seTmana dels maJors
uns dies per estimar i
gaudir amb la família. P. 20

PINTURA RÀPIDA
la creativitat s’imposa
a la pluja. P. 10
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FESTES GODELLA 2018
Totes les imatges de les
nostres festes patronals
P. 14

el poble de Godella
aparca els cotxes per
celebrar la setmana
europea de la
mobilitat.

P. 8

l’escorxador
comença a mostrar
la seua nova cara
finalitzada la primera
fase de les reformes.

P. 9

Gestió pública o
privada? el nou
sistema d’abastiment
de l’aigua pública, a
debat.

P. 16-17

la regidoria
d’igualtat presenta
el protocol contra
l’assetjament sexual
i per raó de sexe.

P. 19

la tercera edició de
la Gala de l’esport
premia els èxits
esportius dels nostres
veïns i veïnes.

P. 25

BIM de Godella

Nou curs, nous reptes
l’estiu i les festes han deixat pas a l’inici d’un nou curs escolar. cada setembre, quan comença l’escola, sembla que comença tot de nou.

eva.sanchis@godella.es

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.

COMPROMÍS

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, esport, pintura, lectura, agroecologia i moltes coses més.

Eva Sanchis

ALCALDIA
SERVEIS MUNICIPALS
URBANISME
PERSONAL
AGRICULTURA

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

Institucional i mocions. p. 3
Agricultura. p. 4-5

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 modificació del PGOU
per evitar les expropiacions pendents, l’apertura del Parc de la devesa, l’aprovació del sistema oportú per a la gestió de l’aigua –objecte del monogràfic del BIM que teniu a les mans-, l’execució de
moltes obres en tramitació, etc.

Joventut. p. 9

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.

Cultura. p. 10-13

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

Urbanisme,Obres i Serveis. p. 6-7
Medi Ambient. p. 8

Festes. p. 14-15
Monogràfic. p. 16-17

Eva Sanchis

Educació. p. 18

Ajuntament de Godella
(C/ Major, 45) ..................963 638 056
Centre Cultural Xicranda
(C/ de Manel Tomás, 2) 963 642 952
Casal Jove alMatadero
(C/ de l'Escorxador, s/n)963 901 139
Poliesportiu Municipal
(C/ de Ramón i Cajal, s/n)963 643 006
Centre de Serveis Socials
(C/ Major, 83) ..................963 641 152
Piscina Municipal...........963 160 193
Jutjat de Pau .....................963 636 566
Centre d’Art Villa Eugenia
(C/ de Peset Aleixandre, 44) 963 630 002
Centre de Salut ................961 926 280
Correus .............................963 905 298
Policia Local.....................670 373 408
Ferrocarrils GVA. ...........963 974 040
Ag. Local Tributària .......963 160 115
Recollida Residus............963 527 080
Emergències / Protecció Civil .....112
Policia Nacional ..............963 539 593
Guàrdia Civil ..........062 /963 174 660
Guàrdia Civil Trànsit .....963 695 899
Bombers ...........................................080
Ambulàncies....................963 677 375
Urgèncias mèdiques.......................085
Violència de gènere ........................016

ALCALDESSA DE GODELLA

Igualtat. p. 19
Serveis Socials. p. 20-21
Ocupació. p. 22
Hisenda. p. 23
Seguretat i Participació. p. 24
Esports. p. 25
Biblioteca i Prom. Val. p. 26
Pers., Modern. i Contract. p. 27
Comunicació i Agerm. p. 28
Racó d’Associacions. p. 29
Partits polítics. p. 30-31
Agenda. p. 32

Paco Aràndiga

Tatiana Prades

Joan Alonso

Paquita Mocholí

COMUNICACIÓ
AGERMANAMENT
1R TINENT D'ALCALDE

CULTURA
FESTES
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

MODERNITZACIÓ
TRANSPARÈNCIA
CONTRACTACIÓ

JOVENTUT
BIBLIOTECA
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

paco.arandiga@godella.es

tatiana.prades@godella.es

COMPROMÍS

joan.alonso@godella.es

COMPROMÍS

Visites: Dj de 17 a 18:30 h, amb cita prèvia.
Centre: Ajuntament, c/ Major, 45.
Telèfon: 963 638 056

paquita.mocholi@godella.es

COMPROMÍS

Visites: vesprades, amb cita prèvia.
Centre: Centre Cultural Xicranda.
Telèfon: 963 642 952

ESQUERRA UNIDA

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

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

Godella en xifres

Teresa Bueso

Fernando Oliveros

Salvador Soler

EDUCACIÓ
IGUALTAT

SEGURETAT CIUTADANA
ESPORTS
OBRES I MEDI AMBIENT
4AT TINENT D’ALCALDIA

HISENDA
BENESTAR SOCIAL I SANITAT
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
2ON TINENT D’ALCALDIA

teresa.bueso@godella.es

fernando.oliveros@godella.es

PSOE

Font: conselleria d’economia sostenible, sectors Productius, comerç i Treball.

PP

PSOE
Visites: vesprades, amb cita prèvia.
Centre: Centre Cultural Xicranda.
Telèfon: 963 642 952

Contacte: info@ppgodella.es

José María
Musoles

José Luis
Martí

Carina
Ferrer

Vicente
Estellés

Araceli
Cuenca
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saluda

salvador.soler@godella.es

C's

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

Contacte: godella@ciudadanos-es.org

Vicente
Calatayud

PSOE

CET

Elvira
Navarret
AjuntamentGodella

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

Irene
Ferré
@Godella

teleGodella

Tercer trimestre de 2018

Diego

Alegría
@AjuntamentGodella

bim

Godella

Institucional

Mocions

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»
llei contractes

El grup de govern –Compromís,
PSOE i EU- va presentar i aprovar
ahir una moció exigint una regulació 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 Ajuntaments».
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 nacional. «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 augment en la càrrega de treball dels
funcionaris municipals, per la qual
cosa és imprescindible comptar
amb major dotació de recursos humans especialistes o professionals
en matèria de contractació, fet que
xoca frontalment amb la impossibilitat de contractació de personal
necessari», diuen fonts institucionals.
Les mateixes fonts denuncien que
esta nova llei de contractes «és
molt complexa a nivell burocràtic,

PLE DEL 20 DE JULIOL
Moció CET “Sobre l’IBI de
l’església catòlica i altres confessions religioses”
Favor: 9
Contra: 6

PLE DEL 27 DE SETEMBRE
Moció del grup de govern “Sobre la llei de contractes del sector públic”
Favor: 6
Contra: 2
Abstencions: 7

Imatge del ple de setembre en què s’aprovà esta moció.
doncs exigeix uns requisits molt
estrictes difícilment assolibles per
les xicotetes empreses i les administracions de grandària reduïda».
També dificulta el procés d’adaptació el fet que «esta llei arriba a
uns Ajuntaments que tenen unes
plantilles molt minvades i amb
pocs recursos per portar-la endavant».
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 xicotets i mitjans municipis no tenen la
ràpida capacitat d’adequació a tots
aquests imperatius legals.
Per totes estes raons es va presentar 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 Ciutadans; 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 majoria dels nostres municipis siguen
de xicotet i mitjana grandària,
existeix la dificultat de la utilització dels contractes menors en
els municipis de menys de 5.000
habitants per les limitacions imposades 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 Administracions Territorials, especialment
la local, mitjançant una nova regulació de l’Oferta d’Ocupació Pública, 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 incorporen l’administració electrònica 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 estatal i autonòmica, a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, i a la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies.

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

S’aprova una moció de CET per exigir el pagament de l’IBI per part de l’Església
El grup Canviem Entre Tots va
presentar una moció sobre l’IBI de
l’església catòlica i altres confessions religioses.
Tal com va explicar la portaveu del
grup, Irene Ferré, actualment l’Església 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
bim

Godella

de la moció, no la van recolzar ja
que, segons va explicar Elvira Navarret, hi havia certs punts que envaeixen 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.

Tercer trimestre de 2018

La moció es va aprovar amb el suport de Compromís, PSOE, EU i
CET.
En plenaris anteriors ja s’havien aprovat mocions similars. Es
redactarà una relació dels bens
propietat de l’Església, diferenciant aquells que estan associats a
activitats lucratives, i sobre estos
s’aplicarà el corresponent impost.
La justícia tindrà l’última paraula.

La portaveu de CET, Irene Ferré.
Institucional
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Agricultura
Encara no has
demanat la
bonificació de
l’IBI rústic?
Informa’t!
Després que el ple de l’Ajuntament de Godella aprovara la bonificació de fins al 95 % de l’IBI
rústic, des de la regidoria d’Agricultura 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 parcel·la treballada o familiar (fins a
segon grau), i tindre la parcel·la en
producció i percebre rendes agràries declarades en Hisenda.
D’altra banda, per tal de realitzar
la sol·licitud, en cas de no estar
inscrit en el Cens Agrícola municipal, es pot realitzar aquesta gestió 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 vegada formalitzada la inscripció en
el cens, s’haurà de presentar l’imprès 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: declaració responsable de percepció de
rendes agràries i autorització de
consulta d’aquestes dades fiscals,
declaració responsable de manteniment de la terra en producció, i
acreditació de ser propietari de la
parcel·la treballada o familiar (fins
a segon grau), mitjançant escriptura, còpia simple, llibre de família,
etc. El termini està obert fins el 31
de desembre de 2018. Esta bonificació s’ha de renovar annualment.

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
agroecologia

L’Ajuntament de Godella –municipi adherit a la Xarxa de Ciutats
per l’Agroecologia- participarà a
la segona edició de les jornades
que esta entitat organitza i que enguany es celebraran a Saragossa
els dies 22 i 23 de novembre amb
la temàtica ‘polítiques alimentàries, ciutat i salut’.
Després de les jornades celebrades al setembre de 2017 a València 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 alimentàries. Es posarà un especial accent els impactes de la inequidad
sòcio-econòmica en la salut alimentària, des d’una perspectiva de
Dret a l’Alimentació.
L’alcaldessa de Godella i regidora d’Agricultura, Eva Sanchis, i
una tècnica de l’àrea, assistiran a
les ponències per conèixer, de primera mà, experiències d’èxit que
ja funcionen en altres municipis i
intercanviar postures entorn a diversos 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 tallers sobre temàtiques tècniques
relacionades amb polítiques alimentàries urbanes, espais oberts
per a reunions i networking, mi-

croponencias dels projectes que
està desenvolupant la societat
civil, i visites a iniciatives agroecológicas en la ciutat de Saragossa. L’activitat central serà el debat
sobre “Salut i Dret a l’Alimentació”.
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 estructuració 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 altres entitats territorials locals compromeses amb la construcció de
sistemes alimentaris locals, respectuosos amb el medi ambient,
sostenibles, inclusius, resilents i
diversificats que asseguren menjar
saludable, sostenible, i de forma
accessible al conjunt de la població, i que potencien l’ocupació local, en línia amb les perspectives
de l’Agroecologia i la Sobirania
Alimentària.
Eva Sanchis va explicar que
l’acord venia motivat per la subscripció 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 potenciació des del municipi de Godella 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.

Cartell de les jornades de 2018.

Suma’t al boom Sembra en Saó celebra el segon curs ‘Hort Escolar Ecològic’
dels horts
A finals de setembre es va ce- ambiental i l’agricultura ecològimunicipals!
lebrar la segona edició del curs ca.
Es recorda a les veïnes i veïns
de Godella interessats en l’agricultura que encara queden lliures parcel·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».
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Agricultura

‘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 professionals amb més de 12 anys d’experiència en el camp de l’educació

El contingut era principalment
pràctic i es centrarava en els aspectes 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.

Una de les classes de la segonda edició del curs.
Tercer trimestre de 2018

bim

Godella

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

Presentació d’un llibre al Mercat de Venda Directa de Godella.

venda directa

Ubicat cada dissabte de matí a la
plaça de l’Ermita, el Mercat de
Venda Directa de Godella no només 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 pensades 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 saludable... 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 altres països desfavorits. L’activitat, organitzada per l’associació
feminista A cada lluna, consistirà
en la venda de productes i materials per recaptar fons. A més, es
completarà amb una programació
cultural de poesia i música, i també 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 espectacle de contacontes amb titelles,
música i ball.
El dissabte 10 de novembre, Virginia 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 proximitat.
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 espectacle, ‘Paula et conta’.
El Mercat de Venda Directa tancarà l’any amb una activitat especial,
l’espectacle de circ ‘Kanijo Circus’, a càrrec de la companyia A
la lluna, art i entorn. Podrem presenciar en família diferents disciplines 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 Venda Directa i participa!

Reconstrueixen
diversos camins
rurals amb
fons propis
municipals
Les regidories d’Obres i
d’Agricultura de l’Ajuntament de
Godella -dirigides per Fernando
Oliveros i Eva Sanchis, respectivament- han treballat juntes per
reparar i deixar en bon estat els
distints camins rurals que es trobaven afectats per l’ús i pel pas
del temps. Les actuacions s’han
fet amb fons propis del consistori.
En primer lloc, el camí perpendicular a la carretera del Ferrocarril
paral·lela presentava una pendent
que s’estava desfent. S’ha instal·
lat una llosa de formigó per comunicar 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 reconstruint amb formigó armat per tornar-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 calçada s’ha enfonsat cap a la sèquia.
També ací es farà una reconstrucció 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 pendents es preveu que puguen ser
ateses amb els pla d’Inversions
Financerament Sostenibles (IFS),
una ajuda atorgada per la Diputació de València.

Un centenar de docents treballen per la sobirania alimentària a Godella
Godella acull esta tardor la IV
Trobada estatal de docents per la
Sobirania Alimentària, a la qual
participen al voltant d’un centenar de docents de la Comunitat
Valenciana, Catalunya, Balears,
Andalusia i Euskadi. Esta cita està
organitzada per l’equip ‘Alimentacción’ de la Xarxa d’Escoles per
un món rural viu.
El tema a debat, la sobirania alimentària, representa una fita en
la transformació de les nostres
comunitats educatives, un dels indicadors que haurien de servir per
bim

Godella

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 responsabilitza de treballar en xarxa per
a transformar l’educació. La Xarxa 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
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dilemes socials i científics que ens
ha plantejat la industrialització de
l’alimentació. Per què mengem tan
mal després d’una suposada modernització 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 genètica? Per què augmenta la fam si es
suposa que els transgènics acon-

seguirien reduir-la? Per què són
il·legibles les etiquetes dels aliments?
Aquest plantejament és el que
porta al personal docent a preguntar-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 verdures 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 desperten a la realitat, i que siguen
conscients que si no ens encarreguem col·lectivament de la nostra
alimentació, estem en mans d’un
negoci que no posa ni a les persones ni al planeta en el centre de les
seues preocupacions.
Agricultura
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S’aprova
de forma
definitiva la
modificació de
l’article 109.2
del PGOU
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’Urbanisme, 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’edificabilitat en aquelles zones que
presenten mitgeres desiguals per
tal d’uniformitzar la imatge urbana 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 desestimat les al·legacions formulades
pels motius exposats en l’informe
del tècnic del departament d’Urbanisme.
Tal i com assenyalà Sanchis, «es
tracta d’un tema molt consensuat
entre totes les parts i molt estudiat al Consell d’Urbanisme i Medi
Ambient que va analitzar cas per
cas els possibles habitatges o solars afectats».
Esta mesura no va a suposar increment 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’integració paisatgística que justifique la solució que es proposa i el
ple haurà de decidir en cada cas si
s’aprova o no.
L’aprovació definitiva d’esta modificació 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 endavant abans del final de la present
legislatura.
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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
pantalla acústica

La Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori està duent a terme contínues
labors de conservació en la pantalla 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 reunions mantingudes amb el regidor
d’Obres i Medi ambient de l’Ajuntament de Godella, Fernando Oliveros, la Conselleria ha intensificat els treballs de conservació de
les pantalles amb aplicacions de
bioestimulants i elements nutritius, a fi que la vegetació aconseguisca com més prompte millor el
seu desenvolupament definitiu, al
mateix temps que ha incrementat
els altres treballs ordinaris.
En aquest sentit, segons ha informat el director general d’Obres
Públiques, Transport i Mobilitat,
Carlos Domingo, a la fi del primer
semestre d’enguany es va concebre un sistema per a reforçar la
funció anti-soroll de la pantalla
durant el temps en què la vegetació està creixent i encara no ha
aconseguit el seu total desenvolupament. Es tracta d’un sistema
que consisteix en la projecció d’un
substrat amb aglomerants i llavors
«que permetrà tancar els xicotets

La pantalla de la CV31 al seu pas per Godella.
buits en la vegetació que l’erosió
ha provocat». No obstant açò, ha
indicat el director general, el moment òptim per a la seua execució
és la tardor, «una vegada baixen
les temperatures estivals i es normalitza les aportacions d’aigua per
pluja, actuació que està prevista
realitzar en els pròxims mesos».
Domingo ha recordat que la Conselleria treballa des de fa anys en
labors de conservació de la pantalla anti-soroll. Amb este objectiu,

es va plantar heura fa dos anys, al
mateix temps que s’han anat desenvolupat les operacions necessàries de conservació en relació amb
l’esbrossa i retallada de la vegetació, el sistema de reg, etc.
Segons ha descrit el director general, la plantació d’heura està distribuïda 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 període de desenvolupament i creixement 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.

190.000€ per canviar fanals i millorar la lluminositat dels carrers
L’Ajuntament de Godella invertirà un total de 190.000€ per substituir 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 informat l’alcaldessa i regidora de
Serveis Municipals, Eva Sanchis,
«no només aconseguirem uns carrers 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 respon a una queixa veïnal, especialment en algunes zones de Campolivar 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 Alfaro, plaça de l’Ermita i Joan Peset
Aleixandre. En els tres últims casos, l’Ajuntament roman pendent
de les possibles millores que pot
oferir l’empresa adjudicatària.

Detall d’un fanal a Campolivar.
Tercer trimestre de 2018
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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
pantalla acústica

El regidor de Trànsit i Seguretat
Vial de l’Ajuntament de Godella, Fernando Oliveros, va visitar,
amb el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, i tècnics de la Diputació
de València, les obres de la nova
vorera front al cementeri que connecta les urbanitzacions de la zona
nord amb el casc antic del municipi.
Oliveros va explicar que amb
aquest camí, construït per la Diputació, es dóna resposta a una queixa veïnal que demanava incrementar 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 unanimitat 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 aprofitant 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 pressupost de 49.237 euros, i ha inclòs
la incorporació de sistemes de drenatge, la renovació de la senyalització -tant horitzontal com a vertical-, 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 transició 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 cementeri, 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, contempla el desenvolupament de sis
actuacions que suposaran la creació de 12.900 metres de vies segures 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-

CUMA
La sessió del CUMA corresponent al mes d’octubre, en coincidir
amb la festivitat del 9 d’octubre, es
trasllada al dimarts 13 de novembre 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 setembre de 2018, encara es troba
en període d’exposició pública i
al·legacions.
D’altra banda, cal assenyalar la renúncia com a membres del CUMA
de Daniel Gómez i Rosa Pardo.
Esta última ha estat nomenada Directora General del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Generalitat Valenciana, substituint al càrrec
a Lluis Ferrando, actual secretari
autonòmic de la conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
L’alcaldessa de Godella i regidora 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.

App

Oliveros i Seguí passejant per la nova vorera.
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 sobre els quals ja hi ha un acord amb
els veïns i veïnes, i la Diputació
s’encarregarà de l’execució de les
obres.

Et recordem que pots descarregar gratuïtament l’app de l’Ajuntament de Godella -tant per a
Android com per a iOS- i fer-nos
arribar les teues queixes o suggeriments.
Un fanal trencat? Un tros de vorera que hauria de ser reparat? Basta
amb fer una foto i enviar-la directament 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
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 detallar-les.
En primer lloc, es demana una partida de 77.000€ per a la instal·lació
de parcs infantils i la reparació de
jardins, que es repartirà de la següent manera: 37.000€ per al parc
de la plaça Doctor Valls, 35.000€
per al parc de la Torreta i 5.000€
bim

Godella

per acabar de dotar el parc de la
carretera de Rocafort.
D’altra banda, la reparació de goteres 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 partida no només es faran les obres
pertinents, sinó que també es comprarà el mobiliari i l’equipament
necessari.
Pel que fa a inversions de menys
import, es pretén escometre el canvi de les emissores de ràdio de la
Policia Local per uns nous equips
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Tetra que costaran 9.200€.
La Policia Local també té previst
adquirir un cotxe elèctric, completament equipat, per a la seua tasca 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 estes 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, continua 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’entrada 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, «volem ajudar a millorar les condicions 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.
Urbanisme, Obres i Serveis
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El projecte del barranc dels
Frares continua endavant

Godella liderarà un
projecte de cuina
contra el canvi climàtic
es tractarà de reduir l’impremta hídrica de 6 cuines
cuina climàtica

Dalt, reunió amb Aldeguer. Baix, neteja del barranc.
L’alcaldessa de Godella, Eva
Sanchis, i el regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros es van
reunir amb el Director General
de l’Aigua, Manuel Aldeguer, per
conèixer de primera mà com evoluciona 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 procedit 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 possibles inundacions.

Projecte parc
de la Devesa

Reciclatge i
replantació

El regidor d’Obres i Medi Ambient, Fernando Oliveros, l’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, i
l’arquitecte municipal, es van reunir 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 detalls 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’instal·larà. Un cop redactat el projecte, 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 Sagrat Cor de Jesús. Es pretén marcar 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 publicara al BOP el 17 de setembre
l’ordenança de protecció de l’arbratge, s’estan estudiant les al·legacions i esmenes presentades, i
s’està elaborant un catàleg amb
possibles espècies que mereixen
una protecció especial.
A més, conscient de la importància de mantindre un espai urbà arbrat, l’Ajuntament està realitzant
les tasques de replantació. En una
primera fase, es plantaran uns dotze 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 municipal i Vila Teresita. Per a mobles
antics telefoneu al 963527080.
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L’alcaldessa de Godella i regidora d’Agricultura, Eva Sanchis, es
va reunir amb Nani Moré i Carles
Soler –fundadora i representant,
respectivament, de l’Associació
Catalana de Menjadors Ecològicsper 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 empremta hídrica i mediambiental, i
apostar per productes de proximitat i temporada.
Godella serà el poble que liderarà 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’, ubicada en Campolivar.
«En una primera fase s’impartirà
una formació per proposar canvis
en els menús, fomentant el consum de proteïna vegetal en lloc

d’animal, doncs
està demostrat
que en el primer
cas, el procés de
producció consumeix molta
menys aigua i
energia i és més
respectuós amb
el medi ambient», va explicar Imatge de la reunió inicial.
Eva Sanchis.
ons de CO2. Amb este objectiu
El projecte està
finançat per la Diputació de Valèn- liderarem amb molta il·lusió este
cia i es posarà en marxa en distints projecte que posa de manifest la
punts de l’Horta Nord. De manera importància de la cuina i els hàbits
simultània, també es durà a terme alimentaris en la lluita contra el
en la zona del Maresme (Barcelo- canvi climàtic», va afegir Sanchis
na) i en Lleida. En total, seran 26 Després d’una primera fase de diles cuines que tractaran de capgi- agnosi en què es farà una valoració
rar, amb els productes oferits als de com estan treballant les distintes cuines, tindrà lloc la formació
seus menús, el canvi climàtic.
«Hem de ser ben conscients del on es proposaran els canvis en els
que mengem, no només per dur menús i, per últim, es farà una vauna dieta saludable, sinó també loració de com s’ha reduït la emper tractar de reduir les emissi- premta hídrica i mediambiental.

Godella celebra la Setmana Europea de la
Mobilitat conscienciant sobre seguretat vial

A la dreta, parc mòbil de mobilitat sostenible de la DGT. A l’esquerra, passejada per Godella.
Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat 2018, i baix
el lema ‘Combina i meneja’t’, la
regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Godella va programar distintes iniciatives per tal
de conscienciar i sensibilitzar a la
ciutadania sobre les conseqüències 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 passejada 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 plaça 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 municipal fou gratuït tota la setmana.
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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
casal jove

Cartell del concert del 10 de novembre.

El Casal Jove AlMatadero continua oferint cada cap de setmana
una programació variada i de qualitat per a xiquets i xiquetes de totes 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’Escorxador, que es celebra els diumenges de matí, és per a xiquetes
i xiquets de 3 a 12 anys, amb activitats 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 perfecta. També hi haurà taller de maquillatge terrorífic.
El diumenge 28 es repetirà la temàtica 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 apuntar-se al correu almataderogodella@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 artistes.
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 sorpreses molt especials per als dies de
Nadal.
Cal recordar que totes les activitats són gratuïtes. Des de la regidoria de Joventut es fa una crida
per a que, tots aquells grups de
joves que vulguen proposar noves
iniciatives, s’acosten a l’escorxador o telefonen al 963901139.

S’ultimen els treballs per donar un llavat de cara a l’escorxador
Les actuacions per reformar i
donar una nova imatge a l’escorxador, seu del casa jove de Godella, 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
bim
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armaris, i a la primera sala s’ha
instal·lat un sòl de parquet sintètic. 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 barra 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 drenen correctament en cas de pluja.
A hores d’ara, els obrers treballen
per reparar les humitats de la façana i pintar-ho tot. Un cop finalitzat, s’adquirirà el nou equipament:
taules, cadires i ordinadors. La inversió total és de més de 20.000€.
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Detall de la nova barra al pati de grades.

L’escorxador,
obert de dilluns
a diumenge
El Casal Jove de Godella, ubicat 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 dissabtes de 17 a 21 h, i els diumenges de
10 a 14 h i de 17 a 21 h.
«Ampliem l’horari per respondre 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 explicat la regidora de Joventut, Paquita Mocholí.

Godella vol
convertir-se en
sucursal IVAJ
L’Ajuntament de Godella, a
través de la regidoria de Joventut,
està realitzant les gestions oportunes per convertir-se en sucursal
de l’Institut Valencià de la Joventut (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, ajudes 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 vinguen a l’escorxador i peguen una
ullada als follets de l’IVAJ, doncs
podran trobar propostes molt interessants, 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·licitud de l’Ajuntament de Godella
per convertir-se en sucursal de
l’IVAJ i poder oferir la gestió del
carnet Jove, trobareu tota la informació a la pàgina web municipal.
Sobre l’IVAJ
L’Institut Valencià de la Joventut
és un organisme autònom de la
Generalitat adscrit a la Vicepresidència i a la Conselleria d’Igualtat
i Polítiques Inclusives. Es tracta
de l’organisme encarregat de coordinar la política de joventut a
l’àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana.
Joventut
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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
xv pintura ràpida

L’obra de Gonzalo Romero Navarro, que va pintar per primer
cop l’antic escorxador, fou la guanyadora 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 ploure, i va assenyalar que, malgrat
això, la qualitat de les obres tornà
a ser, un any més, esplèndida.
Sobre el quadre guanyador, la regidora comentà que «ens congratula tindre per primer cop en la
història d’este concurs una imatge
del nostre escorxador que passarà
a engrossir la col·lecció municipal».
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 seleccionades va tindre lloc del 19 de
setembre al 14 d’octubre al centre
cultural Xicranda. Pel que fa al
llistat complet dels artistes premiats, fou el següent:
- 3 premis consistents en material
de belles arts valorat en 150€ cadascun, sense adquisició d’obra,
patrocinats per Moisés Alcañiz i
Merche San Juan (de la tenda de
belles arts El Almacén de Godella) i per l’Ajuntament de Godella: Héctor Dols García, Alexis
Hernández Díaz i Emilio Cárdenas Gómez.
- Premi de la bossa d’adquisició
d’obra per import de 300€ patrocinat per la Cerveseria Fernández
Pons: Salvador Ribes Villalba.
- Premi de la bossa d’adquisició
d’obra per import de 500€ patrocinat per Masia Xamandreu: Pascual 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€ patrocinat per l’Ajuntament de Godella: Gonzalo Romero Navarro.
10
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Lliurament de premis i detall d’alguns moments del concurs.
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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
el poblet

En el grup de danses El Poblet de
Godella no saben què és això de la
crisi dels 40. Precisament al contrari, 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 retre 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 Martínez, i la representant de la junta
directiva, Marta Pla, a una entrevista a Ràdio Godella.
En este acte es farà un recorregut,
a través del cant, el ball i la música, pels 40 anys d’història del
grup, involucrant a les escoles infantil i adulta, a l’escola de cant, al
corpus i a la nova escola de rondalla que Vicent Carrasco dirigeix
des de principis d’octubre.
«Volem que siga un dia molt especial, 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 acompanyen i compartisquen amb nosaltres este aniversari», diuen des
del grup de danses El Poblet.

Alguns dels moments dels 40 anys del grup de danses El Poblet, en imatges.

N’Eugeni Català rep el VII guardó

Aplec aurorers

N’Eugeni Català i Barrachina
va rebre el dissabte 22 de setembre al teatre Capitolio el VII Guardó El Poblet, atorgat cada any pel
grup de danses a persones i institucions destacades en l’àmbit cultural i social dins del municipi.
N’Eugeni Català fou el primer alcalde de Godella en democràcia. A
més, va ser el president més longeu 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 «especialment 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

El 21 d’octubre, últim diumenge de mes, es va celebrar, com
marca la tradició, l’aurora de Godella, organitzada pel grup de danses El Poblet, que enguany celebra
el seu 40 aniversari.
Enguany, com a novetat, es va fer
un aplec d’aurorers en què va participar 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 compartir 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.

bim
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va emocionar en recordar com
d’important havia estat la figura
de N’Eugeni Català per a la trajectòria del grup. «Amb ell al càrrec,
el grup de danses El Poblet va experimentar un creixement notable,
difonent la nostra cultura i les nostres 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 reconeixement recaigué sobre Godayla Teatre. 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.
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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
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 triomfadores 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 donar-nos visibilitat en el nostre sector i també en la resta de la societat». 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 comentat Mamen García.
La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Godella, Tatiana Prades,
s’ha sumat als moltíssims reconei-

xements que la coreògrafa ha rebut durant les darreres hores. «És
un orgull, una satisfacció i una felicitat 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 manifestat Tatiana Prades.
Mamen García és també directora de la jove companyia de dansa
Gerard Collins, resident al teatre
Capitolio de Godella. Cal recordar
que el proper dissabte 8 de desembre 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 participar del seu pròxim espectacle. La
convocatòria, que comptarà també
amb un taller de tècnica, està oberta per a joves d’entre 16 i 24 anys
amb formació en dansa contemporànea. La inscripció s’ha de formalitzar enviant un mail a la direcció
danzagerardcollins@hotmail.com

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

Les noves exposicions arriben a Ensemble
Vila Eugènia i Xicranda
Hypatia
El centre d’art Vila Eugènia torna a obrir les seues portes després
de les vacances estiuenques.
Durant els darrers mesos hem pogut gaudir de la col·lecció de pintura 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’exposició ‘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
12
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desembre, podrem comprar tot tipus 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 mostres abans de que finalitze l’any.
En primer lloc, entre el 23 de novembre i el 14 de desembre, l’exposició ‘Tal Cual’, de María José
Tornero, que s’inaugurarà el divendres 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’aquarel·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.

L’Ensemble Hypatia, un quintet de vent amb piano, va oferir el
darrer diumenge 21 d’octubre un
concert al teatre Capitolio de Godella.
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), Fernando Oriola Requena (fagot), Luis
Giner Pérez (piano) i David Asín
Vergara (tenor).

Noves estrenes Viatja amb el
al cine Capitolio Casino Musical
La programació de les millors
estrenes ha tornat al teatre Capitolio després d’una xicoteta aturada
a l’estiu.
Per només 4€ podreu gaudir de les
últimes pel·lícules, tant per al públic infantil com per als adults.
En la festa del 9 d’octubre tinguérem una programació especial. I
per als propers mesos, les taquilles
del cinema tornaran a obrir les seues portes.
En novembre tindrem cinema el
diumenge 11, divendres 16 i diumenge 18.
A més, vos recomanem que pareu
molta atenció a la pàgina de Facebook del cine Capitolio Godella,
no només per seguir la programació dels propers mesos, sinó també
per participar de sortejos i poder
optar a entrades gratuïtes per a les
noves estrenes.

Entre el 5 i el 9 de desembre, la
banda del Casino Musical de Godella viatjarà a Astúries amb motiu
d’un intercanvi musical i cultural
amb la banda de Noreño (Oviedo).
L’associació convida a totes aquelles persones interessades a demanar 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 tindrà 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 dissabte 8 es farà una visita a Noreña,
on tindrà lloc el concert. La tornada serà el diumenge 9 a les 9:00 h.
Si t’interessa, apropa’t al Casino
Musical i apunta’t!
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El XVI Catacumba, del 31
d’octubre al 4 de novembre
obres de 70 nacionalitats competiran per 2.500€ repartits en distints premis
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 programació innovadora que «baix el
paraigua de cinema clandestí, underground i experimental arreplega 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 pròxim 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 llargmetratges i curtmetratges, i activitats 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 concurs 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 matinal de cinema underground on,
gràcies a la col·laboració d’Aurea 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 diversitat 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 Bloeistraat 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 Formicida
–recentment
projectada en la Mostra
Internacional de Venècia-, 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 vesprada del divendres 2 de
novembre dedicada enterament a la tècnica de
stop motion en la qual a
més de poder impregnar-se dels curtmetratges d’aquesta secció es
Cartell de la XVI edició del festival.
durà a terme la trobada
València Cinema, secció reservada
«Les edats del Stop Motion» amb els especialistes més a la cinematografia local.
granats en aquesta tècnica que du- Catacumba reparteix 2.500 euros
rant diverses dècades estan situant en premis, a més de les seues pea València en el centre de l’anima- culiars estatuilles –els Fetus d’Or
i la Nina Trencada–, que enguany
ció mundial.
Obres procedents de setanta naci- han sigut elaborades per l’artista
onalitats s’han presentat a la pre- Diego Fermín. A les eclèctiques
sent edició del festival de curtme- col·laboracions del festival es
tratges de Catacumba. Els treballs suma també la de l’il·lustrador
finalistes competeixen en quatre Martín López, autor de la imatge
seccions: la secció oficial, el pre- gràfica de la present edició. Tota
mi al curtmetratge més entranya- la programació es pot consultar en
ble, la dedicada al Stop Motion i www.catacumba.org.

Fatima Dzusova, Premi Iturbi, deixa mostres del seu talent a Godella
La jove pianista Fatima Dzusova, 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 talent d’esta jove promesa del piano, 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 seguirem de ben a prop perquè de
segur que prompte la veiem fent
coses molt grans», va dir la regidora 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
bim
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anys, i als 9 guanyà el seu primer
certamen.
A partir de 2002, Fatima continuà
els seus estudis en l’Escola de Música Gnessin de Moscou, amb Vladímir Tropp, Nana Nemsicveridze
i Marianna Shalitaeva. Es titulà en
el postgrau del Conservatori Estatal Txaikovski de Moscou amb la
professora Natàlia Trull, i va seguir els seus estudis de postgrau.
Va rebre el segon premi i el del
públic en el V Concurs Internacional de Piano Premi Franz Liszt a
Grottammare, Itàlia, el 2010. Va
obtindre el segon premi en el Concurs André Dumortier de Leuzeen-Hainaut, Bèlgica, el 2012.
Més recentment, ha guanyat el
primer premi del Concurs Inter-
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nacional de Piano
de València Premi
Iturbi, el setembre de 2017, en
el qual va interpretar, 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.
Fatima Dzusova, durant la seua actuació.
Els futurs comconcertista de piano amb una forta
promisos de la
jove intèrpret inclouen concerts presència escènica a través de la
i recitals a Espanya, Alemanya i qual estableix un autèntic diàleg
amb el públic i aconsegueix una
també a Rússia.
Fatima Dzusova és una autèntica veritable comunicació musical.

Música coral
en valencià
Dins de la XV Campanya d’Intercanvis Musicals que patrocina
la Federació de Societats Musicals
de la CV, el Cor de la Vila de Godella convidà a la Societat Coral
SAB, de Ribarroja de Túria, a
compartir un concert en Vila Eugènia el dia 7 d’octubre.
En aquesta ocasió, i al voltant de
la celebració del Dia de la Comunitat 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 Fuster, ‘Criatura dolcíssima’, sonaren
els deliciosos versos “No sé si
m’estimaves: t’estimava i això era
tot, i això era prou, i els dies obraven per a mi racons tendríssims...”
De Vicent Andrés Estellés, el melancòlic poema ‘Cançó de bressol’,
on el poeta ens parla de la seua
“mort petita, que trau els peus dels
bolquers”. Aquesta peça, composta pel pianista Andreu Soler, ha sigut 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 enguany 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 patrocini de la Diputació, el cor Lambert 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 emblemàtics del poble com l’Ajuntament o la plaça de l’Ermita.

Dani Miquel i
els Ma-Me-MiMo-Músic
Dani Miquel i els Ma-Me-MiMo-Músics (Josep Alcover, Rafa
Solbes, Àlvar Carpi, Vicent Millo 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.
Cultura
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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
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 regidora de l’àrea, Tatiana Prades, han
tingut un resultat «molt positiu».
«Enguany ha hagut activitats diferents que han tingut molt bona
acollida, com la Godega de la penya 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 neuràlgics i es desenvoluparen «de forma 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 comparses, les persones encarregades
s’han esforçat moltíssim i cal donar-les el nostre reconeixement».
Ja amb el cansament superat, a
principis de setembre es va celebrar 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 convisqueren amb notable èxit».
Pel que fa als aspectes a millorar,
«totes i tots hem coincidit que hi
ha alguns actes que han de ser repensats», va explicar la regidora.
Per exemple, en el cas del pregó es
pretén fer algo diferent i no limitar-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’enguany s’han constituït com a una
nova penya, El Palmito, i seran les
voluntàries encarregades de traure
a la Verge en processó i d’organitzar la celebració de l’Encontre.
De la mateixa manera, les penyes
Mel de Romer i la penya Bafflexats també s’han oferit per traure
endavant la festa de Sant Salvador.
Prades ha volgut agrair la implicació de totes les persones que, amb
esforç, mantenen les tradicions.
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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.
Tercer trimestre de 2018
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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

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.

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 valencians i valencianes. Des de la regidoria 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 valencià amb l’orgull de tindre una llengua, una cultura i unes tradicions
pròpies que estan presents als nostres carrers a través de la música,
els cants i els balls», ha declarat
l’alcaldessa, Eva Sanchis.
«Hem treballat en equip per aconseguir, entre tots, oferir una programació 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’intercanvi 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 Eugènia.
I com no podia ser d’una altra manera, el dia gran fou el 9 d’octubre,
quan un gran nombre de persones
s’acostaren a la plaça de l’Església per presenciar, primerament, la
partida de pilota valenciana organitzada pel Club Pilota Godella. I
després, el tradicional concert de
la banda del Casino Musical –dirigida per Raúl Martín-, que enguany fou especialment novador.
Les veïnes i veïns pogueren degustar, al ritme de la música, els
distints vins proposats per la bodega Celler del Roure, amb la col·
laboració de la tenda de vins de
Godella, Boderoca.
A més, el cinema Capitolio va tornar 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
El Nadal està a molt a prop, i
des de la regidoria de Festes ja
treballen per oferir una programació completa i que garantisca
una diversió absoluta per a tots els
públics durant estos dies tan especials.
El cinema Capitolio obrirà les seues 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’espectacle infantil ‘Perkumachine’, a les
18:30 h al teatre.
El dilluns 24, nit de Nadal, la penya 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
bim
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Missa de campanya del dia de Tots Sants al cementeri de Godella.

La penya Bafflexats organitzarà la festa de la nit de Nadal.
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
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les 19:30 h tindrà lloc la cavalcada abans de la nit més màgica de
l’any. I tu, has sigut bo o bona i has
pensat els teus desitjos?

La festivitat de Tots Sants es celebrarà, 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 municipal. 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 habilitarà 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 cementeri des de les 9:15 h fins les 18:15
h. Les parades d’anada seran:
Ajuntament, Ermita, col·legi Cervantes, Acàcies, pavelló, cementeri. I les de tornada: cementeri,
EPLA, Domus, bar Central, Ajuntament. 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.
Festes
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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
gestió aigua

Per tal d’entendre l’actual situació
en què es troba el servei de subministrament 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 València 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 contracte d’abastiment. A partir d’ahí,
l’empresa continua prestant el servei de forma transitòria, a petició
de l’Ajuntament de Godella que
ara tracta de buscar una solució
definitiva per regularitzar esta situació.
No obstant, per a l’actual grup de
govern no resulta senzill resoldre
un contracte del que quasi no existeix documentació al respecte, més
enllà d’una transcripció de l’acord
plenari de 1 i un informe del tècnic 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 liquidació 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’empresa PW Advisor al seu estudi.
El municipi de Godella no compta
actualment amb cap font de captació pròpia. L’aigua que s’abasteix al poble procedeix fonamentalment 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 capta l’aigua de la canalització Xúquer-Túria, i la tracta en l’Estació
de Tractament d’Aigua Potable
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(ETAP) de Picassent i Manises.
Este sistema està integrat dins del
subsistema Burjassot-Coma-Godella-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 distingeixen deu sectors hidràulics. Tots
ells, a excepció del que està ubicat
al casc urbà, posseeixen comptadors d’entrada i d’eixida, de forma 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 majoria per conduccions de fibrociment (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 rendiment 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 següent 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 anualment. Aigües de València ha realitzat les analítiques pertinents des
que va finalitzar el seu contracte
fins l’actualitat. De fet, durant
l’any 2017, l’empresa ha incrementat la freqüència de les analítiques, 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’estableixen els criteris sanitaris de qualitat 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 lleugerament superior a la mitjana estatal i
a la mitjana de municipis de grandària similar al nostre.
Per últim, la facturació anual mitjana 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 destaca 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 Godella 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 mitjana 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’aigua als veïns i veïnes del poble),
o la gestió indirecta (mitjançant un
contracte de concessió o un contracte de gestió amb una empresa
privada).
Gestió directa o gestió indirecta?
Abans de plantejar-nos esta qüestió, hem de partir de la base que,
per llei, l’Ajuntament de Godella
no pot constituir cap empresa pública ni tampoc mixta per estar
immers en un Pla Econòmic Financer, fruit de l’obligatorietat del
pagament de les sentències expropiatòries i que romandrà vigent
fins l’any 2020.
L’estudi de PW Advisor, a més de
plantejar quines són les alternatives per que fa al servei de gestió
de l’aigua, també exposa els pros i
contres de cadascun dels dos possibles models, basant-se en diferents paràmetres.
En primer lloc, si parlem dels riscos d’explotació, en el cas de la
gestió directa és el propi Ajuntament qui els assumeix, no tenint
garantit que, en condicions normals de funcionament, vaja a recuperar les inversions realitzades
ni a cobrir els costos. No obstant,
segons l’informe, la diferència actual 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’endeutament, 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
suficient fluix de
caixa com per
a fer front a
les inversions
necessàries de
primera
implantació sense recórrer a
algun tipus de
finançament
durant els primers anys. En
el cas de la
gestió indirecta, estes inversions podrien
ser més fàcilment assumibles per l’empresa privada.
Pel que fa a
la reinversió Pros i contres de cada model de gestió.
d’ingressos en
el servei, en el
gràcies a comptar amb el suport
cas de gestió directa l’Ajuntament d’una gran estructura empresarial.
té potestat per reinvertir el benefici Per últim, considerant els aspectes
en la millora del servei o plantejar socials, s’imposa clarament la gesuna reducció de taxes als abonats. tió directa. S’ha de tindre present
En el cas de la concessió, el benefi- la importància del servei d’abasci del servei, un cop descomptat el timent d’aigua potable com a dret
cànon variable, recau sobre l’em- humà i bé de primera necessitat.
presa privada. Així i tot, el sistema Per al compliment efectiu d’este
tarifari sempre és competència de dret humà és essencial que el mol’Ajuntament.
del tarifari i de gestió estiga orienLa contractació d’obres i serveis tat cap a eixe objectiu social per
en el cas de la gestió directa ha de damunt de visions economicistes.
seguir el procediment de la con- En este sentit, la gestió directa protractació administrativa, que per porciona una major transparència i
la seua lentitud suposa un desa- responsabilitat front a la gestió invantatge respecte a la contractació directa, a més d’una major proxiprivada, que a més permet optar a mitat i una major facilitat de realitpreus més competitius. El mateix zació de campanyes per promoure
succeeix amb la contractació y l’estalvi i l’eficiència.
gestió del personal. En termes eco- La gestió indirecta, per contra,
nòmics, estes dos contractacions podria permetre una major mosón més avantatjoses en el cas de dernització del servei, mitjançant
la concessió i presenten una major l’aportació de finançament privat
flexibilitat. Dels serveis tècnics i i el ‘saber fer’ dels gestors privats
equipaments especialitzats hauria especialitzats. Els coneixements
de fer-se càrrec l’Administració tècnics de la concessionària reperen cas de gestió directa, mentre cutiran positivament en la qualitat
que en la indirecta s’encarrega la del servei. D’altra banda, els propròpia empresa, generalment amb cediments d’una empresa privada
mes recursos tècnics.
són més flexibles que els de la
Els plans de gestió, manteniment gestió pública, amb la qual cosa es
i protocols d’actuació s’haurien poden resoldre determinades situd’executar mitjançant els proce- acions de manera més àgil.
diments administratius en el cas
de gestió directa. I pel que fa a La decisió, a ple
la indirecta, es podria millorar la Un cop redactats els plecs tècnics
qualitat del servei i la percepció de per a la gestió del servei, estos
la mateixa per part dels ciutadans hauran de ser aprovats en el ple.
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quina opinió tenen els partits?

se discute si la gestión
del suministro del agua
en Godella tiene que realizarse mediante una gestión directa por parte del
ayuntamiento o mediante una gestión indirecta,
y ante esta discusión el
Partido Popular se pregunta ¿está preparado el
ayuntamiento de Godella
para realizar una gestión
eficaz del suministro del
agua a todos los vecinos
del municipio? ¿está preparado el ayuntamiento
de Godella para atender
las reparaciones urgentes
y las necesidades de los
vecinos? ¿está preparado
el ayuntamiento de Godella para asumir las acometidas y obras necesarias
que mejoren el servicio en
materia de agua? ¿debe el
ayuntamiento de Godella
soportar nuevas contrataciones para gestionar el
suministro de agua al municipio? ante todas estas
cuestiones el Partido Popular de Godella entiende
que no debemos preguntarnos si queremos una
gestión directa o indirecta
en materia de suministro
de agua sino si queremos
una gestión eficaz en esta
materia y, hoy por hoy, el
ayuntamiento de Godella no está preparado para
atender las necesidades
vecinales en esta materia.
asumir la gestión del agua
supondría un coste inasumible para las arcas municipales lo que conllevaría
mas gastos y sobre todo
mas impuestos soportados por los bolsillos de
los contribuyentes, y todo
ello sin mejorar el servicio
actual, sino todo lo contrario, emporando el tiempo
de respuesta ante las necesidades y problemas que
se plantearan diariamente.
desde el Partido Popular apostamos por que la
gestión del agua se realice
de modo eficaz por quien
dispone de los medios necesarios para la prestación
del servicio y para atender
con eficacia y rapidez las
demandas de todos los vecinos del municipio.
bim

Godella

compromís és partidari
d’una gestió pública directa de tots els serveis públics, sempre que esta siga
eficient 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 interrogants sobre este servei, i
en segon lloc perquè Godella està limitada per un
Pla econòmic i Financer
que ens impossibilita crear
empreses públiques o mixtes. 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 indirecta absolutament controlada per una comissió
de seguiment del contracte
formada per personal polític i per la ciutadania en la
qual l’empresa adjudicatària rendisca comptes i on
el director del contracte
ens faça arribar tota la informació 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 socials i mediambientals.
creguem que hem de tendir a un mateix sistema de
gestió del cicle integral de
l’aigua, que inclou abastiment i clavegueram i en
este segon servei tenim
un contracte que acaba en
l’any 2033.
comarcalment estem estudiant com prestar de
manera mancomunada el
servei de l’aigua, perquè
així els costos de serveis
tècnics i equipaments especialitzats, de personal,
de manteniment d’infraestructures, etc... serien més
viables.
Per tan apostem per una
gestió púbica però en el
moment oportú.
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el contrato de suministro
de agua potable en Godella
está caducado desde hace
6 años. contrato histórico (más de 90 años) con
aguas de Valencia, que
deberíamos haber resuelto
hace años. el Psoe propuso 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 respaldo suficiente 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 (remunicipalización del servicio), ahora no es posible
porque no cumplimos las
condiciones impuestas por
el estado (esta limitación
se mantendrá al menos los
próximos tres años). somos firmes defensores de
la gestión directa de los
servicios y lo hemos reafirmado con la remunicipalización de la agencia tributaria, y el mantenimiento
de la gestión directa en deportes, servicios sociales,educación; 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 indirecta) lo ideal sería licitar la
concesión por un mínimo
de 15 años, incorporando
inversiones en infraestructuras del ciclo integral
del agua, que necesitamos
para, limitar de manera
permanente y eficaz los riesgos de inundaciones que
sufrimos de manera puntual (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 anuales): garantizando la calidad del servicio, el control
del precio y acometiendo
las actuaciones necesarias
para mejorar las infraestructuras.

la gestión del agua en el
ayuntamiento de Godella
ha irrumpido dentro de la
agenda política de nuestro
municipio, no sin crear ciertas discrepancias.
desde ciudadanos consideramos 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 calidad del servicio prestado.
abordando el tipo de gestión 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 ayuntamiento, tanto si escoge
la gestión directa, como la
indirecta.
y lo que ha quedado claro,
es que existe, en la actualidad, una imposibilidad
manifiesta a cualquier
atisbo de gestión del agua
por parte de nuestra administración. 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 favorable a continuar con una
gestión indirecta, eso sí,
con un contrato actualizado, con mayor peso de las
cláusulas sociales, y con
mayor determinación del
ayuntamiento en el control, seguimiento y fiscalización de las acciones de
la empresa adjudicataria.

la gestión pública de servicios básicos tiene efectividad económica, solidaria,
medioambiental y es de vital 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 participativa. 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 gobiernos de distintas tendencias ya están apostando por
ello: medina sidonia, Tarrasa, Córdoba, Zaragoza,
quebec o París son ejemplos donde han recuperado
sus competencias con resultados positivos.
en Godella tras 100 años
en manos de una empresa
privada y con el contrato
finalizado (con la pérdida
económica y la inseguridad
jurídica que ello supone),
no debemos perder más tiempo en actuar.
Los beneficios son múltiples: mejora del servicio y
la calidad del agua, ahorro
en la factura y el consumo, transparencia, participación, 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 económica precaria de Godella
por la mala gestión económica y urbanística de
las últimas décadas y a las
presiones de estas grandes
compañías puede ser un
proceso largo y complicado, pero posible y favorable si se tiene voluntad real
de conseguirlo.
Por esto canviem Godella
apuesta por la gestión pública 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.

esquerra unida sols recolzarem la gestió pública. Perquè és possible i
perquè l’aigua és un dret
humà essencial que com
la sanitat o l’ensenyança,
no pot sotmetre’s al benefici econòmic de cap
empresa privada. donat
que la legalitat actual impedeix que l’ajuntament
s’encarregue directament
del servei, eu proposem
la creació d’una entitat
Pública empresarial que
sí pot contractar personal,
demanar finançament i
que tal com afirma l’estudi 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. Probablement, resultarà necessari contractar algunes
parts del servei, com les
analítiques o les reparacions 24 hores, però allò que
ens sembla fonamental i
prioritari és que l’ajuntament recupere la gestió, ja
que sols així podrem conéixer veritablement com
funciona el servei, tindre
medis, personal, modernitzar la xarxa, introduir
sistemes d’estalvi, un nou
sistema tarifari...
Postergar la remunicipalització en base a futurs hipotètics o altres qüestions,
són excuses. és manca de
coherència, de valentia política o potser de ganes de
treballar.
Perquè és possible recuperar la gestió de l’aigua en
un curt termini, no donarem suport a cap contracte
que dure més del temps
necessari per a posar en
marxa l’empresa pública.
no podem tornar a la gestió privada que ens ha deixat un subministre car i
deficient.
si volem un servei universal i transparent, basat en
criteris socials i mediambientals, hem de triar la
pública.
Monogràfic
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Educació
Es renova el
Consell Escolar
Municipal de
Godella
El darrer 26 de setembre va tindre lloc la convocatòria del Consell 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 compliment de la llei 6/2010, de 28 de
maig de la Generalitat, i del Decret 111/1989, de 17 de juliol, hem
renovat el Consell Escolar Municipal amb l’objectiu de garantir la
seua adequació a la legalitat vigent
i el seu correcte funcionament»,
ha comentat.
La duració del mandat dels membres d’este consell és de quatre
anys. Passat este temps, la Conselleria 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 també s’han renovat els consells escolars dels distints centres del municipi, així com del conservatori de
música Pintor Pinazo i de l’Escola
de Persones Adultes.
En este procés d’eleccions participà tota la comunitat educativa amb
una representació de cada centre.

Més de 700
alumnes
inicien el curs
Un total de 723 alumnes han
començat el curs escolar en els
distints serveis que presta la regidoria 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 especialitats: clarinet, contrabaix,
fagot, flauta travessera, guitarra, 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 Secundària, castellà per a estrangers,
valencià, accés al sicle de Grau
Superior i certificat d’espanyolitat.
Per últim, els tallers de ceràmica,
costura, creació literària, informàtica, anglès, pintura, teatre i vidre
de l’EPA sumen 374 persones.
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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»
escola i família

La casa de la Cultura de Rocafort
va acollir els dies 25 i 26 de setembre la primera edició de les jornades ‘Escola i Família, Educant per
la Igualtat’, organitzades per les
regidories d’Igualtat i Educació de
Godella i Rocafort. L’èxit de participació 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 Sonsoles Giner- s’encarregaren d’inaugurar i presentar les jornades
juntament amb Encarna Cuenca
i Carrión, presidenta del Consell
Escolar de la Comunitat Valenciana, 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 Rodríguez, formadora feminista, analista de gènere i escriptora va oferir
la ponència ‘La igualtat també
s’aprèn’, i més tard es va celebrar
la taula d’experiències de coordinadors/es d’Igualtat i convivència
(CIC) dels centres educatius de la
zona: CEIP Sant Sebastià de Rocafort, Koynos Cooperativa Valenciana, 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 Albelda, sociòleg i professor associat 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 associat de la Facultat de Magisteri
de la UV-, Noemi Soriano –treballadora social i responsable de
l’àrea de dona i igualtat de gènere 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 gràcies al seu èxit incontestable «de
segur que seran les primeres de
moltes», digué la regidora d’Igualtat de Godella, Teresa Bueso.

Dalt, la taula presidencial durant la jornada inaugural. Baix, detall del públic assistent.
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Es presenta davant el personal Novembre,
mes contra la
violència de
de l’Ajuntament el protocol
gènere
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
protocol

La regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Godella, Teresa Bueso, va
presentar el darrer 17 de setembre
davant les treballadores i treballadors del consistori el protocol
contra l’assetjament laboral sexual 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 polítics».
En la guia, entre d’altres coses,
es fixen mesures preventives per
evitar l’assetjament laboral sexual i per raó de sexe, es defineix un
protocol d’actuació i s’annexa un
formulari de comunicació o denúncia davant una possible situació 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-

La regidora d’Igualtat, Teresa Bueso, durant la presentació del protocol.
tat».
Després d’esta presentació, el següent pas serà la creació d’una
comissió, que estarà formada per
la regidora, la tècnica de l’àrea i la
persona encarregada de la prevenció de riscos laborals, i que actuarà

davant qualsevol denúncia o indici
d’assetjament. «Des de la regidoria d’Igualtat ens creiem este document 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 novembre 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.

Godella acull la mesa de cooperació territorial de l’Horta Nord en
matèria d’Igualtat organitzada pel conscorci Pactem Nord
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 promoure estes accions per intercanviar sinèrgies i experiències.
Aquesta jornada de treball va estar inaugurada per la diputada
d’Igualtat de la Diputació de Vabim

Godella

lència, Isabel García, el president
de Pactem Nord, Rafa García, el
gerent de Pactem Nord, Rafa Garcia, i la presidenta de la Federació 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 ocasions les dones no disposen dels
recursos per a poder informar-se o
denunciar casos de maltractament.
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El taller va ser una iniciativa en
el context de treball d’un projecte desenvolupat amb l’ajuda de
la Diputació, plantejat amb l’objectiu 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 regidores 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 debatudes amb la resta de participants,
amb l’objectiu d’enriquir i repetir
aquestes iniciatives en altres municipis de la comarca.
Les participants en aquesta mesa
territorial també guardaren un minut de silenci per totes les dones
que pateixen la violència de gènere, especialment amb motiu de les
últimes morts esdevingudes.

La regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament de Godella ha preparat tot un seguit d’activitats per
celebrar en novembre el mes contra la violència de gènere.
«En lloc de realitzar una setmana,
com venia sent habitual els darrers anys, hem pensat en espaciar
els actes per tal de tindre més repercussió i facilitar la participació 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 activitats proposades.
El dissabte 17 a les 11 h, la batucada Raizes realitzarà un passacarrers reivindicatiu, que anirà des de
l’Ermita fins l’Ajuntament.
El divendres 23 a les 12 h es realitzarà l’acte institucional, amb una
lectura del manifest contra la violència de gènere i un llançament a
l’aire de globus violetes en protesta contra les dones maltractades i
assassinades.
El dissabte 24 pel matí tindrà lloc
una classe de zumba. I per la vesprada, a les 20 h, la regidoria de
Cultura ha programat al teatre
Capitolio un concert homenatge a
totes les dones, dirigit pel compositor godellenc José Manuel Palau.
El diumenge 25, Dia Internacional
Contra la Violència Masclista, les
autoritats i els veïns i veïnes que
vulguen acompanyar-les participaran 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 mercat municipal on col·laboraran les
distintes associacions de dones
del municipi per oferir informació 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 exemple, la presentació del llibre ‘Ponerse alas’, d’Alicia Muñoz o els
curtmetratges de Paqui Méndez.
Igualtat
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Serveis Socials

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
setmana majors

La regidoria de Benestar Social de
l’Ajuntament de Godella ha organitzat, com cada any, tot un seguit
d’activitats per celebrar la Setmana de les Persones Majors, que tingué 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 pares, 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 Majors va començar amb la inauguració a Vila Teresita per part de
Sanchis i Soler. En este acte també
estigueren presents les presidentes
i presidents de les distintes associacions: Carmen Alonso (Tyrius),
Teresa López (Calidad de Vida),
Enrique Pedro Navarro Aparicio
(jubilats), Antonio Bleda (UDP,
Unidad Democrática Pensionistas). A més, amb motiu del 35
aniversari de l’associació dels jubilats, 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 faltar la tradicional Volta a Peu pels
carrers del poble, en la qual van
participar l’alcaldessa Eva Sanchis 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 connexió en directe.
El dimecres 3 es va realitzar l’eixida cultural al Bioparc de València.
I el dijous 4, gaudírem amb un espectacle 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 gimnàstica de manteniment i exercicis terapèutics 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 orquestra 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 persones guanyadores dels campionats
de parxís, petanca, truc, dominó i
bitlles.
«Els nostres majors han estat protagonistes 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.

Imatges de la Setmana dels Majors a Godella.

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
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 internacional 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 països en què treballen.
En primer lloc, l’ONG Solida20
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ris per Burkina Faso ha demanat
l’ajuda per treballar en la construcció 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 Bañado-Tacumbú (Asunción, Praguay),
durà a terme un pla de comunicació 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 (Tanzània). A més, tenen previst l’adquisició d’un ecògraf i sondes per
realitzar les intervencions quirúrgiques.
Per últim, SAIM (Solidaritat i
Ajuda a la Infància en Madagascar), 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’Ajuntament de Godella és un dels pocs de
tot l’Estat espanyol que ha mantingut estes ajudes, malgrat la crisi, i
és una de les coses que ens fa estar
ben orgullosos del treball que s’està realitzant en esta àrea».
Des de l’àrea de Comunicació,
s’ha fet un treball per promocionar 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 Godella i veí del municipi, el doctor
José Luis Llácer.
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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
fundació ned

Quan l’any 2005, el doctor José
Piquer i els seus companys viatjaren 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 sanitat.
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, especialment xiquets i xiquetes, que sovint 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 dolències que esta malaltia ocasiona.
A estos problemes se’ls ha de sumar el de la mancança de professionals 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 tretze anys, la fundació NED (Neurocirurgia, Educació i Desenvolupament), 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 experiència a Ràdio Godella.
(Pregunta) Què és el que més li
va impactar en el seu primer viatge?
(Resposta) Recorde la primera vegada que vaig vore Zanzíbar des
de l’aire, és un paradís d’aigües
cristal·lines. Després, quan aterres, et dones compte que la realitat
que viuen els habitants d’allí és
molt diferent a eixa imatge idíl·lica que ens arriba. D’altra banda,
també em va impactar molt l’acceptació que la gent té de la malaltia, i la naturalitat colpidora amb
que afronten la mort, i sobretot la
mort dels més joves. Que es muiren 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’havien 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 treball molt satisfactori i que ofereix
una recompensa molt gran. Nosaltres no només operem, sinó que
també formem al personal que hi
ha allí per tal que puguen continuar amb esta missió. També tenim
projectes en l’àmbit educatiu, com
l’ensenyament en un orfenat en
què s’imparteixen classes d’anglès, informàtica o tasques de la
llar a les xiquetes i xiquets.
(P) En què es materialitza l’ajuda 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 recolzament no ha sigut només de material (per exemple, un sistema de
neuroendoscòpia per operar la hidrocefàlia), sinó també d’infraestructures. 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 consideren 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.

Es preparen les ajudes de pobresa energètica
Pròximament s’obrirà el termini per sol·licitar les ajudes de pobresa energètica, atorgades per la
regidoria de Serveis Socials. En el
moment estiga el termini en marxa, podreu trobar tota la informació a la pàgina web municipal.
Aquestes ajudes estan destinades
a aquelles unitats familiars de
convivència que no disposen d’ingressos suficients per a garantir el
pagament dels subministraments
(aigua, llum, gas, etc.). La partida 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
bim
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una antiguitat, d’almenys, un any
en relació a la data en què es formule la sol·licitud de l’ajuda. Només 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 ingressos 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 familiar de convivència.
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4. No tindre dret a prestacions d’altres 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 anteriors a la presentació de la sol·licitud d’ajuda econòmica.
6. Que tots els membres de la unitat familiar de convivència en edat
laboral es troben en situació de desocupació per causes a ells no imputables, o si es troben en situació
d’actiu els ingressos no superen el
màxim establit en estes bases.

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

Bono elèctric

Tallers majors

El termini per sol·licitar l’abonament social elèctric, que suposa
un estalvi de fins el 50% en la factura de la llum, s’ha ampliat fins el
31 de desembre.
Este abonament està regularitzat
pel Govern i pretén protegir els
habitatges considerats vulnerables. 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 sense discriminació horària) i una potència igual o inferior als 10kW en
l’habitatge. A més, s’han de complir 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 majors han començat amb l’inici del
curs escolar, omplint cada vesprada les aules de l’edifici Vila Teresita. Enguany, per fer front a una
creixent demanda, s’ha incrementat la oferta d’algun d’estos tallers.
És el cas, per exemple, del de gimnàstica de manteniment, que ara té
un grup nou.
Des de la regidoria de Benestar 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.
Serveis Socials
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Torna el curs
de vídeo CV
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 sector audiovisual i de la comunicació, a guionitzar, gravar i editar el
seu propi vídeo currículum
«Es tracta d’una ferramenta molt
interessant que no tot el món coneix i que li permet a la persona
que està buscant treball diferenciar-se i destacar-se d’una forma
original i eficaç», ha explicat el
regidor d’Ocupació, Voro Soler.

El comerç local trau muscle a
la III Setmana del Comerç
la festa gran dels comerciants presentà enguany algunes novetats

Orientació
laboral
Una tècnic d’ocupació del consorci Pactem Nord -al qual està
inscrit Godella- ofereix tots els
dimecres del mes un servei d’orientació laboral gratuït per a totes
aquelles persones que es troben en
situació de recerca de treball.
Esta assistència es realitza en horari de 8 a 11 h a l’edifici Vila Teresita. S’ha de demanar cita prèvia
a l’Agència d’Ocupació.

Es sol·licita
l’EMCORP
La corporació municipal ha
sol·licitat, un any més, adherir-se
al programa EMCORP d’ocupació per contractar a persones aturades majors de 30 anys. Es tracta d’una subvenció que atorga la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball. En el moment es resolga,
s’anunciarà al web municipal.

Programes de
la Diputació
L’Ajuntament de Godella, a
través del pla d’Ocupació de la
Diputació de València, va contractar 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 Registre i Secretaria. Igualment, en juliol i agost, huit becaris i becàries
realitzaren les seues pràctiques a
l’Ajuntament a través del programa La Dipu te Beca.
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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.

comerç local

La tercera edició de la Setmana del
Comerç Local de Godella va congregar a un gran nombre de persones al voltant de diferents activitats
que es celebraren al nostre municipi entre el 21 i el 29 de setembre.
Enguany, com a novetat, en l’acte 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 Godella (lliurat per Fernando Oliveros,
regidor d’Esports). El premi a la
cultura, per a la Big Band del Casino Musical de Godella (lliurat per

Tatiana Prades, regidora de Cultura). El premi a la solidaritat, a José
Antonio Bargues (lliurat per Salvador Soler, regidor de Benestar Social). 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 degustacions 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 celebrà 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 tercera edició. «Enguany hem tractat d’aportar algunes novetats que
han estat ben acollides pels participants», digué. «Cada any ens

reinventem per tractar de continuar
donant un impuls al comerç local,
que ha d’oferir sempre valors afegits als de les grans superfícies»,
afegí Rodríguez.
Per la seua part, el regidor d’Ocupació, Voro Soler, va felicitar a
l’associació pel seu treball. «Estic
segur que iniciatives com aquesta acabaran consolidant-se, més
encara, al nostre poble, i donaran
al comerç local el lloc que es mereix», afirmà.
També va assistir el Director General de Comerç, Nacho Costa,
que va expressar el seu rebuig al
projecte Port Mediterrani, recorregut per l’Ajuntament de Godella.

7 joves s’incorporen a l’Ajuntament amb el programa EMPUJU
A finals de juliol, set xiques
i xics beneficiaris del programa
EMPUJU d’ocupació juvenil s’incorporaren a l’Ajuntament de Godella, on estaran treballant per un
període d’un any que finalitzarà el
24 de juliol de 2019.
L’alcalde accidental en eixe moment, 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 laboral a l’administració. «Tenen davant seu una gran oportunitat per
complementar la seua formació
i aprendre al mateix temps que
exerceixen una tasca professional», va dir Soler.
Estos joves de menys de trenta
anys, inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil, donaran suport al
diversos departaments de l’Ajuntament de Godella: Medi Ambient,
Informàtica, Joventut, Cultura,
Comunicació, Igualtat, AEDL.

Els joves, en el seu primer dia a l’Ajuntament de Godella.
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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
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 evolució de distintes variables que
queden reflectides en este compte 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% significa que la hisenda pública té una
bona liquiditat», va explicar Soler.
Pel que fa a l’endeutament, cal assenyalar 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, Godella 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’endeutament alt però, tot i haver suportat 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 reflexa el temps que passa des que
entra la factura per registre d’entrada 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

El regidor d’Hisenda, Voro Soler, en un ple.
80% ja parlem d’un nivell d’execució 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.

Godella rebaixa el seu deute del 126% al 104% en dos anys
malgrat els 10,4 milions de sentències per expropiacions
El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Godella, Voro Soler, va
presentar al darrer ple de setembre
la liquidació del compte general
2017, en la qual va parlar de l’evolució 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 milions d’euros que sumen les sentències 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 públiques, 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
bim
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s’han sumat al deute financer històric que l’Ajuntament ja acumulava», afegí.
L’any 2014, l’Ajuntament de Godella 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’exercicis anteriors. Amb tot, el nivell
d’endeutament pujà fins el 126%,
la qual cosa obligà a l’Ajuntament
a establir un Pla d’Estabilitat Financera.
«El resultat fou immediat, i només
en un any aconseguírem baixar
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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 aconseguit una altra baixada d’1,4 milions 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 liquidaren 850.000€ del romanent de
tresoreria.
«Per tant, malgrat dos sentències 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’Ajuntament intervingut», comentà el regidor 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 sense 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 romanent de tresoreria de 2017.
«Tot i que tenim un nivell d’endeutament alt, podem ser optimistes 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.

També es va analitzar la inversió 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 destinat 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 comparativa entre l’execució de despeses
i l’execució d’ingressos, veiem
que només executant el pressupost, en 2017 ja hem tingut més de
350.000€ de superàvit», comentà
el responsable de l’àrea.
Voro Soler va concloure que la hisenda municipal «camina en una
bona línia, doncs millora cada any,
amb la qual cosa podem ser moderadament optimistes».

Agència
Tributària
Des del darrer 1 de setembre,
l’Ajuntament de Godella ha assumit 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’Hisenda, Voro Soler.
Fins este moment, el servei tributari el prestava una empresa privada, 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 apuntat el regidor.
Hisenda
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Prevista la
compra d’un
cotxe elèctric
per a la policia
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 dobles 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 policia i, a més, ho fem amb un vehicle 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.

L’Ajuntament
compra nous
equips per a
Protecció Civil
L’Ajuntament de Godella, a
través de la regidoria de Seguretat
Ciutadana, ha destinat una partida pressupostaria per a la compra
de material per als membres de
Protecció Civil. En concret s’han
adquirit huit cascos i huit equipatges ignífugs per a la seua tasca de
bombers.
El regidor responsable de l’àrea,
Fernando Oliveros, ha comentat
que «esta era una despesa necessària, doncs l’equip amb que contaven els membres del cos estava
ja antiquat i necessitava d’una renovació urgent».
D’altra banda, Oliveros ha volgut
agrair a tot l’equip de Protecció
Civil de Godella, encapçalat per
Luis Iniesta, la gran tasca realitzada durant les festes patronals
de Godella i Rocafort, així com la
seua presència en altres actes, per
exemple, de la Setmana del Comerç 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 seguretat de l’Estat en tot allò que siga
necessari, i no estan suficientment
reconeguts», ha afegit.
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La Policia Local oferirà
una nova edició del curs de
defensa personal per a dones
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
formació

Després de l’èxit de la primera
edició –en que la demanda va triplicar 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 gratuïta, però s’ha de formalitzar la
inscripció a través del correu formacion.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 conscienciar i instruir a les dones per
tal de dotar-les dels conceptes bàsics 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 necessaris per a qualsevol àmbit de
la seua vida quotidiana», ha explicat Oliveros.

La primera edició del curs va tindre un notable èxit de participació.
Altres cursos
De manera addicional, la Policia
Local de Godella prepara més
edicions d’altres cursos de formació, més enfocats a la comunitat
educativa. «Amb esta altra via,
es busca que els menors tinguen
un primer contacte amb la Policia Local i que siguen conscients
que els agents treballen per facilitar-los el seu dia a dia», ha dit el
regidor. «L’educació primerenca
és fonamental per tal que els xiquets 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 conductors, 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 qualsevol perill. En este sentit, ja s’ha
iniciat una campanya inicial de

‘Policonsells’ a través de les xarxes 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 personal de la Policia Local. «Una bona
formació dels i les agents repercutirà sempre en un millor servei al
carrer i, per tant, una major seguretat per a tots els veïns i veïnes
del municipi», ha conclòs Fernando Oliveros, regidor de Seguretat
Ciutadana de Godella.

Prades explica quins projectes s’executaran amb els Pptos. Participatius
La mesa dels Pressupostos Participatius 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 proposta guanyadora (amb 88 vots),
que consistia en l’ús d’energies
renovables. S’ha decidit que es començarà per la instal·lació de panells solars en l’edifici de l’Ajuntament.
En segona posició va quedar la

proposta de millora del pati del
col·legi El Barranquet (87 vots),
que també es durà a terme mitjançant la plantació d’arbres en les
zones d’Infantil i Primària. La regidora de Participació Ciutadana,
Tatiana Prades, ha explicat que
algunes de les al·legacions presentades a esta proposta han estat
desestimades. Per exemple, la instal·lació d’aspersors no es recomana 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 inversió més important, s’executarà 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’atendrà mitjançant la plantació d’uns
20 exemplars d’arbres. La millora
dels parcs de Correos, del Molí,
junt a El Barranquet i de la torreta de Misildo (63 vots) ha quedat

pendent de resoldre’s, doncs des
de l’oficina tècnica es considera
que s’ha de realitzar una auditoria 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 Prades, ha explicat que amb esta repartició s’han adjudicat 20.000€
dels 40.000€ de la partida. La resta
dels diners estan pendents d’adjudicar-se a l’espera del que succeïsca amb l’auditoria de la proposta
de millora dels parcs municipals.
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Esports

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.

gala de l’esport

El darrer divendres 14 de setembre, el teatre Capitolio es va omplir per celebrar la tercera Gala de
l’Esport de Godella, un acte en què
més d’un centenar d’esportistes
van rebre un merescut reconeixement pels seus èxits durant la darrera temporada i la seua carrera.
El regidor d’Esports, Fernando
Oliveros, l’alcaldessa de Godella,
Eva Sanchis, el regidor de Benestar 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 conduir 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 Hernández (Club Atletisme A les Nou);
Sonia Pereira Villalobos, Jorge
García Vernetta i Marta Ten Quilis (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); junior femení A i Units (Club Bàsquet
l’Horta Godella); aleví Cervantes
(escola municipal de bàsquet Godella); José M. Lacueva Ferrer,

Luís M. Bueno Domínguez, Gregorio Zamora Villaseñor (Penya
Ciclista Cantonet); equip femení
(Godella CF); Andrea Lucas Calatayud de natació, Nacho Gil Delgado de natació adaptada, Julia
Bernabeu Baixauli i Natalia Andrés Alonso de natació artística, i
l’equip femení juvenil de la secció
de waterpolo (Club Natació Godella); 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.

46 monitors/es Killian Ruiz

Futbol i frontó

Com cada temporada, la tasca
que fans els 46 monitors i monitores, contractats directament per
l’Ajuntament, resulta fonamental
per al bon funcionament del servei
esportiu. Hi ha 16 monitors de fútbol, 15 de bàsquet, 2 de karate, 6
de tenis i pàdel, 1 de gimnàs, 1 de
pilota i 5 d’altres activitats.

El regidor d’Esports, Fernando
Oliveros, ha informat de les modificacions 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 pretemporada- es farà previsiblement
en N adal. I d’altra, també es canviarà la reixa de la pista de frontó.

bim

Godella

El jugador del Godella CF, Killian Ruiz, va estar convocat per la
selecció de futbol sub19 d’Andorra per disputar l’Europeu entre el
10 al 16 d’octubre a Suïssa.
Des del Godella CF i des de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Godella felicitaren el jove jugador per aquest èxit.
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Grans resultats de la secció
femenina del CD Sagrat Cor

Foto de l’equip junior femení del Sagrat Cor.
Enguany, l’activitat ha començat prompte i amb notable èxit al
Club Esportiu Sagrat Cor de Godella
A meitat d’agost l’equip de bàsquet junior femení va començar a
preparar la fase d’ascens de pretemporada FAP que organitza la
FBCV. Des del principi, les xiques
van competir molt bé, guanyant
contra Almussafes i contra Castelló. La primera derrota va vindre
front a Vila Real, però la classificació per a la següent fase ja estava aconseguida. A la semifinal
contra el Teixereta d’Ibi, l’equip
es jugava l’accés a la categoria autonòmica, i aconseguiren superar
la prova amb nota, guanyant per
més de 15 punts. Ara, l’equip junior femení del Sagrat Cor està entre
les dotze millors de la comunitat.
Les xiques del cadet també ens han
donat una alegria. Després de perdre el primer partit contra Claret,
-una de les canteres referència de
la comunitat-, les godellenques es
van refer i aconseguiren dos victòries contra L’Eliana i Dènia que
els donaren el pas a les semifinals
amb l’Ílicitano d’Elx. Pel fet d’haver 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 esportiva ‘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 masculina 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.

Temporada per al record de les
seccions del CN Godella
Les distintes seccions del CN
Godella comencen una nova temporada després de donar moltes
alegries en la 2017/2018, començant 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’Espanya de la seua edat i convocat
al Programa Nacional de Tecnificació Esportiva i Seguiment Personalitzat.
D’altra banda, l’equip de 2ª Divisió Nacional va quedar quart classificat en lliga. L’aleví va guanyar
la lliga i, a més, s’aconseguiren

dos segons llocs i tres tercers.
En natació artística, s’aconseguiren un total de 14 medalles entre
el VII Campionat Obert Autonòmic de la Comunitat Valenciana,
el Campionat de Promoció de Rutines 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·lectual: 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 autonòmica en categoria infantil del
circuit d’aigües obertes de la CV.
Esports
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Biblioteca i Promoció del Valencià
la revista en valencià ‘camacuc’,
disponible gratis a la biblioteca
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’educació, com la solidaritat, la pau, la
salut, l’ecologia i les relacions personals. «és una publicació molt

interessant perquè fomenta la lectura 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 revista ‘camacuc’, a la qual trobaràs
còmics i contes en valencià d’allò
més divertits.

Exemplars de la revista ‘Camacuc’.

Zona infantil

Plaça traductor

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 puguen gaudir dels seus llibres en un
espai separat al de la resta d’usuaris. 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.

l’ajuntament de Godella continua treballant per dotar a l’oficina de Promoció del Valencià d’un
traductor o traductora de valencià que puga exercir de tècnic de
l’àrea.
segons informen fonts institucionals, està previst que les bases per
al procés de selecció d’este tècnic
s’aproven en la propera mesa de
negociació.

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
lecTura Fàcil

l’accés a la lectura i a la informació és un dret i una necessitat
social. Per això, la iFla (Federació internacional d’associacions
i institucions Bibliotecàries) ha
desenvolupat unes directrius destinades a estimular la publicació de
materials de lectura fàcil. es tracta
de textos que faciliten la lectura
i la comprensió, i que estan dirigits a totes aquelles persones que
presenten dificultats lectores, ja
siguen transitòries o permanents.
en el compliment d’este objectiu
juguen un paper fonamental les
biblioteques públiques. i en concret, la Biblioteca de Godella, que
en una aposta decidida per este
recurs, ha creat recentment, juntament amb la cooperativa valenciana Koynos, un ‘club de lectura
fàcil’ per a l’alumnat del centre i
de la seua escola d’adults.
en este club «es treballaran materials adaptats a persones amb necessitats especials amb l’objectiu
de millorar les competències lectores i facilitar l’accés igualitari a
la cultura, la informació i la comunicació», ha explicat la regidoria
de l’àrea, Paquita mocholí.
la biblioteca municipal ja ha adquirit diversos exemplars d’estos
llibres.

Dos grups del Koynos que participen al club de lectura fàcil.
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 practicar 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 estiguen al nostre abast per a que cap
usuari o usuària es quede sense poder accedir a un dret bàsic com és
el dret a la lectura».

Troba el nom de 14 parts del cos Norma González presenta el seu nou llibre a Godella

Solucions: orella, turmell, panxa, galta, cama, esquena, melic, genoll, ungla, coll, muscle, braç, colze, parpella.
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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 municipal de Godella.
l’autora estarà acompanyada per
Julio delgado a la guitarra. Junts
recordaran la gran figura de la poeta i escriptora argentina del modernisme, alfonsina storni, en el
seu 126 aniversari del seu naixement.
no és el primera cop que González 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 llibre ‘alfonsina y yo. un homenaje’
estarà disponible per a totes aquelles persones interessades.

La biblioteca, plena durant la presentació de ‘Visiones’.
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Noves eines per a una
major transparència
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 Pressupostari com el Portal de Transparència propis de l’Ajuntament
de Godella, dues eines web que
ajuden a consultar de forma fàcil,
interactiva i atractiva tota la informació municipal.
Tal i com ha explicat el regidor de
Transparència i Modernització,
Joan Alonso, «en el visor pressupostari, es poden consultar les despeses i ingressos amb desglossaments 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 pressupost anual amb indicació de les
diferents despeses i ingressos ja
executats, el termini mitjà de pagament a proveïdors, l’evolució
del deute i la sostenibilitat financera.
D’igual forma es mostrarà la informació de tresoreria, amb indicació
de l’índex de morositat i especial
atenció a la pressió fiscal, amb una
calculadora pressupostària que simula en xicoteta escala el que percentualment 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-

Es prepara un canvi a la web
municipal per facilitar la
navegació en distints dispositius
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 destacar els continguts més interessants
i demandats, sense oblidar la personalització i imatge corporativa.
«Amb el canvi es diferenciarà la
navegació des d’un ordinador de
sobretaula i des d’un dispositiu
mòbil, potenciant aquelles ferramentes més adequades per a cada

tipus de navegació, però intentant
oferir una experiència atractiva i
fàcil, que permeta trobar la informació 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 pressupostari, a les notícies i a les diferents
agendes.
Tampoc oblidarà la promoció de
l’App municipal per a descarregar-la directament i de manera
gratuïta als nostres dispositius mòbils, ja siguen Android com iOS.

L’Ajuntament aposta per la
gestió directa dels serveis i
contracta vora 70 persones
El regidor Joan Alonso, durant una intervenció al ple municipal.
teniment comú be amb els impostos 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 continguts amb els de la web municipal,
creant un portal de transparència
propi sense la dependència del
portal de l’Estat, donats els problemes 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 diferents Agendes d’Alcaldia, regidories i d’activitats, la contractació
de l’Ajuntament, el Pressupost, els
diferents inventaris, les subvencions i les Ofertes Públiques d’Ocupació, 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 Pressupostari i el Portal de Transparència. A més a més, ha recalcat que
les dos eines «són part del recolzament material i informàtic necessari per al compliment de les Lleis
de Transparència i de l’Ordenança
de Transparència municipal que es
troba en tramitació».

L’alcaldessa i regidora de Personal, Eva Sanchis.
Amb el començament d’un nou
curs escolar, l’Ajuntament de Godella torna a apostar per la gestió
pública i directa dels distints serveis que ofereix, tant a l’àrea esportiva com a la cultural, de joventut, i altres.
Fidels a aquesta filosofia, s’han
contractant a 33 monitors esportius, 20 professors en el conservatori, 8 professors en escola de
persones adultes, i 4 persones per

a escoles matineres. A més, en estiu 23 persones estigueren treballant 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 regidora de Personal, Eva Sanchis, ha
destacat que «continuem fent una
aposta decidida per la gestió pública dels serveis i la creació d’ocupació dins del poble per a la nostra
gent més jove».

Els distints departaments de l’Ajuntament s’adapten a la nova llei de contractes
La nova llei de contractes és,
enguany, la norma que possiblement més de cap porte als Ajuntaments de tota la Comunitat Valenciana i de tot l’Estat. Godella no és
una excepció.
Els canvis en la gestió que aquesta norma estableix comporten una
sèrie d’actuacions conjunturals i
estructurals que l’Ajuntament està
implementant de forma paulatina.
El canvi en la tramitació dels contractes menors, les modificacions
en les licitacions i tipus de procebim

Godella

diments, les exigències de transparència i d’administració electrònica estan siguent incorporats als
procediments municipals per part
de tota la plantilla, especialment
pel departament de contractació.
Des del departament de contractació 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 diverses licitacions publicades. Així,
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l’Ajuntament comptarà amb uns
plecs o relacions de clàusules administratives tipus que permetran
agilitzar les tramitacions, ja que
només caldrà elaborar els plecs de
prescripcions tècniques i adequar
els annexos corresponents per enllestir aquesta fase de la contractació.
Al mateix temps el departament
ha continuat amb la tramitació ordinària de la contractació, gestionant la part de contractació menor
de l’Ajuntament que li correspon,

publicant o finalitzant diverses licitacions (subministrament energia elèctrica, subministrament
comunicacions mòbils, rènting
gespa camp de futbol, asfaltat
carrer major, ... ), assessorant els
diversos departaments en la gestió
de la contractació, iniciant els procediments pendents i seguiment
i finalització dels publicats anteriorment a l’entrada en vigor de la
nova llei de contractes.
Joan Alonso, regidor de Contractació ha valorat molt positivament

la implicació de tot el personal del
departament de contractació en
l’adequació a la nova llei de contractes i ha destacat que encara hi
ha coses pendents, de caire més
estructural, com és l’adequació a
la licitació electrònica i l’elaboració d’un Pla de Contractació amb
implicació activa de tots els departaments municipals coordinats
per la Secretaria i la Intervenció
Municipal.

Personal, Modernització i Contractació
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Comunicació i Agermanament
Es consolida
‘El Rall’
En el mes d’abril de 2017, la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies va constituir oficialment la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes (XEMV), un
ampli grup de ràdios de titularitat
pública municipal, que ja porta un
seguit d’anys treballant conjuntament 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 programa ‘El Rall’, elaborat conjuntament per les diferents emissores
de la Xarxa –a la qual pertany Ràdio Godella- amb informació de
proximitat de cada poble. Durant
dos hores a la setmana, els oients
poden escoltar notícies, entrevistes, reportatges i agenda de diferents municipis de nord a sud de la
geografia valenciana.
«El principal objectiu del programa és el de potenciar la XEMV,
vertebrant totes les emissores repartides pel territori valencià, amb
un espai propi d’informació i entreteniment», afirmen fonts de la
Xarxa. Amb eixa intenció, i amb
l’objectiu de millorar encara més
el contingut, ha començat la segona temporada d’aquest programa
que es pot escoltar a Ràdio Godella (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.

Nova temporada
radiofònica
Comença una nova temporada 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 estudis del centre cultural Xicranda. A
més, també es podran escoltar les
propostes més destacades de les
altres ràdios de la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes.
Així mateix, el regidor de Comunicació, 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, qualsevol persona té l’oportunitat de
fer un programa sobre qualsevol
temàtica. Els interessats i interessades poden passar per l’edifici de
Xicranda a informar-se o també
poden telefonar al 610101196.
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El Comitè d’Agermanament
prepara noves activitats
els propers mesos tindrem música, intercanvis i les marchés de noël

Imatges dels intercanvis escolars a París i Godella amb estudiants de Noisy le Roi.
Amb l’inici de curs també es
va reprendre el treball del Comitè
d’Agermanament de Godella amb
els pobles del món, presidit pel regidor de l’àrea, Paco Aràndiga.
El darrer 19 de setembre es va celebrar una reunió de coordinació
per preparar les activitats que tindran lloc durant els propers mesos.
En primer lloc, la Jove Orquestra
del Sagrat Cor realitzarà el proper 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 previst 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 centre.
A més, com ve sent habitual els
darrers anys, els membres del Comitè d’Agermanament de Godella
i representants de l’Ajuntament
participaran en els Marchés de
Noël, els dies 24 i 25 de novembre 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 realitzar-se en un futur, per exemple
en l’àmbit esportiu: bàsquet femení, pàdel, ciclisme o bàdminton.
També Encamp podria rebre els

Paco Aràndiga explica el
protocol de comunicació
El regidor de Comunicació,
Paco Aràndiga ha explicat quines
publicacions es realitzen i quin és
el protocol que s’utilitza per tractar d’evitar errades en la difussió i
cobertura d’actes.
«Treballem amb el Google Calendar com a ferramenta on les distintes regidories programen les seues activitats. Esta informació ens
serveix a nivell intern per evitar
contraprogramar i també per donar
una correcta difussió a través dels
cartells (mensuals), tríptics (bimensuals) i BIM (trimestral) que
editem i imprimim. Però també és
una informació pública que es pot
consultar a la pàgina web municipal» , 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, recomanem que descarreguen l’app municipal -gratuïta tant per a iOS com
per a Android- on podran consultar 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 setmana els divendres. Si volen rebre
la newsletter setmanal escriguen
un mail a premsa@godella.es

Claveles Rojos per a un concert, i
està previst la celebració durant el
proper trimestre del cap de setmana de l’esquí.
En un altre ordre de coses, cal recordar i destacar que ja és efectiu
l’agermanament del municipi italià de Lanuvio amb Godella i Burjassot. Un pacte que es materialitza al voltant de la figura del tenor
Giaocomo Lauri-Volpi, originari
de Lanuvio i que va viure junt amb
la seua dona, la soprano alicantina Maria Ros, a Burjassot, on va
morir. Està soterrat al cementeri de
Godella.
Tant Godella com Burjassot ja havien aprovat inicialment esta unió

en respectives sessions plenàries
l’any passat. El regidor d’Agermanament de Godella, Paco Aràndiga, es va congratular d’esta unió, i
es va referir a les paraules expressades pel comitè d’agermanament:
«per fi Godella fa honor a un dels
seus fills més cèlebres». En breu
es prepararan els actes protocol·laris de signatura entre els representants 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 conèixer-los de més a prop.

Entrevistes a
Incorporació
polítics i ONGs de l’EMPUJU
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 balanç 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.

L’Ajuntament de Godella s’ha
acollit al programa EMPUJU 2018
de garantia juvenil gràcies al qual
set joves treballaran a l’administració durant un any.
Un d’ells, Carlos Rivera, grau
superior de Desenvolupament
d’Aplicacions Web, estarà formant
part dels departaments de Comunicació i Modernització.
Durant els mesos que hi serà, Carlos ajudarà en la posada en marxa
de la nova web municipal, les millores en l’app i altres tasques com
la gestió de xarxes socials, el recolzament en temes de disseny o la
pujada d’informació al portal web.
«Serà de gran ajuda tindre una persona més al departament», ha dit
Aràndiga, regidor de comunicació.
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El racó de les associacions
Signatura de
convenis

Nova junta directiva de l’associació de jubilats

Com cada any, les distintes regidories de l’Ajuntament de Godella signen els seus convenis anuals
per recolzar econòmicament les
associacions del poble. Els regidors 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.

A l’esquerra, la nova junta directiva de l’associació de jubilats. A la dreta, reunió amb Eva Sanchis.
La nova junta directiva de l’associació de jubilats s’ha presentat
en societat a Godella. Els nous
membres són Enrique Pedro Navarro 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’edifici municipal Vila Teresita.
En la reunió es tractaren temes
com la millora de la neteja, la pintura 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 associacions del poble.
Actualment, l’associació compta a
Godella amb uns 700 socis.

El Casal de la Pau prepara el seu rastrell solidari

Signatures amb les associacions.

L’associació del Casal de la Pau
de Godella celebrarà, un any més,
el seu rastrell solidari amb l’objectiu 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 novembre i el 2 desembre. L’acte
d’inauguració tindrà lloc el dilluns
26 de novembre a les 19 h.

Juniors Som
Rent Godella
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’església Sant Bartomeu estan convidats tots els xiquets i xiquetes, a
partir dels 8 anys, per a realitzar
activitats molt divertides per motiu de l’inici de curs de Júniors
Som Rent.
Però hi ha més! Perquè tots els
dissabtes realitzarem activitats
molt divertides i excursions culturals amb l’objectiu d’aprendre
amb el nostre amic Jesús , conèixer gent nova igual que nous llocs
de diferents comunitats autònomes 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!
bim

Godella
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Fundación TEA
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 habilidades sociales, la interacción
con otras personas, el medio que
les rodea, así como la promoción
de la autonomía personal y su autodeterminación entre otros objetivos. 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 Vacacionales ofrece estancias y actividades
programadas de carácter lúdico,
en hoteles, albergues, casas rurales, etc. que se encuentran en poblaciones 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 Libre de Calidad.
Contacta! Tlf: 639880132
Email: ocio@fundaciotea.org

Godella en
lluita contra les
inundacions
Imatge del rastrell de l’any passat a l’edifici Xicranda.

Los criterios medio ambientales
del equipo de Gobierno Muncipal
(Bloc-Compromís-PSOE-EU) dejan mucho que desear, a no ser que
a última hora aparezca la “maredeueta” 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 Montanyeta-Torre Pirata- La Canyada
de Trilles, La Lloma dels Frares,
El Bovalar, La Lloma dels Cantals, antes que sea demasiado tarde
y las constructoras pasen las maquinas, excavadoras y lo llenen de
más ladrillos, cemento y asfalto,
como hace poco tiempo ya pasó
con la Lloma de Gualo y que ahora 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.
El racó de les associacions
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Partits polítics
en el top 10 del ranking de alcaldes mejor pagados
Publican los
diarios valencianos el
ranking de
los alcaldes
valencianos
que más cobran y entre ellos, Godella, que
tiene el honor de figurar en los primeros 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 defensores 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 políticos 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 encima del 100%, con expropiaciones
pendientes de pago y las que tienen que venir. no deberíamos soportar esos sueldos sin una política
definida en materia de inversiones,
tanto en el casco antiguo como
en campolivar, hace falta una inversión urgente en varias calles
del municipio que presentan graves deficiencias. 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 bonificación en la cuota de
tasa de basura que soportan, esa
tasa que creó quien ahora alardea
del superávit de las arcas municipales. no debemos soportarlos
cuando quien gobierna aplica una
política fiscal contraria a los intereses 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
bonificaciones en el impuesto de
circulación como para los agricultores con bonificaciones 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 agrava el problema de las inundaciones en nuestro municipio, esa que,
allá por el año 2006, decían que
suponía mayores inundaciones en
Godella, mayor contaminación
acústica puesto que supondría
mayor tráfico, mayor deterioro
del patrimonio local de Godella,
deterioro de nuestro medioambiente, mayor afectación de la
cuenca del “Barranc dels Frares”,
falta de viviendas protegidas que
hace que nuestros jóvenes tengan
que afincarse en otros municipios,
y un largo etcétera. no podemos,
ni debemos, soportar esos sueldos
con una gestión deficiente en materia de servicios públicos, ¡no nos
acordamos de la piscina de verano
y su cierre en plena temporada por

deficiencias en el mantenimiento!.
no podemos soportar esos sueldos 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 algunos prometían dotarlo con un fondo de 200.000 euros. no podemos,
ni debemos, ni queremos soportar
esos sueldos, mientras la sensación del ciudadano es la de que
tenemos un pueblo viejo, deteriorado, abandonado. no podemos,
ni debemos, ni queremos soportar esos sueldos porque queremos
gente que viva la política y no que
viva de la política.

el ToP 15 del Botànic que PP i c’s no volen que sàpigues
1. ara hi ha
més professorat per estudiant que
mai, gràcies a
l’augment de
docents, fins
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, mitjançant el pla avalem experiència.
3. sanitat universal. encara que a
la dreta no li agrade, els drets fonamentals mai no poden ser un negoci, per això, ara qualsevol persona
que ho necessite rebrà atenció sanitària.
4. ara hi ha 70.000 persones més

dins del sistema d’atenció a la dependència. s’ha fet un gran esforç
per a reduir les llistes d’espera i
aconseguir la xifra més alta de persones beneficiàries en la nostra història, 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 mentida, 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 nostre patrimoni natural. amb la nova
llei d’espai naturals Protegits reforcem en més de 300.000 hectàrees les àrees d’influència de la Xarxa de Parcs naturals i millorem la
protecció del nostre territori.
8. hem eliminat el copagament farmacèutic i les persones més vulnerables ja no han de pagar pels seus
medicaments.
9. més de 5.400 joves han trobat
la seua primera oportunitat laboral gràcies al «Pla avalem Joves».
Perquè trobar feina sense experiència 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 estudiaven en barracons, amb el Botànic
més de la meitat ja estudien en aules 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 joves 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 comunicació propis.
13. una renda d’inclusió per a
lluitar contra l’exclusió social i
l’empobriment. més de 120.000
persones es beneficiaran 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 assumisquen la major part de l’esforç
fiscal.
15. el govern del Botànic ha posat
en marxa el programa big data saTan (sistema d’alertes, anticorrupció 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 donarà servei nocturn, 7 noves escoles
d’Idiomes, rebaixa d’un 8% en les
matricules universitàries, aprovada la llei de Protecció de l’horta,
1.800 noves aules d’infantil i primària, etc... i tot això amb una financiació injusta i insuficient.

usos y el grado de protección.
el Psoe propuso la protección del
parque mediante la figura jurídica
denominada “ParaJe naTural municiPal”, y en lo referente a los usos, consideramos
que sería interesante diferenciar la
zona norte y sur del parque.
En la zona norte, con una superficie de 6200 m2, proponemos la
creación de un espacio lúdico-deportivo dedicado especialmente a
personas mayores y niños. consistente en un recorrido cardiosaludable formado por una serie de
instalaciones ligeras y adaptadas
al entorno que permitan al ciudadano mejorar su forma física.
asimismo, resultaría interesante la
instalación de un espacio de parque 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 picnic con mesas y sillas de madera,
para crear un espacio que fomente
la convivencia.

co, cultural y patrimonial. el objetivo 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 podrían instalar paneles informativos
sobre la historia y evolución de
l’horta de Godella para dar a conocer a las nuevas generaciones los
usos y costumbres del pasado, presente y futuro agrícola de sus gentes, haciendo especial hincapié en
la real acequia de moncada, y la
importancia que este modo de vida
tiene para muchos vecinos. en cuanto al bosque mediterráneo, se
podrían colocar paneles explicativos sobre su singular ecosistema y
sobre las especies vegetales que se
pueden encontrar en este entorno.

nuestro ‘Parc de la devesa’
el Parc de la
devesa que,
tras un largo y costoso
proceso, por
fin pertenece
a l@s godellenses, constituye una masa forestal de unos 16000 metros cuadrados situada al sureste del término
municipal. su situación privilegiada, lindando con el casco urbano
y con la huerta, y su interesante
y variada flora, le otorgan unas
características únicas en la comarca de l’horta nord. desde la
agrupación local del PsPV-Psoe
y su grupo municipal en Godella
consideramos que se deben proponer usos encaminados al disfrute
y puesta en valor de este espacio
30
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como recurso ambiental, preservando para la ciudadanía de Godella este singular entorno.
Para paliar la situación de deterioro y la falta de accesibilidad, tanto
a pie como para cualquier vehículo
de emergencia, el equipo de Gobierno solicito a la diputación de
Valencia, a través del programa
de ayudas PPos, la dotación presupuestaria 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 embargo, no se actuará en otras zonas hasta que no se consensuen los

En la zona sur, de 9800 m2 de
superficie, se propone un espacio
lúdico-cultural dedicado al medio ambiente. una propuesta interesante sería la adaptación del
camino existente a senda interpretativa de la huerta y del bosque
mediterráneo, orientada a cubrir
tres funciones básicas: conservación, divulgación y puesta en valor del entorno; explicar de forma
fácil el legado histórico, biológi-

Tercer trimestre de 2018

bim

Godella

La política del desgobierno
Más de tres
años de mandato del Gobierno local
formado por
Compromís,
Partido Socialista 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 asumible 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 gobierno de este Ayuntamiento. Muchas 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, ahora, a sólo unos meses de terminar
el mandato, cuando se empieza a
elaborar un plan desde el Departamento 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 condiciones de nuestros parques y jardines. 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 cuidado y habilitación de nuestros parques. 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 transparencia 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 excesivamente 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 desgobierno, el fracaso también se evidencia 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 soterramiento 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. Ciudadanos presentó, y consiguió aprobar
una moción para la mejora de la
publicidad de los comerciantes de
Godella, el Ayuntamiento ha hecho oídos sordos.
En definitiva, llevamos más de tres
años viviendo en un permanente brindis al sol, con un gobierno
desgastado por la bicefalia formada por Compromís y PSOE y, lo
peor, con un municipio que necesita cambios, mejoras e ilusión.

Trabajamos por recuperar y mejorar los servicios públicos
El 1 de octubre el concejal de Hacienda
anunció en las
redes sociales
la remunicipalización de
la Agencia Tributaria. La remunicipalización de los servicios municipales es un reto importante para todos los partidos progresistas y suele
estar en los programas electorales.
La Agencia Tributaria gestionada 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 Godella quien inició el proceso ya en
2015.

Es más, si se hubiesen cumplido
los plazos establecidos, los trabajadores subrrogados (empleados que
ahora cobrarán del ayuntamiento)
habrían tenido unas condiciones
laborales más seguras que las actuales, 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 desprestigiar con falsedades.
Ahora tenemos por delante un nuevo desafío: el servicio de distribución del agua. Gestionar de forma
pública el suministro de un bien
común básico, necesario, para todos 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, forma parte de la Comisión del Agua
de la “Xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat” de la
Diputació de València. Un ejemplo
más del callado trabajo que realizamos desde la oposición. Pueden
encontrar más información de la
Xarxa en: http://www.xarxamunicipissostenibles.com/es/
Este BIM habla del tema y exponemos 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 nuestro dinero? Pero tranquilos, todo
va bien ¿Les suena?

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

El agua no se vende con el apoyo de EU
Cuando
hace 6 años
finalizó
el
contrato del
suministro
de agua potable, se abrió
una oportunidad de oro para remunicipalizar 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 públicamente. No es un contrato
cualquiera, se trata del Agua: un
bien fundamental para la existencia humana que cada vez será más
bim
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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 público. Por eso, en su momento
pensamos que accederían a remunicipalizar si un estudio demostrara, tal como lo ha hecho, que
es posible y es rentable. Sin embargo, no ha sido así y aunque de
su postura inicial (un contrato privado de 10-15 años) han bajado a
5, no entendemos que consideren
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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 transforme en 3 años con posibilidad de
prórroga de 2 años, el cual permitiría a la empresa pública empezar
a funcionar en la próxima legislatura sin tener que pagar ninguna
indemnización. Vemos que Compromís y PSOE sólo hablan de una
comisión que controle a la empresa privada y que “vaya estudiando” la opción pública, cuando lo
que se necesita es otro tipo de comisión, 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 costes. Después de 100 años
de privatización y dejadez,
sabemos que no es tarea
fácil. Sabemos que el ayuntamiento tiene sus complicaciones, pero no estamos
proponiendo nada que no
hayan hecho ya otros municipios. Manises, gobernada
por los mismo partidos que
Godella, ya trabaja en su
empresa pública. EU seguiremos 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.
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NOVEMBRE
12 RASTRELL CASAL DE LA PAU
2
/11

al

Dissabte

Dilluns

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

18
Diumenge

PRESENTACIÓ LLIBRE

Dimarts

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

Lloc: Biblioteca
Horari: 19:00 h

7 ORIENTACIÓ LABORAL
14
21
28
10 JAM SESSION I SHOWCOOKING

21
Dimecres

6

Tots els dimecres a l’aula Ada Lovelace.

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

Lloc: Casal Jove AlMatadero

11 CINEMA D’ESTRENA
16
18

Horaris i pel·lícules a facebook.com/
cinecapitoliogodella

Lloc: Cine Capitolio

Dill a div

al

12 OBSERVA CINEMA
16
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Agenda

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

Divendres

24
24
25

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

Dissabte

Dimecres

2

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

P

ROJECCIONS I
ALTRES ACTIVITATS

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

Lloc: Teatre Capitolio

P

ROJECCIONS I
STOP MOTION

4

CTIVITATS 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€).

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

A

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

ASSEMBLEA-CONCERT:

SANTA CECÍLIA

AMICS MÚSICA DE CAMBRA

Lloc: Vila Eugènia
Horari: 12:30 h

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

Lloc: Xicranda
Horari: 19:00 h

/12

Dissabte

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

GODELLUNA

/11

Dissabte

Dissabte

CONCERT TYLER I DJ JAVATO

Dissabte

10

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

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

23 EXPOSICIÓ ‘TAL CUAL’
14

al
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.

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.

Amb concert de La Plata.

Diumenge

17

TALLERS: AGROECOLÒGIC I
D’ELABORACIÓ D’OLIVES NEGRES

1

3

PRESENTACIÓ

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

TALLER DE CUINA: PASTA FRESCA
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

CONCERT HOMENATGE DONES
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.

Organitza: Casino Musical Godella

9
10
16
17
17

V

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

Lloc: Casino Musical
Horari: 22:30 h

B

ERENAR AMIGUES
DE LA MÚSICA
Lloc: Casino Musical
Horari: 18:00 h

EXHIBICIÓ DE
BATUCADA

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

CARERA POPULAR
PER L’HORTA

Lloc: Casino Musical
Horari: 10:00 h

T

ALLER DE
ZUMBA
Lloc: Parc de la Torreta
Horari: 10:00 h

17
Dissabte

Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 11:00 h

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

/10

17
Dissabte

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.

Concurs de targetes nadalenques de les xiquetes i
xiquets fallers organitzat per la Junta Local Fallera.
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22
Dijous

17
Dissabte

4 DIUMENGES A L’ESCORXADOR
11
18
25
5 EXPOSICÓ ‘27 ABRAZOS’
16

CONCURS TARGETES DE NADAL

24
Dissabte

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

Lloc: Poliesportiu
Inscripcions: 699977352 / 963643006

24
Dissabte

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

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.

Dijous

16

I INICIACIÓ A L’ESCALADA

Divendres

CONTACONTES AMB TITELLES

al

Divendres

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

Dissabte

3

Tutor: Antonio Torres

CURS VIES FERRATES

Divendres

Dissabte

i

15
18
20
25

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

Dissabte

SESSIÓ DE TREBALL
ASSOCIACIÓ VALENCIANA BONSAI

Inauguració el dilluns 19 a les 19 h.

Divendres

Lloc: Cementeri
Horari: 12:00 h

Dissabte

3

/12

Dilluns

Dijous

al

Dissabte

MISSA DE TOTS SANTS

Diumenge

1

Lloc: Teatre Captiolio
Horari: 20:00 h

JOCS MUSICALS
INFANTILS

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

C

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

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 20:00 h

C

ONCERT LA SALETA:
ORQUESTRA
Lloc: Residència La Saleta
Horari: 18:00 h

D

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

Lloc: Casino Musical
Horari: 20:00 h

M

ISSA DE SANTA
CECÍLIA I CERCAVILA
Lloc: Església S. Bertomeu
Horari: 11:00 h (missa) i
12:00 h (cercavila corones)

DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

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