables. 
Però sobretot, somien amb grups 
d’alumnes i famílies que des-
perten a la realitat, i que siguen 
conscients que si no ens encarre-
guem col·lectivament de la nostra 
alimentació, estem en mans d’un 
negoci que no posa ni a les perso-
nes ni al planeta en el centre de les 
seues preocupacions.

un centenar de docents treballen per la sobirania alimentària a Godella

 Venda direcTa
ubicat cada dissabte de matí a la 
plaça de l’ermita, el mercat de 
Venda directa de Godella no no-
més ofereix a les veïnes i veïns del 
poble els productes més frescos i 
de proximitat, collits a la nostra 
horta, sinó també tot un seguit 
d’activitats gratuïtes promogudes 
des de la regidoria d’agricultura.
«Treballem per omplir la plaça de 
vida cada cap de setmana, amb 
propostes molt diferents i pen-
sades per a tot tipus de públic», 
explica l’alcaldessa i regidora de 
l’àrea, eva sanchis.
contacontes, música en directe, 
debats, xarrades, presentacions 
de llibres, tallers de menjar salu-
dable... Són infinites les excuses 
per apropar-se al mercat de Venda 

directa i conèixer de primera mà 
una iniciativa que és pionera en 
la comarca i en la qual han posat 
l’ull molts altres pobles del nostre 
voltant.
este mes d’octubre tindrem una 
activitat novadora. el dissabte 27 
es realitzarà un acte solidari en 
favor dels refugiats de síria i al-
tres països desfavorits. l’activi-
tat, organitzada per l’associació 
feminista a cada lluna, consistirà 
en la venda de productes i mate-
rials per recaptar fons. a més, es 
completarà amb una programació 
cultural de poesia i música, i tam-
bé s’oferirà informació sobre les 
persones refugiades i sobre com 
poder ajudar-les.
el primer dissabte de novembre, 
tindrem a Paula reyes, que regala-

rà als xiquets i xiquetes un espec-
tacle de contacontes amb titelles, 
música i ball.
el dissabte 10 de novembre, Vir-
ginia Iranzo ens posarà el ritme al 
cos amb la seua música, i també 
tindrem un showcooking i taller 
de cuina estacional, per aprendre a 
traure el màxim partit possible als 
productes de temporada i de pro-
ximitat.
el dia 17, cúrcuma agroecologia 
oferirà un taller agroecològic per 
als més menuts, i l’olivateria un 
altre de preparació d’olives negres 
per als adults.
Per tancar el mes, Tasta’m ens 
proposa un taller d’elaboració de 
pasta fresca.
Ja en desembre, hi haurà un altre 
showcooking i taller de cuina per 

al públic juvenil i adult el dissabte 
1.
el dissabte 15 de desembre, Paula 
reyes tornarà amb el seu especta-
cle, ‘Paula et conta’.
el mercat de Venda directa tanca-
rà l’any amb una activitat especial, 
l’espectacle de circ ‘Kanijo cir-
cus’, a càrrec de la companyia a 
la lluna, art i entorn. Podrem pre-
senciar en família diferents disci-
plines de circ com la manipulació 
de maces, pilotes, equilibris en 
taula-rul·lo, monocicle, foc, etc.
Per últim, i de manera paral·lela a 
les activitats, cal destacar que es 
realitzaran sortejos de cistella de 
nadal els dies 22 i 29 de desembre 
i 5 de gener. 
Vine a comprar al mercat de Ven-
da directa i participa!

El Mercat de Venda Directa 
ofereix una completa i variada 
programació per a final d’any
la Plaça de l’ermiTa s’omPli de Vida cada dissaBTe amB acTiViTaTs GraTuïTes

 les regidories d’obres i 
d’agricultura de l’ajuntament de 
Godella -dirigides per Fernando 
oliveros i eva sanchis, respecti-
vament- han treballat juntes per 
reparar i deixar en bon estat els 
distints camins rurals que es tro-
baven afectats per l’ús i pel pas 
del temps. les actuacions s’han 
fet amb fons propis del consistori.
en primer lloc, el camí perpendi-
cular a la carretera del Ferrocarril 
paral·lela presentava una pendent 
que s’estava desfent. s’ha instal-
lat una llosa de formigó per co-
municar els dos nivells del camí i 
refer-lo de manera uniforme.
en el camí d’en Ferrís, s’havien 
enfonsat els voltants del partidor 
de la sèquia de reg. s’està recons-
truint amb formigó armat per tor-
nar-li la seua secció original.
Per últim, al camí del safareig 
s’havia enfonsat la calçada junt a 
la sèquia de reg. s’està sanejant la 
zona reconstruint-la amb formigó 
en el seu tram afectat.
a més d’estos camins, executats o 
en procés d’executar-se, també hi 
ha d’altres que estan pendents de 
ser arreglats. 
És el cas del tram que hi ha al final 
del camí d’en Ferrís, on la calça-
da s’ha enfonsat cap a la sèquia. 
També ací es farà una reconstruc-
ció del camí amb formigó.
i en el parc de santa Bàrbara s’ha 
de reconstruir un tram de la part 
de l’accés. 
estes dos últimes actuacions pen-
dents es preveu que puguen ser 
ateses amb els pla d’inversions 
Financerament sostenibles (iFs), 
una ajuda atorgada per la diputa-
ció de València.

reconstrueixen 
diversos camins 
rurals amb 
fons propis 
municipals

Agricultura

agricultura

Presentació d’un llibre al Mercat de Venda Directa de Godella.
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 PanTalla acúsTica
la conselleria d’habitatge, obres 
Públiques i Vertebració del Terri-
tori està duent a terme contínues 
labors de conservació en la panta-
lla anti-soroll de la cV-31 al seu 
pas per Godella. 
Precisament en els últims mesos, 
atenent a les peticions veïnals i 
d’acord amb les converses i reu-
nions mantingudes amb el regidor 
d’obres i medi ambient de l’ajun-
tament de Godella, Fernando oli-
veros, la Conselleria ha intensifi-
cat els treballs de conservació de 
les pantalles amb aplicacions de 
bioestimulants i elements nutri-
tius, a fi que la vegetació aconse-
guisca com més prompte millor el 
seu desenvolupament definitiu, al 
mateix temps que ha incrementat 
els altres treballs ordinaris.
en aquest sentit, segons ha infor-
mat el director general d’obres 
Públiques, Transport i mobilitat, 
Carlos Domingo, a la fi del primer 
semestre d’enguany es va conce-
bre un sistema per a reforçar la 
funció anti-soroll de la pantalla 
durant el temps en què la vege-
tació està creixent i encara no ha 
aconseguit el seu total desenvo-
lupament. es tracta d’un sistema 
que consisteix en la projecció d’un 
substrat amb aglomerants i llavors 
«que permetrà tancar els xicotets 

buits en la vegetació que l’erosió 
ha provocat». no obstant açò, ha 
indicat el director general, el mo-
ment òptim per a la seua execució 
és la tardor, «una vegada baixen 
les temperatures estivals i es nor-
malitza les aportacions d’aigua per 
pluja, actuació que està prevista 
realitzar en els pròxims mesos».
domingo ha recordat que la con-
selleria treballa des de fa anys en 
labors de conservació de la panta-
lla anti-soroll. amb este objectiu, 

es va plantar heura fa dos anys, al 
mateix temps que s’han anat de-
senvolupat les operacions necessà-
ries de conservació en relació amb 
l’esbrossa i retallada de la vegeta-
ció, el sistema de reg, etc.
segons ha descrit el director gene-
ral, la plantació d’heura està dis-
tribuïda al llarg de tota la pantalla 
perquè es cobrisca íntegrament 
conforme vaja creixent. d’aquesta 
manera «es tancaran els xicotets 
buits que l’erosió ha causat en la 

vegetació». Per a açò és important 
pensar que «qualsevol plantació 
que es realitza necessita un perí-
ode de desenvolupament i creixe-
ment per a exercir la funcionalitat 
requerida» .
cal tenir en compte que l’efecte 
anti-soroll és més òptim segons la 
densitat, grandària i disposició de 
les fulles igual que el seu efecte 
estabilitzador com a conseqüència 
de les arrels aèries que posseeix 
aquesta planta.

La Conselleria intensifica els 
treballs de conservació de la 
pantalla anti-soroll de la CV31
el reGidor d’oBres i medi amBienT de Godella, Fernando oliVeros, Va 
Traslladar en diVerses ocasions a conselleria les PeTicions Veïnals

 el darrer 27 de setembre es 
va aprovar de forma definitiva 
en sessió plenària, la modificació 
de l’article 109.2 del Pla General 
d’ordenació urbana, relativa a un 
nou supòsit de desenvolupament 
mitjançant estudi de detall. 
Tal i com va explicar l’alcaldessa 
de Godella i regidora d’urbanis-
me, eva sanchis, «es tracta d’una 
modificació que ja es va aprovar 
inicialment al mes d’abril i que 
permetrà construir edificis amb 
més altures de les permeses a 
aquest pla sense augmentar l’edi-
ficabilitat en aquelles zones que 
presenten mitgeres desiguals per 
tal d’uniformitzar la imatge urba-
na de Godella».
La modificació no afectarà al casc 
antic ni a la zona de la pujada de 
l’ermita, on hi ha un gran nombre 
d’habitatges protegits. en la seua 
aprovació definitiva, s’han deses-
timat les al·legacions formulades 
pels motius exposats en l’informe 
del tècnic del departament d’ur-
banisme.
Tal i com assenyalà sanchis, «es 
tracta d’un tema molt consensuat 
entre totes les parts i molt estudi-
at al consell d’urbanisme i medi 
Ambient que va analitzar cas per 
cas els possibles habitatges o so-
lars afectats».  
esta mesura no va a suposar incre-
ment d’habitants perquè no es pot 
incrementar l’edificabilitat que ja 
té la parcel·la, ni va a canviar la 
fisonomia del poble. A més, cada 
cas s’haurà de tramitar a través 
d’un estudi de detall que haurà 
d’acompanyar-se d’un estudi d’in-
tegració paisatgística que justifi-
que la solució que es proposa i el 
ple haurà de decidir en cada cas si 
s’aprova o no.
L’aprovació definitiva d’esta mo-
dificació de l’article 109.2 del 
PGou va eixir endavant amb els 
vots favorables de compromís, 
Psoe, eu i ceT, l’abstenció de 
ciutadans, i el vot en contra del 
PP, que demanava no limitar esta 
modificació a cap zona del poble.
d’altra banda, cal recordar que 
encara està pendent la modificació 
estructural del PGou de Godella, 
vigent des de l’any 90. 
es tracta d’uns dels reptes més 
importants i costosos que l’actual 
grup de govern vol traure enda-
vant abans del final de la present 
legislatura.

s’aprova 
de forma 
definitiva la 
modificació de 
l’article 109.2 
del PGou

Urbanisme, Obres i Serveis

urbanisme, obres i serveis

La pantalla de la CV31 al seu pas per Godella.

Detall d’un fanal a Campolivar.

 l’ajuntament de Godella inver-
tirà un total de 190.000€ per subs-
tituir els fanals antics de distintes 
zones del municipi i instal·lar-ne 
d’ altres amb un major rendiment 
i una major eficiència energètica.
d’esta manera, tal i com ha in-
format l’alcaldessa i regidora de 
serveis municipals, eva sanchis, 
«no només aconseguirem uns car-
rers més il·luminats i segurs, sinó 
que reduirem el consum i farem un 
ús més racional i responsable de 
l’energia a la via pública».
amb aquesta millora també es res-
pon a una queixa veïnal, especial-
ment en algunes zones de Campo-
livar que no estaven suficientment 

il·luminades.
els carrers en què es canviaran els 
fanals són els següents: rocafort, 
acàcies, santa Teresa, Baró de 
santa Bàrbara, Tarongers, ermita 
nova, Buganvilles, Fundador, les 
mimoses, Guillem Tatay, sèquia 
de mestalla, riu Túria, sèquia de 
Tormo, sèquia de montcada, Baró 
de campolivar, Joaquín ugarte, 
sèquia de Favara, sèquia de quart, 
sèquia de rascanya i sèquia de na 
rovella, escultor andreu alfa-
ro, plaça de l’ermita i Joan Peset 
aleixandre. en els tres últims ca-
sos, l’ajuntament roman pendent 
de les possibles millores que pot 
oferir l’empresa adjudicatària.

190.000€ per canviar fanals i millorar la lluminositat dels carrers
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 PanTalla acúsTica
el regidor de Trànsit i seguretat 
Vial de l’ajuntament de Gode-
lla, Fernando oliveros, va visitar, 
amb el diputat de carreteres, Pa-
blo seguí, i tècnics de la diputació 
de València, les obres de la nova 
vorera front al cementeri que con-
necta les urbanitzacions de la zona 
nord amb el casc antic del muni-
cipi.
oliveros va explicar que amb 
aquest camí, construït per la dipu-
tació, es dóna resposta a una quei-
xa veïnal que demanava incremen-
tar la seguretat dels vianants en 
una carretera per la qual transiten 
més de 14.000 vehicles al dia. cal 
recordar que en el ple de gener de 
2018 es va aprovar per unanimi-
tat la moció presentada pel propi 
Oliveros per sol•licitar l’execució 
d’esta vorera.
la nova vorera de Godella és la 
primera de les tres previstes en 
la cV-310. les obres s’han dut a 
terme en el marge esquerre de la 
carretera, entre el quilòmetre 1,6 i 
l’1,9. A partir d’eixe punt, i aprofi-
tant tant els terrenys de titularitat 
pública adjacents com el carril de 
trenat de la pròpia carretera, s’ha 
generat una nova vorera de 300 
metres de longitud, amb un ample 
de 2 metres, que completa així el 
tram de vorera preexistent que ar-

ribava fins al cementeri.
l’obra ha comptat amb un pressu-
post de  49.237 euros, i ha inclòs 
la incorporació de sistemes de dre-
natge, la renovació de la senyalit-
zació -tant horitzontal com a ver-
tical-, i la col·locació de rastells 
com a element separador que, en 
alguns casos, s’han completat amb 
una jardinera.
així mateix, per a la incorporació 
a la cV-310 des de la via de servei 
amb sentit Godella s’ha executat, 
sobre el carril de trenat actual, 
un d’acceleració de 70 metres de 
longitud, amb un tascó de transi-
ció de 90 metres. Per a l’eixida al 
cementeri amb sentit Godella, el 
tascó de desacceleració arriba als 
60 metres. La nova configuració 
de la plataforma es completa amb 
una cuneta de seguretat d’un metre 
d’ample en el tram posterior al ce-
menteri, en sentit Bétera.
esta actuació s’ha emmarcat dins 
del Pla de mobilitat ciclopeatonal 
de la diputació, una aposta que en 
la comarca de l’horta nord, con-
templa el desenvolupament de sis 
actuacions que suposaran la crea-
ció de 12.900 metres de vies segu-
res amb una inversió aproximada 
de 3,8 milions d’euros.
entre estes actuacions pendents 
també s’executarà un itinerari per 
a ciclistes i vianants entre les glo-

rietes de les escoles Professionals 
Luis Amigó i de la urbanització 
campolivar, així com un altre en 
la zona de Santa Bàrbara tercera 
fase. en el primer cas, les obres ja 
estan adjudicades i es preveu que 
es realitzen abans de la fi d’any. 

en el segon, l’ajuntament crearà 
una partida en els pressupostos de 
2019 per expropiar els terrenys so-
bre els quals ja hi ha un acord amb 
els veïns i veïnes, i la diputació 
s’encarregarà de l’execució de les 
obres.

Oliveros visita la nova vorera 
de connexió entre la zona del 
cementeri i el casc antic
amB esTe camí es dóna resPosTa a una queixa Veïnal que demanaVa 
incremenTar la seGureTaT en una de les carreTeres més TransiTades

Oliveros i Seguí passejant per la nova vorera.

Urbanisme, Obres i Serveis

 l’ajuntament de Godella s’ha 
acollit als fons iFs (inversions 
Financerament sostenibles) de la 
diputació de València per executar 
distintes actuacions pendents. 
el regidor d’obres, Fernando 
oliveros, ha informat que les 
propostes de Godella han estat 
acceptades, al haver complit les 
condicions, i ha procedit a deta-
llar-les.
en primer lloc, es demana una par-
tida de 77.000€ per a la instal·lació 
de parcs infantils i la reparació de 
jardins, que es repartirà de la se-
güent manera: 37.000€ per al parc 
de la plaça doctor Valls, 35.000€ 
per al parc de la Torreta i 5.000€ 

per acabar de dotar el parc de la 
carretera de rocafort.
d’altra banda, la reparació de go-
teres del pavelló municipal s’ha 
xifrat en 30.000€.
s’han demanat 20.000€ per a la 
creació d’aules a l’edifici de Vila 
Teresita, amb l’objectiu d’impartir 
cursos i incrementar l’oferta dels 
tallers ja existents. amb esta par-
tida no només es faran les obres 
pertinents, sinó que també es com-
prarà el mobiliari i l’equipament 
necessari.
Pel que fa a inversions de menys 
import, es pretén escometre el can-
vi de les emissores de ràdio de la 
Policia local per uns nous equips 

Tetra que costaran 9.200€.
la Policia local també té previst 
adquirir un cotxe elèctric, comple-
tament equipat, per a la seua tas-
ca al municipi. l’equipament del 
vehicle suposarà una despesa de 
7.000€.
així mateix, es destinaran 3.000€ 
a canviar les llums dels vehicles de 
Protecció civil per adaptar-les a la 
normativa, doncs han de ser ara de 
color blau.
Pel que fa a les reparacions dels 
distints camins rurals a l’horta que 
envolta Godella, tindran un cost de 
8.100€.
Per últim, s’ha previst la compra 
d’ordinadors i equips informàtics 

per a distints departaments, amb 
un pressupost assignat de 6.400€.
en total són 161.000€ aprovats per 
diputació per escometre totes es-
tes obres i actuacions pendents.
Pel que fa a altres obres que estan a 
l’agenda de la regidoria, oliveros 
ha explicat que ja s’han arreglat 
les goteres de l’antic escorxador 
amb 50.000€ dels PPos de 2017.
També s’han aprovat els projectes 
per reasfaltar els següents carrers: 
Villablanca, santa Teresa, Victoria, 
rocafort, manuel Tomás, i camí 
de la creu de Gràcia. el següent 
pas serà la licitació de les obres.
Pel que fa al reasfaltat del carrer 
Major, que finalment no es va po-

der fer durant el mes d’agost, con-
tinua pendent de realitzar-se sense 
que dificulte en excés la normal 
circulació de cotxes i vianants. «és 
una zona delicada perquè parlem 
d’una de les principals vies d’en-
trada al poble, i hem de tractar de 
realitzar l’actuació en una època 
en que hi haja la menor afluència 
de persones possibles», ha explicat 
el regidor Fernando oliveros. 
amb totes estes actuacions, «vo-
lem ajudar a millorar les condici-
ons en què es troben actualment 
alguns carrers i edificis del poble, 
amb l’objectiu últim de facilitar la 
vida dels nostres veïns i veïnes», 
ha dit oliveros.

 la sessió del cuma correspo-
nent al mes d’octubre, en coincidir 
amb la festivitat del 9 d’octubre, es 
trasllada al dimarts 13 de novem-
bre a les 19:30 h en el saló de plens 
de l’ajuntament.
l’aprovació inicial de l’ordenança 
municipal de protecció de l’arbrat, 
publicada en el BoP el 17 de se-
tembre de 2018, encara es troba 
en període d’exposició pública i 
al·legacions.
d’altra banda, cal assenyalar la re-
núncia com a membres del cuma 
de Daniel Gómez i Rosa Pardo. 
esta última ha estat nomenada di-
rectora General del Territori, ur-
banisme i Paisatge de la Generali-
tat Valenciana, substituint al càrrec 
a lluis Ferrando, actual secretari 
autonòmic de la conselleria de Vi-
venda, obres Públiques i Vertebra-
ció del Territori.
l’alcaldessa de Godella i regido-
ra d’urbanisme, eva sanchis, ha 
volgut agrair en nom de tot el grup 
de govern i de la resta de membres 
del CUMA la dedicació de Gómez 
i Pardo i, a esta última, desitjar-li 
molta sort en la seua nova etapa 
professional.

 et recordem que pots descarre-
gar gratuïtament l’app de l’ajun-
tament de Godella -tant per a 
android com per a ios- i fer-nos 
arribar les teues queixes o suggeri-
ments. 
un fanal trencat? un tros de vore-
ra que hauria de ser reparat? Basta 
amb fer una foto i enviar-la direc-
tament des del teu telèfon mòbil 
per a que arribe al departament de 
serveis municipals, que atendran 
i contestaran les teues peticions. 
comptem amb tu!

161.000€ dels fons iFs de la diputació per a l’execució de distintes obres pendents

cuma

app
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Medi Ambient

medi ambient

 l’alcaldessa de Godella, eva 
sanchis, i el regidor de medi am-
bient, Fernando oliveros es van 
reunir amb el director General 
de l’aigua, manuel aldeguer, per 
conèixer de primera mà com evo-
luciona el projecte de l’assarb per 
connectar el barranc dels Frares 
amb el Palmaret alt i previndre 
així les inundacions que afecten 
tant a Godella com als pobles col-
lindants. segons va fer saber alde-

guer, els plecs per a l’adjudicació 
de la redacció de la modificació 
del projecte ja estan elaborats i 
estan pendents del finançament 
oportú per a poder-se aprovar.
d’altra banda, com cada any, 
l’ajuntament de Godella ha pro-
cedit a la neteja del barranc dels 
Frares, des de la zona col·lindant a 
la CV310 fins al final del barranc.
l’objectiu és facilitar l’evacuació 
de l’aigua pluvial i previndre pos-
sibles inundacions.

 amb motiu de la setmana eu-
ropea de la mobilitat 2018, i baix 
el lema ‘combina i meneja’t’, la 
regidoria de medi ambient de 
l’ajuntament de Godella va pro-
gramar distintes iniciatives per tal 
de conscienciar i sensibilitzar a la 
ciutadania sobre les conseqüènci-
es negatives de l’ús irracional del 
cotxe, tant per a la salut com per al 
medi ambient.

el regidor responsable de l’àrea, 
Fernando oliveros, explicà que 
amb estes activitats «es pretén 
fomentar l’ús de transports més 
beneficiosos i sostenibles com el 
transport públic, la bicicleta, o 
simplement caminar». 
el dissabte 22, dia mundial sense 
cotxes, va tindre lloc una passeja-
da pel centre històric de Godella, 
amb la col·laboració com a guies 

dels membres del Taller d’història 
Local, que explicaren els edificis 
més antics i la seua història. este 
mateix dia es va instal·lar a la pla-
ça de l’església un parc mòbil de 
mobilitat sostenible cedit per la 
dGT per divulgar les normes de 
circulació. es va comptar amb la 
col·laboració de la penya ciclista 
el cantonet. a més, el bus munici-
pal fou gratuït tota la setmana.

Godella liderarà un 
projecte de cuina 
contra el canvi climàtic
es TracTarà de reduir l’imPremTa hídrica de 6 cuines

Dalt, reunió amb Aldeguer. Baix, neteja del barranc.

el projecte del barranc dels 
Frares continua endavant

Godella celebra la setmana europea de la 
mobilitat conscienciant sobre seguretat vial

 cuina climàTica
l’alcaldessa de Godella i regido-
ra d’agricultura, eva sanchis, es 
va reunir amb nani moré i carles 
soler –fundadora i representant, 
respectivament, de l’associació 
catalana de menjadors ecològics- 
per encetar un projecte de cuina 
climàtica, en el qual es formarà a 
sis cuines de tota la comarca amb 
l’objectiu de reduir la seua em-
premta hídrica i mediambiental, i 
apostar per productes de proximi-
tat i temporada.
Godella serà el poble que lidera-
rà esta experiència pilot. entre les 
cuines seleccionades, hi haurà la 
d’un hospital, escoles, restaurants, 
etc. i també la de la residència per 
a persones majors ‘la saleta’, ubi-
cada en campolivar.
«en una primera fase s’impartirà 
una formació per proposar canvis 
en els menús, fomentant el con-
sum de proteïna vegetal en lloc 

d’animal, doncs 
està demostrat 
que en el primer 
cas, el procés de 
producció con-
sumeix molta 
menys aigua i 
energia i és més 
respectuós amb 
el medi ambi-
ent», va explicar 
eva sanchis.
el projecte està 
finançat per la Diputació de Valèn-
cia i es posarà en marxa en distints 
punts de l’horta nord. de manera 
simultània, també es durà a terme 
en la zona del Maresme (Barcelo-
na) i en lleida. en total, seran 26 
les cuines que tractaran de capgi-
rar, amb els productes oferits als 
seus menús, el canvi climàtic.
«hem de ser ben conscients del 
que mengem, no només per dur 
una dieta saludable, sinó també 
per tractar de reduir les emissi-

ons de co2. amb este objectiu 
liderarem amb molta il·lusió este 
projecte que posa de manifest la 
importància de la cuina i els hàbits 
alimentaris en la lluita contra el 
canvi climàtic», va afegir sanchis
després d’una primera fase de di-
agnosi en què es farà una valoració 
de com estan treballant les distin-
tes cuines, tindrà lloc la formació 
on es proposaran els canvis en els 
menús i, per últim, es farà una va-
loració de com s’ha reduït la em-
premta hídrica i mediambiental.

Imatge de la reunió inicial.

 el regidor d’obres i medi am-
bient, Fernando oliveros, l’alcal-
dessa de Godella, eva sanchis, i 
l’arquitecte municipal, es van reu-
nir amb l’empresa encarregada de 
redactar el projecte del parc de la 
devesa, que es preveu que estiga 
finalitzat en breu.
en esta reunió es van tractar de-
talls tècnics com quin ha de ser 
l’ample mínim de la porta d’accés 
per tal que puga entrar un vehicle 
d’emergència, així com quin tipus 
de porta, de tanca i de rastell s’ins-
tal·larà. un cop redactat el projec-
te, passarà a disposició del grup de 
govern i del consell d’urbanisme 
i medi ambient per tal que siga 
revisat abans de començar amb la 
licitació de les obres.
cal recordar que l’ajuntament 
compta amb 16.702,54 m² del parc 
de la devesa, després de l’acord 
assolit amb la congregació del sa-
grat cor de Jesús. es pretén mar-
car dos zones diferenciades: una 
de caràcter lúdic-esportiu i una 
altra de caire lúdic-recreatiu amb 
una mínima intervenció.

 la regidoria de medi ambient, 
dirigida per Fernando oliveros, 
està duent a terme dos campanyes.
en primer lloc, després que es pu-
blicara al BoP el 17 de setembre 
l’ordenança de protecció de l’ar-
bratge, s’estan estudiant les al·le-
gacions i esmenes presentades, i 
s’està elaborant un catàleg amb 
possibles espècies que mereixen 
una protecció especial. 
a més, conscient de la importàn-
cia de mantindre un espai urbà ar-
brat, l’Ajuntament està realitzant 
les tasques de replantació. en una 
primera fase, es plantaran uns dot-
ze exemplars de Carrasques a la 
pujada de l’ermita i campolivar.
d’altra banda, s’està fent una 
campanya de conscienciació sobre 
el reciclatge, en la que es recorda a 
tots els veïns i veïnes de Godella la 
importància de separar i reduir els 
residus (utilitzant bosses de tela o 
comprant a granel). 
Trobareu contenidors específics al 
pavelló, poliesportiu, mercat mu-
nicipal i Vila Teresita. Per a mobles 
antics telefoneu al 963527080.

Projecte parc 
de la devesa

reciclatge i 
replantació

A la dreta, parc mòbil de mobilitat sostenible de la DGT. A l’esquerra, passejada per Godella.
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 casal JoVe
el casal Jove almatadero conti-
nua oferint cada cap de setmana 
una programació variada i de qua-
litat per a xiquets i xiquetes de to-
tes les edats.
Tal i com ha explicat la regidora 
de Joventut, Paquita mocholí, el 
programa Godelluna, que té lloc 
els dissabtes per la vesprada, està 
pensat per als adolescents i joves 
d’entre 12 i 30 anys, amb activitats 
per a tots els gustos i enfocades a 
un estil d’oci saludable.
i el programa diumenges a l’es-
corxador, que es celebra els diu-
menges de matí, és per a xiquetes 
i xiquets de 3 a 12 anys, amb acti-
vitats lúdiques que els fan gaudir i 
aprendre jugant.
A finals d’octubre celebrarem la 
nit de halloween. el dissabte 27 
hi haurà una monstruosa festa en 
la que, si vens disfressat/a, tindràs 
dret a un pintxo de la mort. a més, 
et convidem a buscar i trobar la 
teua parella monstruosament per-
fecta. També hi haurà taller de ma-
quillatge terrorífic.
el diumenge 28 es repetirà la te-
màtica de halloween, amb una 
festa adaptada per als més menuts, 
que podran participar al concurs 
de disfresses.
Ja en novembre, el diumenge 4 hi 
haurà racó dels xicotets, per als 

més menuts.
el dissabte 10 tindrà lloc una de 
les cites més esperades, el concert 
de Tyler i dJ Javato. les portes 
s’obriran a les 20:30 h.
el diumenge 11 es farà un taller de 
hama (enfocat a infants de 6 a 12 
anys) i un altre de Playmais (per a 
menors de 6 anys).
el dissabte 17 tindrem taller de 
sushi, escape room i nit de micro 
obert. serà imprescindible apun-
tar-se al correu almataderogode-
lla@gmail.com, indicant en quin 
taller o tallers vols participar.
el diumenge 18 de novembre, els 
més menuts podran gaudir d’un 
espectacle de màgia, i el dia 25 
es farà una activitat de circ, on els 
infants aprendran les tècniques 
necessàries per convertir-se en ar-
tistes.
Pròximament podreu consultar a 
les xarxes socials de almatadero 
i als cartells i tríptics repartits per 
l’ajuntament la programació de 
l’últim mes de l’any, amb sorpre-
ses molt especials per als dies de 
nadal.
cal recordar que totes les activi-
tats són gratuïtes. des de la regi-
doria de Joventut es fa una crida 
per a que, tots aquells grups de 
joves que vulguen proposar noves 
iniciatives, s’acosten a l’escorxa-
dor o telefonen al 963901139.Cartell del concert del 10 de novembre.

 les actuacions per reformar i 
donar una nova imatge a l’escor-
xador, seu del casa jove de Gode-
lla, comencen a vore la llum.
la regidora de Joventut, Paquita 
mocholí, s’ha mostrat satisfeta 
amb el treball realitzat a la primera 
fase de reforma, a la qual s’han dut 
a terme les següents actuacions.
en primer lloc, s’han alçat les 
llambordes de l’entrada i s’han 
col·locat al nivell de sòl. També 
s’ha canviat una part oxidada de 
la canonada, s’ha reparat la paret 
i s’han rehabilitat les portes de 
l’entrada principal i de l’entrada 
al pati.
en el despatx, s’han col·locat nous 

armaris, i a la primera sala s’ha 
instal·lat un sòl de parquet sintè-
tic. a més, s’ha reparat el sostre 
de la sala de neteja, on també s’ha 
canviat la pica del lavabo i s’ha 
posat un armari.
Per últim, s’ha construït una bar-
ra al pati de grades i s’ha habilitat 
un punt de llum i d’aigua amb una 
xicoteta pica. També s’han revisat 
tots els desguassos per a que dre-
nen correctament en cas de pluja.
a hores d’ara, els obrers treballen 
per reparar les humitats de la faça-
na i pintar-ho tot. Un cop finalit-
zat, s’adquirirà el nou equipament: 
taules, cadires i ordinadors. la in-
versió total és de més de 20.000€.

s’ultimen els treballs per donar un llavat de cara a l’escorxador

Detall de la nova barra al pati de grades.

Joventut

Joventut

Godelluna i Diumenges a 
l’Escorxador preparen la 
programació de final d’any
el casal JoVe oFereix acTiViTaTs GraTuïTes Per a ToTes les edaTs

 el casal Jove de Godella, ubi-
cat a l’antic escorxador, obri ara 
tots els dies de la setmana. 
esta ampliació de l’horari ha estat 
possible gràcies a la incorporació 
d’una tècnica de Joventut a través 
del programa emPuJu.
així, el nou horari serà de dilluns a 
divendres de 16 a 20 h, els dissab-
tes de 17 a 21 h, i els diumenges de 
10 a 14 h i de 17 a 21 h.
«ampliem l’horari per respon-
dre a la demanda dels joves i per 
oferir-los la possibilitat de passar 
el seu temps lliure a l’escorxador, 
a través d’un complet programa 
d’activitats que preparem pensant 
en totes les franges d’edat», ha ex-
plicat la regidora de Joventut, Pa-
quita mocholí.

 l’ajuntament de Godella, a 
través de la regidoria de Joventut, 
està realitzant les gestions opor-
tunes per convertir-se en sucursal 
de l’institut Valencià de la Joven-
tut (iVaJ) i poder oferir als xics 
i xiques del municipi adquirir el 
carnet Jove.
en qualsevol cas, a l’escorxador ja 
podeu trobar tota la documentació 
relacionada amb les activitats, aju-
des i subvencions, cursos, albergs i 
centres juvenils i programes d’oci 
educatiu gestionats per l’iVaJ.
des de la regidoria de Joventut 
«animem a totes i tots a que vin-
guen a l’escorxador i peguen una 
ullada als follets de l’iVaJ, doncs 
podran trobar propostes molt in-
teressants, per exemple, de cara a 
planificar les seues vacances d’una 
manera divertida i econòmica», ha 
explicat la responsable de l’àrea, 
Paquita mocholí.
en el moment es resolga la sol·li-
citud de l’ajuntament de Godella 
per convertir-se en sucursal de 
l’iVaJ i poder oferir la gestió del 
carnet Jove, trobareu tota la infor-
mació a la pàgina web municipal.
 
Sobre l’IVAJ
l’institut Valencià de la Joventut 
és un organisme autònom de la 
Generalitat adscrit a la Vicepresi-
dència i a la conselleria d’igualtat 
i Polítiques inclusives. es tracta 
de l’organisme encarregat de co-
ordinar la política de joventut a 
l’àmbit territorial de la comunitat 
Valenciana. 

l’escorxador, 
obert de dilluns 
a diumenge

Godella vol 
convertir-se en 
sucursal iVaJ



Tercer trimestre de 201810       bim   Godella

Cultura

cultura

 xV PinTura ràPida
L’obra de Gonzalo Romero Na-
varro, que va pintar per primer 
cop l’antic escorxador, fou la gua-
nyadora de la quinzena edició del 
concurs de pintura ràpida, que va 
reunir un total de 38 participants 
el dissabte 15 de setembre.
la regidora de cultura, Tatiana 
Prades, l’alcaldessa de Godella, 
eva sanchis i el pintor i membre 
organitzador del concurs, Josep 
Ferriol, foren els encarregats de 
lliurar els premis després d’una 
jornada complicada a causa de la 
pluja. 
Prades va agrair especialment la 
participació dels artistes en un dia 
tan difícil en que no parà de plou-
re, i va assenyalar que, malgrat 
això, la qualitat de les obres tornà 
a ser, un any més, esplèndida. 
sobre el quadre guanyador, la re-
gidora comentà que «ens congra-
tula tindre per primer cop en la 
història d’este concurs una imatge 
del nostre escorxador que passarà 
a engrossir la col·lecció munici-
pal».
una col·lecció que cada cop és 
més extensa fruit de les quinze 
edicions en que porta celebrant-se 
este concurs.
l’exposició de les obres selec-
cionades va tindre lloc del 19 de 
setembre al 14 d’octubre al centre 
cultural xicranda. Pel que fa al 
llistat complet dels artistes premi-
ats, fou el següent:
- 3 premis consistents en material 
de belles arts valorat en 150€ ca-
dascun, sense adquisició d’obra, 
patrocinats per Moisés Alcañiz i 
merche san Juan (de la tenda de 
belles arts el almacén de Gode-
lla) i per l’ajuntament de Gode-
lla: Héctor Dols García, Alexis 
Hernández Díaz i Emilio Cárde-
nas Gómez. 
- Premi de la bossa d’adquisició 
d’obra per import de 300€ patro-
cinat per la Cerveseria Fernández 
Pons: Salvador Ribes Villalba.
- Premi de la bossa d’adquisició 
d’obra per import de 500€ patroci-
nat per masia xamandreu: Pascu-
al Gimeno Montalar.
- Premi per a un artista local per 
import de 500€ patrocinat per 
l’ajuntament de Godella: M. 
Adrián Espinós Mora.
- Premi per import de 1.500€ pa-
trocinat per l’ajuntament de Go-
della: Gonzalo Romero Navarro.

Gonzalo Romero guanya el concurs de 
pintura ràpida retratant l’escorxador
mai aBans, en caP de les 14 edicions anTeriors del cerTamen,  s’haVia PinTaT esTe ediFici

Lliurament de premis i detall d’alguns moments del concurs.
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 el PoBleT
en el grup de danses el Poblet de 
Godella no saben què és això de la 
crisi dels 40. Precisament al con-
trari, doncs enguany arriben a eixa 
xifra i ho celebren, com no podia 
ser d’una altra manera, amb una 
gran festa que tindrà lloc el proper 
dissabte 1 de desembre.
«Serà una magnífica ocasió per re-
tre homenatge a tots els ballaors, 
cantaors, tocaors i mestres amb 
què ha contat el grup de danses 
durant tota la seua història», van 
explicar el president, Pepe mar-
tínez, i la representant de la junta 
directiva, marta Pla, a una entre-
vista a ràdio Godella.
en este acte es farà un recorregut, 
a través del cant, el ball i la mú-
sica, pels 40 anys d’història del 
grup, involucrant a les escoles in-
fantil i adulta, a l’escola de cant, al 
corpus i a la nova escola de ron-
dalla que Vicent carrasco dirigeix 
des de principis d’octubre.
«Volem que siga un dia molt es-
pecial, no només per a la gent que 
formem part del grup, sinó també 
per a totes les veïnes i veïns de 
Godella, que esperem ens acom-
panyen i compartisquen amb no-
saltres este aniversari», diuen des 
del grup de danses el Poblet.

El grup de danses El Poblet celebrarà 
el seu 40 aniversari l’1 de desembre
es Farà un recorreGuT, a TraVés de la música, Per les quaTre dècades d’hisTòria del GruP

Dalt, moment del lliurament del premi. Baix, foto de família.

 n’eugeni català i Barrachina 
va rebre el dissabte 22 de setem-
bre al teatre capitolio el Vii Guar-
dó el Poblet, atorgat cada any pel 
grup de danses a persones i institu-
cions destacades en l’àmbit cultu-
ral i social dins del municipi.
n’eugeni català fou el primer al-
calde de Godella en democràcia. a 
més, va ser el president més lon-
geu del grup de danses el Poblet, 
amb una trajectòria de 17 anys 
al càrrec. Per estos motius, i per 
coincidir dalt l’escenari amb els 
altres presidents que el grup de 
danses ha tingut durant els seus 
40 anys d’història, l’acte fou «es-
pecialment emotiu», tal i com va 
destacar l’actual president, Pepe 
Martínez.
Per la seua part, la regidora de 
cultura i ex membre del grup de 
danses, Tatiana Prades, també es 

va emocionar en recordar com 
d’important havia estat la figura 
de n’eugeni català per a la trajec-
tòria del grup. «amb ell al càrrec, 
el grup de danses el Poblet va ex-
perimentar un creixement notable, 
difonent la nostra cultura i les nos-
tres tradicions molt més enllà de 
Godella, i per això mai li estarem 
suficientment agraïts», va dir.
2012 va ser l’any en què s’instaurà 
el guardó el Poblet i tingué com 
a protagonista el Taller d’història 
local de Godella. en 2013 fou per 
a l’erudit godellenc Vicent alonso 
i catalina. el 2014, el reconeixe-
ment recaigué sobre Godayla Te-
atre. l’any 2015, va ser el pintor 
i músic Vicent castillo Bargues. 
en 2016 es va reconèixer la tasca 
del casal de la Pau, i l’any 2017, 
el guardó anà per a la soprano 
n’enedina lloris.

 el 21 d’octubre, últim diumen-
ge de mes, es va celebrar, com 
marca la tradició, l’aurora de Go-
della, organitzada pel grup de dan-
ses el Poblet, que enguany celebra 
el seu 40 aniversari.
enguany, com a novetat, es va fer 
un aplec d’aurorers en què va par-
ticipar gent d’albalat dels sorells, 
corbera, la Vall d’uixò i Godella.
la jornada va començar amb un 
aplec a la plaça enric cullell, on 
els aurorers es trobaren per com-
partir un esmorzar i agafar forces.
des d’allí començà el recorregut 
per distints punts emblemàtics del 
poble, des de l’Ajuntament fins a 
l’església sant Bertomeu, on es va 
fer una aturada per cantar.
l’acte va tornar novament al parc 
del molí per concloure amb un 
dinar de germanor entre totes les 
persones participants.

n’eugeni català rep el Vii guardó aplec aurorers

Alguns dels moments dels 40 anys del grup de danses El Poblet, en imatges.
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 mamen Garcia
la coreògrafa mamen García 
va rebre el darrer 1 d’octubre, el 
Premi de les arts escèniques a la 
millor direcció coreogràfica per 
mulïer, de maduixa Teatre, que 
fou una de les companyies triom-
fadores de la nit amb altres tres 
guardons més: millor espectacle 
d’arts de carrer, millor composició 
musical i millor ballarina.
García s’ha mostrat «molt satisfeta 
i feliç per haver rebut este premi, 
que és molt important per do-
nar-nos visibilitat en el nostre sec-
tor i també en la resta de la socie-
tat». i és que els Premis de les arts 
escèniques, atorgats per l’institut 
Valencià de cultura, s’han reprès 
després de huit anys d’absència. 
«ha sigut un reconeixement molt 
especial, no només per compartir 
nominació amb companys i amics 
als que admire moltíssim, sinó 
també pel gran treball que hi ha 
darrere de mulïer, una producció 
molt laboriosa que ha donat uns 
resultats espectaculars», ha co-
mentat mamen García.
la regidora de cultura de l’ajun-
tament de Godella, Tatiana Prades, 
s’ha sumat als moltíssims reconei-

xements que la coreògrafa ha re-
but durant les darreres hores. «és 
un orgull, una satisfacció i una fe-
licitat molt gran vore triomfar a la 
nostra mamen García», ha dit. 
«ella ens ha ensenyat l’art de 
moure’ns com si no hi haguera 
gravetat, a obrir els ulls com a 
plats davant coreografies sensibles 
i reivindicatives, i també ha posat 
de manifest el valor de formar a 
joves talents que despunten ara 
en diverses companyies. Gràcies 
i enhorabona, mamen!», ha mani-
festat Tatiana Prades.
mamen García és també directo-
ra de la jove companyia de dansa 
Gerard collins, resident al teatre 
capitolio de Godella. cal recordar 
que el proper dissabte 8 de desem-
bre tindrà lloc al teatre capitolio, 
entre les 10 i les 14 h, l’audició per 
formar part de la jove companyia 
de dansa Gerard collins i partici-
par del seu pròxim espectacle. la 
convocatòria, que comptarà també 
amb un taller de tècnica, està ober-
ta per a joves d’entre 16 i 24 anys 
amb formació en dansa contempo-
rànea. la inscripció s’ha de forma-
litzar enviant un mail a la direcció 
danzagerardcollins@hotmail.com

Mamen García, premi a millor direcció 
coreogràfica de les Arts Escèniques
la direcTora de la comPanyia Gerard collins Va TriomFar amB ‘mulïer’, de maduixa TeaTre

L’equip de Maduixa Teatre, amb quatre Premis de les Arts Escèniques.

 entre el 5 i el 9 de desembre, la 
banda del casino musical de Go-
della viatjarà a astúries amb motiu 
d’un intercanvi musical i cultural 
amb la banda de noreño (oviedo). 
l’associació convida a totes aque-
lles persones interessades a dema-
nar informació i apuntar-se. 
l’eixida des de Godella tindrà lloc  
el dimecres 5 de desembre a les 
23:00 h. el dijous 6 està prevista 
una visita a oviedo i el concert de 
la banda en Pola de siero, on tin-
drà lloc un sopar. el divendres 7 es 
visitaran els llacs de covadonga i 
es dinarà menjar típic asturià en la 
finca Villamaría. Per la vesprada, 
es visitarà Gijón. Per últim, el dis-
sabte 8 es farà una visita a noreña, 
on tindrà lloc el concert. la torna-
da serà el diumenge 9 a les 9:00 h.
si t’interessa, apropa’t al casino 
musical i apunta’t!

 la programació de les millors 
estrenes ha tornat al teatre capito-
lio després d’una xicoteta aturada 
a l’estiu.
Per només 4€ podreu gaudir de les 
últimes pel·lícules, tant per al pú-
blic infantil com per als adults.
en la festa del 9 d’octubre tingué-
rem una programació especial. i 
per als propers mesos, les taquilles 
del cinema tornaran a obrir les se-
ues portes. 
en novembre tindrem cinema el 
diumenge 11, divendres 16 i diu-
menge 18. 
a més, vos recomanem que pareu 
molta atenció a la pàgina de Face-
book del cine capitolio Godella, 
no només per seguir la programa-
ció dels propers mesos, sinó també 
per participar de sortejos i poder 
optar a entrades gratuïtes per a les 
noves estrenes.

 l’ensemble hypatia, un quin-
tet de vent amb piano, va oferir el 
darrer diumenge 21 d’octubre un 
concert al teatre capitolio de Go-
della.
en la primera part de l’espectacle 
es va interpretar el quintet en mi 
bemol major, op. 16, per a piano, 
oboè, clarinet, trompa i fagot, de 
ludwig van Beethoven: allegro 
ma non troppo (grave), andante 
cantabile i allegro ma non tropo 
(rondo).
en la segona part de l’obra sonaren 
peces de r. strauss, r. carrión, r. 
chapí, m. de Falla i J. serrano.
este quintet està conformat per 
Santiago Pla Sánchez (trompa), 
Roberto Pérez Moreno (clarinet), 
Ferran Vilella (oboè), Fernan-
do oriola requena (fagot), luis 
Giner Pérez (piano) i David Asín 
Vergara (tenor).

Viatja amb el 
casino musical

noves estrenes 
al cine capitolio

ensemble 
hypatia

 el centre d’art Vila eugènia tor-
na a obrir les seues portes després 
de les vacances estiuenques.
durant els darrers mesos hem po-
gut gaudir de la col·lecció de pin-
tura valenciana dels s. xix i xx 
de miguel Garay, o dels treballs 
realitzats al concurs de pintura 
ràpida, que s’exposaren al centre 
cultural xicranda.
recordem també que encara es pot 
visitar fins el 16 de novembre l’ex-
posició ‘marinas’, de l’associació 
de pintors valencians, al centre 
d’art Vila eugènia.
la primera de les noves cites la 
tindrem el dilluns 5 de novembre 
a les 19:30 h, quan s’inaugurarà a 
Xicranda la mostra ‘27 abrazos’, 
que romandrà oberta fins el 16 de 
novembre.
entre el 19 de novembre i el 2 de 

desembre, podrem comprar tot ti-
pus d’articles al rastrell solidari 
que cada any organitza el Casal de 
la Pau al centre cultural xicranda. 
la inauguració serà el dilluns 19 
a les 19 h.
en Vila eugènia tindrem tres mos-
tres abans de que finalitze l’any.
en primer lloc, entre el 23 de no-
vembre i el 14 de desembre, l’ex-
posició ‘Tal cual’, de maría José 
Tornero, que s’inaugurarà el di-
vendres 23 a les 19:30 h. es tracta 
d’una selecció d’obres realitzades 
durant les dues últimes dècades de 
la seua trajectòria artística.
seguidament, l’exposició d’aqua-
rel·les d’enrique Bieco, del 3 al 
14 de desembre, que s’inaugurarà 
el divendres 3 a les 19:30 h.
i per últim, ‘espai Propi’, del 21 
de desembre al 20 de gener.

les noves exposicions arriben a 
Vila eugènia i xicranda
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 caTacumBa
catacumba, el festival de cinema 
que va nàixer amb el segle, afronta 
la seua 16ª edició que tindrà lloc 
del 31 d’octubre al 4 de novembre 
en el teatre capitolio de Godella. 
la proposta s’ha consolidat durant 
aquests últims anys amb una pro-
gramació innovadora que «baix el 
paraigua de cinema clandestí, un-
derground i experimental arreple-
ga produccions cinematogràfiques 
independents que ofereixen una 
mirada alternativa creada a partir 
de la transversalitat que permet el 
llenguatge fílmic», explica sergi 
inclán, codirector de catacumba 
Film Festival al costat de Javier 
llorens.
«Per al poble de Godella és un 
vertader luxe poder comptar amb 
un festival d’estes dimensions, 
on cada any veiem treballs d’una 
qualitat impagable i gaudim amb 
la gran oferta d’activitats paral-
leles que es programen per a tots 
els públics», apunta la regidora de 
cultura, Tatiana Prades.
el festival alçarà el teló el prò-
xim dimecres 31 d’octubre en una 
gala d’inauguració que comptarà 
amb el concert del grup valencià 
la Plata. a partir d’ací, més de 
cinquanta projeccions, entre llarg-
metratges i curtmetratges, i activi-
tats paral·leles per a edulcorar la 

seua programació. entre elles, una 
matiné infantil dirigida als més 
xicotets, amb la projecció de la 
pel·lícula El conte de la princesa 
Kaguya del director japonès isao 
Takahata, el ja tradicional con-
curs de crits i el cinema-concert 
de clausura, en el qual antonio J. 
iglesias & mono33 ambientaran 
musicalment diferents fragments 
del cinema clàssic. a més, el 2 de 
novembre catacumba traslladarà 
el festival a la seu de la Filmoteca 
Valenciana per a una sessió ma-
tinal de cinema underground on, 
gràcies a la col·laboració d’au-
rea Ortiz, es projectaran xicotetes 
obres restaurades de lluis rivera 
o rafa Gassent, així com treballs 
realitzats entre el 1900 i 1920. 
aquesta edició destaca per la di-
versitat de les seues obres, que van 
des de les més distingides obres 
d’animació dels últims anys, amb 
treballs tan dispars en tècnica com 
són The Absence of Eddy Table, 
Bendito Machine VI, la peculiar 
Wildebeest o la minuciosa Bloeis-
traat 11 fins al cinema documental 
de The Man with My Name que es 
submergeix en els àlies del cinema 
italià o Lotte that Silhouette Girl 
que ens redescobreix la tècnica 
primigènia de la directora lotte 
reiniger.
un cinema crític i arriscat que es 
plasma en curtmetratges com la 

brasilera Meninas For-
micida –recentment 
projectada en la mostra 
internacional de Venè-
cia-, obres intel·ligents 
com l’encantadora God 
does exist, or Where 
Do Babies Come From 
i treballs que retraten i 
retracten l’actualitat en 
obres tan directes com 
en la també russa Wrong 
Shape o en la francesa 
Odol Gorri.
a destacar també la ves-
prada del divendres 2 de 
novembre dedicada en-
terament a la tècnica de 
stop motion en la qual a 
més de poder impreg-
nar-se dels curtmetrat-
ges d’aquesta secció es 
durà a terme la trobada 
«les edats del stop mo-
tion» amb els especialistes més 
granats en aquesta tècnica que du-
rant diverses dècades estan situant 
a València en el centre de l’anima-
ció mundial.
obres procedents de setanta naci-
onalitats s’han presentat a la pre-
sent edició del festival de curtme-
tratges de catacumba. els treballs 
finalistes competeixen en quatre 
seccions: la secció oficial, el pre-
mi al curtmetratge més entranya-
ble, la dedicada al stop motion i 

València cinema, secció reservada 
a la cinematografia local. 
catacumba reparteix 2.500 euros 
en premis, a més de les seues pe-
culiars estatuilles –els Fetus d’or 
i la nina Trencada–, que enguany 
han sigut elaborades per l’artista 
diego Fermín. a les eclèctiques 
col·laboracions del festival es 
suma també la de l’il·lustrador 
Martín López, autor de la imatge 
gràfica de la present edició. Tota 
la programació es pot consultar en 
www.catacumba.org.

El XVI Catacumba, del 31 
d’octubre al 4 de novembre
oBres de 70 nacionaliTaTs comPeTiran Per 2.500€ reParTiTs en disTinTs Premis

 La jove pianista Fatima Dzuso-
va, darrera guanyadora del Premi 
iturbi, va oferir el darrer 28 de 
setembre un recital al centre d’art 
Vila eugènia.
«Godella va tindre la gran sort de 
poder presenciar en directe el ta-
lent d’esta jove promesa del pia-
no, que ens va deixar a totes i tots 
bocabadats amb la seua elegància 
a les tecles. Fou tot un luxe poder 
gaudir de Fatima Dzusova, i la se-
guirem de ben a prop perquè de 
segur que prompte la veiem fent 
coses molt grans», va dir la regi-
dora de cultura, Tatiana Prades, 
després de l’espectacle.  
Dzusova va nàixer i va créixer a 
la ciutat de Taganrog (rússia). 
començà els estudis de piano als 5 

anys, i als 9 guanyà el seu primer 
certamen.
a partir de 2002, Fatima continuà 
els seus estudis en l’escola de mú-
sica Gnessin de moscou, amb Vla-
dímir Tropp, Nana Nemsicveridze 
i marianna shalitaeva. es titulà en 
el postgrau del conservatori esta-
tal Txaikovski de moscou amb la 
professora natàlia Trull, i va se-
guir els seus estudis de postgrau.
Va rebre el segon premi i el del 
públic en el V concurs internaci-
onal de Piano Premi Franz Liszt a 
Grottammare, itàlia, el 2010. Va 
obtindre el segon premi en el con-
curs André Dumortier de Leuze-
en-hainaut, Bèlgica, el 2012.
més recentment, ha guanyat el 
primer premi del concurs inter-

nacional de Piano 
de València Premi 
iturbi, el setem-
bre de 2017, en 
el qual va inter-
pretar, en la ronda 
final, el Concert 
per a piano nº 2 
de Brahms. en 
la primavera de 
2018 eixirà el seu 
primer cd, com 
a guanyadora 
d’aquest premi.
els futurs com-
promisos de la 
jove intèrpret inclouen concerts 
i recitals a espanya, alemanya i 
també a rússia.
Fatima Dzusova és una autèntica 

concertista de piano amb una forta 
presència escènica a través de la 
qual estableix un autèntic diàleg 
amb el públic i aconsegueix una 
veritable comunicació musical.

Fatima Dzusova, Premi Iturbi, deixa mostres del seu talent a Godella

 dani miquel i els ma-me-mi-
mo-músics (Josep alcover, rafa 
solbes, àlvar carpi, Vicent mi-
llo i Josep maravilla) actuaran 
el proper dissabte 27 d’octubre a 
les 18:00 h al teatre captiolio. el 
concert, per a tota la família, serà 
totalment gratuït.

 dins de la xV campanya d’in-
tercanvis musicals que patrocina 
la Federació de societats musicals 
de la cV, el cor de la Vila de Go-
della convidà a la societat coral 
saB, de ribarroja de Túria, a 
compartir un concert en Vila eu-
gènia el dia 7 d’octubre. 
en aquesta ocasió, i al voltant de 
la celebració del dia de la co-
munitat Valenciana, en el cor de 
la Vila van preparar un programa 
íntegrament en la nostra llengua, 
amb poemes d’autors valencians i 
cançons populars, incloent-hi una 
popular de l’illa de menorca.
dels poemes d’amor de Joan Fus-
ter, ‘criatura dolcíssima’, sonaren 
els deliciosos versos “no sé si 
m’estimaves: t’estimava i això era 
tot, i això era prou, i els dies obra-
ven per a mi racons tendríssims...”
de Vicent andrés estellés, el me-
lancòlic poema ‘cançó de bressol’, 
on el poeta ens parla de la seua 
“mort petita, que trau els peus dels 
bolquers”. aquesta peça, compos-
ta pel pianista andreu soler, ha si-
gut triada per la FecocoVa com 
a cant comú de la Trobada de cors 
d’enguany.
del poema “Galanies”, de miquel 
Peris, no podia faltar una cançó de 
matilde salvador, de la que en-
guany commemorem el centenari 
del seu naixement. 
i, per a completar el programa 
del cor de la Vila, les populars 
valencianes ‘mare vull casar-me’ 
i ‘dansa cantà’, amb música de 
rafael Talens, i la menorquina 
‘l’amo de son carabassa’. 
de la mateixa manera, amb un pa-
trocini de la diputació, el cor lam-
bert alonso també va oferir el 20 
d’octubre un concert en la nostra 
llengua. en concret, el ‘retrobem 
al carrer’, amb el qual s’apropà 
els versos de cançons en la nostra 
llengua com ‘ciutat de parella’, 
‘la nit’, o ‘el carrer de l’ermita’ 
sonaren en distints punts emble-
màtics del poble com l’ajunta-
ment o la plaça de l’ermita.

dani miquel i 
els ma-me-mi-
mo-músic

música coral 
en valencià

Fatima Dzusova, durant la seua actuació.

Cartell de la XVI edició del festival.
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 FesTes 2018
amb els darrers esclats del castell 
de focs artificials van concloure 
les Festes de Godella 2018, unes 
festes que en paraules de la regi-
dora de l’àrea, Tatiana Prades, han 
tingut un resultat «molt positiu».
«enguany ha hagut activitats di-
ferents que han tingut molt bona 
acollida, com la Godega de la pe-
nya mel de romer o el taller de 
Zumba de les Pebreretes. i altres 
activitats que es van consolidant, 
com la Tapa per l’aire de la penya 
Tot per l’aire i el combato di Vino 
que va ser retransmès per àpunt».
les festes van tindre en el Parc del 
molí un dels seus centres neuràl-
gics i es desenvoluparen «de for-
ma prou tranquil·la, sense grans 
incidents i respectant els horaris».
la regidora va voler destacar la 
festa dels moros i cristians que 
«malgrat haver-hi menys com-
parses, les persones encarregades 
s’han esforçat moltíssim i cal do-
nar-les el nostre reconeixement».
Ja amb el cansament superat, a 
principis de setembre es va cele-
brar la reunió d’avaluació de la 
Junta local de Festes.
Prades va dir que «la gent té una 
molt bona sensació, doncs hem 
aconseguit que els actes més nous 
i els més tradicionals convisque-
ren amb notable èxit».
Pel que fa als aspectes a millorar, 
«totes i tots hem coincidit que hi 
ha alguns actes que han de ser re-
pensats», va explicar la regidora. 
Per exemple, en el cas del pregó es 
pretén fer algo diferent i no limi-
tar-se a una lectura. També es vol 
millorar l’acte d’interpenyes, amb 
una xaranga i una cercavila més 
potent, i es volen recuperar les nits 
de música en directe.
Per últim, Prades ha aprofitat per 
anunciar que les clavariesses d’en-
guany s’han constituït com a una 
nova penya, el Palmito, i seran les 
voluntàries encarregades de traure 
a la Verge en processó i d’orga-
nitzar la celebració de l’Encontre. 
de la mateixa manera, les penyes 
Mel de Romer i la penya Baffle-
xats també s’han oferit per traure 
endavant la festa de sant salvador.
Prades ha volgut agrair la implica-
ció de totes les persones que, amb 
esforç, mantenen les tradicions.

Tatiana Prades: «Les festes d’enguany 
han tingut activitats diferents a altres 
anys i amb una molt bona acollida»
la JunTa local de FesTes Ja s’ha reuniT Per Pensar millores de cara a les FesTes de 2019

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: sopar de les persones jubilades, la regidora Tatiana Prades i l’alcaldessa Eva Sanchis encenent la 
mascletà, la Godega, nit d’albaes, calderes de Sant Antoni, casa del Salvador, processó Crist de la Pau, nit de paelles i Combato di Vino.
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Pilota valenciana, tradició, cinema 
i molta música -maridada amb vins 
autòctons- per celebrar el 9 d’octubre
esPecialmenT desTacaBle Fou el concerT de la Banda del casino amB deGusTació de Vins

 com cada any, el 9 d’octubre 
a Godella fou un dia de festa i un 
motiu més per reivindicar amb 
orgull els drets de tots els valen-
cians i valencianes. des de la re-
gidoria de Festes es va preparar 
una programació que, un cop més, 
va comptar amb algunes sorpreses 
per celebrar la nostra festa.
«celebrem el dia del poble valen-
cià amb l’orgull de tindre una llen-
gua, una cultura i unes tradicions 
pròpies que estan presents als nos-
tres carrers a través de la música, 
els cants i els balls», ha declarat 
l’alcaldessa, eva sanchis.
«hem treballat en equip per acon-
seguir, entre tots, oferir una pro-
gramació de festa plural i per a 
tots els públics, per la qual cosa 
agraïm la participació de totes els 
veïns i veïnes de Godella en esta 
festivitat, que és la seua», ha dit la 
regidora de Festes, Tatiana Prades.
la primera de les activitats va 
tindre lloc el dissabte 6 d’octubre 
al teatre capitolio. es tractava de 
l’espectacle ‘Què flamenca sóc’, 
amb Josep aparicio – apa- al cant, 
acompanyat de ricardo esteve, 
isabel Julve, Jesús Gimeno, Julia 
Gimeno i ana lloris.
el diumenge 7 es va celebrar l’in-
tercanvi de cors entre el cor de la 

Vila i el cor de ribarroja a Vila 
eugènia. 
el dilluns 8, la plaça de l’església 
va acollir, malgrat l’amenaça de 
pluja, la dansà del grup de danses 
el Poblet. més tard, la previsió 
meteorològica va fer traslladar 
l’aplec al centre d’art Vila eugè-
nia.
i com no podia ser d’una altra ma-
nera, el dia gran fou el 9 d’octubre, 
quan un gran nombre de persones 
s’acostaren a la plaça de l’esglé-
sia per presenciar, primerament, la 
partida de pilota valenciana orga-
nitzada pel Club Pilota Godella. I 
després, el tradicional concert de 
la banda del casino musical –di-
rigida per raúl martín-, que en-
guany fou especialment novador. 
les veïnes i veïns pogueren de-
gustar, al ritme de la música, els 
distints vins proposats per la bo-
dega celler del roure, amb la col-
laboració de la tenda de vins de 
Godella, Boderoca.
a més, el cinema capitolio va tor-
nar a obrir les seues portes amb 
una programació especial de les 
millors estrenes.
esport, cinema, música i molt 
d’orgull per preservar les nostres 
tradicions a través de la cultura i 
celebrar els nostres dies de festa.

una programació completa per als dies de nadal horari especial del bus a Tots sants

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: concert de la banda del Casino Musical, espectacle ‘Què flamenca 
sóc’, cor de la Vila, partida de pilota, i aplec i dansà del grup de danses El Poblet.

 la festivitat de Tots sants es ce-
lebrarà, com cada any a Godella, 
amb la missa de campanya, que 
tindrà lloc el dijous 1 de novembre 
a les 12:00 h al cementeri munici-
pal. Per tal de facilitar el transport 
de tots els veïns i veïnes del casc 
antic i altres parts del municipi cap 
al cementeri, l’ajuntament habili-
tarà un servei especial d’autobús, 
amb eixides des de l’ajuntament 
cada mitja hora des de les 9:00 h 

fins les 18:00 h, i des del cemen-
teri des de les 9:15 h fins les 18:15 
h. les parades d’anada seran: 
ajuntament, ermita, col·legi cer-
vantes, acàcies, pavelló, cemen-
teri. i les de tornada: cementeri, 
ePla, domus, bar central, ajun-
tament. el dimarts 30 i el dimecres 
31 d’octubre, el transport urbà, 
dins l’itinerari habitual, realitzarà 
parades al cementeri municipal en 
horari de 10 a 18 h.

 el nadal està a molt a prop, i 
des de la regidoria de Festes ja 
treballen per oferir una progra-
mació completa i que garantisca 
una diversió absoluta per a tots els 
públics durant estos dies tan espe-
cials.
el cinema capitolio obrirà les se-
ues portes amb les millors estrenes 
els dies 22 i 30 de desembre, i de 
l’1 al 3 de gener.
el diumenge 23 tindrem l’especta-
cle infantil ‘Perkumachine’, a les 
18:30 h al teatre.
el dilluns 24, nit de nadal, la pe-
nya Bafflexats organitzarà una 
gran festa al pavelló municipal a 
partir de les 23:30 h. 
Ja en 2019, el dijous 3 de gener 
tindrem, com cada any, l’acte de 
recollida de cartes als reis mags 
d’orient. serà a les 18:00 h al saló 

d’actes de Vila Teresita, on podrem 
vore en persona a melcior, Gaspar 
i Baltasar, i els seus ajudants.
Per últim, el dissabte 5, a partir de 

les 19:30 h tindrà lloc la cavalca-
da abans de la nit més màgica de 
l’any. i tu, has sigut bo o bona i has 
pensat els teus desitjos?

Missa de campanya del dia de Tots Sants al cementeri de Godella.

La penya Bafflexats organitzarà la festa de la nit de Nadal.
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 GesTió aiGua
Per tal d’entendre l’actual situació 
en què es troba el servei de sub-
ministrament de l’aigua a Godella 
ens hem de remuntar a l’any 1913, 
quan es va aprovar en ple signar 
un contracte amb aigües de Va-
lència d’una duració inicial de 99 
anys. existeix un segon contracte 
amb aquesta entitat per al servei 
de clavegueram, signat l’any 2008 
per a 25 anys i que encara roman 
vigent.
a l’agost de 2012 expira el con-
tracte d’abastiment. a partir d’ahí, 
l’empresa continua prestant el ser-
vei de forma transitòria, a petició 
de l’ajuntament de Godella que 
ara tracta de buscar una solució 
definitiva per regularitzar esta si-
tuació.
no obstant, per a l’actual grup de 
govern no resulta senzill resoldre 
un contracte del que quasi no exis-
teix documentació al respecte, més 
enllà d’una transcripció de l’acord 
plenari de 1 i un informe del tèc-
nic municipal de 1993 en el que 
s’analitza el contracte de l’aigua 
i la propietat de la infraestructura.
amb este panorama, des de la 
corporació han dedicat els últims 
anys a estudiar possibles sistemes 
de gestió de l’aigua, visitar pobles 
amb experiències molt diverses i 
assistir a cursos de formació abans 
de prendre una decisió. de forma 
addicional, es va encarregar un 
estudi a l’empresa PW advisor 
per tal que procedira a la liquida-
ció del contracte amb aigües de 
València i determinara quines són 
les alternatives més idònies per al 
municipi de Godella.

L’estudi de PW Advisor
abans d’explicar quines són les 
alternatives pel que fa al servei 
d’abastiment, donarem algunes 
pinzellades aportades per l’em-
presa PW advisor al seu estudi.
el municipi de Godella no compta 
actualment amb cap font de cap-
tació pròpia. l’aigua que s’abas-
teix al poble procedeix fonamen-
talment des de la xarxa d’alta de 
l’entitat metropolitana de serveis 
hidràulics (emshi) i, en menor 
mesura  del Pou creu de Gràcia, 
amb un volum d’aigua que oscil·la 
entre el 8 i l’11%. 
este sistema d’abastiment cap-
ta l’aigua de la canalització Xú-
quer-Túria, i la tracta en l’estació 
de Tractament d’aigua Potable 

(eTaP) de Picassent i manises. 
este sistema està integrat dins del 
subsistema Burjassot-coma-Go-
della-rocafort. al nostre municipi 
li correspon un 23,52% del total 
del volum aportat per la emshi.
la xarxa de distribució de Godella 
és mallada, i dins d’ella es distin-
geixen deu sectors hidràulics. Tots 
ells, a excepció del que està ubicat 
al casc urbà, posseeixen compta-
dors d’entrada i d’eixida, de for-
ma que es controla el consum i es 
poden realitzar balanços per sector 
facilitant la recerca de fuites i la 
gestió de les xarxes.
esta xarxa de distribució té una 
longitud total aproximada de 56 
km, i està formada en la seua ma-
joria per conduccions de fibroci-
ment (47,6%) i polietilè (44%). És 
destacable el fet que més del 50% 
de les conduccions tenen més de 
25 anys. no obstant això, el ren-
diment hídric del sistema es troba 
per damunt del 75%, xifra prou 
acceptable.
Pel que fa als consumidors, segons 
la informació facilitada per aigües 
de València, el número d’abonats 
a la xarxa d’aigua potable era de 
5.298 en 2016, distribuïts de la se-
güent manera: domèstics (91%), 
industrial (7%) i municipal (2%). 
la qualitat de l’aigua es garanteix 
mitjançant una anàlisi complet, 
cinc de control i nou d’aixeta anu-
alment. aigües de València ha rea-
litzat les analítiques pertinents des 
que va finalitzar el seu contracte 
fins l’actualitat. De fet, durant 
l’any 2017, l’empresa ha incre-
mentat la freqüència de les analíti-
ques, realitzant dos completes i sis 
de control. s’ha determinat que els 
paràmetres de qualitat establerts 
en la normativa (rd 140/2017, del 
7 de febrer, per el que s’establei-
xen els criteris sanitaris de quali-
tat de l’aigua de consum humà) es 
compleixen folgadament. 
en Godella, la mitjana del volum 
d’aigua aportat per habitant i any 
a la xarxa de distribució durant els 
darrers quatre anys ha sigut de 110 
litres/habitant/any, xifra lleugera-
ment superior a la mitjana estatal i 
a la mitjana de municipis de gran-
dària similar al nostre.
Per últim, la facturació anual mit-
jana en Godella és de 80€/habitant/
any, inferior a la mitjana estatal, 
que és de 87€/habitant/any, segons 
un estudi de aeas. en Godella, 
les tarifes d’aigua cobreixen folga-

dament els costos d’explotació del 
servei. comparant l’estructura de 
costos de la mitjana estatal amb la 
de Godella, al nostre municipi des-
taca el pes del cost de la compra de 
l’aigua, que suposa quasi un 50% 
dels costos totals, mentre que els 
de personal i energia són baixos. 
També cal assenyalar que a Gode-
lla no s’ha realitzat cap inversió 
en noves infraestructures durant 
els últims anys, i el percentatge de 
facturació destinat a inversions de 
renovació és prou inferior a la mit-
jana estatal. 
amb totes estes dades sobre la 
taula, es presenten dos models de 
gestió possibles: la gestió directa 
(l’ajuntament, a través dels seus 
propis treballadors o mitjançant 
una empresa pública, prestaria el 
servei de subministrament d’ai-
gua als veïns i veïnes del poble), 
o la gestió indirecta (mitjançant un 
contracte de concessió o un con-
tracte de gestió amb una empresa 
privada).

Gestió directa o gestió indirecta?
abans de plantejar-nos esta qües-
tió, hem de partir de la base que, 
per llei, l’ajuntament de Godella 
no pot constituir cap empresa pú-
blica ni tampoc mixta per estar 
immers en un Pla econòmic Fi-
nancer, fruit de l’obligatorietat del 
pagament de les sentències expro-
piatòries i que romandrà vigent 
fins l’any 2020.
l’estudi de PW advisor, a més de 
plantejar quines són les alternati-
ves per que fa al servei de gestió 
de l’aigua, també exposa els pros i 
contres de cadascun dels dos pos-
sibles models, basant-se en dife-
rents paràmetres.
en primer lloc, si parlem dels ris-
cos d’explotació, en el cas de la 
gestió directa és el propi ajunta-
ment qui els assumeix, no tenint 
garantit que, en condicions nor-
mals de funcionament, vaja a re-
cuperar les inversions realitzades 
ni a cobrir els costos. no obstant, 
segons l’informe, la diferència ac-
tual entre ingressos i costos deixa 
un saldo positiu de 288.371€. en 
la gestió indirecta existeix una 
transferència del risc operacional 
de l’administració a l’empresa 
concessionària.
respecte a la capacitat d’endeuta-
ment, en la gestió directa s’ha de 
tindre en compte que, degut a la 
diferència de períodes de cobros 

i pagaments, 
el servei no 
genera sufi-
cient fluix de 
caixa com per 
a fer front a 
les inversions 
necessàries de 
primera im-
plantació sen-
se recórrer a 
algun tipus de 
finançament 
durant els pri-
mers anys. en 
el cas de la 
gestió indirec-
ta, estes inver-
sions podrien 
ser més fàcil-
ment assumi-
bles per l’em-
presa privada. 
Pel que fa a 
la reinversió 
d’ingressos en 
el servei, en el 
cas de gestió directa l’ajuntament 
té potestat per reinvertir el benefici 
en la millora del servei o plantejar 
una reducció de taxes als abonats. 
En el cas de la concessió, el benefi-
ci del servei, un cop descomptat el 
cànon variable, recau sobre l’em-
presa privada. així i tot, el sistema 
tarifari sempre és competència de 
l’ajuntament.
la contractació d’obres i serveis 
en el cas de la gestió directa ha de 
seguir el procediment de la con-
tractació administrativa, que per 
la seua lentitud suposa un desa-
vantatge respecte a la contractació 
privada, que a més permet optar a 
preus més competitius. el mateix 
succeeix amb la contractació y 
gestió del personal. en termes eco-
nòmics, estes dos contractacions 
són més avantatjoses en el cas de 
la concessió i presenten una major 
flexibilitat. Dels serveis tècnics i 
equipaments especialitzats hauria 
de fer-se càrrec l’administració 
en cas de gestió directa, mentre 
que en la indirecta s’encarrega la 
pròpia empresa, generalment amb 
mes recursos tècnics.
els plans de gestió, manteniment 
i protocols d’actuació s’haurien 
d’executar mitjançant els proce-
diments administratius en el cas 
de gestió directa. i pel que fa a 
la indirecta, es podria millorar la 
qualitat del servei i la percepció de 
la mateixa per part dels ciutadans 

gràcies a comptar amb el suport 
d’una gran estructura empresarial.
Per últim, considerant els aspectes 
socials, s’imposa clarament la ges-
tió directa. s’ha de tindre present 
la importància del servei d’abas-
timent d’aigua potable com a dret 
humà i bé de primera necessitat. 
Per al compliment efectiu d’este 
dret humà és essencial que el mo-
del tarifari i de gestió estiga orien-
tat cap a eixe objectiu social per 
damunt de visions economicistes. 
en este sentit, la gestió directa pro-
porciona una major transparència i 
responsabilitat front a la gestió in-
directa, a més d’una major proxi-
mitat i una major facilitat de realit-
zació de campanyes per promoure 
l’estalvi i l’eficiència.
la gestió indirecta, per contra, 
podria permetre una major mo-
dernització del servei, mitjançant 
l’aportació de finançament privat 
i el ‘saber fer’ dels gestors privats 
especialitzats. Els coneixements 
tècnics de la concessionària reper-
cutiran positivament en la qualitat 
del servei. d’altra banda, els pro-
cediments d’una empresa privada 
són més flexibles que els de la 
gestió pública, amb la qual cosa es 
poden resoldre determinades situ-
acions de manera més àgil.

La decisió, a ple
un cop redactats els plecs tècnics 
per a la gestió del servei, estos 
hauran de ser aprovats en el ple.

Gestió directa o indirecta? El model 
de l’aigua potable de Godella, a debat
l’aJunTamenT Busca una solució Per resoldre el conTracTe exPiraT amB aiGües de València

Pros i contres de cada model de gestió.
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quina opinió tenen els partits?

compromís és partidari 
d’una gestió pública direc-
ta de tots els serveis pú-
blics, sempre que esta siga 
efi cient i garantisca un bon 
servei, perquè volem una 
gestió pública d’èxit.
en Godella prestem amb 
personal propi una gran 
part dels nostres serveis, 
però la gestió directa de 
l’aigua es un tema prou 
complicat ara per ara. en 
primer lloc perquè venim 
d’un contracte centanari i 
tenim encara molts inter-
rogants sobre este servei, i 
en segon lloc perquè Go-
della està limitada per un 
Pla econòmic i Financer 
que ens impossibilita crear 
empreses públiques o mix-
tes. amés ara no disposem 
de la capacitat inversora, 
ni dels recursos humans i 
materials necessaris.
Per això considerem que 
en estos moments hem 
d’anar a una gestió indi-
recta absolutament con-
trolada per una comissió 
de seguiment del contracte 
formada per personal polí-
tic i per la ciutadania en la 
qual l’empresa adjudicatà-
ria rendisca comptes i on 
el director del contracte 
ens faça arribar tota la in-
formació necessària per a, 
en un futur no molt llunyà, 
poder prestar este servei 
de manera directa. També 
considerem que el sistema 
tarifari ha de ser progresiu 
i ha d’incloure  criteris so-
cials i mediambientals.
creguem que hem de ten-
dir a un mateix sistema de 
gestió del cicle integral de 
l’aigua, que inclou abas-
timent i clavegueram i en 
este segon servei tenim 
un contracte que acaba en 
l’any 2033.
comarcalment estem es-
tudiant com prestar de 
manera mancomunada el 
servei de l’aigua, perquè 
així els costos de serveis 
tècnics i equipaments es-
pecialitzats, de personal, 
de manteniment d’infraes-
tructures, etc... serien més 
viables.
Per tan apostem per una 
gestió púbica però en el 
moment oportú.

la gestión del agua en el 
ayuntamiento de Godella 
ha irrumpido dentro de la 
agenda política de nuestro 
municipio, no sin crear ci-
ertas discrepancias.
desde ciudadanos consi-
deramos que la gestión de 
los recursos funciona, si 
existe un equilibrio entre 
ingresos y gastos y, sobre 
todo, si existe satisfacción 
por parte de los usuarios. 
lo único que declina la 
balanza entre la gestión 
directa e indirecta es la ca-
lidad del servicio prestado. 
abordando el tipo de ges-
tión para el suministro de 
agua en el ayuntamiento 
de Godella. ciudadanos 
ha analizado el riguroso 
análisis presentado por la 
empresa especializada en 
gestión de agua, donde se 
contemplan las diferentes 
situaciones a las que se 
puede enfrentar el ayun-
tamiento, tanto si escoge 
la gestión directa, como la 
indirecta.
y lo que ha quedado claro, 
es que existe, en la actua-
lidad, una imposibilidad 
manifi esta a cualquier 
atisbo de gestión del agua 
por parte de nuestra ad-
ministración. y decir lo 
contrario sería guiarse por 
el dogmatismo, dejando de 
lado el balance de gestión, 
pasado y futuro. 
en la actualidad, nuestra 
administración no está 
preparada para asumir el 
servicio de suministro de 
agua. ciudadanos es favo-
rable a continuar con una 
gestión indirecta, eso sí, 
con un contrato actualiza-
do, con mayor peso de las 
cláusulas sociales, y con 
mayor determinación del 
ayuntamiento en el con-
trol, seguimiento y fi scali-
zación de las acciones de 
la empresa adjudicataria. 

el contrato de suministro 
de agua potable en Godella 
está caducado desde hace 
6 años. contrato históri-
co (más de 90 años) con 
aguas de Valencia, que 
deberíamos haber resuelto 
hace años. el Psoe pro-
puso y preparó un pliego 
de condiciones para licitar 
este contrato, incorporando 
un plan de inversiones para 
instalar la red de pluviales 
que necesita Godella. en 
su día no obtuvo el respal-
do sufi ciente en el grupo de 
gobierno para llevarlo al 
Pleno municipal.
a día de hoy, existen dos 
posibles modelos sobre la 
mesa:
1. La gestión directa (re-
municipalización del ser-
vicio), ahora no es posible 
porque no cumplimos las 
condiciones impuestas por 
el estado (esta limitación 
se mantendrá al menos los 
próximos tres años). so-
mos fi rmes defensores de 
la gestión directa de los 
servicios y lo hemos reafi r-
mado con la remunicipali-
zación de la agencia tribu-
taria, y el mantenimiento 
de la gestión directa en de-
portes, servicios sociales,e-
ducación; pero entendemos 
que esta postura no puede 
poner en riesgo la calidad 
del servicio que se da,ni el 
equilibrio económico de la 
hacienda pública.
2. La concesión de la 
gestión (gestión indirec-
ta) lo ideal sería licitar la 
concesión por un mínimo 
de 15 años, incorporando 
inversiones en infraes-
tructuras del ciclo integral 
del agua, que necesitamos 
para, limitar de manera 
permanente y efi caz los ri-
esgos de inundaciones que 
sufrimos de manera puntu-
al (consideramos que es la 
mejor opción).
una alternativa aceptable 
de esta opción, licitaría por 
un periodo entre 5-8 años 
(5 más 3 de prórrogas anu-
ales): garantizando la cali-
dad del servicio, el control 
del precio y acometiendo 
las actuaciones necesarias 
para mejorar las infraes-
tructuras.

se discute si la gestión 
del suministro del agua 
en Godella tiene que rea-
lizarse mediante una ges-
tión directa por parte del 
ayuntamiento o median-
te una gestión indirecta, 
y ante esta discusión el 
Partido Popular se pre-
gunta ¿está preparado el 
ayuntamiento de Godella 
para realizar una gestión 
efi caz del suministro del 
agua a todos los vecinos 
del municipio? ¿está pre-
parado el ayuntamiento 
de Godella para atender 
las reparaciones urgentes 
y las necesidades de los 
vecinos? ¿está preparado 
el ayuntamiento de Go-
della para asumir las aco-
metidas y obras necesarias 
que mejoren el servicio en 
materia de agua? ¿debe el 
ayuntamiento de Godella 
soportar nuevas contrata-
ciones para gestionar el 
suministro de agua al mu-
nicipio? ante todas estas 
cuestiones el Partido Po-
pular de Godella entiende 
que no debemos pregun-
tarnos si queremos una 
gestión directa o indirecta 
en materia de suministro 
de agua sino si queremos 
una gestión efi caz en esta 
materia y, hoy por hoy, el 
ayuntamiento de Gode-
lla no está preparado para 
atender las necesidades 
vecinales en esta materia. 
asumir la gestión del agua 
supondría un coste inasu-
mible para las arcas muni-
cipales lo que conllevaría 
mas gastos y sobre todo 
mas impuestos soporta-
dos por los bolsillos de 
los contribuyentes, y todo 
ello sin mejorar el servicio 
actual, sino todo lo contra-
rio, emporando el tiempo 
de respuesta ante las ne-
cesidades y problemas que 
se plantearan diariamente. 
desde el Partido Popu-
lar apostamos por que la 
gestión del agua se realice 
de modo efi caz por quien 
dispone de los medios ne-
cesarios para la prestación 
del servicio y para atender 
con efi cacia y rapidez las 
demandas de todos los ve-
cinos del municipio.

esquerra unida sols re-
colzarem la gestió públi-
ca. Perquè és possible i 
perquè l’aigua és un dret 
humà essencial que com 
la sanitat o l’ensenyança, 
no pot sotmetre’s al be-
nefi ci econòmic de cap 
empresa privada. donat 
que la legalitat actual im-
pedeix que l’ajuntament 
s’encarregue directament 
del servei, eu proposem 
la creació d’una entitat 
Pública empresarial que 
sí pot contractar personal, 
demanar fi nançament i 
que tal com afi rma l’estu-
di realitzat, seria rendible 
econòmicament. en maig 
de 2020, quan acabe el Pla 
econòmic i Financer de 
l’expropiació del Bovalar, 
podrà constituir-se, pel 
que tenim un escàs any i 
mig per crear la comissió 
que ha de desenvolupar-la 
i enllestir la seua posada 
en funcionament. Proba-
blement, resultarà neces-
sari contractar algunes 
parts del servei, com les 
analítiques o les reparaci-
ons 24 hores, però allò que 
ens sembla fonamental i 
prioritari és que l’ajunta-
ment recupere la gestió, ja 
que sols així podrem co-
néixer veritablement com 
funciona el servei, tindre 
medis, personal, moder-
nitzar la xarxa, introduir 
sistemes d’estalvi, un nou 
sistema tarifari... 
Postergar la remunicipalit-
zació en base a futurs hi-
potètics o altres qüestions, 
són excuses. és manca de 
coherència, de valentia po-
lítica o potser de ganes de 
treballar.
Perquè és possible recupe-
rar la gestió de l’aigua en 
un curt termini, no dona-
rem suport a cap contracte 
que dure més del temps 
necessari per a posar en 
marxa l’empresa pública. 
no podem tornar a la ges-
tió privada que ens ha dei-
xat un subministre car i 
defi cient. 
si volem un servei univer-
sal i transparent, basat en 
criteris socials i mediam-
bientals, hem de triar la 
pública.

la gestión pública de ser-
vicios básicos tiene efecti-
vidad económica, solidaria, 
medioambiental y es de vi-
tal importancia para nuestra 
salud. entre todos debemos 
garantizar estos servicios y 
derechos de la ciudadanía. 
el agua como bien común 
no puede considerarse un 
negocio especulativo y 
debe gestionarse de forma 
transparente y participati-
va. recordemos algunos 
casos de corrupción en los 
que se ha visto envuelta su 
gestión: emarsa, Pokémon, 
Lezo, Púnica.
ciudades y municipios de 
todo el mundo y gobier-
nos de distintas tendenci-
as ya están apostando por 
ello: medina sidonia, Tar-
rasa, Córdoba, Zaragoza, 
quebec o París son ejem-
plos donde han recuperado 
sus competencias con re-
sultados positivos.
en Godella tras 100 años 
en manos de una empresa 
privada y con el contrato 
fi nalizado (con la pérdida 
económica y la inseguridad 
jurídica que ello supone), 
no debemos perder más ti-
empo en actuar.
Los benefi cios son múlti-
ples: mejora del servicio y 
la calidad del agua, ahorro 
en la factura y el consu-
mo, transparencia, partici-
pación, medidas sociales 
efectivas que garanticen el 
derecho humano al agua, 
gestión directa de cortes de 
suministro, reducción de 
residuos o re-inversión en 
el municipio.
debido la situación econó-
mica precaria de Godella 
por la mala gestión eco-
nómica y urbanística de 
las últimas décadas y a las 
presiones de estas grandes 
compañías puede ser un 
proceso largo y complica-
do, pero posible y favora-
ble si se tiene voluntad real 
de conseguirlo. 
Por esto canviem Godella 
apuesta por la gestión pú-
blica del agua, porque es 
parte de nuestra vida, de 
lo que somos, de nuestra 
salud, de nuestro entorno y 
de cómo nos relacionamos. 
Por ello hay que cuidarla.



Tercer trimestre de 201818       bim   Godellaeducació

Educació

 escola i Família
la casa de la cultura de rocafort 
va acollir els dies 25 i 26 de setem-
bre la primera edició de les jorna-
des ‘escola i Família, educant per 
la Igualtat’, organitzades per les 
regidories d’igualtat i educació de 
Godella i rocafort. l’èxit de par-
ticipació i assistència fou rotund, 
amb més de 180 persones durant 
els dos dies.
les regidores d’estes àrees d’un i 
altre poble –Teresa Bueso i son-
soles Giner- s’encarregaren d’in-
augurar i presentar les jornades 
juntament amb encarna cuenca 
i carrión, presidenta del consell 
escolar de la comunitat Valenci-
ana, i Víctor Jiménez, alcalde de 
rocafort.
durant la seua intervenció, Bueso 
va explicar que esta iniciativa va 
sorgir arran una reunió celebrada 
en maig amb l’objectiu d’oferir 
un espai per a mestres, educadors 
i familiars on poder intercanviar 
experiències i casos d’èxit.
«mai haguérem imaginat que este 
projecte tindria un èxit tan gran, 
així que hem d’agrair a totes les 
persones assistents i participants 
pel seu interès», va dir Teresa 
Bueso. «a més, la qualitat dels 
ponents ha estat espectacular, i 
hem tingut l’ocasió d’arreplegar 
una gran quantitat d’informació i 
recursos didàctics sobre igualtat 
i convivència que seran de molta 
utilitat per posar-los en marxa als 
nostres centres», afegí.

el primer dia, elena simón rodrí-
guez, formadora feminista, analis-
ta de gènere i escriptora va oferir 
la ponència ‘la igualtat també 
s’aprèn’, i més tard es va celebrar 
la taula d’experiències de coordi-
nadors/es d’igualtat i convivència 
(cic) dels centres educatius de la 
zona: CEIP Sant Sebastià de Roca-
fort, Koynos cooperativa Valenci-
ana, ceiP Barranquet de Godella, 
ies comarcal de Burjassot i ceiP 
cervantes de Godella.
la segona sessió es va obrir amb 
la ponència ‘noves masculinitats 
igualitàries’, de Joan sanfélix al-
belda, sociòleg i professor associ-
at de l’uJi, que va parlar del llibre 
sobre educació sexual ‘els nostres 
cossos, els nostres drets’, que es 
pot descarregar de manera gratuïta 
a la web de conselleria.
Finalment, va tindre lloc la taula 
d’experiències en què participaren 
Jorge Fuentes –professor de l’ies 
alameda d’utiel i professor as-
sociat de la Facultat de magisteri 
de la uV-, noemi soriano –tre-
balladora social i responsable de 
l’àrea de dona i igualtat de gène-
re a Plena inclusió cV- i Guillem 
Montoro López –agent d’igualtat i 
activista pels drets lGTB.
En definitiva, les jornades foren un 
punt de trobada entre responsables 
polítics, mestres i familiars, i grà-
cies al seu èxit incontestable «de 
segur que seran les primeres de 
moltes», digué la regidora d’igual-
tat de Godella, Teresa Bueso.

Èxit aclaparant de les primeres 
jornades ‘Escola i Família, 
Educant per la Igualtat’
Teresa Bueso, reGidora d’educació: «no Podíem imaGinar esTe èxiT de 
ParTiciPació; de seGur que seran les Primeres Jornades de molTes»

 el darrer 26 de setembre va tin-
dre lloc la convocatòria del con-
sell escolar municipal de Godella, 
on es renovaren els seus membres. 
així ho ha fet saber la regidora 
d’educació de l’ajuntament de 
Godella, Teresa Bueso. «en com-
pliment de la llei 6/2010, de 28 de 
maig de la Generalitat, i del de-
cret 111/1989, de 17 de juliol, hem 
renovat el consell escolar muni-
cipal amb l’objectiu de garantir la 
seua adequació a la legalitat vigent 
i el seu correcte funcionament», 
ha comentat.
la duració del mandat dels mem-
bres d’este consell és de quatre 
anys. Passat este temps, la con-
selleria d’educació, investigació, 
cultura i esport convoca el procés 
per a la constitució dels distints 
consells escolars municipals de la 
comunitat Valenciana.
cal recordar que recentment tam-
bé s’han renovat els consells esco-
lars dels distints centres del muni-
cipi, així com del conservatori de 
música Pintor Pinazo i de l’Escola 
de Persones adultes.
en este procés d’eleccions partici-
pà tota la comunitat educativa amb 
una representació de cada centre.

 un total de 723 alumnes han 
començat el curs escolar en els 
distints serveis que presta la regi-
doria d’educació de l’ajuntament 
de Godella.
en les escoles matineres dels col-
legis cervantes i el Barranquet 
participen 110 xiquetes i xiquets.
al conservatori de música, són 
116, repartits en les següents es-
pecialitats: clarinet, contrabaix, 
fagot, flauta travessera, guitar-
ra, oboè, percussió, piano, saxo, 
trombó, trompa, trompeta, tuba, 
viola, violí i violoncello.
a l’ensenyança reglada de l’ePa 
hi ha 123 alumnes que estudien 
alfabetització, cultura general, 
pregraduat, grau d’educació se-
cundària, castellà per a estrangers, 
valencià, accés al sicle de Grau 
Superior i certificat d’espanyolitat.
Per últim, els tallers de ceràmica, 
costura, creació literària, informà-
tica, anglès, pintura, teatre i vidre 
de l’ePa sumen 374 persones.

es renova el 
consell escolar 
municipal de 
Godella

més de 700 
alumnes 
inicien el curs

Dalt, la taula presidencial durant la jornada inaugural. Baix, detall del públic assistent.
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 el consorci Pactem nord va 
celebrar el darrer dimecres 26 de 
setembre a Godella la mesa de 
cooperació Territorial en matèria 
d’igualtat a l’horta nord, en la 
qual les regidories d’igualtat de 
diversos ajuntaments de la zona 
van exposar les iniciatives que 
han dut a terme per a fomentar la 
igualtat entre dones i homes.
l’objectiu de l’acte era el de pro-
moure estes accions per intercan-
viar sinèrgies i experiències. 
aquesta jornada de treball va es-
tar inaugurada per la diputada 
d’igualtat de la diputació de Va-

lència, isabel García, el president 
de Pactem nord, rafa García, el 
gerent de Pactem nord, rafa Gar-
cia, i la presidenta de la Federa-
ció de dones i col·lectius per la 
igualtat de l’horta nord, concha 
alcover. 
la diputada va remarcar el treball 
que es realitza des de la Diputació 
en matèria d’igualtat, al mateix 
temps que va precisar la necessitat 
de continuar amb aquesta tasca en 
els municipis, on en moltes oca-
sions les dones no disposen dels 
recursos per a poder informar-se o 
denunciar casos de maltractament.

el taller va ser una iniciativa en 
el context de treball d’un projec-
te desenvolupat amb l’ajuda de 
la diputació, plantejat amb l’ob-
jectiu de compartir experiències 
replicables en altres poblacions, 
a més d’optimitzar el treball que 
està desenvolupant Pactem nord 
en matèria d’igualtat.
en aquesta línia van compartir 
la seua experiència les regido-
res d’igualtat dels ajuntaments 
de rocafort, albalat dels sorells, 
Burjassot i almàssera: sonsoles 
Giner, Yolanda Sánchez, Lluna 
arias i carmen Tomás, respecti-

vament. Per part de l’ajuntament 
de Godella, l’aodl Tania Fons 
va explicar el projecte de l’aula 
d’informàtica per a dones ‘ada 
lovelace’.
aquestes vivències foren debatu-
des amb la resta de participants, 
amb l’objectiu d’enriquir i repetir 
aquestes iniciatives en altres mu-
nicipis de la comarca. 
les participants en aquesta mesa 
territorial també guardaren un mi-
nut de silenci per totes les dones 
que pateixen la violència de gène-
re, especialment amb motiu de les 
últimes morts esdevingudes.

Godella acull la mesa de cooperació territorial de l’horta nord en 
matèria d’Igualtat organitzada pel conscorci Pactem Nord

igualtat

Igualtat

 ProTocol
la regidora d’igualtat de l’ajunta-
ment de Godella, Teresa Bueso, va 
presentar el darrer 17 de setembre 
davant les treballadores i treba-
lladors del consistori el protocol 
contra l’assetjament laboral sexu-
al i per raó de sexe, elaborat des 
d’aquesta regidoria i aprovat en 
ple el 28 de febrer.
Bueso va explicar que es tracta 
«del resultat de molts mesos de 
treball de les diferents tècniques 
que han passat per aquesta àrea i 
del qual estem molt orgulloses». a 
més, ha estat un document «molt 
consensuat en què s’ha recollint la 
postura de sindicats i grups polí-
tics».
en la guia, entre d’altres coses, 
es fixen mesures preventives per 
evitar l’assetjament laboral sexu-
al i per raó de sexe, es defineix un 
protocol d’actuació i s’annexa un 
formulari de comunicació o de-
núncia davant una possible situ-
ació d’assetjament. l’objectiu és 
el d’afavorir un ambient de treball 
igualitari de màxim respecte entre 
els treballadors i treballadores de 
la casa. Bueso va afegir que «es 
tracta d’un document viu i que 
comptarà en tot moment amb la 
supervisió de la tècnica d’igual-

tat».
després d’esta presentació, el se-
güent pas serà la creació d’una 
comissió, que estarà formada per 
la regidora, la tècnica de l’àrea i la 
persona encarregada de la preven-
ció de riscos laborals, i que actuarà 

davant qualsevol denúncia o indici 
d’assetjament. «des de la regido-
ria d’igualtat ens creiem este do-
cument i pensem que és una eina 
necessària per previndre i lluitar 
contra les actituds masclistes», va 
afirmar la regidora Teresa Bueso.

Bueso va aprofitar la presentació 
per recordar que de cara a novem-
bre s’està confeccionant tot un 
programa d’actes que tindran lloc 
durant tot el mes per commemorar 
el 25n, dia internacional contra 
la Violència de Gènere.

Es presenta davant el personal 
de l’Ajuntament el protocol 
contra l’assetjament sexual
la reGidora d’iGualTaT, Teresa Bueso, Va inFormar que es crearà una 
comissió Per Tal d’acTuar daVanT qualseVol denúncia d’asseTJamenT

La regidora d’Igualtat, Teresa Bueso, durant la presentació del protocol.

 la regidoria d’igualtat de 
l’ajuntament de Godella ha pre-
parat tot un seguit d’activitats per 
celebrar en novembre el mes con-
tra la violència de gènere. 
«En lloc de realitzar una setmana, 
com venia sent habitual els dar-
rers anys, hem pensat en espaciar 
els actes per tal de tindre més re-
percussió i facilitar la participa-
ció de totes les veïnes i veïns de 
Godella», ha explicat la regidora 
d’igualtat, Teresa Bueso.
Tots els actes «estan enfocats a 
sensibilitzar i posar de manifest la 
gran lacra que encara hui suposa 
la violència de gènere a la nostra 
societat, i a educar en valors per 
tal de previndre possibles casos de 
discriminació en el nostre entorn», 
ha afegit Bueso.
la primera de les cites tindrà lloc 
el dilluns 5 de novembre a les 18 h 
al saló d’actes de Vila Teresita, on 
es presentarà tot el programa i es 
farà una crida a la participació de 
les persones en les distintes activi-
tats proposades. 
el dissabte 17 a les 11 h, la batuca-
da Raizes realitzarà un passacar-
rers reivindicatiu, que anirà des de 
l’Ermita fins l’Ajuntament.
el divendres 23 a les 12 h es realit-
zarà l’acte institucional, amb una 
lectura del manifest contra la vio-
lència de gènere i un llançament a 
l’aire de globus violetes en protes-
ta contra les dones maltractades i 
assassinades. 
el dissabte 24 pel matí tindrà lloc 
una classe de zumba. I per la ves-
prada, a les 20 h, la regidoria de 
cultura ha programat al teatre 
capitolio un concert homenatge a 
totes les dones, dirigit pel compo-
sitor godellenc José manuel Palau.
el diumenge 25, dia internacional 
contra la Violència masclista, les 
autoritats i els veïns i veïnes que 
vulguen acompanyar-les partici-
paran de la manifestació a la ciutat 
de València.
d’altra banda, tots els divendres 
del mes (els dies 2, 9, 16, 23 i 
30) s’habilitarà una taula al mer-
cat municipal on col·laboraran les 
distintes associacions de dones 
del municipi per oferir informa-
ció i repartir marcapàgines, fullets 
i altre material on es detallaran 
els recursos d’assessorament que 
existeixen per a les dones víctimes 
de la violència masclista.
hi haurà també altres activitats 
pendents de confirmar. Per exem-
ple, la presentació del llibre ‘Po-
nerse alas’, d’Alicia Muñoz o els 
curtmetratges de Paqui Méndez.

novembre, 
mes contra la 
violència de 
gènere
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 seTmana maJors
la regidoria de Benestar social de 
l’ajuntament de Godella ha orga-
nitzat, com cada any, tot un seguit 
d’activitats per celebrar la setma-
na de les Persones majors, que tin-
gué lloc a Godella entre el dilluns 
1 i el dissabte 6 d’octubre. 
el regidor de l’àrea, Voro soler, 
ha destacat que durant estos dies 
«s’han combinat actes de caràcter 
lúdic, esportiu, cultural, d’oci i de 
socialització enfocats al goig i a la 
diversió dels nostres majors».
Per la seua part, l’alcaldessa de 
Godella, eva sanchis, va agrair 
la participació de tots els majors, i 
també dels seus familiars, que com 
sempre «acompanyen els seus pa-
res, mares, iaios i iaies per fer-los 
sentir vertaderament especials i 
protagonistes durant les diverses 
activitats que s’han programat per 
a d’elles i ells».
la setmana de les Persones ma-
jors va començar amb la inaugu-
ració a Vila Teresita per part de 
sanchis i soler. en este acte també 
estigueren presents les presidentes 
i presidents de les distintes asso-
ciacions: carmen alonso (Tyrius), 
Teresa López (Calidad de Vida), 
enrique Pedro navarro aparicio 
(jubilats), antonio Bleda (udP, 
unidad democrática Pensionis-
tas). a més, amb motiu del 35 
aniversari de l’associació dels ju-
bilats, es va fer un reconeixement 
a eugeni català, primer alcalde 
de la democràcia en Godella, i als 
polítics Pablo García i Francisco 
sancho per fer possible la creació 
de l’associació i l’adquisició de 
l’edifici Vila Teresita, on es troba 

la seua seu. 
en la programació no pogué fal-
tar la tradicional Volta a Peu pels 
carrers del poble, en la qual van 
participar l’alcaldessa eva sanc-
his i el regidor Fernando oliveros. 
eixe mateix dia per la vesprada, 
un tècnic de naturgy va oferir una 
xarrada per aprendre a interpretar 
les factures de llum i gas. a més, 
vingué una unitat mòbil de radio 
nacional de españa a fer una con-
nexió en directe.
El dimecres 3 es va realitzar l’eixi-
da cultural al Bioparc de València. 
i el dijous 4, gaudírem amb un es-
pectacle de màgia i el tradicional 
sopar de cabasset, que es tancà 
amb una nit de bingo.
el divendres 5 pel matí tingué lloc 
la exhibició dels tallers de gimnàs-
tica de manteniment i exercicis te-
rapèutics dins de la setmana de les 
persones majors. També assistiren 
alguns usuaris de la residència la 
saleta care i alumnat del Koynos 
cooperativa. Per la nit, una or-
questra va posar el ritme al cos, i 
els majors pogueren gaudir d’una 
gran nit de ball.
Per últim, el dissabte 6 d’octubre, 
es van realitzar als jardins de Vila 
Teresita les calderetes. en este 
acte, el regidor de Benestar social, 
va lliurar els trofeus a les perso-
nes guanyadores dels campionats 
de parxís, petanca, truc, dominó i 
bitlles. 
«els nostres majors han estat pro-
tagonistes durant una setmana 
intensa i divertida, però ha de ser 
durant tot l’any que els donem el 
carinyo i l’atenció que mereixen», 
digué Voro soler a la cloenda.

Les persones majors de Godella 
gaudeixen d’un merescut homenatge
la seTmana de les Persones maJors es Va celeBrar a Primers d’ocTuBre amB molTes acTiViTaTs

 com cada inici de curs des de 
fa més de 25 anys, la regidoria de 
Benestar social de l’ajuntament 
de Godella estudia els projectes  de 
les organitzacions que concorren a 
les ajudes de solidaritat internacio-
nal que este consistori atorga.
en esta ocasió han estat quatre les 
onG que han sol·licitat esta ajuda, 
explicant quins seran els projectes 
que duran a terme als distints paï-
sos en què treballen.
en primer lloc, l’onG solida-

ris per Burkina Faso ha demanat 
l’ajuda per treballar en la construc-
ció de la tercera fase d’una escola 
pública de Primària al poblat de 
Kogho, en Tamasco.
l’associació d’amics de don ursi, 
que treballa a la zona de El Baña-
do-Tacumbú (asunción, Praguay), 
durà a terme un pla de comunica-
ció i participació de camsaT -la 
seua onG germana- en el projecte 
de la franja costera d’esta zona.
la fundació ned (neurocirugia, 

educació i desenvolupament), 
construirà i dotarà de mitjans un 
institut clínic a Zanzíbar (Tanzà-
nia). a més, tenen previst l’ad-
quisició d’un ecògraf i sondes per 
realitzar les intervencions quirúr-
giques.
Per últim, saim (solidaritat i 
ajuda a la infància en madagas-
car), han presentat un projecte per 
construir dos aules de Primària per 
a uns 100 xiquets i xiquetes en el 
poblat d’antanisoa i així garantir 

l’educació i afavorir la integració 
social dels infants.
el regidor de Benestar social, Voro 
soler, ha destacat que «l’ajunta-
ment de Godella és un dels pocs de 
tot l’estat espanyol que ha mantin-
gut estes ajudes, malgrat la crisi, i 
és una de les coses que ens fa estar 
ben orgullosos del treball que s’es-
tà realitzant en esta àrea».
des de l’àrea de comunicació, 
s’ha fet un treball per promocio-
nar els projectes i les iniciatives de 

totes les onG amb que cada any 
col·labora el poble de Godella.
en primer lloc, es va fer una ronda 
d’entrevistes a la ràdio municipal. 
i, després, estes entrevistes han 
quedat reflectides als successius 
Bims. 
en este cas, a la següent pàgina 
tenim l’oportunitat de conèixer de 
ben a prop a la fundació ned a 
través del seu representant a Go-
della i veí del municipi, el doctor 
José luis llácer.

les onGs solidaris per Burkina Faso, ned, saim i amics de don ursi presenten 
els seus projectes per optar a les ajudes de solidaritat internacional de l’ajuntament

Serveis Socials

Imatges de la Setmana dels Majors a Godella.
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 Fundació ned
quan l’any 2005, el doctor José 
Piquer i els seus companys viat-
jaren per primer cop a l’àfrica de 
l’est, foren realment conscients de 
la gran problemàtica que existia en 
aquells països pel que fa a la sa-
nitat. 
la hidrocefàlia –una malaltia que 
fa augmentar de forma anòmala la 
quantitat de líquid cefaloraquidi en 
les cavitats del cervell- afecta a un 
gran nombre de persones, especi-
alment xiquets i xiquetes, que so-
vint no tenen accés a una cura per 
haver-hi un servei sanitari precari i 
car, i un desconeixement molt gran 
pel que fa als símptomes i dolènci-
es que esta malaltia ocasiona. 
a estos problemes se’ls ha de su-
mar el de la mancança de profes-
sionals preparats per dur a terme 
les intervencions necessàries. en 
Kènia –un país amb una població 
de quasi 49 milions d’habitants- hi 
ha un neurocirurgià per cada tres 
milions de persones (en espanya, 
la ràtio és d’un per menys de cada 
100.000). 
en este context neix, fa ara tret-
ze anys, la fundació NED (Neu-
rocirurgia, educació i desenvo-
lupament), amb què col·labora 
l’ajuntament de Godella en el seu 
programa d’ajuda internacional i 
que avui dia compta amb una gran 
xarxa de voluntaris de distintes 

parts d’espanya i europa. des de 
2005, s’han realitzat més de 180 
missions en què han col·laborat 
més de 700 voluntaris. 
un d’ells és el doctor José luis 
llácer, veí de Godella, que feu el 
primer viatge a la zona en 2010 i 
que, des d’aleshores, dedica una 
setmana de les seues vacances a 
continuar viatjant i ajudar en llocs 
com Kènia, Zanzíbar o Tanzània. 
llácer va contar la seua experièn-
cia a ràdio Godella.
(Pregunta) Què és el que més li 
va impactar en el seu primer vi-
atge?
(Resposta) recorde la primera ve-
gada que vaig vore Zanzíbar des 
de l’aire, és un paradís d’aigües 
cristal·lines. després, quan ater-
res, et dones compte que la realitat 
que viuen els habitants d’allí és 
molt diferent a eixa imatge idíl·li-
ca que ens arriba. d’altra banda, 
també em va impactar molt l’ac-
ceptació que la gent té de la malal-
tia, i la naturalitat colpidora amb 
que afronten la mort, i sobretot la 
mort dels més joves. que es mui-
ren xiquets no és res estrany. 
(P) Per què va decidir començar 
a col·laborar amb NED?
(R) companys meus que ja havien 
anat a eixa zona d’Àfrica m’havi-
en parlat dels problemes que hi ha 
i de la labor que fan, la qual cosa 
va despertar el meu interès. i quan 

comences a col·laborar, és un tre-
ball molt satisfactori i que ofereix 
una recompensa molt gran. nosal-
tres no només operem, sinó que 
també formem al personal que hi 
ha allí per tal que puguen continu-
ar amb esta missió. També tenim 
projectes en l’àmbit educatiu, com 
l’ensenyament en un orfenat en 
què s’imparteixen classes d’an-
glès, informàtica o tasques de la 
llar a les xiquetes i xiquets.
(P) En què es materialitza l’aju-
da de l’Ajuntament de Godella a 
la fundació?
(R) des de 2009 rebem una ajuda 
de l’ajuntament, per la qual cosa 
els hi estem molt agraïts. el recol-
zament no ha sigut només de ma-
terial (per exemple, un sistema de 
neuroendoscòpia per operar la hi-
drocefàlia), sinó també d’infraes-
tructures. en 2013 es va construir 
un institut neuroquirúrgic en el 
qual operem i formem al personal 
autòcton.
(P) De quina manera els reben 
quan van ajudar? Els conside-
ren herois?
(R) no, al contrari, un es sent molt 
humil allí. realment els herois són 
ells, totes eixes persones que, amb 
poca formació i pocs recursos, fan 
una tasca impressionant, tractant 
tots els pacients que poden i més. 
quan anem, aprenem molt més 
d’ells del que cabria imaginar.

Llácer: «A l’Àfrica s’accepta la mort 
infantil amb una naturalitat colpidora»
la Fundació ned PorTa 13 anys TracTanT la hidroceFàlia en diVersos Països de l’aFrica de l’esT

Fotografies d’un dels hospital en què treballen els membres de NED.

 Pròximament s’obrirà el termi-
ni per sol·licitar les ajudes de po-
bresa energètica, atorgades per la 
regidoria de serveis socials. en el 
moment estiga el termini en mar-
xa, podreu trobar tota la informa-
ció a la pàgina web municipal.
aquestes ajudes estan destinades 
a aquelles unitats familiars de 
convivència que no disposen d’in-
gressos suficients per a garantir el 
pagament dels subministraments 
(aigua, llum, gas, etc.). la parti-
da pressupostària està dotada amb 
12.000€, i l’import màxim a que 
pot optar cada família és de 300€. 
Per sol·licitar les ajudes s’hauran 
de complir els següents requisits:
1. ser major de 18 anys, o menors 
d’edat legalment emancipats.
2. estar empadronat/a i residir de 
forma habitual en Godella amb 

una antiguitat, d’almenys, un any 
en relació a la data en què es for-
mule la sol·licitud de l’ajuda. no-
més en el supòsit de situacions de 
risc o casos de violència de gènere 
es podrà obviar este requisit.
3. Tindre carència o insuficiència 
de recursos econòmics. disposar 
la unitat familiar de convivència 
d’una renda per capida inferior a 
1,5 vegades l’iPrem segons el 
que establix el reial decret llei 
3/2004 de 25 de juny. com a in-
gressos de la renda de la unitat 
familiar de convivència familiar 
es consideren tots els ingressos 
bruts provinents de sous, renda 
de propietats, interessos bancaris 
i pensions o ajudes atorgades per 
institucions públiques o privades a 
qualsevol membre de la unitat fa-
miliar de convivència.

4. no tindre dret a prestacions d’al-
tres organismes públics y/o privats 
la quantia de les quals siga igual o 
superior a l’establida en concepte 
de renda de la unitat familiar de 
convivència que s’estableix en les 
presents bases.
5. que qualsevol dels membres de 
la unitat familiar de convivència 
destinataris no haja causat baixa 
voluntària no justificada en el seu 
treball, ja siga per compte propi o 
aliena, dins dels tres mesos ante-
riors a la presentació de la sol·lici-
tud d’ajuda econòmica.
6. que tots els membres de la uni-
tat familiar de convivència en edat 
laboral es troben en situació de de-
socupació per causes a ells no im-
putables, o si es troben en situació 
d’actiu els ingressos no superen el 
màxim establit en estes bases.

es preparen les ajudes de pobresa energètica
 el termini per sol·licitar l’abo-

nament social elèctric, que suposa 
un estalvi de fins el 50% en la fac-
tura de la llum, s’ha ampliat fins el 
31 de desembre.
Este abonament està regularitzat 
pel Govern i pretén protegir els 
habitatges considerats vulnera-
bles. amb l’entrada en vigor en 
octubre de 2017 del reial decret 
897/2017, van canviar els requisits 
per sol·licitar esta ajuda. 
en primer lloc, s’ha de tindre la 
tarifa elèctrica PVPc (amb o sen-
se discriminació horària) i una po-
tència igual o inferior als 10kW en 
l’habitatge. a més, s’han de com-
plir els requisits per ser considerat 
client vulnerable.
Poden demanar més informació al 
servei d’atenció de serveis socials 
o telefonant al 963641152.

 els tallers de les persones ma-
jors han començat amb l’inici del 
curs escolar, omplint cada vespra-
da les aules de l’edifici Vila Tere-
sita. enguany, per fer front a una 
creixent demanda, s’ha incremen-
tat la oferta d’algun d’estos tallers. 
és el cas, per exemple, del de gim-
nàstica de manteniment, que ara té 
un grup nou.
des de la regidoria de Benes-
tar social també s’està estudiant 
la possibilitat d’incrementar els 
grups del taller de la memòria.
en total, 189 persones participen 
diàriament en estos tallers oferts 
directament per l’ajuntament de 
Godella. «este servei és una de les 
senyes d’identitat de la regidoria, 
i ens congratulem que continue 
augmentat la demanda», ha dit el 
regidor de l’àrea, Voro soler.

Bono elèctric Tallers majors

Serveis Socials
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 comerç local
la tercera edició de la setmana del 
comerç local de Godella va con-
gregar a un gran nombre de perso-
nes al voltant de diferents activitats 
que es celebraren al nostre munici-
pi entre el 21 i el 29 de setembre.
enguany, com a novetat, en l’ac-
te d’inauguració, l’associació de 
comerciants va lliurar una sèrie 
de reconeixements a personalitats 
destacades en distints àmbits. el 
premi a l’esport anà per a l’equip 
de cross escolar de l’ePla Gode-
lla (lliurat per Fernando oliveros, 
regidor d’esports). el premi a la 
cultura, per a la Big Band del casi-
no musical de Godella (lliurat per 

Tatiana Prades, regidora de cultu-
ra). el premi a la solidaritat, a José 
antonio Bargues (lliurat per salva-
dor soler, regidor de Benestar so-
cial). i el premi a tota una vida va 
ser per a Juli leal (lliurat per eva 
sanchis, alcaldessa de Godella). 
a més dels distints tallers i degus-
tacions programats pels comerços 
del poble, es va celebrar la carrera 
popular, on participaren vora 300 
persones. i un dels dies grans fou 
la jornada de ‘Botigues al carrer’, 
que enguany, com a novetat, es ce-
lebrà a l’avinguda ramón y cajal, 
front al poliesportiu. durant tot el 
dia, 25 comerços exposaren els 
seus productes. a més, hi hagué 

una exhibició de dansa a càrrec de 
les xiques de l’acadèmia de Pilar 
Ferrer, i es va cuinar una paella 
gegant.
la cloenda de la iii setmana del 
Comerç va estar protagonitzada 
pel grup godellenc ‘la caravana’, 
que va oferir un concert gratuït a la 
plaça de l’església. i les persones 
assistents van poder degustar una 
truita gegant.
la presidenta de l’associació de 
comerciants, Lupe Rodríguez, va 
fer una bona valoració d’esta ter-
cera edició. «enguany hem trac-
tat d’aportar algunes novetats que 
han estat ben acollides pels par-
ticipants», digué. «cada any ens 

reinventem per tractar de continuar 
donant un impuls al comerç local, 
que ha d’oferir sempre valors afe-
gits als de les grans superfícies», 
afegí Rodríguez.
Per la seua part, el regidor d’ocu-
pació, Voro soler, va felicitar a 
l’associació pel seu treball. «estic 
segur que iniciatives com aques-
ta acabaran consolidant-se, més 
encara, al nostre poble, i donaran 
al comerç local el lloc que es me-
reix», afirmà.
També va assistir el director Ge-
neral de comerç, nacho costa, 
que va expressar el seu rebuig al 
projecte Port mediterrani, recorre-
gut per l’ajuntament de Godella.

El comerç local trau muscle a 
la III Setmana del Comerç
la FesTa Gran dels comercianTs PresenTà enGuany alGunes noVeTaTs

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: paella popular, guanyador de la carrera, jornada de botigues al carrer, homenatges a l’equip de cross i 
al Casal de la Pau durant la inauguració i concert de cloenda a càrrec de La Caravana.

 A finals de juliol, set xiques 
i xics beneficiaris del programa 
emPuJu d’ocupació juvenil s’in-
corporaren a l’ajuntament de Go-
della, on estaran treballant per un 
període d’un any que finalitzarà el 
24 de juliol de 2019.
l’alcalde accidental en eixe mo-
ment, Paco aràndiga, i la regidora 
d’igualtat, Teresa Bueso, donaren 
la benvinguda a estes persones i, 
en nom del regidor d’ocupació, 
Voro soler, els hi van transmetre 
els millors desitjos per tal que 

aprofiten al màxim l’estada labo-
ral a l’administració. «Tenen da-
vant seu una gran oportunitat per 
complementar la seua formació 
i aprendre al mateix temps que 
exerceixen una tasca professio-
nal», va dir soler.
estos joves de menys de trenta 
anys, inscrits en el sistema de Ga-
rantia Juvenil, donaran suport al 
diversos departaments de l’ajun-
tament de Godella: medi ambient, 
informàtica, Joventut,  cultura, 
comunicació, igualtat, aedl.

 l’ajuntament de Godella, a 
través del pla d’ocupació de la 
diputació de València, va contrac-
tar el darrer estiu a dos persones 
majors de 55 anys que realitzen les 
tasques d’auxiliar d’administració 
a jornada completa durant quatre 
mesos als departaments de regis-
tre i secretaria. igualment, en ju-
liol i agost, huit becaris i becàries 
realitzaren les seues pràctiques a 
l’ajuntament a través del progra-
ma la dipu te Beca.

 el taller de vídeo currículum, 
organitzat per l’AEDL de Godella 
i que tant d’èxit ha tingut en altres 
ocasions, es repeteix del 22 al 26 
d’octubre.
les persones interessades tenen 
una nova oportunitat per aprendre, 
de la mà de professionals del sec-
tor audiovisual i de la comunica-
ció, a guionitzar, gravar i editar el 
seu propi vídeo currículum
«es tracta d’una ferramenta molt 
interessant que no tot el món co-
neix i que li permet a la persona 
que està buscant treball diferen-
ciar-se i destacar-se d’una forma 
original i eficaç», ha explicat el 
regidor d’ocupació, Voro soler.

 una tècnic d’ocupació del con-
sorci Pactem nord -al qual està 
inscrit Godella- ofereix tots els 
dimecres del mes un servei d’ori-
entació laboral gratuït per a totes 
aquelles persones que es troben en 
situació de recerca de treball. 
Esta assistència es realitza en ho-
rari de 8 a 11 h a l’edifici Vila Te-
resita. s’ha de demanar cita prèvia 
a l’agència d’ocupació. 

 la corporació municipal ha 
sol·licitat, un any més, adherir-se 
al programa emcorP d’ocupa-
ció per contractar a persones atu-
rades majors de 30 anys. es trac-
ta d’una subvenció que atorga la 
conselleria d’economia sosteni-
ble, sectors Productius, comerç i 
Treball. en el moment es resolga, 
s’anunciarà al web municipal.

7 joves s’incorporen a l’ajuntament amb el programa emPuJuProgrames de 
la diputació

Torna el curs 
de vídeo cV

orientació 
laboral

es sol·licita 
l’emcorP

Ocupació

Els joves, en el seu primer dia a l’Ajuntament de Godella.
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 comPTe General 2017
el compte general de l’exercici 
2017 de l’ajuntament de Godella 
va ser aprovat a la sessió ordinària 
del mes de setembre, celebrada el 
darrer dia 27 d’eixe mes.
el regidor d’hisenda, Voro soler, 
va fer una explicació de la evo-
lució de distintes variables que 
queden reflectides en este comp-
te general i que ratifiquen una 
«evolució positiva» de la hisenda 
municipal durant els darrers tres 
exercicis.
en primer lloc, soler va parlar de 
la liquiditat immediata, és a dir, la 
capacitat que l’ajuntament té per 
respondre de manera immediata al 
pagament de factures. s’ha passat 
d’un 7,5% en el 2015 a un 19,9% 
en el 2016 i un 29,5% en 2017. 
«Sempre que es passe del 20% sig-
nifica que la hisenda pública té una 
bona liquiditat», va explicar soler.
Pel que fa a l’endeutament, cal as-
senyalar que el consistori ha hagut 
de fer front a dos sentències expro-

piatòries: la del sagrat cor per 7,2 
milions d’euros, i la d’ediFesa 
per 3,21 milions. en 2015, Gode-
lla tenia un deute per habitant de 
1.270€, en 2016 baixà a 1.232€ i 
en 2017 ha tornat a baixar fins a 
1.063€. «Tenim un nivell d’endeu-
tament alt però, tot i haver supor-
tat unes sentències que passen els 
10 milions d’euros, este nivell ha 
baixat en els últims tres anys», va 
manifestar el regidor.
el període mitjà de pagament re-
flexa el temps que passa des que 
entra la factura per registre d’en-
trada fins que l’Ajuntament la 
paga. en 2015 era una variable que 
no es valorava. en 2016 estava en 
37,9 dies i en 2017 s’ha baixat fins 
els 14,2 dies.
l’execució de les despeses ens 
parla del percentatge d’execució 
de tots els projectes que estaven 
previstos al pressupost. en 2015 
la xifra era de 81,8%, va pujar al 
89,1% en 2016 i al 89,2% en 2017. 
soler apuntà que «per damunt del 

80% ja parlem d’un nivell d’exe-
cució molt alt».
la despesa per habitant i any tam-

bé ha tingut una evolució positiva: 
de 763€ en 2015, a 776€ en 2016 i 
878€ en 2017.

També es va analitzar la inver-
sió per habitant, que va passar de 
98,6€ en 2015, a 72,7€ en 2016 i 
pujà a 159€ en 2017. eixa caiguda 
en 2016 s’explica perquè part dels 
diners que es podrien haver desti-
nat a inversos hagueren de fer-se 
servir per pagar 800.000€ de la 
sentència del sagrat cor.
Per últim, pel que fa a l’execució 
d’ingressos, ha anat del 81% en 
2015, al 102,6% en 2016 (un any 
«especialment excepcional», com 
així ho va qualificar Soler) i al 
92% en 2017. «Si fem la compa-
rativa entre l’execució de despeses 
i l’execució d’ingressos, veiem 
que només executant el pressu-
post, en 2017 ja hem tingut més de 
350.000€ de superàvit», comentà 
el responsable de l’àrea. 
Voro soler va concloure que la hi-
senda municipal «camina en una 
bona línia, doncs millora cada any, 
amb la qual cosa podem ser mode-
radament optimistes».

El compte general de 2017 ratifica 
una «evolució positiva» i un «moderat 
optimisme» de la hisenda municipal
soler Va analiTZar l’eVolució de disTinTs ParàmeTres duranT els dos darrers exercicis

El regidor d’Hisenda, Voro Soler, en un ple.

Godella rebaixa el seu deute del 126% al 104% en dos anys 
malgrat els 10,4 milions de sentències per expropiacions

agència 
Tributària

 el regidor d’hisenda de l’ajun-
tament de Godella, Voro soler, va 
presentar al darrer ple de setembre 
la liquidació del compte general 
2017, en la qual va parlar de l’evo-
lució del deute municipal durant 
els darrers exercicis. este deute 
ha baixat 22 punts de percentatge 
(del 126% al 104%) en només dos 
anys, tot i fent front als 10,4 mili-
ons d’euros que sumen les sentèn-
cies expropiatòries del sagrat cor 
(7,2) i d’ediFesa (3,2).
«el nivell d’endeutament és un 
dels elements que més en compte 
es té en les administracions públi-
ques, pel que s’ha de controlar i 
tractar de mantindre sempre en un 
nivell assumible per al municipi», 
va explicar soler. «en el nostre 
cas, té una especial rellevància 
perquè hem hagut de suportar una 
gran tensió degut a les sentències 
milionàries per expropiacions, que 

s’han sumat al deute financer his-
tòric que l’ajuntament ja acumu-
lava», afegí.
l’any 2014, l’ajuntament de Go-
della tenia un deute de 6.744.768€, 
això és, el 66,94%, amb la qual 
cosa es podria haver demanat un 
préstec sense cap problema en cas 
que hagués sigut necessari. en 
2015, este deute es va baixar en 
més de 300.000€, fins a 6.401.496€ 
(63,06%), però fou llavors quan 
arribà la primera sentència de 7,2 
milions d’euros per l’expropiació 
del parc de la devesa. el primer 
any, es van pagar 800.000€ gràcies 
al romanent de tresoreria d’exer-
cicis anteriors. amb tot, el nivell 
d’endeutament pujà fins el 126%, 
la qual cosa obligà a l’ajuntament 
a establir un Pla d’estabilitat Fi-
nancera. 
«el resultat fou immediat, i només 
en un any aconseguírem baixar 

uns 600.000€, fins el 108%», va 
exposar soler. en 2016 també es 
va liquidar un préstec bancari que 
s’havia demanat feia molts anys 
per a inversions.
Per últim, en 2017 s’ha aconse-
guit una altra baixada d’1,4 mili-
ons d’euros, fins els 4.313.966€ 
(104,68%). No obstant, arribà la 
segona sentència de 3,2 milions 
d’euros per l’expropiació del parc 
del Bovalar, i de la qual es liqui-
daren 850.000€ del romanent de 
tresoreria.
«Per tant, malgrat dos sentènci-
es que sumen més de 10 milions 
d’euros, hem aconseguit rebaixar 
notablement el deute del municipi i 
superar eixe moment de tensió que 
podria haver acabat amb l’ajunta-
ment intervingut», comentà el re-
gidor de l’àrea. «hem aconseguit 
el nostre objectiu superant, a més, 
les estrictes condicions de l’estat 

per poder accedir al Fie i rebre els 
7,8 milions que resten de les dos 
sentències i que es retornaran en 
deu anys, sent els dos primers sen-
se carència de capital», afegí. 
explicat d’una altra manera, les 
dos sentències expropiatòries han 
passat a ser deute financer que es 
preveu siga reduït en 600.000€ a 
finals d’este any aplicant el roma-
nent de tresoreria de 2017.
«Tot i que tenim un nivell d’en-
deutament alt, podem ser opti-
mistes i dir que la direcció en 
què camina la hisenda pública és 
molt bona, doncs hem aconseguir 
reduir esta tensió fent front a les 
sentències i sense renunciar a les 
polítiques de qualitat dels serveis, 
als programes culturals i d’oci de 
les distintes regidories i sense que 
la plantilla del personal municipal 
s’haja vist afectada», va concloure 
Voro soler, regidor d’hisenda.

 des del darrer 1 de setembre, 
l’ajuntament de Godella ha assu-
mit la gestió directa de l’agència 
Tributària
esta decissió suposarà un estalvi 
net per a les arques municipals 
d’entre 80.000€ i 120.000€, tal i 
com ha informat el regidor d’hi-
senda, Voro soler.
Fins este moment, el servei tribu-
tari el prestava una empresa priva-
da, els treballadors i treballadores 
de la qual han sigut absorbits per 
l’ajuntament. «es manté, per tant, 
el personal i la qualitat del servei, i 
a més aconseguim reduir costos», 
ha explicat soler.
de forma addicional, s’ha adquirit 
un programa informàtic de gestió 
tributària per prestar este servei, 
que «millorarà l’accessibilitat de 
la ciutadania a la seua relació amb 
l’ajuntament», tal i com ha apun-
tat el regidor.

Hisenda

hisenda
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el curs de deFensa Personal Femenina Tindrà lloc els dies 3, 10, 17 i 24 de 
noVemBre. TamBé hi haurà Formació de xarxes socials i seGureTaT Vial

Seguretat Ciutadana i Participació

seguretat ciutadana i Participació

 Formació
després de l’èxit de la primera 
edició –en que la demanda va tri-
plicar l’oferta-, el curs de defensa 
personal per a dones organitzat 
per la Policia local de Godella es 
repetirà en el mes de novembre. 
així ho ha comunicat el regidor 
de seguretat ciutadana, Fernando 
oliveros, que ha animat a totes les 
veïnes del municipi a apuntar-se 
per treballar la seua autoconfiança 
i adquirir tècniques i habilitats per 
a una major autoprotecció.
els dies 3, 10, 17 i 24 de novembre 
s’impartirà esta segona edició del 
curs en horari de 11 a 13:30 h en 
el col·legi cervantes. cal recordar 
que l’assistència és totalment gra-
tuïta, però s’ha de formalitzar la 
inscripció a través del correu for-
macion.policia@godella.es. les 
xiques menors de 18 anys hauran 
de presentar una autorització dels 
seus progenitors o tutors legals.
l’objectiu del curs és el de cons-
cienciar i instruir a les dones per 
tal de dotar-les dels conceptes bà-
sics d’autodefensa i que puguen 
respondre de manera immediata 
davant una situació real de perill. 
«la formació no està enfocada 
únicament a previndre possibles 
situacions de violència masclista, 
sinó també a oferir els recursos ne-
cessaris per a qualsevol àmbit de 
la seua vida quotidiana», ha expli-
cat oliveros.

Altres cursos
de manera addicional, la Policia 
local de Godella prepara més 
edicions d’altres cursos de forma-
ció, més enfocats a la comunitat 
educativa. «amb esta altra via, 
es busca que els menors tinguen 
un primer contacte amb la Poli-
cia local i que siguen conscients 
que els agents treballen per facili-
tar-los el seu dia a dia», ha dit el 
regidor. «l’educació primerenca 
és fonamental per tal que els xi-
quets i xiquetes adquirisquen unes 
correctes pautes de comportament 
en tots els àmbits de la seua vida», 
ha afegit. 

així, el primer dels cursos que 
està previst de celebrar-se serà el 
de seguretat vial, on se’ls ajudarà 
a ser uns vianants més autònoms i 
comportar-se correctament, també 
com a passatgers i com a conduc-
tors, doncs s’ha de recordar que 
les bicicletes han de complir les 
normes de circulació igual que la 
resta de vehicles.
altra de les temàtiques prevista és 
la de conscienciació dels perills 
existents en les xarxes socials, per 
tal que es puguen autoprotegir i no 
siguen vulnerables davant qualse-
vol perill. en este sentit, ja s’ha 
iniciat una campanya inicial de 

‘Policonsells’ a través de les xar-
xes de la Policia local de Godella, 
amb els quals s’intenta arribar a 
les llars i advertir i informar a les 
famílies per tal que extremen les 
mesures de protecció amb els seus 
fills i filles.
Per últim, hi haurà també cursos 
de formació interna per al perso-
nal de la Policia local. «una bona 
formació dels i les agents repercu-
tirà sempre en un millor servei al 
carrer i, per tant, una major segu-
retat per a tots els veïns i veïnes 
del municipi», ha conclòs Fernan-
do oliveros, regidor de seguretat 
ciutadana de Godella.

La Policia Local oferirà 
una nova edició del curs de 
defensa personal per a dones

La primera edició del curs va tindre un notable èxit de participació.

 l’ajuntament de Godella ha 
iniciat el procés de licitació per 
a l’adquisició d’un cotxe elèctric 
per a la Policia local. a més, el 
consistori habilitarà dos punts do-
bles de recàrrega semiràpida per a 
vehicles elèctrics -un a la porta de 
l’ajuntament i altre a la seu de la 
policia-, que podran ser utilitzats 
de manera gratuïta per qualsevol 
veí o veïna.
«ampliem el parc mòbil de la po-
licia i, a més, ho fem amb un ve-
hicle elèctric, la qual cosa implica 
una conducció més respectuosa 
amb el medi ambient, més barata, 
més suau i silenciosa (molt útil 
per al treball de prevenció) i amb 
menys despeses de manteniment 
respecte a un vehicle de gasoil o 
gasolina», ha informat el regidor 
de seguretat ciutadana, Fernando 
oliveros. 

Prevista la 
compra d’un 
cotxe elèctric 
per a la policia

l’ajuntament 
compra nous 
equips per a 
Protecció civil

 l’ajuntament de Godella, a 
través de la regidoria de seguretat 
ciutadana, ha destinat una parti-
da pressupostaria per a la compra 
de material per als membres de 
Protecció civil. en concret s’han 
adquirit huit cascos i huit equipat-
ges ignífugs per a la seua tasca de 
bombers.
el regidor responsable de l’àrea, 
Fernando oliveros, ha comentat 
que «esta era una despesa neces-
sària, doncs l’equip amb que con-
taven els membres del cos estava 
ja antiquat i necessitava d’una re-
novació urgent». 
d’altra banda, oliveros ha volgut 
agrair a tot l’equip de Protecció 
civil de Godella, encapçalat per 
luis iniesta, la gran tasca realit-
zada durant les festes patronals 
de Godella i rocafort, així com la 
seua presència en altres actes, per 
exemple, de la setmana del co-
merç o la setmana de les Persones 
majors. «és del tot encomiable el 
treball que este col·lectiu realitza 
de manera totalment voluntària», 
ha comentat oliveros. «sempre 
estan al servei de la ciutadania, 
ajudant als cossos i forces de segu-
retat de l’estat en tot allò que siga 
necessari, i no estan suficientment 
reconeguts», ha afegit.

 la mesa dels Pressupostos Par-
ticipatius s’ha reunit recentment 
per decidir, en base als resultats 
de les votacions i als informes 
elaborats pel personal de l’oficina 
tècnica municipal, quins projectes 
es duran a terme amb els 40.000€ 
amb que compta esta partida.
en primer lloc s’executarà la pro-
posta guanyadora (amb 88 vots), 
que consistia en l’ús d’energies 
renovables. s’ha decidit que es co-
mençarà per la instal·lació de pa-
nells solars en l’edifici de l’Ajun-
tament. 
en segona posició va quedar la 

proposta de millora del pati del 
col·legi el Barranquet (87 vots), 
que també es durà a terme mitjan-
çant la plantació d’arbres en les 
zones d’Infantil i Primària. La re-
gidora de Participació ciutadana, 
Tatiana Prades, ha explicat que 
algunes de les al·legacions pre-
sentades a esta proposta han estat 
desestimades. Per exemple, la ins-
tal·lació d’aspersors no es recoma-
na perquè pot suposar una font de 
legionel·la, així com la instal·lació 
d’una tanca per no considerar-se 
adient.
la tercera proposta amb més re-

colzaments fou el condicionament 
del parc situat junt al carrer sauces 
de campolivar, darrere del pavelló 
(76 vots). Prades ha explicat que 
esta obra, al tractar-se d’una in-
versió més important, s’executa-
rà amb l’ajuda del Pla Provincial 
d’obres i servicis (PPos) de la 
diputació de València.
Pel que fa a la repoblació forestal 
al carrer acàcies (70 vots), s’aten-
drà mitjançant la plantació d’uns 
20 exemplars d’arbres. la millora 
dels parcs de correos, del molí, 
junt a el Barranquet i de la torre-
ta de misildo (63 vots) ha quedat 

pendent de resoldre’s, doncs des 
de l’oficina tècnica es considera 
que s’ha de realitzar una audi-
toria per determinar quines són 
les necessitats i les deficiències a 
atendre. Per últim, es compraran 
instruments per al teatre capitolio 
(48 vots).
la regidora de l’àrea, Tatiana Pra-
des, ha explicat que amb esta re-
partició s’han adjudicat 20.000€ 
dels 40.000€ de la partida. la resta 
dels diners estan pendents d’adju-
dicar-se a l’espera del que succeïs-
ca amb l’auditoria de la proposta 
de millora dels parcs municipals.

Prades explica quins projectes s’executaran amb els Pptos. Participatius
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 Gala de l’esPorT
el darrer divendres 14 de setem-
bre, el teatre capitolio es va om-
plir per celebrar la tercera Gala de 
l’esport de Godella, un acte en què 
més d’un centenar d’esportistes 
van rebre un merescut reconeixe-
ment pels seus èxits durant la dar-
rera temporada i la seua carrera.
el regidor d’esports, Fernando 
oliveros, l’alcaldessa de Godella, 
eva sanchis, el regidor de Ben-
estar social, salvador soler, i la 
diputada d’esports, isabel Garcia 
van felicitar tots els esportistes i 
els seus clubs i els van lliurar els 
respectius trofeus. 

el periodista Pau molins va con-
duir la gala i va citar a l’escenari 
als representants de les distintes 
entitats esportives del poble, que 
foren presentaren els premiats: 
Beatriz Aleixandre i Tony Hernán-
dez (Club Atletisme A les Nou); 
sonia Pereira Villalobos, Jorge 
García Vernetta i marta Ten qui-
lis (club Karate Kenkyo); aleví a 
de futbol sala, infantil a de futbol 
sala, cadet femení de bàsquet i 
salvador Zamorano insa de karate 
(club esportiu sagrat cor); juni-
or femení a i units (club Bàsquet 
l’horta Godella); aleví cervantes 
(escola municipal de bàsquet Go-
della); José m. lacueva Ferrer, 

Luís M. Bueno Domínguez, Gre-
gorio Zamora Villaseñor (Penya 
ciclista cantonet); equip femení 
(Godella cF); andrea lucas cala-
tayud de natació, nacho Gil del-
gado de natació adaptada, Julia 
Bernabeu Baixauli i natalia an-
drés alonso de natació artística, i 
l’equip femení juvenil de la secció 
de waterpolo (club natació Go-
della); i el grup de dones del club 
de Pilota Valenciana, el primer de 
tota la comunitat Valenciana. Per 
últim, hi hagué un reconeixement 
especial a l’equip de cross escolar 
de l’ePla, campions d’espanya i 
que participaren amb notable èxit 
al campionat  del món a París.

Godella reconeix a més 
de 100 esportistes a la 
III Gala de l’Esport
hi haGué Premis molT esPecials, com el que es lliurà 
al Primer equiP Femení de PiloTa de ToTa la comuniTaT

El regidor d’Esports, Fernando Oliveros, i l’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, amb els guardonats.

 enguany, l’activitat ha comen-
çat prompte i amb notable èxit al 
club esportiu sagrat cor de Go-
della
a meitat d’agost l’equip de bàs-
quet junior femení va començar a 
preparar la fase d’ascens de pre-
temporada FAP que organitza la 
FBcV. des del principi, les xiques 
van competir molt bé, guanyant 
contra almussafes i contra caste-
lló. la primera derrota va vindre 
front a Vila Real, però la classifi-
cació per a la següent fase ja es-
tava aconseguida. A la semifinal 
contra el Teixereta d’ibi, l’equip 
es jugava l’accés a la categoria au-
tonòmica, i aconseguiren superar 
la prova amb nota, guanyant per 
més de 15 punts. ara, l’equip juni-
or femení del sagrat cor està entre 
les dotze millors de la comunitat.
les xiques del cadet també ens han 
donat una alegria. després de per-
dre el primer partit contra claret, 
-una de les canteres referència de 
la comunitat-, les godellenques es 
van refer i aconseguiren dos vic-
tòries contra l’eliana i dènia que 
els donaren el pas a les semifinals 
amb l’ílicitano d’elx. Pel fet d’ha-
ver sigut les millors segones de 

la competició, les del sagrat cor 
han obtingut el merescut premi de 
l’ascens.
d’altra banda, el cd sagrat cor 
va organitzar la seua escola es-
portiva ‘precole’, on un gran grup 
d’esportistes de totes les edats 
gaudiren de totes les activitats que 
feren.
des del club assenyalen que «té 
molt de mèrit el que estan fent les 
nostres jugadores i entrenadors, 
que gràcies al seu treball han col-
locat al cd sagrat cor com una de 
les poques canteres femenines de 
la comunitat que té dos equips en 
la màxima categoria autonòmica». 
el club té actualment secció mas-
culina i femenina amb 15 equips  
en totes les categories, des de 
babys fins a sèniors, dels quals 
huit són exclusivament femenins. 
«Tot aquet treball és gràcies a la 
col·laboració de la nostra escola i 
al seu grup directiu encapçalat per 
marian, la  directora. a més aquest 
estiu ens han renovat les pistes 
esportives i gaudim d’un espai de 
luxe en un entorn immillorable per 
a que els més menuts s’inicien a 
la pràctica esportiva», afirmen des 
del club.

Grans resultats de la secció 
femenina del cd sagrat cor

Foto de l’equip junior femení del Sagrat Cor.

Futbol i frontó46 monitors/es Killian Ruiz
 el regidor d’esports, Fernando 

oliveros, ha informat de les modi-
ficacions previstes al poliesportiu. 
d’una banda, el canvi de la gespa 
del camp de futbol -que no es va 
poder realitzar en agost per la pre-
temporada- es farà previsiblement 
en n adal. i d’altra, també es can-
viarà la reixa de la pista de frontó.

 com cada temporada, la tasca 
que fans els 46 monitors i moni-
tores, contractats directament per 
l’ajuntament, resulta fonamental 
per al bon funcionament del servei 
esportiu. hi ha 16 monitors de fút-
bol, 15 de bàsquet, 2 de karate, 6 
de tenis i pàdel, 1 de gimnàs, 1 de 
pilota i 5 d’altres activitats.

 el jugador del Godella cF, Ki-
llian Ruiz, va estar convocat per la 
selecció de futbol sub19 d’andor-
ra per disputar l’europeu entre el 
10 al 16 d’octubre a suïssa. 
des del Godella cF i des de la re-
gidoria d’esports de l’ajuntament 
de Godella felicitaren el jove juga-
dor per aquest èxit.

Esports

 les distintes seccions del cn 
Godella comencen una nova tem-
porada després de donar moltes 
alegries en la 2017/2018, comen-
çant per l’equip femení juvenil 
de waterpolo, que aconseguí ser 
primer classificat de la Comunitat 
Valenciana.
menció especial també mereix el 
jugador juvenil daniel alvariño, 
que fou seleccionat fins a quatre 
ocasions entre els 15 millors d’es-
panya de la seua edat i convocat 
al Programa Nacional de Tecnifi-
cació esportiva i seguiment Per-
sonalitzat.
d’altra banda, l’equip de 2ª divi-
sió nacional va quedar quart clas-
sificat en lliga. L’aleví va guanyar 
la lliga i, a més, s’aconseguiren 

dos segons llocs i tres tercers.  
en natació artística, s’aconsegui-
ren un total de 14 medalles entre 
el Vii campionat obert autonò-
mic de la comunitat Valenciana, 
el campionat de Promoció de ru-
tines de la comunitat Valenciana 
i el open de natació artística de 
castilla la mancha.
Per últim, en natació, nacho Gil 
delgado va triomfar al campionat 
autonòmic de diversitat intel·lec-
tual: or en 100 metres papallona en 
la seua categoria i plata en la prova 
final, plata en 50 metres papallona 
en la seua categoria i plata en 100 
metres lliures en la seua categoria.
andrea lucas va ser campiona au-
tonòmica en categoria infantil del 
circuit d’aigües obertes de la cV.

Temporada per al record de les 
seccions del cn Godella
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 lecTura Fàcil
l’accés a la lectura i a la infor-
mació és un dret i una necessitat 
social. Per això, la iFla (Federa-
ció internacional d’associacions 
i institucions Bibliotecàries) ha 
desenvolupat unes directrius desti-
nades a estimular la publicació de 
materials de lectura fàcil. es tracta 
de textos que faciliten la lectura 
i la comprensió, i que estan diri-
gits a totes aquelles persones que 
presenten difi cultats lectores, ja 
siguen transitòries o permanents.
en el compliment d’este objectiu 
juguen un paper fonamental les 
biblioteques públiques. i en con-
cret, la Biblioteca de Godella, que 
en una aposta decidida per este 
recurs, ha creat recentment, jun-
tament amb la cooperativa valen-
ciana Koynos, un ‘club de lectura 
fàcil’ per a l’alumnat del centre i 
de la seua escola d’adults.
en este club «es treballaran mate-
rials adaptats a persones amb ne-
cessitats especials amb l’objectiu 
de millorar les competències lec-
tores i facilitar l’accés igualitari a 
la cultura, la informació i la comu-
nicació», ha explicat la regidoria 
de l’àrea, Paquita mocholí.
la biblioteca municipal ja ha ad-
quirit diversos exemplars d’estos 
llibres. 

a més, des del darrer 3 d’octubre, 
dos grups de 10 persones del cee 
Koynos –un del centre d’adults i 
altre de l’escola- acudeixen cada 
dimecres en horari de 10 a 13 h 
al centre cultural xicranda a prac-
ticar la lectura. l’ajuntament els 
posa a la seua disposició una aula 

de l’ePa.
mocholí ha afegit que «des de 
l’ajuntament de Godella anem a 
posar tots els recursos que esti-
guen al nostre abast per a que cap 
usuari o usuària es quede sense po-
der accedir a un dret bàsic com és 
el dret a la lectura».

La biblioteca crea un 
club de lectura fàcil
l’alumnaT del Koynos acudeix els dimecres a la 
BiBlioTeca, on Tenen accés a esTe TiPus de lliBres

Dos grups del Koynos que participen al club de lectura fàcil.

Solucions: orella, turmell, panxa, galta, cama, esquena, melic, gen-
oll, ungla, coll, muscle, braç, colze, parpella.

 l’ajuntament de Godella con-
tinua treballant per dotar a l’ofi ci-
na de Promoció del Valencià d’un 
traductor o traductora de valen-
cià que puga exercir de tècnic de 
l’àrea.
segons informen fonts institucio-
nals, està previst que les bases per 
al procés de selecció d’este tècnic 
s’aproven en la propera mesa de 
negociació.

 la regidora Paquita mocholí, 
ha informat que ja està adjudicat 
el projecte per acristallar la zona 
infantil de la biblioteca municipal 
i que les xiquetes i els xiquets pu-
guen gaudir dels seus llibres en un 
espai separat al de la resta d’usu-
aris. Ja existeix una zona infantil 
amb llibres per als més menuts, i 
es preveu que s’instal·le el cristall 
abans de la fi  d’any.

Plaça traductorZona infantil

 L’escriptora Norma González 
Peralta presentarà el seu llibre 
‘alfonsina y yo. un homenaje’, 
el proper dimarts 6 de novembre a 
les 19:00 h en la biblioteca muni-
cipal de Godella.
l’autora estarà acompanyada per 
Julio delgado a la guitarra. Junts 
recordaran la gran fi gura de la po-
eta i escriptora argentina del mo-
dernisme, alfonsina storni, en el 
seu 126 aniversari del seu naixe-
ment.
no és el primera cop que Gon-
zález Peralta visita la biblioteca 
de Godella. en el mes de febrer, 
va presentar ‘Visiones’, una obra 
poètica dedicada especialment a 
paisatges de la seua terra natal, 
uruguai.
durant l’acte de presentació, el lli-
bre ‘alfonsina y yo. un homenaje’ 
estarà disponible per a totes aque-
lles persones interessades.

Norma González presenta el seu nou llibre a Godella

 la revista infantil ‘camacuc’, 
escrita íntegrament en valencià per 
autores i autors autòctons, ja està 
disponible de manera gratuïta a la 
Biblioteca de Godella.
el contingut de la revista abasta 
elements transversals de l’educa-
ció, com la solidaritat, la pau, la 
salut, l’ecologia i les relacions per-
sonals. «és una publicació molt 

interessant perquè fomenta la lec-
tura en el nostre idioma i potencia 
la creativitat dels més menuts», ha 
explicat la regidora de Promoció 
del Valencià, Paquita mocholí. 
Passa’t per la biblioteca municipal 
i demana el teu exemplar de la re-
vista ‘camacuc’, a la qual trobaràs 
còmics i contes en valencià d’allò 
més divertits.

la revista en valencià ‘camacuc’, 
disponible gratis a la biblioteca

Exemplars de la revista ‘Camacuc’.

Troba el nom de 14 parts del cos

La biblioteca, plena durant la presentació de ‘Visiones’.
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l’aJunTamenT de Godella ha PosaT en marxa el Visor 
PressuPosTari i un nou PorTal de TransParència

 TransParència
el passat mes d’octubre, gràcies 
a la subvenció de la conselleria 
de Transparència, responsabilitat 
social, Participació i cooperació i 
a la de la diputació de València, 
van vore la llum tant el Visor Pres-
supostari com el Portal de Trans-
parència propis de l’ajuntament 
de Godella, dues eines web que 
ajuden a consultar de forma fàcil, 
interactiva i atractiva tota la infor-
mació municipal.
Tal i com ha explicat el regidor de 
Transparència i Modernització, 
Joan alonso, «en el visor pressu-
postari, es poden consultar les des-
peses i ingressos amb desglossa-
ments econòmics i per programa, 
amb la possibilitat de comparar 
exercicis pressupostaris de forma 
global o parcial».
També es podran consultar l’estat 
d’execució trimestral del pressu-
post anual amb indicació de les 
diferents despeses i ingressos ja 
executats, el termini mitjà de pa-
gament a proveïdors, l’evolució 
del deute i la sostenibilitat finan-
cera.
d’igual forma es mostrarà la infor-
mació de tresoreria, amb indicació 
de l’índex de morositat i especial 
atenció a la pressió fiscal, amb una 
calculadora pressupostària que si-
mula en xicoteta escala el que per-
centualment aportem a cada servei 
municipal.
alonso destaca que «el visor és 
una eina fonamental per tal que 
tota la ciutadania puga saber el 
destí que es dóna als diners amb 
els que cadascú contribuïm al sos-

teniment comú be amb els impos-
tos i taxes municipals be a través 
de les transferències de l’estat i de 
la Generalitat Valenciana».
en el portal de transparència s’ha 
efectuat una unificació de contin-
guts amb els de la web municipal, 
creant un portal de transparència 
propi sense la dependència del 
portal de l’estat, donats els pro-
blemes de connectivitat i maneig 
que aquest tenia.
en el portal de transparència es 
poden consultar tots els continguts 
que anteriorment estaven, però 
amb una major accessibilitat de 
les dades. així, es pot vore, entre 
altres continguts, la composició, 
convocatòries i videoactes del Ple, 
les retribucions de les regidories, 

les convocatòries i acords de la 
Junta de Govern local, les dife-
rents agendes d’alcaldia, regido-
ries i d’activitats, la contractació 
de l’ajuntament, el Pressupost, els 
diferents inventaris, les subvenci-
ons i les ofertes Públiques d’ocu-
pació, etc. 
Joan alonso ha volgut agrair a la 
conselleria de Transparència i a la 
delegació de Transparència de la 
Diputació el recolzament rebut per 
a la implementació del Visor Pres-
supostari i el Portal de Transparèn-
cia. a més a més, ha recalcat que 
les dos eines «són part del recolza-
ment material i informàtic neces-
sari per al compliment de les lleis 
de Transparència i de l’ordenança 
de Transparència municipal que es 
troba en tramitació».

Noves eines per a una 
major transparència

El regidor Joan Alonso, durant una intervenció al ple municipal.

 al llarg de l’últim trimestre de 
l’any la web municipal es sotmetrà 
a un canvi d’imatge. així ho ha fet 
saber el regidor de Modernització, 
Joan alonso.
este canvi d’imatge de la web 
municipal es farà amb l’objectiu 
d’adaptar-la als estàndards actuals, 
per tal de facilitar l’accés i desta-
car els continguts més interessants 
i demandats, sense oblidar la per-
sonalització i imatge corporativa.
«amb el canvi es diferenciarà la 
navegació des d’un ordinador de 
sobretaula i des d’un dispositiu 
mòbil, potenciant aquelles ferra-
mentes més adequades per a cada 

tipus de navegació, però intentant 
oferir una experiència atractiva i 
fàcil, que permeta trobar la infor-
mació cercada en un moment», ha 
explicat el regidor Joan alonso.
la nova imatge permetrà un accés 
ràpid i diferenciat a informació 
de l’ajuntament i dels diferents 
departaments, a la informació de 
Transparència i el visor pressupos-
tari, a les notícies i a les diferents 
agendes. 
Tampoc oblidarà la promoció de 
l’app municipal per a descarre-
gar-la directament i de manera 
gratuïta als nostres dispositius mò-
bils, ja siguen android com ios.

 amb el començament d’un nou 
curs escolar, l’ajuntament de Go-
della torna a apostar per la gestió 
pública i directa dels distints ser-
veis que ofereix, tant a l’àrea es-
portiva com a la cultural, de joven-
tut, i altres.
Fidels a aquesta filosofia, s’han 
contractant a 33 monitors espor-
tius, 20 professors en el conser-
vatori, 8 professors en escola de 
persones adultes, i 4 persones per 

a escoles matineres. a més, en es-
tiu 23 persones estigueren treba-
llant a l’escoleta d’estiu. i també 
es comptarà amb personal propi de 
la casa per a l’escola de nadal. 
l’alcaldessa de Godella i regido-
ra de Personal, eva sanchis, ha 
destacat que «continuem fent una 
aposta decidida per la gestió públi-
ca dels serveis i la creació d’ocu-
pació dins del poble per a la nostra 
gent més jove».

es prepara un canvi a la web 
municipal per facilitar la 
navegació en distints dispositius

l’ajuntament aposta per la 
gestió directa dels serveis i 
contracta vora 70 persones

 la nova llei de contractes és, 
enguany, la norma que possible-
ment més de cap porte als ajunta-
ments de tota la comunitat Valen-
ciana i de tot l’estat. Godella no és 
una excepció.
els canvis en la gestió que aques-
ta norma estableix comporten una 
sèrie d’actuacions conjunturals i 
estructurals que l’ajuntament està 
implementant de forma paulatina.
el canvi en la tramitació dels con-
tractes menors, les modificacions 
en les licitacions i tipus de proce-

diments, les exigències de trans-
parència i d’administració electrò-
nica estan siguent incorporats als 
procediments municipals per part 
de tota la plantilla, especialment 
pel departament de contractació.
des del departament de contracta-
ció es portarà a la Junta de Govern 
de forma imminent l’aprovació 
de tots els plecs tipus de tots els 
procediments previstos per la nova 
llei de contractes, que han estat 
elaborats en paral·lel a les diver-
ses licitacions publicades. així, 

l’ajuntament comptarà amb uns 
plecs o relacions de clàusules ad-
ministratives tipus que permetran 
agilitzar les tramitacions, ja que 
només caldrà elaborar els plecs de 
prescripcions tècniques i adequar 
els annexos corresponents per en-
llestir aquesta fase de la contrac-
tació.
al mateix temps el departament 
ha continuat amb la tramitació or-
dinària de la contractació, gestio-
nant la part de contractació menor 
de l’ajuntament que li correspon, 

publicant o finalitzant diverses li-
citacions (subministrament ener-
gia elèctrica, subministrament 
comunicacions mòbils, rènting 
gespa camp de futbol, asfaltat 
carrer major, ... ), assessorant els 
diversos departaments en la gestió 
de la contractació, iniciant els pro-
cediments pendents i seguiment 
i finalització dels publicats ante-
riorment a l’entrada en vigor de la 
nova llei de contractes.
Joan alonso, regidor de contrac-
tació ha valorat molt positivament 

la implicació de tot el personal del 
departament de contractació en 
l’adequació a la nova llei de con-
tractes i ha destacat que encara hi 
ha coses pendents, de caire més 
estructural, com és l’adequació a 
la licitació electrònica i l’elabora-
ció d’un Pla de contractació amb 
implicació activa de tots els de-
partaments municipals coordinats 
per la secretaria i la intervenció 
municipal.

els distints departaments de l’ajuntament s’adapten a la nova llei de contractes

L’alcaldessa i regidora de Personal, Eva Sanchis.
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El Comitè d’Agermanament 
prepara noves activitats
els ProPers mesos Tindrem música, inTercanVis i les marchés de noël

 amb l’inici de curs també es 
va reprendre el treball del comitè 
d’agermanament de Godella amb 
els pobles del món, presidit pel re-
gidor de l’àrea, Paco aràndiga. 
el darrer 19 de setembre es va ce-
lebrar una reunió de coordinació 
per preparar les activitats que tin-
dran lloc durant els propers mesos.
en primer lloc, la Jove orquestra 
del Sagrat Cor realitzarà el pro-
per 2019 la seua visita a França, 
on rebrà l’orquestra de l’école de 
musique.
d’altra banda, el director de l’ime 
(institut médico-educatif) té pre-
vist la seua visita a Godella durant 
el trimestre vinent. Tornarà a Fran-

ça amb el personal de Koynos, que 
aniran uns dies a conèixer el cen-
tre.
a més, com ve sent habitual els 
darrers anys, els membres del co-
mitè d’agermanament de Godella 
i representants de l’ajuntament 
participaran en els marchés de 
noël, els dies 24 i 25 de novem-
bre a Bailly i l’1 i2 de desembre a 
noisy le roi.
Per últim, en la reunió del comitè 
es va parlar d’altres activitats que 
queden pendents i que podrien re-
alitzar-se en un futur, per exemple 
en l’àmbit esportiu: bàsquet feme-
ní, pàdel, ciclisme o bàdminton. 
També encamp podria rebre els 

claveles rojos per a un concert, i 
està previst la celebració durant el 
proper trimestre del cap de setma-
na de l’esquí.
en un altre ordre de coses, cal re-
cordar i destacar que ja és efectiu 
l’agermanament del municipi ita-
lià de lanuvio amb Godella i Bur-
jassot. un pacte que es materialit-
za al voltant de la figura del tenor 
Giaocomo lauri-Volpi, originari 
de lanuvio i que va viure junt amb 
la seua dona, la soprano alicanti-
na maria ros, a Burjassot, on va 
morir. està soterrat al cementeri de 
Godella. 
Tant Godella com Burjassot ja ha-
vien aprovat inicialment esta unió 

en respectives sessions plenàries 
l’any passat. el regidor d’agerma-
nament de Godella, Paco aràndi-
ga, es va congratular d’esta unió, i 
es va referir a les paraules expres-
sades pel comitè d’agermanament: 
«per fi Godella fa honor a un dels 
seus fills més cèlebres». En breu 
es prepararan els actes protocol·la-
ris de signatura entre els represen-
tants dels distints municipis.
des del comitè d’agermanament 
de Godella vos conviden a seguir 
totes les seues novetats a la seua 
pàgina web i xarxes socials, així 
com a participar de les activitats 
i demanar informació per conèi-
xer-los de més a prop.

Imatges dels intercanvis escolars a París i Godella amb estudiants de Noisy le Roi.

 el regidor de comunicació, 
Paco aràndiga ha explicat quines 
publicacions es realitzen i quin és 
el protocol que s’utilitza per trac-
tar d’evitar errades en la difussió i 
cobertura d’actes.
«Treballem amb el Google calen-
dar com a ferramenta on les dis-
tintes regidories programen les se-
ues activitats. esta informació ens 
serveix a nivell intern per evitar 
contraprogramar i també per donar 
una correcta difussió a través dels 
cartells (mensuals), tríptics (bi-
mensuals) i Bim (trimestral) que 
editem i imprimim. Però també és 
una informació pública que es pot 
consultar a la pàgina web munici-
pal» , ha explicat.
«Tractem que la programació de 

les diferents àrees estiga tancada, 
almenys, amb dos mesos d’antel-
lació, per poder promocionar-la 
tant als cartells com als tríptics. 
no obstant, poden haver-hi canvis 
d’última hora, com va succeïr amb 
alguns actes de les darreres festes 
patronals. en eixos casos, recoma-
nem que descarreguen l’app muni-
cipal -gratuïta tant per a ios com 
per a android- on podran consul-
tar la darrera versió actualitzada 
de tota la informació», ha afegit.
aràndiga també ha fet saber que 
al Facebook de l’ajuntament es 
pot consultar una videoagenda els 
dilluns i una agenda de cap de set-
mana els divendres. si volen rebre 
la newsletter setmanal escriguen 
un mail a premsa@godella.es

 l’ajuntament de Godella s’ha 
acollit al programa emPuJu 2018 
de garantia juvenil gràcies al qual 
set joves treballaran a l’adminis-
tració durant un any.
un d’ells, carlos rivera, grau 
superior de desenvolupament 
d’aplicacions Web, estarà formant 
part dels departaments de comu-
nicació i Modernització.
durant els mesos que hi serà, car-
los ajudarà en la posada en marxa 
de la nova web municipal, les mi-
llores en l’app i altres tasques com 
la gestió de xarxes socials, el re-
colzament en temes de disseny o la 
pujada d’informació al portal web.
«serà de gran ajuda tindre una per-
sona més al departament», ha dit 
aràndiga, regidor de comunicació.

 durant els darrers mesos, al 
programa d’informació municipal 
de ràdio Godella, ‘Bim ràdio 
3.0’, s’han realitzat dos rondes 
d’entrevistes.
d’una banda, amb les cinc onGs 
que formen part del programa 
d’ajuda internacional i amb què 
col·labora cada any l’ajuntament 
de Godella per conèixer els seus 
projectes.
i d’altra, amb els polítics del grup 
de govern i un representant de 
cada partit de l’oposició per fer ba-
lanç del que portem de legislatura i 
repassar els seus objectius de cara 
a la recta final de la legislatura.
Totes estes entrevistes es poden 
escoltar i descarregar a la pàgina 
web de ràdio Godella.

Paco aràndiga explica el 
protocol de comunicació

incorporació 
de l’emPuJu

entrevistes a 
polítics i onGs

 en el mes d’abril de 2017, la 
Federació Valenciana de munici-
pis i Províncies va constituir ofici-
alment la xarxa d’emissores mu-
nicipals Valencianes (xemV), un 
ampli grup de ràdios de titularitat 
pública municipal, que ja porta un 
seguit d’anys treballant conjunta-
ment per tal de guanyar força en el 
panorama radiofònic valencià. 
una de les iniciatives que van 
emprendre durant el curs passat 
va ser la posada en marxa del pro-
grama ‘el rall’, elaborat conjun-
tament per les diferents emissores 
de la xarxa –a la qual pertany rà-
dio Godella- amb informació de 
proximitat de cada poble. durant 
dos hores a la setmana, els oients 
poden escoltar notícies, entrevis-
tes, reportatges i agenda de dife-
rents municipis de nord a sud de la 
geografia valenciana.
«el principal objectiu del progra-
ma és el de potenciar la xemV, 
vertebrant totes les emissores re-
partides pel territori valencià, amb 
un espai propi d’informació i en-
treteniment», afirmen fonts de la 
xarxa. amb eixa intenció, i amb 
l’objectiu de millorar encara més 
el contingut, ha començat la sego-
na temporada d’aquest programa 
que es pot escoltar a ràdio Go-
della (98.0 Fm o radiogodella.es) 
cada divendres de 10 a 12 hores. a 
més, també es pot seguir ‘el rall’ 
mitjançant el podcast, que es pot 
trobar a la pàgina ixoox.com.

 comença una nova tempora-
da de ràdio Godella, la graella 
definitiva de la qual es publicarà, 
tant al web de la ràdio com al web 
municipal, pròximament. clàssics 
com ‘la hora de Kayako’, ‘la 
Pinacoteca de radio’, ‘el Vaixell’ 
o l’espai d’informació local ‘Bim 
ràdio 3.0’ continuaran oferint els 
seus programes produïts als estu-
dis del centre cultural xicranda. a 
més, també es podran escoltar les 
propostes més destacades de les 
altres ràdios de la xarxa d’emis-
sores municipals Valencianes.
així mateix, el regidor de comu-
nicació, Paco aràndiga, ha fet una 
crida a totes aquelles persones que 
vulguen col·laborar i participar de 
la programació de ràdio Godella 
doncs, tal i com ha recordat, qual-
sevol persona té l’oportunitat de 
fer un programa sobre qualsevol 
temàtica. els interessats i interes-
sades poden passar per l’edifici de 
xicranda a informar-se o també 
poden telefonar al 610101196.

es consolida 
‘el rall’

nova temporada 
radiofònica
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El racó de les associacions

 los criterios medio ambientales 
del equipo de Gobierno muncipal 
(Bloc-compromís-Psoe-eu) de-
jan mucho que desear, a no ser que 
a última hora aparezca la “mare-
deueta” y ponga soluciones.
nosotros proponemos “sentido 
común” con nuestro territorio y 
conservar lo poco que nos queda 
de l’horta y sobre todo de la mon-
tanyeta-Torre Pirata- la  canyada 
de Trilles, la lloma dels Frares, 
el Bovalar, la lloma dels can-
tals, antes que sea demasiado tarde 
y las constructoras pasen las ma-
quinas, excavadoras y lo llenen de 
más ladrillos, cemento y asfalto, 
como hace poco tiempo ya pasó 
con la lloma de Gualo y que aho-
ra tenemos un centro comercial 
que nadie necesitaba.
no es pedir mucho, es intentar 
dejar jardines, parques y espacios 
verdes tan necesitados hoy día y
respetar la huerta y los montes 
mediterráneos por todas y todos 
las personas de nuestra comarca 
de l´horta nord.
NO a las modificaciones del 
nuevo PGOU 2018 que solo 
destruyen.

Godella en 
lluita contra les 
inundacions

 Fundació Tea a través de su 
servicio de ocio, ofrece una serie 
de actividades lúdicas en grupo, 
que pretende que las personas 
adultas con Trastorno del espectro 
autista (Tea), desarrollen sus ha-
bilidades sociales, la interacción 
con otras personas, el medio que 
les rodea, así como la promoción 
de la autonomía personal y su au-
todeterminación entre otros objeti-
vos. Para alcanzar estos objetivos 
se llevan a cabo dos proyectos:
el proyecto “club de amigos 
TEA” consiste en realizar rutas 
culturales, paseos y meriendas por 
Valencia los sábados por la tarde 
con una duración de 3 horas. 
el proyecto estancias Vacaciona-
les ofrece estancias y actividades 
programadas de carácter lúdico, 
en hoteles, albergues, casas rura-
les, etc. que se encuentran en po-
blaciones próximas a Valencia. 
esto no podría hacerse realidad 
sin la increíble labor que realiza 
el voluntariado, que mediante su 
apoyo posibilita que todos estos 
proyectos se puedan llevar a cabo 
y nuestros chicos y chicas puedan 
disfrutar de un ocio y Tiempo li-
bre de calidad. 
contacta! Tlf: 639880132
email: ocio@fundaciotea.org

Fundación Tea

 la nova junta directiva de l’as-
sociació de jubilats s’ha presentat 
en societat a Godella. els nous 
membres són enrique Pedro na-
varro aparicio (president), miguel 
escullero illana (vicepresident) i 
Felipe García ortega (secretari).
amb ells es va reunir a principis 
del mes de setembre l’alcaldessa 

de Godella i regidora de serveis 
municipals, eva sanchis, per 
comprometre’s a fer un esforç per 
millorar el manteniment de la seu 
d’esta associació, ubicada a l’edi-
fici municipal Vila Teresita.
en la reunió es tractaren temes 
com la millora de la neteja, la pin-
tura de les terrasses i la retirada 

dels tendals trencats, l’estat actual 
del mobiliari, la remodelació de 
la pista de petanca, i qüestions de 
manteniment elèctric i informàtic. 
També es va parlar de possibles 
col·laboracions amb altres associ-
acions del poble. 
actualment, l’associació compta a 
Godella amb uns 700 socis.

 l’associació del casal de la Pau 
de Godella celebrarà, un any més, 
el seu rastrell solidari amb l’objec-
tiu d’arreplegar fons i ajudar a la 
reinserció de les persones amb què 
treballa. 
el rastrell estarà obert al hall de 
l’edifici Xicranda entre el 19 no-
vembre i el 2 desembre. l’acte 
d’inauguració tindrà lloc el dilluns 
26 de novembre a les 19 h.

nova junta directiva de l’associació de jubilats

el casal de la Pau prepara el seu rastrell solidari

 com cada any, les distintes re-
gidories de l’ajuntament de Gode-
lla signen els seus convenis anuals 
per recolzar econòmicament les 
associacions del poble. els regi-
dors i regidores del grup de govern 
s’han reunit durant estos dies amb 
les persones responsables de les 
distintes entitats per renovar estos 
convenis de col·laboració.

signatura de 
convenis

A l’esquerra, la nova junta directiva de l’associació de jubilats. A la dreta, reunió amb Eva Sanchis.

Imatge del rastrell de l’any passat a l’edifici Xicranda.Signatures amb les associacions.

 com cada any comencem un 
nou curs i cada vegada amb mes 
ganes i il·lusió, per això, el pròxim 
20 d’octubre en la plaça de l’es-
glésia sant Bartomeu estan convi-
dats tots els xiquets i xiquetes, a 
partir dels 8 anys, per a realitzar 
activitats molt divertides per mo-
tiu de l’inici de curs de Júniors 
som rent. 
Però hi ha més! Perquè tots els 
dissabtes realitzarem activitats 
molt divertides i excursions cul-
turals amb l’objectiu d’aprendre 
amb el nostre amic Jesús , conèi-
xer gent nova igual que nous llocs 
de diferents comunitats autòno-
mes i conviure en acampades. una 
salutació cordial de part de tots els 
monitors, que ja estem preparant 
aquest nou curs molt il·lusionats. 
Sempre units!

Juniors som 
rent Godella
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Partits polítics

el Parc de la 
devesa que, 
tras un lar-
go y costoso 
proceso, por 
fi n pertenece 
a l@s gode-

llenses, constituye una masa fores-
tal de unos 16000 metros cuadra-
dos situada al sureste del término 
municipal. su situación privilegi-
ada, lindando con el casco urbano 
y con la huerta, y su interesante 
y variada fl ora, le otorgan unas 
características únicas en la co-
marca de l’horta nord. desde la 
agrupación local del PsPV-Psoe 
y su grupo municipal en Godella 
consideramos que se deben propo-
ner usos encaminados al disfrute 
y puesta en valor de este espacio 

como recurso ambiental, preser-
vando para la ciudadanía de Gode-
lla este singular entorno.
Para paliar la situación de deterio-
ro y la falta de accesibilidad, tanto 
a pie como para cualquier vehículo 
de emergencia, el equipo de Go-
bierno solicito a la diputación de 
Valencia, a través del programa 
de ayudas PPos, la dotación pre-
supuestaria necesaria para poder 
realizar el proyecto y las obras 
que nos permitan garantizar el 
acceso al parque. las actuaciones 
contempladas incluyen el acceso 
a zona de entrada, canalizaciones 
para riego, vallas, reparación de 
los caminos y algún mobiliario 
como bancos y fuentes. sin em-
bargo, no se actuará en otras zo-
nas hasta que no se consensuen los 

usos y el grado de protección.
el Psoe propuso la protección del 
parque mediante la fi gura jurídica 
denominada “ParaJe naTu-
ral municiPal”, y en lo re-
ferente a los usos, consideramos 
que sería interesante diferenciar la 
zona norte y sur del parque.
En la zona norte, con una super-
fi cie de 6200 m2, proponemos la 
creación de un espacio lúdico-de-
portivo dedicado especialmente a 
personas mayores y niños. con-
sistente en un recorrido cardiosa-
ludable formado por una serie de 
instalaciones ligeras y adaptadas 
al entorno que permitan al ciu-
dadano mejorar su forma física. 
asimismo, resultaría interesante la 
instalación de un espacio de par-
que infantil-juvenil de aventura 

adaptado al entorno natural que 
contara con recorridos de tirolinas, 
columpios y toboganes. en esta 
zona también resultaría adecuada 
la instalación de una zona de pic-
nic con mesas y sillas de madera, 
para crear un espacio que fomente 
la convivencia.

En la zona sur, de 9800 m2 de 
superfi cie, se propone un espacio 
lúdico-cultural dedicado al me-
dio ambiente. una propuesta in-
teresante sería la adaptación del 
camino existente a senda inter-
pretativa de la huerta y del bosque 
mediterráneo, orientada a cubrir 
tres funciones básicas: conserva-
ción, divulgación y puesta en va-
lor del entorno; explicar de forma 
fácil el legado histórico, biológi-

co, cultural y patrimonial. el ob-
jetivo sería aportar al visitante un 
conocimiento de por qué y en qué 
sentido es importante el “Parc de 
la devesa”. en lo concerniente a 
la divulgación de la huerta, se po-
drían instalar paneles informativos 
sobre la historia y evolución de 
l’horta de Godella para dar a cono-
cer a las nuevas generaciones los 
usos y costumbres del pasado, pre-
sente y futuro agrícola de sus gen-
tes, haciendo especial hincapié en 
la real acequia de moncada, y la 
importancia que este modo de vida 
tiene para muchos vecinos. en cu-
anto al bosque mediterráneo, se 
podrían colocar paneles explicati-
vos sobre su singular ecosistema y 
sobre las especies vegetales que se 
pueden encontrar en este entorno.

nuestro ‘Parc de la devesa’

1. ara hi ha 
més profes-
sorat per es-
tudiant que 
mai, gràcies a 
l’augment de 
docents, fi ns 

a arribar a 69.871. s’ha rebaixat la 
ràtio d’alumnes per aula a 22, molt 
per davall de la mitjana estatal.
2. més de 228 milions d’euros per 
ajudar a persones aturades de llarga 
durada o majors de 30 anys, mit-
jançant el pla avalem experiència.
3. sanitat universal. encara que a 
la dreta no li agrade, els drets fona-
mentals mai no poden ser un nego-
ci, per això, ara qualsevol persona 
que ho necessite rebrà atenció sa-
nitària.
4. ara hi ha 70.000 persones més 

dins del sistema d’atenció a la de-
pendència. s’ha fet un gran esforç 
per a reduir les llistes d’espera i 
aconseguir la xifra més alta de per-
sones benefi ciàries en la nostra his-
tòria, un detall que al PP se li oblida 
mencionar.
5. educació gratuïta també per als 
més menuts. s’inicia el nou curs 
amb més de 14.000 places gratuïtes 
en escoletes infantils de 0-3 anys, 
d’aquesta forma, moltes famílies 
que abans no podien dur als seus 
xiquets i xiquetes a l’escola infantil 
tenen garantit este dret.
6. ser trans ja no es considera una 
patologia. encara que semble men-
tida, abans de la “llei Trans”, les 
persones transsexuals no només 
no tenien reconeguts tots els seus 
drets, sinó que eren considerades 

malalts mentals.
7. augmenta la protecció del nos-
tre patrimoni natural. amb la nova 
llei d’espai naturals Protegits re-
forcem en més de 300.000 hectàre-
es les àrees d’infl uència de la Xar-
xa de Parcs naturals i millorem la 
protecció del nostre territori.
8. hem eliminat el copagament far-
macèutic i les persones més vulne-
rables ja no han de pagar pels seus 
medicaments.
9. més de 5.400 joves han trobat 
la seua primera oportunitat labo-
ral gràcies al «Pla avalem Joves». 
Perquè trobar feina sense experièn-
cia pot ser missió impossible, amb 
aquest pla s’ajuda als menors de 30 
anys a millorar el seu cV.
10. hem passat dels barracons a les 
escoles de veritat. mentre amb el 

PP més de 8.000 alumnes estudia-
ven en barracons, amb el Botànic 
més de la meitat ja estudien en au-
les dignes i la resta té el seu col·legi 
en construcció.
11. es duplica el pressupost per a 
la producció ecològica i s’impulsa 
una oportunitat de treball per als jo-
ves agricultors (45 milions d’euros 
en ajudes), perquè volem un camp 
sostenible i amb futur.
12. Tornem a tindre una TV per 
a conèixer el que passa a prop de 
nosaltres. el PP ens va convertir en 
l’únic territori amb llengua pròpia 
que no tenia mitjans de comunica-
ció propis.
13. una renda d’inclusió per a 
lluitar contra l’exclusió social i 
l’empobriment. més de 120.000 
persones es benefi ciaran d’ella.

14. s’ha reduït l’irPF a 1.600.000 
ciutadans, gràcies a les deduccions 
aprovades pel Govern valencià, 
que fa que les rendes més altes as-
sumisquen la major part de l’esforç 
fi scal.
15. el govern del Botànic ha posat 
en marxa el programa big data sa-
Tan (sistema d’alertes, anticor-
rupció i Transparència) per evitar 
la corrupció abans que succeïsca.
i moltes més coses: la desocupació 
ha baixat del 24% al 15%, a partir 
de cap d’any metrovalència dona-
rà servei nocturn, 7 noves escoles 
d’Idiomes, rebaixa d’un 8% en les 
matricules universitàries, aprova-
da la llei de Protecció de l’horta, 
1.800 noves aules d’infantil i pri-
mària, etc... i tot això amb una fi -
nanciació injusta i insufi cient.

el ToP 15 del  Botànic que  PP i c’s no volen que sàpigues

Publican los 
diarios va-
lencianos el 
ranking de 
los alcaldes 
valencianos 
que más co-

bran y entre ellos, Godella, que 
tiene el honor de fi gurar en los pri-
meros puestos. no escatimamos 
en materia de sueldos, no sólo para 
la alcaldesa sino también para los 
concejales en el gobierno, esos 
que dicen ser los políticos defen-
sores de los trabajadores, que por 
seis horas semanales de trabajo 
cobran más que muchos vecinos 
por más de 40 horas. y no vamos 
a entrar en el tema de los sueldos, 
esos sueldos que los miembros 
del equipo de gobierno no quieren 

debatir, puestos que estos debates 
son contrarios a los criterios políti-
cos del gobierno, falta de debate y 
de democracia que ha llevado a 
la reprobación de la alcaldesa. el 
problema es que tenemos dinero 
para pagar sueldos que no debiera 
soportar el municipio mientras se 
tiene un endeudamiento por enci-
ma del 100%, con expropiaciones 
pendientes de pago y las que tie-
nen que venir. no deberíamos so-
portar esos sueldos sin una política 
defi nida en materia de inversiones, 
tanto en el casco antiguo como 
en campolivar, hace falta una in-
versión urgente en varias calles 
del municipio que presentan gra-
ves defi ciencias. No deberíamos 
soportar esos sueldos sin antes 
aplicar una política de ayuda a los 

comerciantes del municipio, que 
se podría traducir, por ejemplo, 
en una bonifi cación en la cuota de 
tasa de basura que soportan, esa 
tasa que creó quien ahora alardea 
del superávit de las arcas muni-
cipales. no debemos soportarlos 
cuando quien gobierna aplica una 
política fi scal contraria a los inte-
reses de los vecinos sin previsión 
alguna de bajada de impuestos, 
más allá de esos que ha propuesto 
el Partido Popular, tanto para los 
vehículos no contaminantes con 
bonifi caciones en el impuesto de 
circulación como para los agri-
cultores con bonifi caciones en el 
iBi rústico. no debemos soportar 
esos sueldos mientras se hace una 
política urbanística sin rumbo, 
contraria a lo que exigían cuando 

estaban en la oposición, que agra-
va el problema de las inundacio-
nes en nuestro municipio, esa que, 
allá por el año 2006, decían que 
suponía mayores inundaciones en 
Godella, mayor contaminación 
acústica puesto que supondría 
mayor tráfi co, mayor deterioro 
del patrimonio local de Godella, 
deterioro de nuestro medioam-
biente, mayor afectación de la 
cuenca del “Barranc dels Frares”, 
falta de viviendas protegidas que 
hace que nuestros jóvenes tengan 
que afi ncarse en otros municipios, 
y un largo etcétera. no podemos, 
ni debemos, soportar esos sueldos 
con una gestión defi ciente en ma-
teria de servicios públicos, ¡no nos 
acordamos de la piscina de verano 
y su cierre en plena temporada por 

defi ciencias en el mantenimiento!. 
no podemos soportar esos suel-
dos mientras se priva a nuestros 
mayores de inversión alguna en 
su punto de encuentro, mientras 
no se desarrolla un plan local para 
la creación de puestos de trabajo y 
lucha contra el paro, ese que algu-
nos prometían dotarlo con un fon-
do de 200.000 euros. no podemos, 
ni debemos, ni queremos soportar 
esos sueldos, mientras la sensa-
ción del ciudadano es la de que 
tenemos un pueblo viejo, deterio-
rado, abandonado. no podemos, 
ni debemos, ni queremos sopor-
tar esos sueldos porque queremos 
gente que viva la política y no que 
viva de la política.

en el top 10 del ranking de alcaldes mejor pagados 
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Partits polítics

más de tres 
años de man-
dato del Go-
bierno local 
formado por 
compromís, 
Partido so-

cialista e Izquierda Unida, con 
la aportación inicial de canviem 
entre Tots, y sólo podemos tildar 
la gestión de la política municipal 
como un estrepitoso Fracaso.
y es que es perfectamente asumi-
ble que el municipio de Godella 
no está mejor que hace tres años. 
y esto se evidencia en la gestión o, 
mejor dicho, no gestión del gobi-
erno de este ayuntamiento. muc-
has han sido las declaraciones de 
intenciones, pocas las realidades. 
el primer ejemplo de ello es la 

política de descontrol dentro de la 
organización de los servicios y el 
personal del propio ayuntamiento. 
evidencia de ello son los reparos 
por parte de la intervención sobre 
facturas de proveedores que no 
han sido fiscalizadas y pagadas en 
tiempo y forma. sin embargo, aho-
ra, a sólo unos meses de terminar 
el mandato, cuando se empieza a 
elaborar un plan desde el departa-
mento de Personal para solucionar 
una situación con la que se lleva 
lidiando durante más de tres años. 
en segundo lugar, cuatro años 
más, sin que las carreteras de 
nuestro municipio tengan unas 
condiciones dignas, en las que se 
circula sobre baches superpuestos 
que, además, se descomponen con 
fuertes lluvias. Por lo no hablar de 

la señalización del pavimento, con 
pasos de peatones fantasma. 
un tercer ejemplo son las condi-
ciones de nuestros parques y jar-
dines. mucho triunfalismo se ha 
mostrado por parte del Gobierno 
local sobre la puesta en marcha del 
Parque de la devesa, que aún no se 
sabe cómo se va a mantener, pero 
poco se habla de la falta del cuida-
do y habilitación de nuestros par-
ques. sólo hace falta pasarse por la 
Plaza Dr. Valls o encontrar más de 
una zona infantil en Campolivar. 
más ejemplos de fracaso en la 
gestión, es la falta de transparen-
cia manifiesta del Gobierno local. 
la normativa sobre transparencia, 
habla también del fácil acceso a la 
información como derecho de los 
ciudadanos y ciudadanas. sin em-

bargo, el Portal de Transparencia 
del ayuntamiento es excesivamen-
te limitado, con un nulo acceso a 
las ordenanzas municipales así 
como a la normativa que afecta 
directamente a la organización y 
funcionamiento del ayuntamiento 
y de las entidades locales. 
continuando la política de desgo-
bierno, el fracaso también se evi-
dencia en las promesas estrella, 
que han acabado estrelladas, como 
cada cuatro años. la primera, es 
el soterramiento de la línea 1 de 
metrovalencia. ni con el gobierno 
del PP, que inició las obras y las 
abandonó, ni con el consell del 
Botànic al frente de la Generalitat, 
se ha conseguido abordar el soter-
ramiento de las vías. O el Azarbe, 
si hablamos de infraestructuras.

la segunda, es la eterna promesa 
de la escuela infantil pública. la 
tercera, es el comedor social, que 
ni está ni se le espera. la cuarta, 
podríamos hablar de las mejoras 
para el comercio local. ciudada-
nos presentó, y consiguió aprobar 
una moción para la mejora de la 
publicidad de los comerciantes de 
Godella, el ayuntamiento ha hec-
ho oídos sordos.
En definitiva, llevamos más de tres 
años viviendo en un permanen-
te brindis al sol, con un gobierno 
desgastado por la bicefalia forma-
da por compromís y Psoe y, lo 
peor, con un municipio que necesi-
ta cambios, mejoras e ilusión. 

la política del desgobierno

cuando 
hace 6 años 
finalizó el 
contrato del 
suministro 
de agua pota-
ble, se abrió 

una oportunidad de oro para re-
municipalizar el servicio. Desde 
entonces, eu llevamos 6 años 
trabajando el tema pero también, 
tratando de convencer y esperando 
a que nuestros socios de gobierno 
tomen una decisión. desde un 
primer momento, por coherencia 
política, hemos tenido bien claro 
que el agua debe gestionarse pú-
blicamente. no es un contrato 
cualquiera, se trata del agua: un 
bien fundamental para la existen-
cia humana que cada vez será más 

escaso. Tiene que estar en manos 
públicas para que no se niegue el 
acceso por cuestiones económicas, 
para que se administre en base a 
criterios ecológicos y sociales. 
dentro de año y medio será posible 
si creamos una empresa pública, la 
cual permitiría además, recuperar 
gradualmente el resto de servicios 
municipales externalizados.
compromís y Psoe siempre han 
manifestado su defensa de lo pú-
blico. Por eso, en su momento 
pensamos que accederían a remu-
nicipalizar si un estudio demos-
trara, tal como lo ha hecho, que 
es posible y es rentable. sin em-
bargo, no ha sido así y aunque de 
su postura inicial (un contrato pri-
vado de 10-15 años) han bajado a 
5, no entendemos que consideren 

que la gestión pública no es viable 
porque haya que esperar un año y 
medio. Tampoco que no acepten 
que el contrato de 5 años se trans-
forme en 3 años con posibilidad de 
prórroga de 2 años, el cual permi-
tiría a la empresa pública empezar 
a funcionar en la próxima legisla-
tura sin tener que pagar ninguna 
indemnización. Vemos que Com-
promís y Psoe sólo hablan de una 
comisión que controle a la em-
presa privada y que “vaya estudi-
ando” la opción pública, cuando lo 
que se necesita es otro tipo de co-
misión, una formada por políticos, 
técnicos, la secretaria, interventora 
y los abogados municipales, que 
trabaje con ganas y convicción, 
en los estatutos y en los trámites 
legales necesarios para constituir 

la entidad pública empresarial. 
no entendemos por qué quieren 
retrasar la remunicipalización, si 
dentro de 5 años todo va a seguir 
igual. nadie vendrá a hacer 
este trabajo por nosotr@s 
y una mancomunidad sólo 
permitiría optimizar cos-
tes. después de 100 años 
de privatización y dejadez, 
sabemos que no es tarea 
fácil. sabemos que el ayun-
tamiento tiene sus compli-
caciones, pero no estamos 
proponiendo nada que no 
hayan hecho ya otros muni-
cipios. manises, gobernada 
por los mismo partidos que 
Godella, ya trabaja en su 
empresa pública. eu segui-
remos insistiendo y luchan-

do para que el agua de Godella sea 
un servicio público, de calidad y al 
alcance de tod@s. 
es importante y es posible.

el agua no se vende con el apoyo de eu

el 1 de octu-
bre el conce-
jal de hacienda 
anunció en las 
redes sociales 
la remunici-
palización de 

la agencia Tributaria. la remunici-
palización de los servicios munici-
pales es un reto importante para to-
dos los partidos progresistas y suele 
estar en los programas electorales. 
la agencia Tributaria gestiona-
da por una empresa externa ahora 
vuelve a manos municipales de 
donde nunca debiera haber salido.
Pero el concejal de hacienda se 
“olvidó” darnos las gracias, o como 
mínimo citar que fue canviem Go-
della quien inició el proceso ya en 
2015.

es más, si se hubiesen cumplido 
los plazos establecidos, los trabaja-
dores subrrogados (empleados que 
ahora cobrarán del ayuntamiento) 
habrían tenido unas condiciones 
laborales más seguras que las actu-
ales, ya que la el año pasado cambió 
la ley, a peor, claro.
Un ejemplo de lo que hizo Canviem 
en hacienda que el actual concejal 
trata de adjudicárselo o desprestigi-
ar con falsedades.
ahora tenemos por delante un nu-
evo desafío: el servicio de distribu-
ción del agua. Gestionar de forma 
pública el suministro de un bien 
común básico, necesario, para to-
dos y para siempre, evitando el 
negocio privado. ningún derecho 
fundamental debe estar en manos 
privadas. Ni el agua, ni la luz, ni la 

alimentación.
Nuestra portavoz, Irene Ferré, for-
ma parte de la comisión del agua 
de la “xarxa de municipis valen-
cians cap a la sostenibilitat” de la 
diputació de València. un ejemplo 
más del callado trabajo que reali-
zamos desde la oposición. Pueden 
encontrar más información de la 
xarxa en: http://www.xarxamunici-
pissostenibles.com/es/
este Bim habla del tema y expone-
mos nuestra postura. La dejadez de 
los últimos 6 años que estamos sin 
contrato de agua nos está costando 
alrededor de 1,5 millones de euros 
que pagamos a la suministradora 
que ya de por sí hace negocio. ¿se 
dan cuenta cómo se está tirando nu-
estro dinero? Pero tranquilos, todo 
va bien ¿les suena?

Trabajamos por recuperar y mejorar los servicios públicos

Nuestra portavoz Irene Ferré reunida en la “xarxa de municipis”.
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NOVEMBRE

Agenda

Horaris i pel·lícules a facebook.com/
cinecapitoliogodella

Lloc: Cine Capitolio

CINEMA D’ESTRENA11
16
18

Tots els dimecres a l’aula Ada Lovelace.

Lloc: Vila Teresita
Horari: 8:00 a 11:00 h

ORIENTACIÓ LABORAL7
14
21

28

4 de novembre: racó dels xicotets.
11 de novembre: taller de hama i Playmais.
18 de novembre: actuació de màgia.
25 de novembre: activitat de circ.

Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 11:00 h 

DIUMENGES A L’ESCORXADOR4
11
18

25

Tutor: Antonio Torres

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

SESSIÓ DE TREBALL 
ASSOCIACIÓ VALENCIANA BONSAI3

D
is

sa
bt

e

Jam Session a càrrec de Virginia Iranzo.
Showcooking i taller de cuina estacinal, amb 
aliments de temporada i proximitat.
Activitats gratuïtes per a tots els públics.

Lloc: Mercat de Venda Directa
Horari: 12:30 h

JAM SESSION I SHOWCOOKING10

D
is

sa
bt

e

20:30-21:00 h: Obertura de portes.
21:00-22:15 h: Concert Tyler.
22:45 h: DJ Javato.

Lloc: Casal Jove AlMatadero

CONCERT TYLER I DJ JAVATO10

D
is

sa
bt

e

A càrrec de Paula Reyes.
Activitat gratuïta per al públic infantil.

Lloc: Mercat de Venda Directa
Horari: 12:30 h

CONTACONTES AMB TITELLES3

D
is

sa
bt

e

Inauguració dilluns 5 a les 19 h.
27 abrazos és un  projecte de l’artista independent 
Ana Bonora on, basant-se en la importància d’una 
abraçada, ha desenvolupat tota una sèrie de 
gravats i obres de les diferents formes d’abraçar. 
Emoció i art unit en una exposició.

Lloc: Xicranda

EXPOSICÓ ‘27 ABRAZOS’

D
ill

un
s

5
al 16

Lloc: Cementeri
Horari: 12:00 h

MISSA DE TOTS SANTS1

D
ijo

us

Concurs de targetes nadalenques de les xiquetes i 
xiquets fallers organitzat per la Junta Local Fallera.

Lloc: Falla Dr. Valls
Horari: 17:30 h

CONCURS TARGETES DE NADAL16
D

iv
en

dr
es

Taller d’elaboració de pasta fresca a càrrec de TASTA’M. 
Activitat gratuïta per a tots els públics.

Lloc: Mercat de Venda Directa
Horari: 12:30 h

TALLER DE CUINA: PASTA FRESCA24

D
is

sa
bt

e

Concert especial dedicat a totes les Dones en el 
marc de la commemoració dels actes per al Dia 
Internacional Contra la Violència de Gènere, on 
l’Ajuntament de Godella, amb la col·laboració del 
Compositor i Director godellenc Jose Manuel Palau, 
ens sumem a la celebració. 

Lloc: Teatre Captiolio
Horari: 20:00 h

CONCERT HOMENATGE DONES24

D
is

sa
bt

e

Llibre: ‘El banquete de las barricadas’.
Autor: Pauline Dreyfus.

Lloc: Xicranda
Horari: 19:00 h

CLUB DE LECTURA21

D
im

ec
re

s

‘Alfonsina y yo: un homenaje’, de Norma González, 
acompanyada a la guitarra per Julio Delgado.

Lloc: Biblioteca
Horari: 19:00 h

6

D
im

ar
ts

PRESENTACIÓ LLIBRE

Lloc: Vila Eugènia
Horari: 12:30 h

18

D
iu

m
en

ge

ASSEMBLEA-CONCERT: 
AMICS MÚSICA DE CAMBRA

Inauguració divendres 23 a les 19:30 h.
María José Tornero presenta l’exposició ‘¡Tal cual!’, 
una selecció d’obres realitzades durant les dues 
últimes dècades de la seua tajectòria artística.

Lloc: Vila Eugènia

EXPOSICIÓ ‘TAL CUAL’23/11

al 14/12

D
iv

en
dr

es

Inauguració el dilluns 19 a les 19 h.

Lloc: Xicranda
Horari: 9:00 a 21:00 h

RASTRELL CASAL DE LA PAU12/11

al 2/12

D
ill

un
s

PRESENTACIÓ
Amb concert de La Plata.

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 22:00 h
Preu: 4€

31/10

D
im

ec
re

s

PROJECCIONS
17 h. Secció ofi cial internacional (1€).
18 h. Secció ofi cial internacional (1€).
19 h. Secció ofi cial internacional (1€).
20 h. Projecció ‘Els Llebrers’ (gratuïta).

Lloc: Teatre Capitolio

1

D
ijo

us

PROJECCIONS I 
STOP MOTION
12 h (Filmoteca). ‘El cine restaurado. 
Underground i los orígenes del cine’.
17 h (Capitolio). Curts Stop Motion.
18 h (Capitolio). ‘Las edades del 
Stop Motion’.
19 h (Capitolio). Curts Stop Motion.

Preu: activitats gratuïtes

2

D
iv

en
dr

es

V CONCERT CAMBRA 
ENRIC CULLELL
Després hi haurà servei de barra 
del bar del Casino.

Lloc: Casino Musical
Horari: 22:30 h

9

D
iv

en
dr

es

JOCS MUSICALS
INFANTILS

Lloc: Plaça de l’Església
Horari: 11:00 h

17

D
is

sa
b

te

BERENAR AMIGUES 
DE LA MÚSICA

Lloc: Casino Musical
Horari: 18:00 h

10

D
is

sa
b

te

CONCERT SANTA
CECÍLIA: ORQUESTRA
Després hi haurà vi d’honor al 
local del Casino.

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 20:00 h

17
D

is
sa

b
te

EXHIBICIÓ DE
BATUCADA

Lloc: Plaça de l’Església
Horari: 21:30 h

16

D
iv

en
dr

es

CONCERT LA SALETA: 
ORQUESTRA

Lloc: Residència La Saleta
Horari: 18:00 h

22

D
ijo

us

CARERA POPULAR
PER L’HORTA

Lloc: Casino Musical
Horari: 10:00 h

17

D
is

sa
b

te

DUTA DE SANTA 
CECÍLIA
Es precisarà de músics, anders 
i coeters. 

Lloc: Casino Musical
Horari: 20:00 h

24

D
is

sa
b

te

PROJECCIONS I 
ALTRES ACTIVITATS
12 h (Capitolio). Secció ofi cial (1€).
13:15 h (parc jubilats). Concert 
Johnny B Zero (gratuït).
14 h (parc jubilats). Dinar.
16 h (Capitolio). Secció ofi cial (1€).
18 h (Capitolio). Secció ofi cial (1€).
20 h (Capitolio). Certamen 
Internacional de Crits (gratuït).
20:15 h (Capitolio). Entranyable i 
llargmetratge clandestí (gratuït).

3

D
is

sa
bt

e

ACTIVITATS INFANTILS 
I CLOENDA
11:30 h (Capitolio). Matinal infantil 
(2€ adults, gratuït menors 12 anys).
14 h (parc jubilats). Dinar.
16 h (Capitolio). València cinema - 
curts en valencià (gratuït).
19 h (Capitolio). Cloenda amb 
concert de Antonio José Iglesias (4€).

4

D
iu

m
en

ge

Taller agroecològic a càrrec de Cúrcuma 
Agroecologia. 
Taller de preparació d’olives negres a càrrec de 
l’Olivateria.
Activitats gratuïtes per a tots els públics.

Lloc: Mercat de Venda Directa
Horari: 12:30 h

17

D
is

sa
bt

e

TALLERS: AGROECOLÒGIC I
D’ELABORACIÓ D’OLIVES NEGRES

La regidoria d’Igualtat organitzarà activitats durant 
tot el mes.

25

D
iu

m
en

ge

DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

20:00 h. Taller de Sushi .
22:00 h. Escape Room. 
22:30 h. Nit de micro obert. 
Inscripcions: almataderogodella@gmail.com

Lloc: Casal Jove

GODELLUNA17

D
is

sa
bt

e

SANTA CECÍLIA
Organitza: Casino Musical Godella

MISSA DE SANTA 
CECÍLIA I CERCAVILA

Lloc: Església S. Bertomeu
Horari: 11:00 h (missa) i 
12:00 h (cercavila corones)

24

D
is

sa
b

te

TALLER DE 
ZUMBA

Lloc: Parc de la Torreta
Horari: 10:00 h

17

D
is

sa
b

te

Vies Ferrates (45€): Una sessió en rocòdrom el dia 15 
i una eixida pràctica a la muntanya el dia 21.
Escalada (60€): Tres sessions en rocòdrom els dies 20, 
21 i 22 i una eixida pràctica a la muntanya el dia 25.

Lloc: Poliesportiu
Inscripcions: 699977352 / 963643006

15
i 18

CURS VIES FERRATES
I INICIACIÓ A L’ESCALADA

20
al 25

Observa Cinema és un projecte pedagògic 
audiovisual que aborda l’educació en valors de 
xiquets, xiquetes i joves d’entre 4 i 16 anys a traves 
del cinema. Es tracta d’un projecte dirigit a les 
escoles de Godella per a que alumnes i professors 
desenvolupen un aprenentatge en valors. 

Lloc: Cine Capitolio

OBSERVA CINEMA

D
ill

 a
 d

iv

12
al 16


