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Protecció
civil
L’Agrupació de
Protecció Civil
de Godella, amb
més de vint anys
d’història, creix
dia a dia i amplia
l'esperit altruista i
solidari amb què va
nàixer.
P. 18-19.

La Setmana del 8 de març
reuneix el teixit associatiu a
l'entorn de la dona. P. 3

La Congregació del Sagrat
Cor diu no al Pla econòmic i
financer de l'Ajuntament. P. 6

Els polítics analitzen els
efectes de la «nova» Llei
d'Administracions Locals. P. 14

La festa de la Verge dels
Desemparats es trasllada al
mes de maig. P. 20
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Bim de Godella
Ràdio Godella 98.0
dilluns
9.00 Dones que han fet història
10.00 Plenari del mes
12.00 Ahí la llevas
13.00 Paseando por las nubes
14.00 Siempre perdiendo
15.00 La hora de Kayako
16.00 El club de la serpiente
17.00 Grans civilitzacions
18.00 Porquerías hermosas
19.00 Epic time
20.00 El vaixell
21.00 Un país de música
22.00 We are the robots
23.00 Music factory
DIMARTS
9.00 Un país de música
10.00 Via verda
11.00 El vaixell
12.00 El musiquer
14.00 Epic time
15.00 Ángeles y demonios del rock
17.00 Mar de muses
18.00 Emboscados
19.00 Paseando por las nubes
20.00 Siempre perdiendo
21.00 El club de la serpiente
22.00 Pimpers paradise
23.00 La hora de Kayako

Un any molt curt i molt
llarg alhora
Josep M. San Félix

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

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

DIMECRES
09.00 Grans civilitzacions
10.00 Porquerías hermosas
11.00 De rondalles i mentides
12.00 Mar de muses
13.00 Ahí la llevas
14.00 El vaixell
15.00 Un país de música
16.00 Epic time
17.00 Via verda
18.00 Kale barraka
19.00 La pinacoteca de radio
20.00 Uno cualquiera
21.00 We are the robots
22.00 Siempre perdiendo
23.00 Artefactos
DIJOUS
09.00
10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Dones que han fet història
El musiquer
Un país de música
La pinacoteca de radio
Uno cualquiera
Paseando por las nubes
El imperio austrohungaro
Emboscados
La hora de Kayako
Bim ràdio 2.0
Candem town
El vaixell
Porquerías hermosas
Viva el punk

DIVENDRES
09.00 Bim ràdio 2.0
10.00 El imperio austrohúngaro
11.00 De rondalles i mentides
12.00 Epic time
13.00 Uno cualquiera
14.00 Siempre perdiendo
15.00 La pinacoteca de radio
16.00 Ángeles y demonios del rock
18.00 Ahí la llevas
19.00 We are the robots
20.00 Music factory
21.00 Un país de música
22.00 Candem town
23.00 Kale barraka
DISSABTE
09.00 Dones que han fet història
10.00 Bim ràdio 2.0
11.00 Via verda
12.00 Emboscados
13.00 El musiquer
15.00 Porquerías hermosas
16.00 Ahí la llevas
17.00 Epic time
18.00 We are the robots
19.00 El club de la serpiente
20.00 El imperio austrohúngaro
21.00 Music factory
22.00 Pimpers paradise
23.00 Un país de música
DIUMENGE
09.00 De rondalles i mentides
10.00 Grans civilitzacions
11.00 Siempre perdiendo
12.00 Un país de música
13.00 Uno cualquiera
14.00 El vaixell
15.00 La pinacoteca de radio
16.00 Paseando por las nubes
17.00 Ángeles y demonios del rock
19.00 Candem town
20.00 Artefactos
21.00 Plenari del mes
23.00 La hora de kayako

A

“

quest any com a
concretes amb els all'empremta que
Alcalde, està sent
caldes dels pobles per
estem deixant a
intens i ple de senon circula el Metro –
la nostra gestió
sacions enfrontades. Amb
des de Burjassot fins a
confiem siga
la satisfacció d'estar trebaBétera– per a solucioreconeguda per
llant pel bé del meu poble,
nar la bona accessibilila ciutadania"
en la mesura del possible
tat, tant a l'estació com
he participat i participe en
als vagons; la gestió de
les activitats dels nostres Josep Manel San Fèlix
la remodelació i inaucol·lectius des del lloc de alcalde de Godella
guració del nou Ajunmés responsabilitat. Estic
tament, la negociació i
gestionant els recursos locals amb polí- gestió amb altres administracions per
tiques progressistes i, sobretot, pensant arribar a un acord de neteja i mantenien el bé comú.
ment dels nostres barrancs, la propera
Malauradament, la situació gene- reparació del sostre de l'edifici del Casiral de crisi, i particularment a Godella, no Musical... Accions, moltes d'elles, que
condicionada pel procés judicial amb han sigut possible gràcies a la mediació
la Congregació del Sacre Cor –i altres de Rosa Pérez Garijo, membre de la Disituacions no tant quantioses però que putació de València per Esquerra Unida.
també ens afecten– no ens ha permès
Per últim, vull ser agraït, perquè
definir el nostre projecte amb la profun- aquesta oportunitat l'han feta possible
ditat que ens haguera agradat.
els que ens varen votar, perquè han
No obstant això, l'empremta que es- confiat en les forces progressistes per
tem deixant a la nostra gestió confiem administrar aquest poble; agraït també
siga reconeguda per la ciutadania.
als meus companys de partit, pel seu suEn aquest any i des d'aquest govern port i treball altruista i als nostres socis
de progrés estem fomentant i promo- de govern per respectar un pacte que ha
vent la participació ciutadana en els estat exemple de pluralitat i democràcia
processos de gestió municipal, hem en- arreu del nostre territori.
gegat polítiques de proximitat com ara la
Gràcies a tots ells. Gràcies a tots els
campanya Un dia amb l'alcalde i accions ciutadans i ciutadanes de Godella.

Telèfons
d'interés
Ajuntament de Godella
(C/ dels Soguers, 2)...........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 37 34 08
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 /96 317 46 60
Guàrdia Civil Trànsit.96 369 58 99
Bombers..............................080
Ambulàncies............... 963 677 375
Urgèncias mèdiques............ 085
Tel. contra la violència de
gènere..................................016

Benestar Social

Participació

Salvador Soler

salvador.soler@godella.es
HISENDA, CONTRACTACIÓ DE SERVEIS,
OFICINA DE PROMOCIÓ
I ÚS DEL VALENCIÀ

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

Rosa Barat

Hermenegildo Estellés

Lola Sánchez

h.estelles@godella.es

lola.sanchez@godella.es

BENESTAR SOCIAL
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
IGUALTAT

FESTES
SERVEIS MANCOMUNATS
PROTECCIÓ CIVIL

URBANISME
MEDI AMBIENT
MODERNITZACIÓ

PSPV-PSOE

PSPV-PSOE

PSPV-PSOE

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

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

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

rosa.barat@godella.es

Medi Ambient

Joventut

Sostenibilitat i obres

Educació

Festes

Ferran Vilella

José Valenzuela

Eva Sanchis

Paco Arándiga

CULTURA
COMUNICACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SOSTENIBILITAT
TRÀNSIT I OBRES

EDUCACIÓ
PERSONAL
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL AGRARI

ESPORTS
AGERMANAMENT

ESQUERRA UNIDA

BLOC-COMPROMÍS

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

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

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

jose.valenzuela@godella.es

eva.sanchis@godella.es

paco.arandiga@godella.es

Cultura

BLOC-COMPROMÍS
VisitEs. Dimecres, de 18 a 20 h, prèvia cita.
CentrE. Poliesportiu, c/ de Ramón i Cajal, 102.
TelÈfon. 963 643 006

Esports
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Un moment de l'actuació del grup de gòspel que participà al playback que l'associació Qualitat de Vida celebrà durant la Setmana de la Dona.

Godella, les dones compten
U

n dels col·lectius més
implicats en la societat de Godella, les
ames de casa Tyrius,
va ser l’encarregat d’obrir la
Setmana de la Dona amb l’exposició dels seus treballs de
manualitats i un berenar de
germanor. Els responsables
d’inaugurar el programa d’activitats entorn del 8 de març
van ser l’alcalde de la localitat,
Josep Manel San Fèlix, i la regidora d’Igualtat i Benestar Social, Rosa Barat. Juntament amb
ells, regidors tant de l’equip de
govern com de l’oposició van
participar en l’acte.
«Hem volgut iniciar aquesta
Setmana en la vostra casa –va
dir Barat dirigint-se a les sòcies
del col·lectiu–, a manera d’agraïment, per la vostra abnegada
predisposició a col·laborar sempre amb l’Ajuntament i, sobretot, quan es tracta de temes de
gènere». «Vull recordar i agrair
l’esforç de tantes dones silenciades per la història en la lluita per
la igualtat i, hui, especialment,
aquelles 123 dones que van morir en una fàbrica de Nova York
per defensar els seus drets laborals fa poc més d’un segle», va
assenyalar Sant Fèlix.
Làmines holandeses, boixets, labors de retalls, treballs
de costura… autèntiques obres
d’art realitzades per les sòcies
del col·lectiu Tyrius que romangueren exposades al seu local,
al carrer Major, 48.
El taller de risoteràpia va
ser una altra de les activitats
programades amb gran èxit de

Taller de risoteràpia.

Gimnàstica de manteniment.

Las mujeres solas en el carro de la farsa, de l'EPA.

“

Hem volgut iniciar
aquesta Setmana
a la seu de les
tyrius a manera
d’agraïment, per
la seua abnegada
predisposició a col·laborar
sempre amb l’Ajuntament i,
sobretot, en temes de gènere”

Rosa barat

regidora d'igualtat i benestar social

Inauguració de la Setmana.

Dinar de germanor, a Bétera, de les ames de casa Tyrius.

participació. Amb la coordinació d’Eva Vives, una vintena de
persones va compartir espai i
jocs amb l’única finalitat d’utilitzar el seu terapèutic i contagiós riure per a afrontar el dia a
dia amb una altra cara. Aqueix
mateix somriure va quedar
plasmat en els rostres del centenar de persones que va gaudir, a la vesprada, del playback
de l’associació Qualitat de Vida. Plácido Domingo, Rafaella
Carrá, un grup de gospel i el
regidor d’Hisenda mateix, Salvador Soler, convertit en poeta,

entre altres, van passar per l’escenari de Villa Teresita.
Passant l’equador de la Setmana, l’obra de teatre Las mujeres solas en el carro de la farsa,
dirigida per Josep Vicent Domínguez i basada en textos de
Lope de Rueda i María Cabañes,
va ser interpretada per l’alumnat
del Taller de Teatre de l’EPA davant vora 300 espectadors que
van agrair amb aplaudiments el
gran treball dels actors.
El divendres 7 va ser el torn
per al bàsquet femení. El Dorna Godella compleix 20 anys

des de la seua època daurada en
la qual va aconseguir dues Eurolligues i la Copa del Món de
Clubs. Per a commemorar-ho,
Dolors Escamilla, gerent de
l’equip en aquell moment, i les
exjugadores internacionals Ana
Belén Álvaro i Marina Ferragut
van ser convidades a una taula
redona en la qual van recordar
alguns dels moments èpics de
l'equip. També l’esport havia sigut protagonista aquell mateix
matí amb l’exhibició de tallers
de gimnàstica terapèutica i de
manteniment.
Ja immersos en el cap de
setmana, l’activitat fou diversa. Des de la pallassa Mascarita
Clown, que va atraure desenes
de xiquets a la plaça de l’Ermita
el dissabte amb el seu regne del
revés, fins al dinar de germanor
de les ames de casa Tyrius. La
manifestació de València tornà
a ser punt de trobada d'una delegació de Godella encapçalada
per la regidora Rosa Barat. Fins
i tot les falleres majors de Godella, amb el regidor de Festes,
Hermenegildo Estellés, van ser
convidades a la mascletada del
8 de març, a la balconada de
l’Ajuntament de València.
Finalment, foren els singulars mètodes d’un metge per a
sanar una malaltia inventada
pels homes amb la qual justificar la insatisfacció de les dones, la temàtica elegida per a
abaixar el teló de la Setmana.
La pel·lícula Hysteria, de Tanya
Wexler, va ser la triada per la
psicòloga Raquel Barletta per a
realitzar un cinefòrum.
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Godella ensenya a
cuidar dependents

Campanya d'autoajuda
i empoderament de les
dones per a l'any 2014

El curs va constar de 25 hores i va ser
acreditat per la conselleria

La salut de les dones i una visita a la
Biblioteca, pròximes cites

V

int-i-cinc persones de la
localitat van assistir al
curs Cuidadores i cuidadors de persones en situació de
dependència que la Regidoria
de Benestar Social va organitzar el passat mes de febrer
amb la finalitat de desenvolupar la formació bàsica en atenció i adquisició d’habilitats i de
destreses per a l’acompliment
de les funcions de la cura de
terceres persones.
El curs va tenir la col·
laboració directa d’entitats
que desenvolupen la seua tasca de treball diari en estreta
relació amb àrees socials i sanitàries del nostre municipi,
totes les quals estan implicades directament en l’atenció i
la millora diària de la qualitat
de vida dels nostres majors.
«Davant la falta de compromís i voluntat d’altres administracions per atendre les
persones més desprotegides,
la Regidoria de Benestar Social intenta compensar aquesta
situació de desequilibri que
pateix la nostra ciutadania
amb cursos i ajudes tant per a
les persones dependents com,
en aquest cas, per als cuida-

Persones participants, personal tècnic, alcalde i regidora de l'Àrea.

dors i per a les cuidadores»,
va comentar la regidora de
l’Àrea, Rosa Barat.
Van participar entitats
com la Plataforma de Solidaritat Ciutadana de Godella, a
través de la infermera Reme
Sánchez, del Centre de Salut de Godella; l’ortopedista
Salvador Masiá, el Col·legi de
Nutricionistes de València,
a través de Manuel Lucena;
l’experta en temes socials Pilar Marco, del sindicat UGT;

la treballadora social Adriana
López; el personal del Grup
Residencial la Saleta de Campolivar i l’Agència d’Ocupació
i Desenvolupament Local.
El curs, que va constar de
25 hores i va ser acreditat per
la Conselleria de Benestar Social, ajudarà a millorar la qualitat de vida de les persones
que s’atenen a Godella a través
de l’adquisició d’eines per a la
tasca de fer cures sociosanitàries.

E

ls tallers d’autoajuda i
apoderament per a dones que ofereix regularment la Regidoria d’Igualtat
de l’Ajuntament de Godella
començaren el curs el 27 de
gener amb «L’educació no sexista». Es tractà de la primera
de les sessions d’un total de 16
que estan tenint lloc lloc fins al
mes de desembre en les instal·
lacions de l’edifici de Serveis
Socials, a Villa Teresita.
«Els jocs de poder que usem
les persones» va ser el segon taller, ja al mes de febrer, juntament amb el taller «Resolució
de conflictes». Dins de la programació de la Setmana de la
Dona també es realitzaren activitats, com el vídeo Hysteria.
Passant les festivitats de Falles,
el 24 de març tingué lloc el taller «La sexualitat femenina».
Pel que fa a aquest mes d’abril
i al de maig, les activitats culturals es combinaran amb els
tallers pedagogicoinformatius.
El 7 d’abril s’impartirà el taller «La salut de les dones» i es
realitzarà una visita guiada a la
Bilbioteca Municipal de Godella mentre que, al maig, el taller
«El repartiment de les tasques
a casa» precedirà una excursió

Cooperativisme, una nova
fórmula d'emprenedoria
L

a creativitat i la motivació com a motor d’emprenedoria va ser el
leitmotiv de les Jornades de
Formació en Cooperatives que
va organitzar l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament de
Godella juntament amb el
Casal Jove alMatadero. Unes
jornades en les quals va participar el professor Vicente Sanjuán, qui va demostrar la seua
experiència en diverses empreses a València, Nova York i San
Francisco, així com en la Delegació de Màrqueting de Llevant d’IBM i actualment com a
professor de projectes empresarials a Sagunt. El model de
Sercoval va servir per a conèixer l’experiència d’una de les
majors cooperatives d’èxit del
moment. El seu gerent, José

Vicente Sanjuán va encapçalar el projecte de formació cooperativista.

Mª Toro, va explicar la manera
de treballar d’aquesta cooperativa de serveis col·laboradora
de l’Ajuntament de Godella.
Des de la Universitat de València, Pilar Alguacil es va en-

dinsar en la gestió de serveis per
les cooperatives. Catedràtica de
Dret Financer a la Universitat
de València i membre de l’Institut de Recerca d’Economia Social, Cooperació i Emprenedo-

ria (IUDESCOOP), Alguacil va
traslladar, al públic expectant,
la seua experiència com a directora del Projecte de Recerca en
Empresa Social.
El complet programa proposat per l’AODL de Godella
també va oferir la visió d’una
petita cooperativa. La Alcublana, cooperativa que reuneix
500 socis, va estar representada
per la seua gerent, Mª Amparo
Civera qui, després de 12 anys,
ha aconseguit que la cooperativa de la comarca dels Serrans
es convertisca en una referència en el sector. Civera pertany
al Consell Rector format per
12 persones de les quals ella és
l’única dona. És, a més, membre
de la Sectorial de Desenvolupament Rural i representa l’Associació de Dones de Cooperatives

a un museu. El 2 de juny es realitzarà el taller de risoteràpia i,
en tornar de l’estiu, el 29 de setembre, el taller «Jocs de confiança». A l’octubre, les sessions
que estan previstes són «Canviar les creences irracionals»
i «Què és l’ansietat?» i, al novembre tindran lloc els tallers
de tècniques de relaxació i respiració i el documental Homes.
Finalment, el 15 de desembre,
es tancarà la programació amb
«Jocs terapèutics».
Per a més informació i
inscripcions, cal posar-se en
contacte amb el Departament
d’Igualtat de l’Ajuntament.
PROGRAMACIÓ
• 7 abril: La salut de les dones
• 28 abril: Visita a la Biblioteca de Godella
• 5 maig: El repartiment de tasques a casa
• 19 maig: Excursió a un museu
• 2 juny: Taller de risoterapia
• 29 setembre: Taller de jocs de confiança
• 13 octubre: Canviar les creences
irracionals
• 27 octubre: Què és l’ansietat?
• 10 novembre: Tècniques de respiració
i relaxació
• 24 novembre: Setmana contra la Violència Masclista: Documental Homes.
• 15 desembre: Taller de jocs terapèutics

Agroalimentàries, de la qual és
la representant de la Comunitat
Valenciana a Madrid.
En representació del Consorci Pactem Nord, un dels
organismes més actius en el
desenvolupament comercial i
empresarial de l’Horta Nord,
l’economista Cristina Sancho va presentar el Programa
d’Emprenedors de la Comarca.
Va ser el preludi de la jornada
final en la qual la Federació
Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat
(Fevecta) va acaparar tot el
protagonisme. Pepe Albors i
Lola Folgado, llicenciats en
Econòmiques i Dret, respectivament, i experts, tots dos, en
cooperatives, van coordinar els
últims tallers pràctics amb els
quals es va clausurar el cicle de
ponències, cursos, tallers, xarrades i debats. Unes jornades
que «han assolit el seu objectiu
i han aconseguit implicar les
persones que hi han participat
en un projecte cooperatiu que
els obri una nova porta laboral en aquests moments en què
tanta falta ens fa», va comentar
la regidora de Promoció Econòmica, Rosa Barat.
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Serveis Socials
ofereix activitats
de termalisme per
a pensionistes

Rosa Barat presenta la moció de rebuig a la llei en el ple de gener.

El Ple rebutja la nova
llei d'interrupció de
l’embaràs
Els grups municipals del PSPVPSOE, Esquerra Unida i BlocCompromís de l’Ajuntament
de Godella van aprovar, en el
passat ple ordinari del 30 de
gener, la moció presentada, de
forma conjunta, «en defensa
de la lliure decisió de les dones
i en contra de la nova regulació
de la interrupció de l’embaràs».
A més, van sol·licitar al Govern
d’Espanya la retirada de l’avantprojecte de reforma de la llei de
l’avortament anunciada pel ministre Gallardón i van rebutjar
«la regressió que en suposaria
l’aprovació perquè restringeix
drets fonamentals de les dones
en relació amb la seua maternitat, en coarta la capacitat de
decisió i en posa en risc la salut
sexual i reproductiva», exposaven en els punts de l’acord.
«L’aprovació per part del
Consell de Ministres de la nova
regulació de la interrupció vo-

“

L’aprovació de la
nova regulació
serà una de les
lleis d’avortament
més restrictives del
món occidental”

La Regidoria de Benestar Social, juntament amb la Generalitat Valenciana, ha fet pública la
seua oferta de balnearis socials,
una iniciativa recolzada, també, pel Programa de Termalisme Social de l’IMSERSO.
Millorar la qualitat de vida
dels pensionistes és l’objectiu
d’aquest programa, al qual s’ha
subscrit un gran nombre de
balnearis espanyols; un acord
de col·laboració que permetrà
als pensionistes gaudir de 12
dies d’allotjament, manutenció
i tractaments termals.
Pel que fa a la programació proposada per l’IMSERSO,
hi ha dos torns d’inscripció: el
primer, de febrer a agost, i el
segon, de setembre a desembre.
El termini màxim de sol·licitud
per al primer torn és fins al 13
de maig i, per al segon, fins al
27 d’octubre.
La informació i la recollida
de les sol·licituds, s’ha de dur a
terme en l’administració i en la
consergeria de Serveis Socials
de Godella. Cal aportar una sol·
licitud signada i una declaració
de la persona responsable.

Rosa barat

regidora de benestar social

luntària de l’embaràs serà una
de les lleis d’avortament més
restrictives del món occidental
i, així, Espanya serà el primer
país que quan legisla sobre
l’avortament retrocedeix», va
assegurar la regidora de Benestar Social, Rosa Barat.
La moció, que va eixir endavant amb els vots a favor de
l’equip de govern, va ser votada lliurement pels regidors del
Partit Popular que, majoritàriament, es van abstenir.

L'Ajuntament trau 6 places de
funcionari a concurs oposició
L'Ajuntament de Godella ha publicat les bases per a la provisió
en propietat de cinc places d'auxiliar administratiu, subgrup C2,
vacants en la plantilla de funcionaris de carrera i també la d'una
plaça de conserge subaltern, classificada com a agrupació professional. L'oferta està publicada als taulers de l'Ajuntament i a la secció
Oferta d'ocupació pública de la pàgina web de l'Ajuntament (www.
godella.es)

L’AODL estrena
el seu propi
microlloc web
A més del Comitè d’Agermanament, que ja va estrenar el seu
espai exclusiu dins del portal
web de l’Ajuntament el passat
mes de febrer, també, l’Agència
d’Ocupació i Desenvolupament
Local (AODL), va inaugurar el
seu microlloc web a principis de
març amb notícies, documents
de descàrrega, espai per a ofertes d’ocupació, informació sobre beques, formació, comerç…
«El Departament de Comunicació està fent un esforç enorme per mantenir informada la
nostra ciutadania –va comentar
el regidor de l’Àrea, Ferran Vilella–, estem fent créixer, amb
recursos propis, sense generar
ni un sol euro de despesa extra, el nostre portal; i tot això és
possible gràcies a la implicació
dels nostres treballadors i funcionaris públics que l’han programat i que són els qui mantenen i gestionen els continguts».
El lloc web de l’AODL (www.
godella.es/aodl) està desenvolupat en castellà i en valencià i
s’uneix als que ja estan en marxa de l’Agència de Promoció del
Valencià, Agermanament, Comunicació, Cultura, Educació,
Festes, Mercat de Venda Directa i Seafi. Les pròximes pàgines
que s’engegaran seran la de Dependència i Medi Ambient.
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El comerç local, el
rostre de la crisi

D

es que començara la
crisi econòmica al
nostre país, i també com a conseqüència dels
nous sistemes de venda imperants en les societats actuals, el xicotet comerç viu uns
moments realment greus.
L’Associació de Comerciants
de Godella, amb més de 10
anys de trajectòria, visità el
passat mes de març l’estudi
de Ràdio Godella, per a conversar sobre els problemes
als quals han de fer front
els comerços de la localitat,
però també sobre les iniciatives i mesures que tots ells
estan realitzant per poder
sobreviure. Lupe Rodríguez,
propietària de la tenda Mobles Marco, nova presidenta
de l’Associació –que succeeix Agustín Belda–; Prado
Rodríguez, vicepresidenta i
propietària junt al seu marit
de la rellotgeria El Brillante,
novament instal·lada al carrer Ample i Amparo Marco, vocal i propietària del
Centre Veterinari Ramón i
Cajal, parlen des de la seua
experiència i demanen un
major ajut al comerç local,
indispensable per evitar la
seua desaparició.
Influenciades per l’Associació de Comerços i Serveis
de Burjassot, María José
(propietària de la joieria
Andijor) y Charo (de la cafeteria situada enfront del
Col·legi Sagrat Cor), fundaren la que és hui l’Associació
de Comerciants de Godella
que, actualment, compta
amb 40 socis dels més de
seixanta que tenia abans
del començament de la crisi econòmica, un «període
etern», en paraules de Lupe.
La dinàmica de funcionament es basa en reunions i
en la preparació de diverses
campanyes per captar nous
clients i també per fidelitzar
els que té aquest col·lectiu,
format per comerços de tot
tipus: des de farmàcies i òptiques a carnisseries i tendes
d’ultramarins, passant per
diversos restaurants i una
tenda d’informàtica. «L’última que vam preparar va
ser la campanya de Nadal,
on vam sortejar 1.700 euros
en xecs per a gastar-los dins
dels mateixos comerços de
l’Associació», comenta Lupe. I com aquesta, la recent
campanya per al dia del pare, el passat 19 de març i la
campanya del dia dels enamorats, en què es va sortejar
un sopar en un dels restaurants de la localitat.
«També ens reunim amb
l’Ajuntament, col·laborem
amb ell i, òbviament, li demanem ajudes de tot tipus»,

deixa entreveure la presidenta de l’Associació. El
descens important d’associats és deu, principalment, a
la disminució de vendes; un
fet que ha provocat que els
comerços no siguen capaços
de pagar la quota anual de
100 euros. Des de l’Associació, aposten per prioritzar el
comerç local, tot i que afirmen que «si no som competents, doncs que vagen
a buscar fora el producte»,
comenta Prado en relació
amb la possibilitat d'encomanar un pressupost, per
exemple, a Mobles Marco
per a moblar el nou Ajuntament. «Aquest tipus d'adjudicacions es fan per concurs
públic i, per descomptat que
Mobles Marco i qui ho desitge pot concórrer si compleix els requisits mínims»,
assenyalà respecte d'això el
regidor de Contractació, José Valenzuela. L’Associació
reconeix que tant l’anterior
alcalde, Salvador Soler, com
l’edil actual, Josep Manel
San Félix, es reuneixen periòdicament amb els seus
màxims representants, i que
sí hi ha hagut «algunes comandes».
Fidelitat i bon servei és el
que ofereix el comerç local
en contraposició a les grans
superfícies, que encara que
tenen productes més barats,
també solen ser de menys
qualitat. «La confiança del
client no s'aconsegueix en
una gran magatzem, tot
i que també han millorat
molt», afegeix Prado. Per la
seua banda, Amparo considera que el xicotet comerç
soluciona «més ràpidament» els problemes de la
gent. «La crisi m’ha afectat,
com a tots els negocis, i més
encara perquè el producte
que ofereix no és de primera
necessitat», reflexiona Amparo quan parla sobre la disminució en els tractaments
de prevenció als animals.
«Ara només tracten la malaltia», conclou. Tot i això, el
Centre Veterinari Ramón i
Cajal també s’ha reinventat
i en els últims mesos ha optat per oferir descomptes de
fins al 15 % en la seua perruqueria canina. Mai és molt
quan es tracta de vendre.
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La Congregació del Sagrat Cor
torna a dir «no» a l'Ajuntament
veïns de godella es manifesten en contra de l'expropiació del parc
el qual volen retornar a les monges com a dació en pagament

E

l passat 7 de març, la sala
Contenciosa Administrativa rebia les al·legacions
que la procuradora de la Congregació del Sagrat Cor de Jesús feia al pla de pagaments
que, el 30 de gener, el Ple de
l'Ajuntament havia aprovat per
complir la sentència que l’obliga a pagar 11,7 milions d’euros
(més interessos) a les monges
per l’expropiació del parc de la
Devesa.
Segons l'escrit, del qual s'ha
remès una còpia a l'Ajuntament, la Congregació considera
la proposta contrària a dret i
que no pretén donar compliment a la sentència. A més, entén que vulnera la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, i omet
instrumentar els mecanismes
extraordinaris de suport a la
liquidesa. Per últim recrimina
la falta de previsió de l'Ajuntament i reitera que admet el pagament fraccionat de la quantitat endeutada, mitjançant un
pla econòmic i financer que
arreplegue la quantitat en successius pressupostos i que continga la dotació corresponent.
L’equip de govern –format per
Esquerra Unida, PSPV i Compromís– portava mesos treballant en l’elaboració d’aquest
pla de pagaments tant en
metàl·lic com en espècie per a
fer front a la sentència. Aquesta proposta, consistia a fer el
pagament de l’import total en
fraccions anuals de 200.000
euros revisables cada tres anys.
A més, es preveia el pagament
complementari en espècie amb
alguns dels béns immobles de
propietat municipal, valorats
en 3,5 milions d’euros.
La sala de Villa Teresita va
congregar, en el ple més multitudinari dels darrers anys,
un centenar de persones amb
representants de col·lectius,
entitats socials i partits polítics.
«D’una banda, la llei limita la
imposició fiscal i l’endeutament –va assenyalar la regidora d’Urbanisme, Lola Sánchez,
encarregada de coordinar l’elaboració del Pla–; per una altra,
hi ha serveis essencials i elementals per a la cohesió social
que no podem deixar de prestar

La música dCentenars de veïns es manifestaren en contra del parc de la Devesa.

Lectura del manifest.

Concentració a la porta del Sagrat Cor.

Assemblea d'explicació del Pla econòmic que ha sigut rebutjat per les monges.

i, finalment, s’han retirat bruscament els recursos per transferències corrents afectes a
aquests serveis. Tot açò fa que,
davant de situacions com la que
es presenta amb l’execució de
la sentència promoguda per la

Congregació del Sagrat Cor de
Jesús, la capacitat de maniobra
de l’Ajuntament siga tremendament estreta».
Segons va explicar Sánchez,
el 97,74 % del pressupost està
compromès amb el deute pú-

blic, les despeses de personal i
els serveis essencials, motiu pel
qual les despeses susceptibles
de reducció són, únicament, del
2,26 %, és a dir, 202.541 euros.
«Volem que quede clar que és
una sentència que estem obligats a complir i que serà legal
però que, a aquest equip de govern, li sembla completament
injusta», va assenyalar l’alcalde,
Josep Manel San Fèlix.
«El Partit Popular rebutjà formar part de la Comissió
Especial creada per a tractar el
Parc de la Devesa que es va imposar des del tripartit perquè
enteníem que era purament
política», assenyalà el portaveu
del PP, José María Musoles,
que no obstant, va recriminar
que no s'informara en cap moment al seu partit sobre l'elaboració del pla de pagament.
Salvador Soler, del PSPVPSOE, va assegurar que «el
meu partit farà el que siga necessari per a impedir que posen
en risc la qualitat de vida i els
serveis bàsics de la ciutadania
de Godella, encara que calga
anar més enllà de la legalitat vigent». Entre les intervencions
de les persones assistents, la
proposta d’una consulta ciutadana va ser una de les més re-

petides. També va cobrar força
la idea de la insubmissió i la
pressió popular, i fins i tot es
va escoltar la veu de qui encara
confiava en la possibilitat d’un
acord amb la Congregació, que
es va prestar fins i tot a mitjançar en la causa per a aconseguir
que la part demandant s’asseguera a negociar –cosa que
en cap moment ha volgut fer,
segons van confirmar des de
l'equip de Govern.
Totes aquestes idees es van
canalitzar ràpidament, i l’Assemblea de Ciutadanes i Ciutadans de Godella va convocar
una sèrie de protestes per un
acte que consideren «injust» i
que acabarà «hipotecant el nostre Ajuntament i llevant-nos
serveis». Així, el passat 8 de
febrer Godella va viure la primera de les manifestacions en
contra de la decisió de l’Ajuntament de Godella de fer front al
pagament. Cinc-centes persones, segons les dades facilitades
per l’Assemblea de Ciutadanes
i Ciutadans de Godella, (trescentes, segons la Policia Nacional), van eixir als carrers de Godella a protestar en contra de la
sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana. La marxa, que va
transcórrer sense cap incident i
custodiada en tot moment per
les forces de seguretat de l’Estat
(Policia Local i Policia Nacional), començà a la plaça de l’Ermita i arribà fins a la plaça de
Santa Magdalena Sofia, davant
de la porta del col·legi Sagrat
Cor. «Són prop de 26.000 metres quadrats valorats en 30 milions de pessetes (180.000 euros) en 1990 –va comentar Pep
Albert, un dels portaveus de
l’Assemblea–, i que la Congregació del Sagrat Cor de Jesús va
instar perquè s’expropiaren en
plena bombolla immobiliària
cosa que en multiplicà el valor
30 vegades».
Les accions per part del col·
lectiu van continuar amb diverses concentracions enfront
del col·legi Sagrat Cor. En el
moment del tancament, la Comissió Jurídica de l'Assemblea
havia posat en contacte a una
nova advocada amb el grup de
govern.

bim n Godella
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L'Ajuntament obrí les
portes a la ciutadania
entrarà en funcionament en maig

Alfonso Sánchez, junto a San Fèlix y Genís Ruiz, en el Ayuntamiento.

Vicent Moreno e Ignacio Lorenzo también han participado en la iniciativa.

El presidente del PP de
Godella estrena «Un
dia amb l’alcalde»

A

lfonso Sánchez no dudó
en presentarse voluntario para participar en
la iniciativa planteada por el
equipo de Gobierno, formado
por PSPV-PSOE, Bloc-Compromís y Esquerra Unida. La
campaña «Un día con el alcalde», arrancó oficialmente el
pasado jueves 30 de enero con
la visita del presidente del PP
de Godella y con el ex concejal
de Compromís, Genís Ruiz.
Sánchez se ofreció al primer edil, Josep Manel San Fèlix para participar en esta experiencia que calificó de «muy
positiva». « La oportunidad
de poder pasar un día con el
alcalde de tu población, de ha-

blar con él de ver situaciones
reales, me parecía una iniciativa muy buena y por eso me
apunté, aunque no sabía que
iba a ser el primero. Realmente, me hubiera gustado poner
en práctica algo parecido y por
eso felicito la iniciativa».
Posteriormente, otros vecinos como Vicent Moreno e
Ignacio Lorenzo también vivieron la experiencia de pasar un
día con el Alcalde. Para participar como observador en la
campaña tan solo es necesario
solicitar una cita al correo alcaldia@godella.es indicando en el
asunto «Un dia amb l’alcalde»
o llamar a l’Ajuntament, al 963
638 056.

L

a
rehabilitació
de
l'Ajuntament del carrer Major ha generat
una gran expectativa entre la
ciutadania, per això, l'equip
de govern va oferir un cap
de setmana de portes obertes perquè totes les persones interessades pogueren
accedir a l'edifici abans que
s'òbriga al funcionament. El
passat dissabte 8 de febrer i
el diumenge 9 de febrer, de
l'alcalde mateix, Josep Manel
San Fèlix, així com diferents
regidors del grup de govern,
exerciren d'amfitrions en les
visites guiades que s'organitzaren en grups.
«Hem volgut realitzar les
jornades abans de moblar
l'Ajuntament per a facilitar
el trànsit per les dependències», va explicar San Fèlix,
qui va convidar tota la ciutadania a visitar «el seu Ajuntament».
Més d'un centenar de ciutadans van passar per l'edifici
i en conegueren el funcionament, les dependències que
incorporarà i la previsió d'estalvi energètic, entre altres
detalls.
Una vegada concloses
les obres de rehabilitació de
l'edifici, el Ple ha aprovat la
modificació del pressupost
per poder aprofitar l'estalvi
del cost de l'obra i destinar-lo
a moblar-lo. També s'han
aprovat ja els plecs de condicions administratives i tècniques per adjudicar els serveis
de climatització, lampisteria, il·luminació, ascensors,

Josep Manel San Fèlix guia el veïnat per les instal·lacions del nou ajuntament.

“

Estem
treballant
amb tota
la celeritat
que podem
per fer el
trasllat de seguida
que siga tècnicament,
administrativament i
legalment possible”

José Valenzuela

regidor d'Obres i Contractacions

etc. Una volta es tanquen els
terminis legals per concórrer, s'aproven els contractes
de manteniment i es moble
l'edifici, l'Ajuntamet s'inaugurarà oficialment, s'obrirà i
començarà a funcionar.
«Estem treballant amb tota la celeritat que podem per
fer el trasllat de seguida que
tècnicament, administrativament i legalment siga possible
–comentà el regidor d'Obres
i Contractacions, José Valenzuela–; hi ha terminis que
s'han de complir i els més interessats a poder obrir l'Ajuntament som nosaltres per
operativitat i per poder estalviar el lloguer de l'Ajuntament
provisional que actualment
ocupem al carrer dels Soguers,
al polígon d'Obradors».

Los Presupuestos
Participativos 2013

L'Ajuntament arriba a Godella paga l'extra de Manuela Soriano,
un acord amb la Policia 2012 als treballadors nova regidora del PP

Próximamente se convocará la asamblea extraordinaria de los Presupuestos
Participativos 2013 para informar del
desarrollo y cumplimiento de la acción
social aprobada. En el último Consejo
de Participación, se debatió sobre cómo
incentivar y fomentar la participación.

La Policia Local de Godella ha arribat a
un acord amb l'Ajuntament per cobrar
els serveis extraordinaris que se li devien.
Es desbloqueja així una situació que, en
els primers mesos de 2014, havia dut al
cos de la policia a renunciar a cobrir més
serveis extra.

El Ple de l’Ajuntament va reconèixer a
tot el personal municipal el dret a l’abonament de la part meritada de la paga
extra de desembre de 2012 anul·lada a
requeriment de la Delegació del Govern.
La mesura s'aprovà amb els vots a favor
de l'equip de govern i l'abstenció del PP.

Manuela Eugenia Soriano Navarro va
prometre, en el passat ple del mes de gener, el seu càrrec com a regidora del Partit
Popular. Soriano substitueix la que havia
estat regidora del PP en l'última legislatura i mitja, María José Higueras, que, per
motius personals, va cessar en el càrrec.
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El Mercat de Venda
Directa creix més
D

esprés de doblar el
nombre de llocs el
passat mes de juliol i
d’ampliar fins a 15 llocs més
el mercat al novembre, l’Ajuntament de Godella amplia de
nou l’adjudicació de llocs del
Mercat de Venda Directa; una
iniciativa ecològica i de proximitat que cada dissabte congrega centenars de veïns de la
localitat als voltants de la plaça de l’Ermita. Amb aquesta
nova ampliació, a més d’oferir
productes del camp, també es
poden vendre productes agroalimentaris elaborats, productes d’oficis artesans i materials
artístics que estiguen, d’alguna manera, relacionats amb
la jardineria, l’agricultura i la
cuina.
El termini de presentació
de les candidatures per a ampliar el Mercat de Venda Directa estarà obert fins al pròxim 7 d’abril. El producte que
es presente per a l’ampliació
ha de complir la normativa
tecnicosanitària corresponent,
quant a la forma, la presentació i els registres sanitaris,
la qual es troba disponible en
la pàgina web següent: http://
www.aesan.msc.es/AESAN/
web/legislacion/legislacion.
html. Les taxes que actualment es paguen per disposar
d’una plaça en el mercat són
de 2,40 euros per metre lineal
al mes.
La proposta del mercat
pretén, d’aquesta manera, ajudar els oficis artesanals a ser
viables, és a dir, donar suport
a aquelles empreses, cooperatives i associacions perquè

El taller de l'Hort urbà amb material reciclat va reunir desenes de persones.

El valor del reciclatge
es posa de manifest
a l'antic escorxador
Una de les parades amb producte alimentari artesanal del Mercat de Venda Directa.

*

La proposta del
mercat pretén,
d’aquesta
manera, ajudar
els oficis
artesanals a ser
viables, és a dir,
donar suport a aquelles
empreses, cooperatives
i associacions perquè
inicien un nou projecte
professional.

+ info:

vendadirecta@godella.es

inicien un nou projecte professional. Com ja va ocórrer
en anteriors ampliacions, el
mercat creix més enllà dels típics productes agrícoles frescs,
per a donar cabuda a un altre
tipus de productes que no deixen d’estar relacionats amb el
camp i el tractament ecològic,
per a així mantenir la coherència i l’esperit del comprador de
venda directa, de l’horta a la
taula. Així arriben els productes disponibles al Mercat de
Venda Directa de Godella, un
espai en el qual el consum responsable està garantit. A més,
aquesta iniciativa permet la
recuperació dels carrers com
a lloc d’oci i facilita la relació
entre veïns i productors.
Per a resoldre qualsevol dubte o consulta podeu dirigir-vos
a: vendadirecta@godella.es.

S'engega un banc de
terres comarcal

E

l Pacte Territorial per a
la Creació d'Ocupació ha
engegat un projecte de
banc de terres perquè tot aquell
que vullga disposar d'un terreny
a l'horta tinga la possibilitat
d'accedir-ne.
La iniciativa, desenvolupada
per la Regidoria de Medi ambient
de Godella i que naix a proposta
de l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local dins la línea
d'actuació de posada en valor de

l'horta de Godella i del Consorci
Pactem Nord, va arrancar amb
un inventari de terres abandonades elaborat per becaris del
programa «La Dipu te Beca».
El banc de terres és un registre administratiu de caràcter
públic (www.bancodetierras.consorci.info) la finalitat del qual és
fomentar l'arrendament de terres
aptes per a l'explotació agrícola.
El projecte pretén evitar l'abandó
i la falta de cultiu de terres sus-

L'horta de Godella.

E

l Casal Jove alMatadero es va transformar, el
primer cap de setmana
de febrer, en una aula formativa de reciclatge amb dues
jornades intenses d’activitats
destinades a conscienciar les
persones participants en la
importància de la reutilització
i del consum i ús responsables.
El taller Les teues fotos i el
medi ambient va alçar el teló
elaborant marcs de fotos amb
materials reciclats. A continuació, Food Inc, de Robert Kenner, va ser la pel·lícula que es
va projectar i que va donar lloc
a un interessant debat sobre el
funcionament de la indústria
alimentària als Estats Units
i els tèrbols processos que
s’oculten al consumidor, amb
el consentiment de les agències reguladores i sota la mirada permissiva dels governs.
Ja el dissabte, Amparo Banacloche va impartir la confe-

rència Residu o brossa? com
a preludi del taller Hort urbà
amb material reciclat, en el
qual es va ensenyar, als més
menuts, a reutilitzar materials per a crear un petit hort
ecològic. Mentrestant, el segon grup va construir un hort
vertical amb botelles d’aigua.
El Planetari va tancar l’experiència amb un observatori
virtual del sistema solar dirigit a totes les edats i en el qual
es van estudiar els planetes visibles, les galàxies, les constel·
lacions i els estels.

ceptibles d'explotació agrícola,
facilitar el relleu generacional,
contribuir al manteniment de
l'activitat agrícola i generar nous
llocs de treball.
«La preocupant situació de
desocupació i l'existència d'un enclavament natural de gran valor
mediambiental potencialment
generador de noves ocupacions
associades al sector agrícola ha sigut una de les grans motivacions
d'aquesta iniciativa» comentà la
regidora de Medi ambient, Lola
Sánchez qui també destacà la importància de que l'horta «patrimoni de tots nosaltres» mantinga
la seua utilitat productiva per garantir la seua supervicència.

bim n Godella
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Arranjament i neteja
dels camins de l’horta
llauradors de godella s'encarreguen de la neteja

P
Sanchis junt a representants del Consell Agrari en la sessió del Tribunal.

El Consell Agrari visità
el Tribunal de les Aigües

E

n els últims anys Godella s’ha tornat a col·
locar al mapa agrari de
València i la seua àrea metropolitana. La recuperació de
la figura del síndic, perduda
fa més d’un segle i mig, i les
polítiques de promoció de
l’horta amb iniciatives com
ara els horts d’oci i el mercat
de venda directa han convertit aquesta localitat en
un referent a la comarca en
aquesta matèria. El passat
dijous 16 de gener, a més, el
Consell Agrari local va ser
convidat pel president del
Tribunal de les Aigües, Enric
Aguilar, per visitar les instal·
lacions d’aquesta institució
mil·lenària.
«Ha estat una visita magnifica, moltes gràcies al Tribunal de les Aigües i al seu

president Enrique que ha
sigut durant molt de temps
membre del Consell Agrari
de Godella. Hui hem après
molt i també hem comprovat
que les administracions tenen molt abandonat aquest
Tribunal històric per al món.
Esperem que visites com estes facen que l’apreciem i
valorem més, no només amb
paraules, sinó amb fets i amb
inversions».
Després de conèixer els indrets de l’edifici de treball del
Tribunal, l’expedició godellana assistí des d’un lloc de privilegi a la sessió setmanal que
congregà centenars d’afectats
de les comunitats regants de
nou sèquies, de curiosos i de
vianants. Per finalitzar la jornada, signaren al llibre de visites de la institució.

rotegir i valorar l’horta
de Godella és un dels
pilars de les polítiques
de l’equip de govern. Per
això ha posat en marxa, en
els últims temps, accions per
a beneficiar els llauradors
i la ciutadania en general
que aprofita aquest pulmó
de la comarca com a espai
de socialització i esplai. Els
horts d’oci de La Coscollosa,
el Mercat de Venda Directa de Productes del Camp
i les reformes en l’estricta
normativa que constrenyia
el creixement i les possibilitats productives del camp
són algunes de les accions
ja empreses. Així mateix, la
cura pels accessos també ha
sigut una de les mesures que,
periòdicament, s’han pres
per permetre l’entrada a determinats vehicles de tracció
mecànica –per recol·lectar i
arar, fonamentalment–.
«En aquesta línia, i a proposta del Consell Agrari, s’ha
aconseguit un compromís
perquè empreses de Godella s’encarreguen de la neteja
dels camins de l’horta i del
manteniment corresponent»,
va comentar la regidora del
Consell Agrari, Personal i
Educació, Eva Sanchis.
«Històricament –va explicar Salvador Arnau, un dels
responsables de l’empresa
adjudicatària– els agricultors

La brigada de neteja allibera un marjal de la zona de l'antiga pirotècnia..

Un dels camins repavimentats recentment.

eren els qui s’encarregaven
de netejar els accessos en les
èpoques de l’any en què descendia el treball en el camp i,

ara, d’alguna manera, es recupera aquella tradició, amb
llauradors i fills de llauradors
com nosaltres».

Godella ofereix un programa d’activitats
d’animació al Mercat de Venda Directa

Peces inventariades per al museu.

Imatge de l'horta de Godella.

El Museu Agrari
torna a obrir

Normes del «bon
usuari» de l'horta

L'antic Escorxador municipal
tornarà a allotjar el Museu
Agrari. Així ho ha confirmat
la regidora d'Agricultura, Eva
Sanchis, qui ha explicat que
«una volta inventariat tot
l'utillatge, ferramentes i maquinària disponibles, i amb la
col·laboració de la Diputació,
pròximament, tornarà a ficar-se en funcionament aquest
museu, la majoria de les obres
del qual han estat donades.

El Consell Agrari de Godella
ha publicat un decàleg amb les
normes per gaudir i respectar
l'horta. Així, està prohibit el
trànsit de vehicles no relacionats amb el treball agrícola, dur
animals solts i no arreplegar els
excrements eixir-se'n de camins
o sendes de ferradura, els abocaments no agrícoles, deixalles
fitosanitàries fora del punt de
recollida i deixar les portes de
l'horta obertes per la nit.

El Mercat de Venda Directa de Godella, que
recentment va obrir un nou termini per ampliar la seua activitat, ofereix ara al públic, a més,
un programa d’activitats d’animació, també
emmarcades dins de la iniciativa de sostenibilitat i medi ambient que cada dissabte al matí
se celebra a la plaça de l’Ermita de la localitat.
Les activitats han de comptar prèviament amb
l’autorització de l’Ajuntament i amb la qualificació d’activitat d’animació o de comunicació
compatible amb la realització del mercat. A
més, es prioritzen les activitats que es dirigeixen a un públic infantil, així com aquelles que
transmeten valors ambientals i socials.
La sol·licitud del permís s’ha de fer a través
de correu electrònic tant al del Departament
de Cultura (cultura@godella.es) com al del
Mercat de Venda Directa (vendadirecta@godella.es). En tots dos casos, el correu ha d’anar
encapçalat pel següent assumpte: Proposta
d’activitat d’animació per al Mercat de Venda Directa de Productes del Camp de Godella.
Tota la informació sobre la documa¡entació
que cal aportar està disponible a l'espai de
Vendadirecta de la pàgina web www.godella.es
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Joventut
Curs de monitor
de temps lliure
a Godella

Concert en directe de Truna y sus monstruos.

Jurat de Catacumba 2013 i guanyador del concurs de crits. Fotos: Sergi Inclán

Fetus d'Or per a Waits
for you, d'Àustria

E

l curtmetratge austríac Vienna Waits For You,
guanyador del Fetus d’Or
del jurat; el valencià El ladrón
de caras, el del públic
La 12a edició de CATACUMBA es va tancar a la localitat valenciana de Godella
amb la gala de lliurament dels
premis del Festival de Curtmetratges i Llargmetratges, en el
qual es van repartir mil cinccents euros en premis, a més de
les corresponents tradicionals
estatuetes: els Fetus d’Or i la
Nina Trencada. El curt Vienna
Waits For You (Dominik Hartl,
2012) va resultar guanyador del
premi al millor curtmetratge,
atorgat pel jurat d’aquesta edició, compost pel crític del Levante-EMV Eduardo Guillot, la
professora universitària Áurea
Ortiz i el músic Pablo Maronda. D’altra banda, la pel·lícula
transnacional VHS2 (EUA, Canadà, Indonèsia, 2013) va ser
reconeguda per l’organització
com el millor llarg dels projectats en aquesta edició.
El curtmetratge valencià El
ladrón de caras (Jaime Maestro, 2013) es va alçar amb el
Fetus d’Or del públic, mentre
que El último onvre bibo (Daniel Aguirre-Lluna Martín,
2012), va obtenir l’estatueta
Nina Trencada que Catacumba
atorga a les produccions elaborades amb talent i originalitat
malgrat l’escàs pressupost. «És

una idea que va sorgir fa uns
anys per a reconèixer aqueixes
obres que, amb escassetat de
recursos materials, aconsegueixen plasmar una bona idea»,
explica Javier Llorens, membre
de l’organització.
Com a novetat, enguany Catacumba també va homenatjar
el seu públic amb els Premis
Pípol i Comomolo, que van
recaure en el director valencià Simón Fariza i l’escriptora
Inés Plasencia. «És un luxe que
els cineastes puguem comptar
amb un festival com aquest
en un moment difícil en què,
quasi no hi ha espais físics on
poder projectar els nostres treballs», va apuntar Fariza, que
en aquesta edició presentava
el seu El Quixot i els dimonis,
dins de la secció de suport a la
cinematografia valenciana. El
premi del tradicional certamen
internacional de crits José María Ferrando va correspondre al
cridaner local que dóna nom a
aquest peculiar concurs.
Amb un pressupost de poc
més de tres mil euros i amb
l’únic suport institucional de
l’Ajuntament de Godella, els
organitzadors de CATACUMBA van assenyalar que, cada
any, els obstacles són majors i
condicionen la celebració d’una
nova edició. Enguany’han presentat al voltant de tres-cents
treballs cinematogràfics procedents de quatre continents.

L’Ajuntament de Godella,
mitjançant la Regidoria
de Joventut i l’Escola Oficial d’Animadors, EOAJABAST, ha obert el termini
d'inscripcions per a un nou
curs de monitor de temps
lliure, que tindrà lloc al Casal Jove AlMatadero en el
mes de juny o juliol. Aquest
curs, reconegut per l’Escola
Oficial d’Animadors de la
Generalitat Jove (IVAJ), es
dividirà en dues parts: teòrica i pràctica i serà intensiu.
Per a poder realitzar el
curs, que ha d’arribar a un
mínim de 20 persones inscrites, és necessari tenir 18
anys complits. «Estem tractant de quadrar els horaris
perquè no interferisca en els
exàmens finals dels estudiants perquè l'objectiu és que
el major nombre d'interessats possible el puga realitzar», assenyalà el regidor de
Joventut, Josep Manel San
Fèlix qui també avançà que
s'oferiran beques als participants. Per a més informació
cal adreçar-se al Casal Jove.

La festa infantil va omplir l'esplanada del Molí.

Somriures màgics per
a tots en una jornada
dedicada a la il·lusió

E

l col·lectiu d’animació
Sonrisas Fiesta va organitzar, el passat 23
de febrer, un matí festiu al
parc del Molí que va reunir
prop de 300 persones a l’entorn de les seues propostes
d’oci, solidàries i artesanals.
Els castells inflables van estar acompanyats de parades d’orxata, puericultura,
productes benèfics i, sobretot, de màgia. El grup de
prestidigitadors de Magofilia, liderat pel promotor de
l’activitat, El Mag Thomas,
van oferir demostracions de
màgia als més menuts, als
quals els van desvetllar alguns dels seus trucs més accessibles. A continuació, van
pujar a l’escenari, un darrere
l’altre, amb els seus espectacles, plens d’humor i de sorpreses.
La iniciativa, que es va
desenvolupar entre les 11 del
matí i el migdia, a més de

El Mag Thomas en una actuació.

San Fèlix raona amb una religiosa.

Magofilia, va comptar amb la
participació de multitud de
col·lectius i d’empreses com
Delwende, Wonkafé, Creixent junts, Atrapa la camiseta i Terra i xufa, entre altres.

Cançons i ball en el el festival
de l’Escoleta de Nadal
L’Escoleta de Nadal també volgué celebrar, després de dues
setmanes de convivència, el
Nadal. I ho va fer al costat de
la Jove Orquestra del Sagrat
Cor (JOSC), que va participat
en un concert pedagògic ple de
música i balls per als més xicotets.
El teatre Capitoli va ser l’escenari triat per a interpretar el
famós conte Pere i el llop, de
Sergei Prokofiev.

bim n Godella
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Sostenibilitat i obres
Godella amplia la
vorera del Sagrat Cor
l'obra està finançada per diputació

L

a Regidoria de Trànsit i
Sostenibilitat ha iniciat diferents actuacions
amb la finalitat de millorar
la mobilitat i garantir la seguretat a la ciutadania en zones d'accessibilitat reduïda.
En aquesta línia es troben les
obres d'ampliació de la vorera
del col·legi Sagrat Cor, mesura que, segons va assenyalar
el regidor de l'Àrea, José Valenzuela, ha sigut explicada a
la direcció del centre, a l'AMPA, a l'Associació de Veïns del
Casc Antic i als veïns i veïnes
de la zona.
En una altra de les zones
conflictives de la localitat, la
rotonda d'accés a Santa Bàrbara, s'ha aconseguit desbloquejar la sol·licitud que
va realitzar l'Ajuntament
fa més d'un any per a esmenar problemes que hi ha en
la CV-310. «Em vaig reunir
amb el Diputat de Carreteres
de la Diputació de València
el passat 1 d'abril per arribar
a un acord en la millora de
la senyalització i per a po-

S'aprovà un suplement de crèdit de 62.000 euros per a fer front al pagament.

L'Ajuntament paga la
reforma del Conservatori

L
Les obres deixaran la vorera en 2 metres i mig d'amplària.

sar barreres laterals ja que
la visualització en la zona és
molt limitada», va comentar
Valenzuela qui va confirmar
que en la rotonda de Rocafort
s'ha proposat que s'instal·len
bandes per a minorar la velocitat i es revisarà el peralt
de la rotonda «perquè hi ha
un problema de fixació en la
calçada».

Finalment, les obres de remodelació de la part alta del
barri Clot de Barrabás s'han
conclòs. «Vull recalcar la millora que hem abordat per
a canalitzar les aigües pluvials i la participació activa
dels veïns amb suggeriments
acceptats per la Regidoria
d'Obres», va afirmar José Valenzuela.

a instal·lació de la calefacció a l'Escola de Música Pintor Pinazo era una
obra finançada per la Generalitat però que deixà de pagar quan
l'empresa adjudicatària ja havia
executat més d'un 60 per cent
de l'actuació. Dos anys i mig després que l'empresa constructora decidira paralitzar l'obra per
l'impagament de la Conselleria,
l'Ajuntament haurà de ser qui
assumisca el deute que l'administració autonòmica té amb
l'Ajuntament i eaquest, subsidiàriament, amb l'empresa.
Així ho ha determinat el jutge que ha instruit el cas davant
la demanda dels constructors.

«Cabia la possibilitat de recurs
però considerem que ni l'empresa ni, per descomptat els
alumnes de l'escola de música,
mereixen continuar en aquesta
situació de provisionalitat i fins
i tot inseguretat» comentà la
regidora d'Educació, Eva Sanchis. L'Ajuntament aprovà en
el ple de febrer un suplement
de crèdit de 62.000 euros per a
fer front al pagament. «L'Ajuntament va a dotar pressupostàriament la partida perquè
es puguen pagar les factures
pendents i després haurem de
reclamar a Conselleria perquè
ens pague», comentà el regidor
d'Hisenda, Salvador soler.

Burjassot y Godella continúan aunando
esfuerzos para minimizar molestias de tráfico
El carrer tancat al trànsit.

Santíssima Trinitat
es tancarà durant
tres mesos
La Regidoria de Trànsit i Sostenibilitat ha informat el veïnat del nucli antic, les mares,
els pares, l'alumnat i la Direcció del Sagrat Cor de Godella
que el carrer de la Santíssima
Trinitat romandrà tancat al
trànsit durant uns tres mesos
per a realitzar el tancat de seguretat i executar les obres de
consolidació estructural de
l'edifici situat en el número 25
de l'esmentat vial que es troba
en situació de runes.

E

l concejal de Tráfico de
Godella, José Valenzuela, informó de la reunión
mantenida recientemente con
su homólogo en Burjassot, el
de obras y el Teniente de Alcalde de la localidad vecina
en la que revisaron las zonas
conflictivas de encuentro entre
ambos términos. «En el entorno de Edetania y del colegio de
Infantil de San Bartolomé se
producen invasiones de aceras
y estacionamientos dobles que
bloquean las calles –aseguró
Valenzuela–, además, la velocidad de los vehículos es excesiva
por lo que se va a hacer todo
el municipio zona 30, se van
a poner bandas y las policías
de ambos municipios se van a
coordinar para impedir incidencias». Por otro lado, en el
límite de los términos, a la altura de la calle Juan de Austria

Uno de los puntos de encuentro conflictivos entre Burjassot y Godella.

se va a redimensionar la amplitud de ambos sentidos. «Ellos
circulan sin problemas pero el
sentido de salida de Godella
obliga a invadir su carril», indicó el concejal de Tráfico de

Godella, quien comentó que
«se ha iniciado un expediente
de estudio para la realización
de una rotonda que elimine la
regulación semafórica de la zona y que daría servicio a la calle

Ramón y Cajal, Pi i Margall,
Juan de Austria y Reverendo
Agustín Sancho.
En cuanto al tráfico de la
calle Lauri volpi. Burjassot, los
responsables de Burjassot se
comprometieron, según informó Valenzuela, a ampliar los
imbornales existentes de las
aguas pluviales «para intentar
disminuir el riesgo de inundación de los bajos de nuestro
término así como a regularizar
el tráfico con la semaforización
tras el cierre de las barreras del
tren». Además, se va a fresar la
zona lo que obligará a renunciar a algunas plazas de aparcamiento para permitir que
haya mayor fluidez en el paso a
nivel y se plantea regular semafóricamente el acceso a la calle
Mariano Ribera para evitar
colapsos e interrupciones de la
accesibilidad al casco antiguo.

12

Educació

Tercer quadrimestre de 2013

bim n Godella

Educació

Lectura de textos del Taller de lectura creativa de l'EPA, el passat mes de juny.

Taller d'escriptura
creativa de l'EPA
Ramon Ferrer Navarro, president de l'Acadèmia Valenciana compareix davant els mitjants durant la campanya.

L’Acadèmia Valenciana felicita
Godella pel suport al «30 per 30»

L

a Junta de Govern de
l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua va traslladar a l’Ajuntament de Godella
la seua felicitació pel suport
donat al document d’Escola
Valenciana «30 propostes per
a conmemorar 30 anys de la
LUEV (Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià)». Els vots
favorables de l’equip de govern
van permetre aprovar la moció sobre promoció i foment

de l’ús del valencià presentada
al ple ordinari del mes de novembre.
«Em complau traslladar-li
en nom propi i en el de la institució que presidisc la felicitació a l’Ajuntament de Godella pel seu interés a l’adopció,
per part de les administracions públiques, de mesures per aconseguir la plena
normalitat del valencià com
a llengua oficial», va expres-

sar el president de l’entitat,
Ramon Ferrer, en una carta
que va dirigir personalment
a l’alcalde de Godella, Josep
Manel San Fèlix.
La campanya 30 per 30,
engegada per Escola Valenciana, consta de trenta mesures
per a trenta anys de LUEV que
es condensen en cinc àmbits:
el polític, l’administratiu, el
social, l’educatiu i l’àmbit de la
cultura i la comunicació.

El adiós definitivo
Cierro los ojos y respiro hondo,
necesito evocar algún recuerdo y
de pronto me viene uno a la memoria. Una sensación me invade.
Es el cosquilleo de los pies mientras paseábamos sobre las amarillentas arenas de esa bella playa
de la que ya no recuerdo el nombre. La nostalgia me embarga y
no puedo más que rememorar
aquellos momentos de felicidad
y calidez. ¡Cómo quisiera que
volvieran! El tiempo ha pasado,
pero hay algo dentro de mí que se
niega a que todo desaparezca. Me
tengo que aferrar a esos instantes
en los que el mundo se detenía y
sólo cabía ser feliz. Ahora todo
ha cambiado. Mi existencia se
ha paralizado y a veces me siento como en aquella película en la
que los campesinos miraban al
cielo preguntándose qué estaría
por ocurrir. Así es mi realidad
ahora; estoy atrapada esperando
que algo caiga del cielo y obre un
milagro, que mi vida pueda volver a ser mía como antaño, como
cuando bailábamos a la luz de
la luna mientras las luciérnagas
revoloteaban en un claro del bosque y caíamos rendidos de felicidad. ¿Cómo aceptar este adiós,
cuando soy yo la que se ha ido, la
que vaga por el infinito sin poder
hacer nada, sin poder volver a ti y
consolarte por mi ausencia.
Angélica Delgado

VISITA A GODELLA GUIADA PEL TALLER D'HISTÒRIA
Després de la visita a l’XI Biennal Internacional de Ceràmica de Manises que va tenir lloc
el 16 de gener, l’Escola Permanent d’Adults va desgranar l’obra de Malcolm Lowry, Bajo el
volcán, dins el Club de lectura i La hija del Este, de Clara Usón. Ja al febrer, el dia 19, el
president del Taller d’Història Local, Josep Vicent López, feu d’amfitrió en la visita guiada
que es realitzà pel centre històric de Godella. La creu de terme va servir d'inici d'una ruta
que congregà mig centenar de persones per conéixer els indrets i pasatges històrics de la
localitat.

El aguador
Me encontraba en el “Wellington Museum” de Londres.
Había ido atraída por la idea
de contemplar el cuadro de Velázquez, “El aguador de Sevilla”.
Mirándolo, imaginaba al autor
en su juventud trazando líneas
hasta conseguir lo que yo tenía
delante.
Se veía a un azacán por las
calles de Sevilla, sirviendo a un
joven una copa de agua. Miré el

brillo del cristal, ¡maravilloso!
parecía de verdad.
Las sombras del sojorno comenzaban a lamer las paredes
del museo. Tañían las campanas de alguna iglesia cercana,
lánguidas, sin prisa.
Observé de nuevo el cuadro.
Perfecto, casi natural.
Reparé en el joven; vestía de
negro con un ampuloso cuello
blanco. Cuando de repente me
pareció que su ojo derecho se
cerraba. Después un guiño…
¿una sonrisa?
Como si hubiese visto al más
horrendo espantajo, di un brinco. Tropecé con un banco que
tenía detrás. El muchacho de la
pintura dio un salto y ya fuera
del cuadro se dirigió hacia “El
aguador”, espetándole como si
pudiera escucharlo:
-Tenía ganas de alejarme
de ti. Siglos condenado a beber
solo agua fresca, recién salida
de esa alcarraza que nunca se
vacía.
Estaba soñando, todo eso
era una pesadilla. De nuevo su
voz me sacó de mis pensamientos.
-Necesito algo que caliente
mis tripas. Estoy seco.
Estiraba todos los miembros; imaginé que intentaba
desentumecerse un poco, a la
sazón hacía más de trescientos
años que estaba inmóvil. Volvió
a dirigirse a mí:
- Caballero, ¿sería tan amable de indicarme dónde puedo
encontrar una posada, o una
taberna?
-Po-posada? –fue lo único
que pude contestar. ¿Qué estaba pasando allí?
Haciéndome una amplia
reverencia se inclinó, soltó una
carcajada, y salió de la sala como una exhalación. Solo pude
seguir con mis ojos la estela
plateada que su cuerpo dejó al
desaparecer por la puerta del
museo.
Mª Ángeles Tur
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Agermanament
de Godella ja té
pàgina web

Diferents moments de la representació de l'alumnat del CEIP Barranquet.

El Barranquet participà
en el recital de poesia
d’Antonio Machado

Després de mesos de treball i de recopilació de material, el Comitè d’Agermanament de Godella ha posat en marxa la seua pròpia
pàgina web, dins del portal
de l’Ajuntament. Així, des
del passat mes de febrer,
tota la informació referent
a intercanvis, membres i
ciutats implicades, així com
les notícies que genere el
Comitè, les imatges i els vídeos estaran disponibles en
l’adreça: www.godella.es/
agermanament. El microportal està desenvolupat en
tres idiomes.

75 aniversari de la seua mort

«D

e toda la memoria, sólo vale / el
don preclaro de
evocar los sueños», va escriure Antonio Machado en el seu
poema Y podrás conocerte. I
conèixer l’obra d’Antonio Machado (1875-1939) és precisament el que va fer l’alumnat del
col·legi públic El Barranquet
de Godella, juntament amb el
col·legi Sant Sebastià i Cambridge House, quan el dimarts
18 de febrer van protagonitzar
un recital de poesia en la Casa
de la Cultura de Rocafort.
El saló d’actes de la Casa
de la Cultura de Rocafort es
va quedar menut a causa de la
gran assistència de públic, majoritàriament familiars dels xiquets, que van escenificar i van
recitar alguns dels poemes més
coneguts de Machado, com el
que encapçala aquest article. A

més, una exposició de dibuixos
infantils sobre textos de l’autor,
també realitzats per l’alumnat
d’aquests tres col·legis, s’exposen durant tota la setmana a
Rocafort.
Aquestes dues activitats
infantils, que tenen com a
objectiu acostar l’alumnat
d’educació infantil i primària
a la figura de l’escriptor sevillà, s’emmarquen dins de la
Setmana Cultural en commemoració del 75è aniversari de
la mort de Machado, després
del seu pas per la localitat de
l’Horta Nord.
Machado, una de les figures
literàries en llengua castellana
més rellevants del nostre país,
va viure a Rocafort durant
prop de tres anys, des del 1936
fins al 1939, data en la qual
va haver d’exiliar-se a França,
concretament a Cotlliure,

L'AODL oferirà
un curs de
videocurrículums
Dins de la programació
periòdica que l'Agència
d'Ocupació i Desenvolupament Local té plantejada,
el pròxim mes de maig, oferirà un curs de videocurrículums per aprofundir en
la formació de les persones
desocupades del municipi i
oferir-los noves ferramentes per accedir al mercat
laboral
Per a inscriure's al curs,
que constarà de 8 hores
entre teoria i pràctica, cal
adreçar-se a l'AODL, a
l'edifici de Villa Teresita
(Serveis Socials).
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Artistes juntament a l'alcalde, la regidora d'Educació i el president del Casal.

L’alumnat de ceràmica
de l’EPA i el Casal de la
Pau, simbiosi solidària

L

a
iniciativa
de
l’alumnat del taller de
ceràmica de l’Escola
Permanent d’Adults (EPA)
de Godella d’organitzar un
mercat solidari en benefici
del Casal de la Pau va obtenir
un acolliment inèdit amb
gran èxit tant de donants
com de compradors. El
suport institucional també
va ser palès des de l’inici,
tal com va reconèixer el
president del col·lectiu, José
Antonio Bargues. «Agraïsc a
l’Ajuntament, a les regidories
de Cultura i d’Educació,
les facilitats que han posat

perquè se celebrara aquesta
exposició», va comentar
Bargues en la inauguració,
a la qual també van assistir
l’alcalde de la localitat, Josep
Manel San Fèlix, i la regidora
d’Educació, Eva Sanchis.
El que va començar sent
una exposició de les peces
ceràmiques de l’alumnat va
anar creixent i diversificantse fins a convertir-se en tot
un mercat benèfic amb una
infinitat d’objectes com
bosses, quadres, collarets,
arracades i objectes de
cristalleria, tot a preus més
que populars.

MOLPECERES. prevenció vs càstic.

El passat 6 de febrer es va celebrar la xarrada «Prevenció
de la delinqüència en els joves» oferida per l’advocat Juan
Molpeceres, del Casal de la Pau, en el Centre Centre Cultural Xicranda.

«En valencià està més bo»
L’Agència de Promoció del Valencià, AVIVA,
de l’Ajuntament de Godella, ha encetat una
nova campanya per aproximar la llengua a
la ciutadania. Després de les iniciatives dirigides, principalment, a escolars, com ara
la de les targetes d’invitació d’aniversari i un
joc de cartes en valencià, ara l’objectiu és arribar al comerç local i als seus consumidors.
Gràcies al Conveni de col·laboració
d’AVIVA Godella amb la Diputació de València, s’ha fet arribar a tots els forns i pas-

tisseries del municipi el material de la campanya de promoció del valencià «En valencià està més bo» i «El teu pa, al teu forn».
El material distribuït, uns cartells i uns
desplegables amb el vocabulari del dolç
i del salat en valencià, castellà i anglès, i
unes bosses de pa de cotó impreses amb
tinta ecològica, es troba ja en els comerços
i alguns propietaris han posat de manifest
la seua felicitació per la campanya i l’interès a realitzar les bosses pel seu compte.
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Vista general de Godella. Foto: Fernando Galindo

Els efectes de la «nova» Llei
d'Administracions Locals
tan sols ES mantindran ELS SERVEIS D’enllumenat, recollida de
residus, neteja viària, parcs, biblioteca i tractament de residus

E

n plenes celebracions nadalenques, les Corts Generals aprovaven la reforma d’una de les lleis
més controvertides dels últims anys
referent a la gestió dels serveis públics.
La nova Llei de les Administracions
Locals o Llei de Bases o Llei de Sostenibilitat i Racionalització, va veure la
llum el passat 30 de desembre i significarà, entre altres coses, que els ajuntaments deixaran d’oferir serveis per
estalviar 8.000 milions d’euros durant
el període 2013-1015, segons càlculs
del Govern. Entre altres motius, pel
traspàs de competències en matèria de
sanitat, educació i serveis socials a entitats supramunicipals com les comunitats autònomes i diputacions.
L'«aclariment de competències»
que persegueix la Llei, diferencia entre
competències pròpies –quan són inherents als municipis– i delegades –quan
l'entitat supramunicipal considera
que l'Ajuntament pot continuar prestant-les. «I què passarà amb les que no
estiguen ni en un cas ni en un altre?, –
pregunta de forma retòrica la regidora

d'Educació i Personal– doncs que, directament, desapareixeran». Aqueixa
llista de competències, que en l'anterior reglament atorgaven al municipi
quasi facultats ilimitades ara s'han reduït –en localitats de menys de 20.000
habitants, entre les quals es troba Godella– al següent: enllumenat públic,
recollida de residus i neteja viària, a
més de parcs, biblioteca i tractament
de residus. Per tant, programes com el
d'educació, serveis socials i medi ambient rural els hauran d’assumir altres
administracions. Les competències en
serveis a la joventut, foment de l'ocupació, promoció de la igualtat i prevenció contra la violència de gènere
en tot cas, el podran oferir als ajuntaments quan es justifique davant la Diputació que poden prestar-los amb un
cost efectiu menor que el que es derive
de la gestió de la Diputació provincial
o quan la Diputació mateixa ho considere oportú.
Representants de PSOE, PSC, IU,
ICV, CHA, UPyD, CiU, ERC, BNG i
CC-NC, Compromís-Equo, de la Con-

“

aquelles administracions
que més deute han generat
i que més han desbalafiat
els recursos són les que ens
van a dir als Ajuntaments
com hem de treballar. Ara
serà la Diputació la que
ens dirà si el cost al qual prestem els
nostres serveis és sostenible o no per
a, finalment, emportar-se els serveis
de Cultura, Joventut, Esports, etc. I ho
gestionaran contractant una empresa
que pagarà menys als treballadors
i cobrarà més per les taxes als
usuaris"

EVA SANCHIS

REGIDORA DE PERSONAL I EDUCACIÓ

federació d'Agrupacions i Partits Independents (CAPI) i de la Federació
d'Entitats Locals Menors (FEEM), van
presentar un recurs a aquesta llei davant el Tribunal Constitucional avalat
per 2.000 ajuntaments, que representen a 15 milions de ciutadans. Prou
més del que els hi calia per a traure
avant el recurs, que segons la llei necessitava un mínim d'1.160 consistoris
que representaren una sisena part de
la població espanyola (7,8 milions). Es
tracta del primer d'aquestes característiques en tota la història de la democràcia que triomfa gràcies a la unió
dels ajuntaments. En el cas de Godella,
la proposta va ser aprovada amb els
vots a favor del grup de govern –PSPVPSOE, Bloc-Compromís i Esquerra
Unida– i en contra del Partit Popular
al ple ordinari del mes de febrer.
El PP de Godella va argumentar
que «amb aquesta llei no es priva els
ajuntaments de competències ja que
les competències pròpies les continua
mantenint –assegurà el portaveu del
PP, José María Musoles–, les úniques
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Entre els serveis que podrien desaparèixer o deixar de ser competència de l'Ajuntament estan el de Dependència, Esports, Cultura i l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local.

que se'ls hi pot limitar o ajustar són les
impròpies i l'única cosa que s'està fent
és adequar les competències al principi d'estabilitat pressupostària».
També el president del grup municipal popular a Godella, Alfonso Sánchez, compartí aquesta tesi i assenyalà
a Ràdio Godella que «podria ser una
llei molt positiva des del punt de vista
dels ciutadans perquè et dónes compte
que hi ha moltes atribucions solapades
i que per a fer una mateixa gestió hi ha
tres persones en diferents administracions quan només en faria falta una».
«A més –afegí Sánchez– segurament,
tampoc en fan falta tants càrrecs polítics».
Completament antagònica és la
postura del grup de govern. «Segons
l'enunciat d'aquesta Llei, el que es
pretén és millorar la situació financera dels municipis però, quin forat han
generat les entitats locals? El 2 % de
tot el dèficit de l'Estat –assenyalà el regidor d'Hisenda, Salvador Soler– i, si
afinem un poc més, i li llevem el deute de la ciutat de Madrid i de València
no arribaríem ni a l'1 %, és a dir, que
el problema financer no l'han generat
els ajuntaments i menys, els de menys
de 20.000 habitants com el nostre. Bé,
doncs, si la raó no és millorar la situació financera, què més pretén la llei?
El que volen és aprofitar la crisi per
privatitzar els serveis públics.»
Segons el regidor de Participació
Ciutadana, José Valenzuela, «la modificació de la Llei de Bases no atén les
necessitats ni reivindicacions històriques dels ajuntaments, entre les quals
es trobava el finançament, ja que els
ajuntaments estan infradotats». «Les

“

amb aquesta llei no es
priva els ajuntaments de
competències ja que les
competències pròpies les
continua mantenint, les
úniques que se'ls hi pot
limitar o ajustar són les
impròpies i l'única cosa que s'està
fent és adequar les competències al
principi d'estabilitat pressupostària"

José MAría Musoles

portaveu del partit popular de godella

“

va ser voluntat d'aquest
plenari destinar recursos
als més desfavorits i
aqueixa decisió, ara ja no
dependrà de la voluntat
d'aquest ple una voluntat
que, nos ens oblidem, és
la voluntat dels veïns i de les veïnes
d'aquest poble. aquEixa decisió es
prendrà molt lluny d'ací»"

salvador soler
regidor d'hisenda

“

la nova llei
d'administracions locals
és una llei que no ha sigut
negociada amb ningú, ni
tan sols amb la Federació
de Municipis i Províncies,
que agrupa pobles de
tot signe polític, també del partit
popular; es tracta d'una modificació
que no atén les necessitats ni
reivindicacions dels municipis"

José Valenzuela

regidor de participació ciutadana i sostenibilitat

transferències de l’Estat i la Generalitat són ridícules –va assegurar Valenzuela–; la transparència també es
veurà afectada amb aquesta nova Llei
i els petits avanços que s’havien aconseguit es perdran. Per últim, és una
Llei que no ha sigut negociada amb
ningú, ni tan sols amb la Federació de
Municipis i Províncies, que agrupa pobles de tot signe polític. Aquest Ajuntament ha aprovat mocions en el ple
en contra d’aquesta normativa que va
aprovar el Govern central sense llum
ni taquígrafs el 30 de desembre».
En la mateixa línia, Eva Sanchis,
assegurà que «la Llei redueix a la mínima expressió els ajuntaments per reforçar altres administracions obsoletes
com la Diputació o d'altres, amb poca
o cap possibilitat d'assumir més competències com és la Generealitat Valenciana. De nou seran els més febles,
és a dir, els veïns i les veïnes els que
pagaran els plats trencats d'una política feta pel Partit Popular en contra
de les persones, una política sense cara
ni ulls».
Actualment, els cursos i tallers integrats en l'Escola Permanent d'Adults
oferits per l'Ajuntament, donen servei
a més de 800 persones; les activitats
municipals esportives, a més de 1.000,
i les persones ateses pels Serveis Socials locals en 2013 van ser 517. «Això,
sense parlar dels 58 alumnes del Conservatori –asseverà Soler–, de tot el
teixit associatiu del nostre poble que
perdrà les poques ajudes que els en
podem donar i les vora 5.000 persones que està comptabilitzat que en
aquest poble consumeixen els serveis
culturals que els oferim. Tota aqueixa

gent corre el risc, amb aquesta Llei,
de perdre els serveis que ha estat gaudint perquè són voluntat d'aquest ple;
com va ser voluntat d'aquest ple destinar recursos als més desfavorits del
municipi i aqueixa decisió, ara ja no
dependrà de la voluntat d'aquest plenari una voluntat que, no ens oblidem,
és la voluntat dels veïns i de les veïnes d'aquest poble. Aqueixa decisió es
prendrà molt lluny d'ací».
«Ens han posat un tutor als ajuntaments com si fórem menors d'edat
–afegí Sanchis– i ara aquelles administracions que més deute han generat
i que més han balafiat els recursos són
les que ens diran als ajuntaments com
hem de treballar. Ara serà la Diputació
la que ens dirà si el cost al qual prestem els nostres serveis és sostenible o
no per a, finalment, emportar-se els
serveis de Cultura, Joventut, Esports,
etc. I ho gestionaran contractant una
empresa que pagarà menys als treballadors i cobrarà més per les taxes als
usuaris».
Els ajuntaments de menys de
20.000 habitants suposen el 87 %
dels 8.117 que hi ha a Espanya. La implantació de la Llei serà progressiva
en qüestió de Serveis Socials on s'estableix un període transitori fins al 31
de desembre de 2015, quan la titularitat l'assumirà íntegrament la Comunitat Autònoma o la Diputació. Per a
l'assumpció total de les competències
–o la delegació corresponent–, la Llei
preveu que el període transistori s'estendrà fins desembre de 2018, 5 anys
des de l'aprovació, en què el traspàs de
competències es farà progressivament
a un ritme d'un 20 % anual.
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Especial Falles

Falles 2014
Doctor Cabo va
sorprendre i es
va adjudicar el
primer premi

L

es comissions de Cervantes-Sant Blai i Doctor Valls
portaven anys alternant-se
els principals premis en les falles
de Godella però en aquesta ocasió, una de les més modestes,
la de Dr. Cabo, que celebra enguany el seu 35è aniversari, va
sorprendre i el seu Galliner es
va adjudicar el primer premi en
el monument principal. L'infantil se'n va anar per a Cervantes
amb el seu Tiovivo mòbil. L'acte
de lliurament de trofeus el van
presidir, a la balconada de l'Ajuntament, el regidor de Festes, Hermenegildo Estellés, i l'alcalde de
Godella, Josep Manel San Fèlix.
El monument gran de Cervantes
va quedar en segon lloc, tercer va
ser el de Sant Sebastià-Arquebisbe Fuero i quart, el plantat per
Doctor Valls. Quant a les falles
infantils, Valls, va quedar darrere de Cervantes mentre que Sant
Sebastià i Cabo es van repartir el
tercer i el quart premi.
A més, Cervantes es va portar
l'estendard acreditatiu del ninot
indultat infantil i Doctor Valls,
el del major. Sant Sebastià-Arquebisbe Fuero, el millor llibret
i Manuel Bermejo va realitzar el
cartell guanyador. Quant a les
disfresses de la cavalcada, Cervantes va guanyar el premi a la
millor comparsa major i Doctor
Valls, a la infantil i a la crítica. Les
millors disfresses individuals van
ser per a Sant Sebastià –la major– i per a Cabo –la infantil–.
Una edició, la de 2014, plena
d'aniversaris. Els 35 anys de Dr.
Cabo coincidiren amb els 35 de la
Junta Local Fallera i els 40 de Dr.
Valls –els mateixos que complirà
Cervantes el pròxim any.
Laura Herrero Martí i Laura López Benavent, per part de
Cervantes-Sant Blai; Mª Dolores
Bartual Cardo i Stenya Escoruela Swan, per Dr. Valls; Sheila
Leal Borja i Ainara Chaparro i
Avilés, per Sant Sebastià Arquebisbe-Fuero, i Carmen Rodríguez
Martínez i Marina Casinos Junquero, per Dr. Cabo, regnaren
com a falleres majors en un any
en què van ser convidades a la
balconada de l'Ajuntament de
València en el Dia de la Dona i
en el qual, per primera volta en
la història, la Junta Local Fallera
de Godella, amb dues representants triades per sorteig, desfilà
a l'ofrena de València. Carmen
Rodríguez i Stenya Escoruela
tingueren aquest privilegi un
dia abans de l'ofrena de Godella
en la qual participaren les quatre
comissions per retre homenatge
a la patrona dels valencians.

Tercer quadrimestre de 2013
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Quan la
ciutadania
descansa...
L’Agrupació de Protecció Civil
de Godella, amb més de vint
anys d’història, continua amb
el mateix esperit altruista i
solidari amb què va nàixer

E

stan sempre al costat de la ciutadania, tot i que moltes vegades passen desapercebuts. O no
tant, perquè el seu treball, encara que
voluntari, és essencial. Estem parlant
de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Godella, un col·lectiu amb
més de vint anys d’història que vetla
per la seguretat ciutadana i el benestar
social. En les festes de Nadal, de Reis,
Sant Antoni, Falles, Pasqua, en cadascun dels actes de les festes d'agost, en
els del 9 d'Octubre, de Nadal, en cada
fira, cada cercavila... Quan la ciutadania està de festa és quan més treballen.
Com ells mateix es defineixen, es tracta d’un grup de persones totalment
altruistes la finalitat de les quals no
és lucrativa, sinó amb ànim d’ajuda i
suport, amb un caràcter totalment solidari que aposta pel creixement sostenible i la millora de la qualitat de vida
de la gent. Gràcies a l’ajut econòmic i
també moral de l’Ajuntament de Godella, l’Agrupació de Protecció Civil ha
crescut considerablement en els últims
anys i, en l’actualitat, la constitueixen
al voltant de 18 voluntaris. 18 persones
que, voluntàriament però de forma
totalment compromesa, realitzen una
tasca social els 365 dies de l’any.

organització
Des del seu local de reunió habitual, situat a la plaça de l’Horta, número 1 de
Godella, l’Agrupació de Protecció Civil
programa cada setmana les activitats
que han de realitzar, ja siguen serveis
generals, com ara les passades festivitats de Falles; serveis d’emergència,
que òbviament no es poden prevenir
tot i que sí saber com actuar, o les patrulles mediambientals, destinades a la
protecció del medi ambient i a la conservació dels paisatges. Un gran nombre d’activitats que s’han incrementat,
encara més, des que l’Ajuntament de
Godella i Rocafort firmaren un conve-

ni amb l’objectiu de mancomunar els
serveis d’ambdues localitats, de manera que l’agrupació de Godella passà
a assumir les competències relatives
a la protecció civil del municipi veí.
Gràcies a aquesta unió, l’agrupació de
Godella va rebre alguns dels materials
emprats pel seu homòleg a Rocafort,
com el vehicle amb el qual actualment
es desplacen, ja que, fins fa uns tres
anys, els voluntaris havien d’emprar
els seus vehicles particulars. Cada dia,
el grup s'amplia i amb aquest, les responsabilitats. Són una gran quantitat
d’activitats a les quals han de fer front
els voluntaris, una forma de vida que
només es compatible amb el dia a dia
si «t’agrada molt», en paraules de Luis
Iniesta Díaz, cap de l’agrupació. Ell,
juntament amb la seua dona, Eugenia
Ros Mocholí, també voluntària de Protecció Civil i encarregada de l’equip de
logística, ens parlen de la satisfacció
que suposa «ajudar a la gent, sobretot
quan la majoria està de festa». «I ho
fem sense cobrar, perquè ens agrada»,
afegeix Eugenia.
L’Agrupació té una estructura jerarquitzada segons l’antiguitat dels
voluntaris tot i que depèn administrativament de l’Alcaldia de Godella,
ja que el seu màxim responsable és
l’actual alcalde, Josep Manel San Fèlix. No obstant, el primer edil delega la
seua funció en el regidor de Protecció
Civil, Hermenegildo Estellés. «Com a
cap de l’agrupació sóc jo el que té un
tracte directe amb el regidor i el que
sol prendre les últimes decisions, tot i
que també sóc voluntari», matisa Luis
Iniesta.
«És un privilegi disposar d'una brigada tan implicada i sacrificada com
la de Godella –comentà Estellés–, una
dedicació que tractem de compensar
amb mitjans i amb la formació necessària perquè puguen desenvolupar la
seua tasca amb garanties; al cap i a la

El cos de protecció civil, amb al regidor de l'Àrea, Hermenegildo Estellés, i d'Hisenda, Salvador Soler, en la

Actuació en la Setmana de la Mobilitat en la jornada mancomunada amb Burjassot i Rocafort.

fi, una inversió en la millora de la nostra qualitat de vida i en la seguretat de
la ciutadania».
«Hi ha hagut mals moments, però
ara estem bé», reconeixen els dos voluntaris quan els preguntem sobre
l'evolució del col·lectiu. «Som una
agrupació molt ben avinguda», sentencia Eugenia amb un somriure al rostre.
El compromís, un dels valors més importants per a un voluntari, s’evidencia en el nombre d’hores –un mínim
de 100 a l'any– que han de complir per
a continuar formant part de l'agrupació. «Açò és voluntari, ningú obliga a
ningú, però una vegada dins, el volun-

“

És un privilegi disposar
d'una brigada tan implicada
i sacrificada com la de
Godella –comentà Estellés–,
una dedicació que tractem de
compensar amb mitjans i amb
la formació necessària perquè
puguen desenvolupar la seua tasca amb
garanties»

HERMENEGILDO ESTELLÉS
REGIDOR DE PROTECCIÓ CIVIL I FESTES

bim n Godella
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Cada volta més joves s'afegeixen a la gran família de voluntaris.

Com ser
voluntari de
Protecció Civil?

Un membre de la brigada

carrera popular de Godella-Rocafort celebrada en setembre.

Un voluntari a la crema de la falla de Serveis Socials.

tari té una sèrie d’obligacions», afegeix
Luis. Tot i això, els horaris depenen
«sempre» de la disponibilitat laboral
dels voluntaris, i com que la majoria
de les seues accions es duen a terme
durant períodes de vacances, la participació està més que assegurada.
MEMÒRIA 2013
Com es pot comprovar en la memòria de l’exercici 2013, els voluntaris de
l’agrupació de Godella van realitzar
durant aquest últim any un total de
4.906 hores i superaren així les xifres
de l’any anterior: un 45 % respecte
als serveis prestats al 2012. D’aques-

Formar part de l’Agrupació de Protecció Civil de Godella comporta
una sèrie de passos, entre els quals
Luis Iniesta, cap de l’Agrupació,
destaca «voler i tindre una idea de
què és exactament protecció civil».
A més de l’entrevista personal que
realitza Luis mateix, cal aprovar
un examen psicològic que corre a
càrrec de l’Ajuntament de Godella, així com emplenar una fitxa i
passar un període de sis mesos de
pràctiques.
«Conèixer les motivacions personals del futur voluntari és imprescindible per saber si està capacitat per a exercir les funcions de
protecció civil», afegeix Luis. Moltes persones utilitzen aquest voluntariat per «adquirir experiència», ja que després volen optar a
les oposicions de bomber o policia
i així obtenir una major puntuació.
«De fet, just en aquest moment tenim a dos voluntaris en període de
proves. Ja vorem si saben desenvolupar-se», conclou Luis.

Vehicle de Protecció Civil cobrint un acte festiu en la Baixada de l'Ermita.

ta manera, i com afirma el col·lectiu,
«aquestes dades demostren que els
voluntaris cada volta dediquen més
temps personal al benestar general
de la població». «Cada volta fem més
coses, no ens agrada estar aturats»,
comenta Luis quan li preguntem sobre les activitats realitzades també en
altres municipis, com ara Burjassot,
Rafelbunyol, Ribarroja, Almàssera,
Quart de Poblet, l'Eliana, La Pobla de
Vallbona i Xest, entre altres. I fan tot el
que poden, ja que en última instància
depenen de l’Ajuntament de Godella i
és el consistori mateix el que ha de donar l’aprovació per poder desplaçar-se

a altres municipis. «La sol·licitud es
tramita d’un ajuntament a un altre, és
tot legal. Per això és l’Ajuntament [de
Godella] el que té l’última paraula»,
explica Luis.
L’Agrupació de Protecció Civil,
acostumada a cobrir tot tipus d’actes,
des de la multitudinària carrera Memorial Pepe Alonso, fita en què l’operatiu organitzat comptà amb el reforç
de membres de les agrupacions de
Burjassot i Tavernes, fins a la nit de la
crema de les falles de Godella i Rocafort. «Si hi ha foc sabem com actuar,
si hi ha un ferit podem realitzar-li els
primers auxilis... Però el més impor-

tant és saber retrocedir quan arriba el
professional titulat», aclareix Eugenia,
que durant tota la conversa remarca el
treball dels voluntaris, però també la
seua responsabilitat. «Moltes voltes
és més important saber què no hem
de fer que què hem de fer», conclou
Luis. Es tracta, en definitiva, de tindre
un control de la situació, per això «no
tot el món val», coincideixen les dues
veus, quasi al mateix temps.
Més de vint anys d’història que,
pel seu esforç i dedicació i per la seua
continuïtat com a eix vertebrador de
la societat de Godella, auguren que en
seran molts més.

20

Festes

Primer quadrimestre de 2014

bim n Godella

Festes
La festa de la Mare de
Déu dels Desemparats
es trasllada al maig
els actes tindran lloc del 8 al 18
Els Reis Mags, a la balconada de la torreta de Misildo.

La màgia dels Reis
Mags obrí l'any 2014

M

ilers de xiquets van
rebre ses majestats els Reis Mags
d’Orient en arribar a Godella. Melcior, Gaspar i Baltasar van fer la seua aparició
de forma espectacular entre
torxes i vítors, acompanyats
per l’Al·leluia de Haendel
i els focs artificials d’Elite.
Després de visitar la representació del pessebre instal·
lat a l’Ermita del Salvador,
la comitiva, formada per
tres carrosses de voluntaris,
va estar custodiada, en tot
moment, per la brigada de
Protecció Civil que va vetlar
per la seguretat de totes les
persones participants durant
l’itinerari. Milers de joguets,
llepolies i confeti van envair
la Baixada de l’Ermita i el
carrer Major fins arribar al

parc de la Torreta on el regidor de Festes, Hermenegildo
Estellés, va pronunciar el
discurs reial.
Era la segona oportunitat que els xiquets tenien de
veure els Reis Mags a Godella en poc més de 48 hores.
El divendres 3 de gener, el
saló d’actes de Villa Teresita
es va engalanar per rebre ses
alteses reials en l’acte de lliurament de cartes. Milers de
xiquets i xiquetes van lliurar
en mà els seus desitjos a Melcior, Gaspar i Baltasar. L’acte
va ser organitzat per la Regidoria de Festes i la Comparsa
Cristiana dels Cavallers Templaris que va oferir diferents
dolços, xocolata, mistela i
globus amb els quals va fer
més amena l’espera als impacients assistents.

festa de mig any. MOROS I CRISTIANS.
Les comparses de Moros i Cristians van celebrar la festa del
Mig Any durant tot un cap de setmana en el qual organitzaren
una festa infantil amb diferents propostes d'animació, el sopar
de germanor i la tradicional cavalcada.

L

a Confraria de la Mare
de Déu dels Desemparats de Godella, establida a l'Ermita del Salvador des
de 1885, celebrarà enguany els
seus festejos principals durant
el pròxim mes de maig.
Els actes en honor a la patrona de València se centraran en el ja conegut besamans
públic que tindrà lloc el dia 8
de maig, dia que es culminarà
amb la missa solemne, durant
la qual es lliuraran les medalles als nous confrares que ho
hagen sol·licitat. El segon diumenge de maig es reservarà
per a assistir col·lectivament,
i a títol personal, a les multitudinàries celebracions populars de la ciutat de València,
ja siga de forma particular, ja
amb la peregrinació anual des
de la parròquia de Sant Bartomeu de Godella, que partirà a
la 1.30 h de la matinada per a
arribar a la Descoberta. El dia
14 de maig, a les 19.30 hores,
el president dels Seguidors de
la Verge de València, Juan Arturo Devís Capilla, oferirà una
xarrada conferencia sobre la
història de la Devoció a la Verge a València, al saló d'actes de
Serveis Socials (Villa Teresita).
La solemnitat que la Confraria té preparada per a la
Mare de Déu se celebrarà la
vesprada del diumenge següent –tercer diumenge del
mes– dia 18 de maig. La solemne eucaristia tindrà lloc a
les 20 h i serà cantada pel Cor
Parroquial de Sant Bartomeu,
al temple de l'antic convent
de les Carmelites. A continuació, la processó que discorrerà
per l'itinerari tradicional –tal
com era costum cada estiu.
La recaptació obtinguda en la
col·lecta de tots els actes de la
Confraria, com tots els anys, es
destinarà íntegrament a Càrites Interparroquial de Godella.
«La decisió de traslladar
aquests festejos al mes de maig
ve donada solament per la intenció de la Confraria que la
celebració resulte més connexa entre uns actes i altres, que
es faça en unes dates òptimes,
que s'emmarquen en el mes

“

La decisió de
traslladar
aquests festejos
al mes de maig
ve donada per
la intenció
d'EMMARCAR en el mes Marià
LA FESTA A LA NOSTRA PATRONA
i, en part, per a descarregar
també el calendari festiu
de Godella QUE perllongava
LA CELEBRACIÓ de la Mare
Emparadora al primer
diumenge de setembre.

confrares

mare de déu de godella

marià per excel·lència i, en
part, per a descarregar també
el temps en què el calendari
festiu de Godella es condensa
la celebració de la festa de la
Mare Emparadora es perllon-

gava fins al primer diumenge
de setembre», van comentar
els membres de la Confraria,
els quals «esperem i desitgem
que, amb aquest nou ajust dels
nostres actes festius, siga realçada, encara més, la festa i la
devoció a la nostra mare i patrona. Sabem que no totes les
persones estaran totalment
a favor del canvi. Un tema
d'aquesta índole, que comporta records, vivències, creences,
sentiments, etc., sempre resulta complicat de canviar però,
els confrares estan segurs que,
amb el temps, resultarà millor o, almenys, així s'espera».
Els confrares, finalment, han
agraït l'acolliment a la iniciativa i han convidat tant a altres
confraries, festers, falles i associacions així com a la ciutadania en general a participar
en tots els actes preparats, en
honor a la patrona.

bim n Godella
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El carnestoltes infantil de l'espai.

Els Carnestoltes,
preludi de la
festa de Falles

L
Els animals domèstics passen per davant del rector Ricardo Estrems qui els beneix perquè sant Antoni els protegisca de les malalties.

La comarca es bolca
amb Sant Antoni

més de 3.000 persones varen viure la festivitat

P

rop d’un miler de mascotes van rebre el passat
2 de febrer la benedicció de Sant Antoni Abad en
una jornada de rècord en la
qual es van congregar més
de 3.000 persones al carrer
Major, davant de la recuperada façana de l’Ajuntament
de Godella. «Godella és un
poble que viu de cara a l’horta
i que conserva la seua passió
pels animals del camp, que
són part de la nostra essència
com a poble –va assenyalar
el regidor de Festes, Hermenegildo Estellés–, una festa
en la qual les nostres mascotes són les protagonistes
i en què posem a prova la
nostra capacitat amfitriona».
Com cada any, l’Associació
Protectora Felina i Canina
FELCAN va instal·lar una parada informativa a la plaça de
l’Església mentre a l’interior
de la parròquia de Sant Bartomeu se celebrava la missa
en honor a sant Antoni Abad.
Era l’arrencada d’una jornada en la qual van participar
amants dels animals de tota la
comarca amb els seus gossos,
gats, ocells, tortugues, llangardaixos i les més espectaculars cavalleries tan arrelades
entre els llauradors de l’horta.
Estellés va ressaltar l’envergadura de l’esdeveniment i
va assegurar que no es podria plantejar en els termes
actuals sense la col·laboració

a Regidoria de Joventut
i la de Festes de l’Ajuntament de Godella van triar
l’últim dia del mes de febrer per
a celebrar els seus Carnestoltes.
A les 18 hores, va començar allò
que el Casal Jove alMatadero va
organitzar per als més menuts:
una festa ambientada en l’espai
en la qual no van faltar els jocs
i la música, així com les desfilades i els premis a les disfresses
més originals. La pluja de meteorits, la pinyata extraterrestre
i els castells inflables van completar una vesprada en la qual
van participar desenes de joves
i que va estar comandada pel
pilot de la nau, el Mago Thomas.
Ja a la nit, van agafar el relleu els clavaris del Salvador i
les clavariesses del Rosari. Un
carrusel de discjòqueis va amenitzar la accidentada vetllada
en la qual va participar el DJ
Rajobos, DJ Nev, Jean Ray, DJ
Cristian Herrero, Carlos Zenns,
DJ Lloret i Hoodkid.

Mercat de Nadal i
festival de piano
Noisy le Roi i Bailly

Diferents moments de la celebració amb l'homenatjat, Eduardo Alfaro Martínez, i les ames de casa Tyrius.

dels col·lectius implicats: «Es
tracta d’un acte en el qual es
concentra un gran nombre de
persones per metre quadrat i
la participació de tots és fonamental, la de Protecció Civil,
la Penya Taurina La Cuna, les
Ames de Casa Tyrius i l’associació Gente con Criterio,
perquè tots puguen gaudir del
dia». Una vegada finalitzada
la desfilada d’animals que, un
any més, van ser beneïts pel

“

la col·laboració
de Protecció Civil,
la Penya Taurina
La Cuna, les Ames
de Casa Tyrius i
l’associació Gente
con Criterio és
fonamental perquè la gent
puga gaudir d'aquest dia.

Hermenegildo estellés
regidor de festes

rector de la parròquia de Sant
Bartomeu, Ricardo Estrems,
es va lliurar un diploma i una
placa d’agraïment al mantenidor de la festa, per la seua col·
laboració desinteressada durant l’última dècada, Eduardo
Alfaro Martínez. La celebració va acabar amb un dinar de
germanor, d‘arròs amb fesols
i naps, a les instal·lacions del
col·legi Sagrat Cor, elaborat
per les ames de casa Tyrius.

Una delegació de membres del
Comité d’Agermanament participà per primera vegada en els
Marchés de Noël, tant a Noisyle-Roi com a Bailly. Es va a portar una mostra de productes
de la Terra, amb Denominació
d’Origen. Components del taller de ceràmica de l’EPA van
realitzar peces per a detalls de
regals de Nadal,(bols, penjants,
postals, joieria,passadors, arracades, polseres....) Ja la setmana següent tingué lloc la Fête
de la Musique, amb presència
de músics de la nostra localitat.
d'Albió, (Detroit) i d'ambdues
localitats amfitriones, que impartiren Màster Class.
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El III Concurs Josefina
Robledo, a punt
se celebrarà del 14 al 17 de maig

L

a Regidoria de Cultura ha
convocat el III Concurs
Internacional de Guitarra Josefina Robledo que, finalment, i després d'haver hagut
de ser ajornat per qüestions
administratives, tindrà lloc els
dies 14, 15 i 16 de maig de 2014,
al Centre d'Art Villa Eugenia de
Godella i el 17 de maig, al teatre
Capitoli.
«Hem fet un extraordinari esforç per no perdre aquest
concurs, de referència nacional,
que nasqué amb l'objecte de reconèixer i difondre la figura de
Josefina Robledo com a dona
i artista valenciana vinculada
a Godella» comentà el regidor de Cultura, Ferran Vilella,
qui també donà a conèixer els
premis que ascendeixen a vora 5.000 euros. «El guanyador
s'emportarà 2.500 euros i dos
concerts, 1.500 el segon classificat i 500 el tercer, encara que
els premis podrien ser incrementats pels patrocinadors»,
va reconèixer el responsable de
l'Àrea. La prova final constarà
d'un concert amb l'Orquestra
del Casino Musical de Godella
a triar entre el Concert d'Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, i el
Concert en re, op. 99 de Mario
Castelnovo Tedesco.
A més del concurs, el programa d'activitats d'aqueixos
quatre dies incorporarà un concert que anirà a càrrec d'Eduardo Baranzano, qui actuarà
també com a membre del jurat
d'aquest concurs. També se celebrarà un curs d'improvisació
al jazz i altres gèneres i una exposició de guitarres.

La Big Band del Casino Musical de Godella tornarà enguany.

El Festival de Jazz de
Godella se celebrarà
del 26 al 29 de juny

G
Esteban Espinoza interpreta la peça guanyadora amb l'Orquestra de Godella.

“

Hem fet un
extraordinari
esforç per no
perdre aquest
concurs, de
referència
nacional, que nasqué amb
l'objecte de reconèixer
i difondre la figura de
Josefina Robledo com a
dona i artista valenciana
vinculada a Godella”

FERRAN VILELLA

regidor de cultura i comunicació

El concurs està obert a guitarristes nacionals i internacionals sense límit d'edat i les sol·
licituds per participar-ne s'hauran de presentar-se al Centre
Cultural Xicranda, c/ Manel
Tomás, 2 de Godella, fins al 9
de maig de 2014 inclusivament,
adequadament emplenades i
signades.
L'acte públic de presentació del jurat i dels concursants
es realitzarà el dia 14 de maig
de 2014, a les 10.00 hores, al
Centre d'Art Villa Eugenia i,
a continuació, se celebrarà el
sorteig de l'ordre d'actuació
que es mantindrà durant tot el
concurs. Tota la informació i la
fitxa d'inscripció estan disponibles en el blog que s'ha creat
per a l'esdeveniment: http://josefinarobledo.wordpress.com.

odella es tornarà a
transformar en la capital del jazz en l'última setmana del mes de
juny. Del 26 al 29, els jardins
de Villa Eugenia acolliran la
segona edició del Festival Internacional de Jazz de Godella. El mà a mà entre dues de
les big bands més importants
de la Comunitat Valenciana,
la de Sedajazz y la del Casino
Musical de Godella, entraran
per la catifa roja d'un cartell
que, a hores d'ara, s'està tancant.
Quatre dies en els quals
la localitat vibrarà amb les
actuacions de reconeguts
músics d'aquest gènere tan
atraient que, en la primera
edició, a més, disposà de la
big band local, amb Ramón
Cardo, Lucho Aguilar Quintet i Jesse Davis, la brasilera
Thaïs Morell i la cantant godellenca Elma Sambeat.
«Creiem que la concepció d'aquest festival encaixa

perfectament amb el nostre
poble –assenyalà el regidor
de Cultura, Ferran Vilella–,
l'oratge, l'ambient, l'entorn
i la música jazz de qualitat
conflueixen i donen com a
resultat un dels festivals que
millor acollida han tingut en
la comarca».

Mor Jorge Ballester,
fundador de l’Equip Realitat

YOHANN SINTAS. cicle de guitarra espanyola.
Villa Eugenia continua amb el cicle de guitarra, preludi del Concurs
Internacional Josefina Robledo.

«Jo tenia un alumne que va
venir a treballar amb mi i em
deia: “Hem de comprar un ordinador, Jorge, ara tothom en
té un”. Jo li contestava: “primer treu-li tota la punta al llapis, rebrega’l i, quan se li haja
acabat, llavors, comprem un
ordinador». Així entenia l’ofici
artístic Jorge Ballester. Pintor
clandestí, irreverent exiliat del
disseny i, fins i tot, director de
publicitat de Lladró que morí
el passat mes de gener.
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Mac Diego, con la estatuilla.

Obra que da nombre a la exposición que se inaugurará el 8 de mayo.

Fracasarte,
un premi a la
pitjor obra

DEMOCRACIA, la
rebelión de las letras

S
El Trío Vanguardia gaudí de la col·laboració de Joan Enric Lluna.

El Trío Vanguardia,
portà el classicisme de
la música de cambra

E

l Trío Vanguardia, format per Dasha Dubrovina (violí), Javier
Cárdenas (viola) i Alejandro
Friedhoff (violoncel) va recuperar el diumenge 16 de febrer els concerts de l’Associació d’Amics de la Música de
Cambra de Godella amb les
obres de dos autors del període clàssic de la música: Crusell i Beethoven. El Quartet en
do menor del finès Bernhard
Crusell que va requerir, a més,
del clarinetista local i director
del Festival Internacional de

Música de Cambra de Godella,
Joan Enric Lluna, va ser la primera peça del recital.
Després dels quatre moviments del compositor i clarinetista Crusell, Villa Eugenia
va acollir el Trio número 1 en
sol major de Ludwing Van
Beethoven. L'actuació va ser
molt valorada, amb insistents
i entregats aplaudiments, pel
centenar d’espectadors que va
assistir al concert i que encara
va tenir la possibilitat de gaudir
amb tres tangos de Piazzola per
acomiadar la vetlada musical.

esenta obras finalistas
procedentes
de trece países y un
jurado internacional con
la participación, entre
otros, de Michael Frank,
director del Museum of
Bad Art (MOBA) de Massachussets, y el diseñador
valenciano MacDiego. Son
datos del concurso FRACASARTE convocado por
la revista Bostezo y que ha
finalizado con la publicación del fallo del jurado
y público en el número 9
de la publicación godellense, cuyo dossier está
dedicado precisamente al
fracaso. El microrrelato El
dinosaurio seguía allí de
Roberto Guillén (Madrid)
ha resultado ser la obra
ganadora del premio del
concurso: ciento cincuenta euros y una estatuilla realizada por Montse
de Mateo, codirectora de
arte de Bostezo. El relato
premiado, así como otras
obras finalistas, pueden
disfrutarse con la lectura del nuevo número de
la revista (www.revistabostezo.com), que ya está
disponible en las mejores
librerías.

PER RAFAEL RIVERA
AUTOR DE L'EXPOSICIÓ

E

sta no es una exposición cualquiera. No
nos trae arte, propiamente dicho, según cómo
entendamos el arte. No nos
trae piezas según unos cánones previamente establecidos.
Es, simplemente, un trabajo
sobre el lenguaje. Se trata de
una nueva versión de nuestras palabras de siempre, pero
cuando las letras se sublevan
y deciden componer significados distintos delante de un
mundo que está cambiando
las reglas del juego, desequilibrando la balanza social.
Son mensajes diferentes, que
siempre han estado ahí, ocultos, esperando que alguien estirara de ellos para ver la luz.
Supone una forma distinta de trasmitir ideas, con sutileza, destripando la morfología previa, recomponiendo
el orden y estableciendo otro
que nos lleva a un universo
sorprendente. Es el lenguaje
dentro del lenguaje.
Las letras se agrupan a su
antojo, cambian de color, se
transmutan ligeramente en
dibujo, y obtienen el refuerzo
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del significado que modifica el sentido de todo, con la
complicidad imprescindible
del espectador, ese que se
convierte en protagonista.
Son mensajes lanzados al
mar de las paredes, pero no
en una botella, sino dentro de
las palabras, las mismas que
han estado conviviendo con
nosotros desde siempre, inocentes, y ahora se empeñan en
transformarlo todo con una
rebeldía inesperada. Mensajes que tienen algo de análisis,
de investigación, de fantasía
y, por qué no, de juego.
Ustedes mismos pueden
buscar sus propias rebeliones,
su versión original de esta palabra o de la otra. Escarben en
su vocabulario y encontrarán,
sin duda, el tesoro escondido.
Somos libres, aunque con frecuencia lo olvidemos.
El resultado, a veces es
amable, a veces áspero, a veces hiriente, a veces divertido.
Pero todos estaban ahí antes,
existían, no hay inventos, solo
hay miradas que les rescatan
del anonimato. Pasen, jueguen y rebélense con ellas.
Piensen que las cosas siempre pueden ser de otra
manera.

Rigoberto Cortina, el L'IES tornà a dur la
compositor olvidado ràdio al cole

El Cor de la Vila
actuarà el 8 de juny

L'Associació Bostezo
arriba a Àfrica

El Casino Musical de Godella organizó
una conferencia sobre un desconocido
compositor godellense, bajo el título
Rigoberto Cortina Gallego en la Valencia de la transición del siglo XIX al XX,
ofrecida por Robert Ferrer –director de
orquesta e investigador musical.

El pròxim diumenge 8 de juny, el Cor de
la Vila actuarà al Centre d'Art Villa Eugenia, a les 19.30 hores. La formación,
dirigida en la actualidad por José Tomás
Poveda Escudero, se encuentra en plena celebración de su 20 aniversario de
existencia.

El col·lectiu participarà a la Fira del Llibre
de Malabo, (Guinea Equatorial). Un taller
de creació foto-literària, una jam poètica i
una taula rodona sobre literatura equatoguineana formen part de la programació
que desenvoluparan, convidats pel Centre
Cultural de Espanya a la capital de Guinea.

Com totes les temporades, l'IES Comarcal
no va faltar a la cita amb el projecte que
la Regidoria de Comunicació va posar en
marxa el 2008, "El cole a la ràdio". Van
passar pels estudis i realitzar els seus programes els alumnes de Primer d'ESO i de
PDC durant els mesos de gener i febrer.
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Actuació del duo.

Les sonates
per a piano i
flauta de Giner
i Lechner
Eva Sanchis presentà l'acte organitzat per la família Rodríguez-Bronchú.

Es tanca el cercle del
centenari de Bronchú

A

Godella van començar i
a Godella es van tancar
els actes d’homenatge a
Salvador Rodríguez Bronchú
amb motiu del centenari del
seu naixement, probablement,
tal com el pintor hauria desitjat. El passat mes de juny, en la
Nit dels Palmitos Blancs, es va
dedicar part de l’espectacle a
commemorar l’esdeveniment,
cosa que donà el tret d’eixida
de tot un seguit d’actes que van
concloure el passat dissabte 18
de gener al Centre d’Art Villa
Eugenia amb la presentació del
llibre d’Antonio M. Herrera titulat Mirada a una mirada.
L’acte, organitzat per la família de l’artista i pel Taller
d’Història Local, va comptar
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Godella. Eva Sanchis, alcaldessa en funcions en
substitució de Josep Manel San
Fèlix –que va excusar la seua
absència per trobar-se en viatge
oficial a Noisy-le-Roi– va introduir l’acte agraint a Salvador,
Enrique i Guillermo, els fills del
pintor de Godella, tal com el
mateix Bronchú es definia, «el

gran esforç realitzat per a recuperar una important mostra de
l’extraordinària obra de l’artista i que tots els godellans vam
poder gaudir en la sala de les
Drassanes de València».
Cent un quadres es van exposar en aquella mostra oferida
per l’Ajuntament de València,
els quals van estar acompanyats
dels poemes d’Antonio M. Herrera. Precisament, aqueixos poemes van formar part del llibre
catàleg Mirada a una mirada,
que es va presentar a Godella.
Enrique Rodríguez-Bronchú va ser l’encarregat de presentar el seu pare amb un breu
i apassionant recorregut per la
vida del pintor. A continuació,
Herrera va explicar el procés
d’elaboració dels poemes i les
vicissituds amb què es va trobar
en l'«estimulant viatge de posar-li lletra a 53 obres de Bronchú». Finalment, ell mateix i els
rapsodes Mar Cano, Enric Peris
i Enric Albiach van recitar, per
a totes les persones assistents,
una selecció de les poesies,
acompanyades per la projecció
de l’obra que les va inspirar.

E

l pianista de Godella,
Luis Giner, va tornar
a Villa Eugenia el
passat divendres 7 de març.
En aquesta ocasió, arribà
acompanyat per la flautista Cornelia Maria Lechner,
per oferir un concert en què
les sonates van ser les grans
protagonistes de la vetlada.
La Sonata en mi menor, de
Bach, va obrir l’audició en
la qual el talent i la tècnica
es van fondre per a brillar
amb especial virtuosisme
en la Sonata de Paul Hindemith. «Es tracta de dos
intèrprets de qualitat internacional i, una vegada més,
amb un destacat paper local», assenyalà el regidor de
Cultura, Ferran Vilella.
El deixeble de Ferenc
Rados, Rita Wagner i Rian
de Waal va acompanyar
Lechner en unes ocasions
i, en unes altres, es va erigir
com a veu principal en un
diàleg musical amb la solista de l’Orquestra del Festival Carl Orff d’Andechs,
l’Orquestra de Cambra Da
Capo i la Bruckner Akademie Orchester.
La Sonata en la menor Arpeggione, de Franz
Schubert, escrita per a viola
o violoncel, va ser adaptada
per a flauta i piano abans
del sempre melòdic Francis
Poulenc, amb qui es va tancar el concert.

La parella oferí el seu espectacle al Capitoli.

Les porqueries belles
de Jorge Affranchino i
d'Elma Sambeat

C

achi Baci és més que
una obra de teatre o
així ho asseguraren els
seus intèrprets en la seua última representació a Godella,
al Teatre Capitoli. La cantant
i actriu Elma Sambeat, i l’actor argentí Jorge Affranchino, fan d’aquest espectacle
tota una metàfora de l’existència humana, de les seues
animadversions i les seues
passions més ocultes. Amb
un clar to reivindicatiu i filosòfic, l’obra es divideix en
tres parts, com bé van anunciar els seus protagonistes
al començament: en primer
lloc, un pròleg poètic a càrrec d’Elma, seguit del nus
escènic de la representació, i,
finalment, un epíleg líric en
francès.
L’amor −o més aviat la
mancança−, l’opressió social
i l’obsessió de l’ésser humà
per col·leccionar instants i
records, s’uneixen en l’escenari sota un tema aglutinant:
la necessitat de tenir més i

Ensemble Hypatia, del
classicisme sacre a
l’avantguarda popular

E

l sextet format per Lluís Giner (piano), Isabel
Vila (flauta), Ferran Vilella (oboè), Fernando Oriola
(fagot), Santiago Pla (trompa)
i Roberto Pérez (clarinet) van
recórrer, el diumenge 12 de
gener, els tres últims segles de
la història de la música amb el
concert que van oferir al Centre d’Art Villa Eugenia. Un
centenar de persones va gaudir de l’itinerari musical amb
el Quintet en Mib major per

a piano, oboè, clarinet, fagot
i trompa de Mozart i el Sextet
per a piano, flauta, oboè, clarinet, fagot i trompa de Francis
Poulenc.
Mozart considerava aquest
quintet, acabat el 30 de març
de 1784, com la seua millor
obra composta fins al moment.
Alhora música de cambra refinada, divertimento aristocràtic
i exemple perfecte de diàleg
concertant. Després dels tres
moviments del compositor

més, sense ordre ni concert,
com si fórem «víctimes de la
nostra pròpia síndrome de
Diògenes». Música en directe, poesia i lirisme es combinen en aquesta obra teatral
nascuda a Argentina que,
després d’una gira pel continent sud-americà, arribà al
públic valencià amb el mateix
esperit i la mateixa dedicació.
En primer lloc, a la localitat
natal d’Elma, Godella, i després, durant el mes de gener,
a l’Espai Inestable de València, on actuaren el passat 20
i 27 de gener en el cicle «Els
dilluns al sol».
Agraïts i somrients, Elma
i Jorge es van acomiadar
del públic assistent al teatre
Capitoli de Godella després
d’afirmar que la seua presència «ha fet que, per un dia
més, l’art del teatre seguisca
viu». A continuació de les
seues paraules, els aplaudiments d’un públic que, encara que minoritari, veritablement entregat.

Exposició
Talents de Bailly

El quintet, durant el concert celebrat a Villa Eugenia.

austríac i un breu descans,
l’enèrgic Poulenc va agafar el
relleu amb el seu sextet irreverent i profà. Una hora de mú-

sica de cambra que va acabar
amb el músic contemporani i
organista argentí Ricardo Miravet.

De l’1 al 9 de febrer es va
realitzar l’exposició Talents
de Bailly amb nombrosos
quadres de pintors i obres
d'un escultor. En este cas es
va comptar amb la presència de tres artistes plàstics
de Godella: Manuel Silvestre, Josep Vergara i José
Carrasco.
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Ensemble Gregal posa
paraules a la música
la suite de l'àngel, homenatge a les
víctimes de la línea 1 del metro

E

l teatre Capitoli va ser
l’escenari triat per a
donar vida a l’espectacle Música omesa i paraules
silenciades, a càrrec de l’Ensemble Gregal, formada per
Francesc Aguilar, al violí;
Basilio Fernández, al piano i
Dimas Moreno, al violoncel,
acompanyats de la veu potent de la soprano valenciana
Patrícia Llorens. Un concert
ideat per Francesc Aguilar
i impulsat per l’Associació
d’Amics de la Música de Cambra, en el qual els actors Pepa
Juan i Antonio Martínez van
escenificar la tercera de les
obres interpretades, La suite
de l’àngel a València, d’Astor
Piazzola.
Postludium DSCH, de
Valentin Silvestrov, va ser la
primera obra que el trio va
interpretar juntament amb la
melòdica veu de Llorens. Silvestrov, considerat un dels representants més importants
del vanguardisme de l’antiga
Unió Soviètica, es va interessar cap als anys 70 per una
música privada i metafòrica,
a la qual el compositor ucraïnès va denominar metamúsica. La segona peça van ser
els tres Salms –d’inventari, de

L'Orquestra del Casino Musical de Godella saluda al final del concert.

De Godella a la
Toscana a través de
l’impressionisme
El concert va estar impulsat per l'Associació d'Amics de la Música de Cambra.

l’entreacte i de les darreries–
del poeta de Burjassot, Vicent
Andrés Estellés, musicats per
Josep Sanz Biosca, antic professor del Conservatori de
València. Finalment i després
d’uns minuts de preparació
escenogràfica, els tres músics
van interpretar La suite de
l’àngel a València, d’Astor Piazzola, un emotiu homenatge
a les víctimes de l’accident de
metro de València del passat
2003, en què van morir 43
persones i 47 en van resultar
ferides.
«Aquesta peça la realitzàrem en el seu moment al cos-

tat de la productora Barret
Films per animar la societat
valenciana perquè isquera a
la plaça a donar suport a les
víctimes del metro», va explicar Francesc Aguilar just
abans de començar a tocar.
Seguidament i ja en escena
tots dos actors, la il·luminació
es va fer una mica més tènue
per a donar pas a la figura de
l’àngel: milonga, resurrecció
i mort. Una metàfora sobre
l’existència humana i la immortalitat de l’ànima que va
sorgir a Buenos Aires, però
que Aguilar va adaptar a València.

L

’Orquestra del Casino
Musical de Godella va
oferir en primícia, per
a tot el públic de Godella, el
concert que al mes de juliol interpretarà a la Toscana (Itàlia).
El programa, presentat per la
directora i concertino Pilar
Mor i pel violinista Jesús Blasco, va revisar tres dels autors
espanyols de l’època impressionista: Eduardo López-Chávarri, Joaquín Turina i Eduard
Toldrà.
Sobre una platja d’arena
instal·lada en l’escenari, diferents objectes, que evocaven
el context de les obres i dels
autors van acompanyar la
música dels joves intèrprets.
Una cadira de vímet, una
manta morellana, taronges i
llimes van servir per il·lustrar

les Aquarel·les valencianes de
Chávarri. Els clavells rojos van
transformar la platja en plaça
de bous perquè La oración del
torero de Turina inundara el
Capitoli de profunditat emocional i d’empenta. Per últim, les
evocacions poètiques de Vistes
al mar o Nocturn de Toldrà van
tancar el cercle impressionista
amb tres moviments expressius d’enorme contingut líric.
Parafrasejant Debussy, Pilar
Mor va recordar: «M’agrada
la música amb passió. I perquè
m’agrada, tracte d’alliberar-la
de les tradicions estèrils que
l’ofeguen. És un art lliure que
brolla –un art a l’aire, sense límits, com els elements, el vent,
el cel, la mar. En cap cas ha de
ser tancat i convertit en un art
acadèmic».

L'aleatorietat de l'atzar en
«Opera magna», de Vicente Marco
Florent Aillaud se
sobreposa a les
dificultats
Ni els seus vint anys, ni el procés febril que patia van impedir
a Florent Aillaud emocionar el
públic que va assistir al concert
que el dia 12 de febrer va realitzar a Villa Eugenia, dins del cicle de recitals Josefina Robledo.
En el programa, Aillaud va preparar un autèntic passeig per
la història de la música que arrancà en el barroc de Bach i va
acabar en la música contemporània de Bogdanovic i Duplessy,
passant pel romanticisme de
Napoleón Coste, per Tàrrega i
per Joaquín Rodrigo.

L

a Biblioteca Municipal
de Godella va acollir el
passat 27 de febrer la
presentació de la nova novel·la
de Vicente Marco, Opera magna. L’escriptor valencià, consolidat en l’àmbit literari espanyol gràcies a novel·les com Ya
no somos niñas (finalista Premi Logronyo) i Los trenes de
Pound, i obres teatrals com Terapia de bala (Premi Agustín
González de Teatre), va conversar sobre literatura i cultura en un ambient quasi íntim
–massa cadires buides. A la
seua vora, la també escriptora
Susi Bonilla, encarregada de
presentar l’autor, que va elogiar l’obra i la personalitat de
Vicente Marco, en un intent
per defensar «la literatura de
qualitat».
Opera magna, guanyadora del XXIX Premi Jaén de

Alumnes de l'IES a Ràdio Godella.

Ràdio Godella
abasta les
50.000 visites

Susi Bonilla acompanyà Vicente Marco en la presentació.

Novel·la, és un thriller psicològic protagonitzat per Diego
Leonarte, un aspirant a escriptor que, de sobte, irromp
en l’aparentment controlada
vida de Mando Benavides, un

altre escriptor la trajectòria
literària del qual és, almenys,
una mica més reconeguda.
Gelosia, angoixa i por com a
temes estendards d’aquesta
narració.

A set mesos de complir 5
anys d'existència, el dia 11
de febrer, la pàgina web de
Ràdio Godella (www.radiogodella.com) va arribar a
les 50.000 visites –més de
10.000 visites anuals. En tot
aquest temps la major part
de visites han estat des del
nostre país, seguit en aquest
ordre per Estats Units,
Ucraïna, Xina, Alemanya,
Regne Unit, França, Mèxic,
Rússia i Israel entre d'altres.
Abans de tancar aquest
BIM la pàgina compta amb
52.637 visites.
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L'home del nas gelat
150 anys amb Lamberto Alonso

V

uitanta-cinc anys i tres
dies abans, Godella
s’havia vestit de dol
per la mort d’un dels seus
grans artistes. El tenor Lamberto Alonso, el substitut de
Julián Gayarre al Teatre Reial de Madrid, reunia una
doble efemèride sobre l’escenari del Capitoli on, el cap
de setmana del 24 i el 25 de
febrer, se li va retre homenatge pel 150 aniversari del seu
naixement. L’artista, reconegut a tot el món pels seus
dots musicals, també va destacar per les seues qualitats
pictòriques, però el que pocs
coneixien era la seua faceta
com a poeta. Precisament
un poema costumista –i d’escassa qualitat literària–, Un
ensomni celestial, escrit en
valencià per l’autor de Perles
del camp, es va convertir en la
primera escena del muntatge
multidisciplinari que va dirigir Vicent Sanz i que va estar
organitzat pel Taller d’Història Local de Godella en doble
funció –dissabte i diumenge.
Dramatitzat en off i sobre els
dibuixos projectats d’Emilio
Marín Lillo, la peça va desvetlar la profunda religiositat
de Lamberto Alonso, la seua
passió pel cant i el seu humor. L’escena segona enllaça
aquell somni amb la història
creada per Amparo Grafiá
a partir de la idea original
de Miguel Gago, la història
de L’home del nas gelat. Una
excusa per a aproximar-se a
la figura del tenor, el seu entorn, familiars, amics i vivències. Com l’autora mateixa va
reconèixer, la funció no aspirava a ser una obra de teatre
sinó un grapat de pinzellades
que van permetre reunir sota
els focus Pinazo, Salvador Giner, Navarret i Lauri Volpi,
entre altres.
El director del cor Lambert Alonso i pianista, Josep
Manel Campos i Campos,
va tocar, durant els entreac-

David Asín fa el do de pit durant l'actuació amb Óscar Oliver al piano.
Escena de l'Ateneu amb Lambert Alonso de Jove.

«El so de les
paraules», amb David
Asín i Óscar Oliver

E

Escena de la barberia amb Lambert Alonso de major. .

tes, diferents peces adaptades al piano que el tenor va
interpretar en els primers
anys del segle XX. També va
participar el cantador Josep
Aparici, Apa, qui va oferir El
Paño, una peça de 1800 de
gran complexitat melòdica
magistralment resolta pel
baríton.
Finalment, i després de
l’animada tertúlia de la barberia, el Cor Lambert Alonso va acompanyar el diàleg

impossible entre Lauri Volpi i Lambert Alonso amb El
Brindis. La funció, que va
tenir un caràcter benèfic i
els ingressos de la qual es
van destinar a la Junta Local
Contra el Càncer i l’Associació d’Amics de la Música de
Cambra de Godella, va concloure amb actors, cantants,
músics i públic entonant
el Va pensiero, composta per
Verdi 20 anys abans del naixement del tenor godellenc.

l pianista Óscar Oliver i
el tenor David Asín van
ser els protagonistes
del recital líric de cant i piano que, el passat 31 de gener,
es va celebrar al Centre d’Art
Villa Eugenia de Godella. Després d’una breu presentació
del regidor de Cultura, Ferran
Vilella, i deu minuts després
de l’hora prevista, començava
aquest concert a una sola veu
en el qual Asín va demostrar
les seues qualitats artístiques i
interpretatives.
Nevicata, d’O. Respicghi,
va ser l’obra triada per començar El so de les paraules, metàfora que va servir per a titular
aquest recital en el qual la música i la poesia van compartir
escenari. A continuació, Jeg
elsker Dig!, d’I. Grieg i amb
text d’H. C. Andersen, obra que
va servir de preludi per a les
dues peces triades del compositor alemany R. Strauss, Aller-

seelen i Zueignung. Uns minuts
de descans per a Asín en els
quals el domini tècnic d’Oliver
es va fer palès en interpretar,
en un solo de piano, la Sonata
1.X.1905, Des del carrer, de L.
Janáček.
Un final de primera part
apoteòsic amb la interpretació de nou de dues obres d’un
mateix compositor, en aquest
cas, G. Verdi, In solitaria stanza i L’Esusle, després de les
quals tots dos músics van rebre els aplaudiments calorosos
del públic. I davant la producció internacional de la primera
part del concert, la segona, per
contra, es va centrar en obres
espanyoles com Ningú pot ser
joiós, d’E. Toldrá, amb text del
clàssic Garcilaso de la Vega
i Pastoral, amb lletra del literat
Juan Ramón Jiménez. Abans
del punt final del concert va
sonar A tus ojillos negros, obra
de Manuel de Falla.

Godella participa als
«Voeux des Maires»

E

l 16 de gener va tindre
lloc el Voeux du Maire de
Noisy le Roi, Michel Colin, últim any del seu mandat ja
que no es torna a presentar a les
eleccions. Durant aquest acte,
es realitza el balanç de l’any que
acaba i s’exposen els projectes
per a l’any que comença.També
es reconeix la labor destacable
d’una persona del municipi.

L'alcalde de Godella, Josep
Manel San Fèlix, va presenciar
l'esmentada cerimònia juntament amb José María Ferrrando
Zarzo.
El 24 de gener va ser el torn
dels Voeux du Maire de Bailly,
Claude Jamati. Aquesta vegada va presenciar l’acte Paco
Arándiga, regidor d'Esports i
d'Agermanement de Godella.

San Fèlix assistí al Voeux du Maire de Noisy le Roi mentre que Francesc Aràndiga va presenciar el de Bailly.
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Esports
Edu Febrero, subcampió
autonòmic de «one wall»
febrero encadena 3 finals en 2 anys

E

l jugador del Club de
Pilota Valenciana de
Godella Edu Febrero no
va poder amb Javi de Quart en
la final del torneig one wall de
la Comunitat Valenciana i es
va haver de conformar amb
la plata. Un premi agredolç
ja que la partida hauria pogut
inclinar-se, en diferents fases
del joc, cap al pilotari godeller.
«Em va faltar la sort que havia
tingut en altres partides de la
fase prèvia però estic satisfet
perquè va ser una partida molt
disputada i divertida», va comentar Febrero.
El one wall és una modalitat semblant al frontó valencià
però d’origen anglosaxó que
té la particularitat de jugar-se
amb una sola paret (el frontis).
Modalitat que ha sigut proposada per a convertir-se en
olímpica. Edu Febrero va revalidar el subcampionat assolit el passat any i va assegurar
que continuaria treballant per
a alçar-se amb un títol: «És la
tercera vegada que em torne
amb la plata i espere poder
aconseguir la pròxima vegada
el campionat», va comentar el
pilotari que també va ser fina-

Jugadors del torneig nadalenc de bàsquet.

Competitivitat al torneig
Infantil del CB l’Horta

C

El pilotari del CPV Godella en una partida al frontó del Poliesportiu.

lista anys enrere en frontó.
L’èxit esportiu individual
de Febrero s’uneix al col·lectiu
que va aconseguir el Club de
Pilota Valenciana de Godella

en la passada temporada quan
es va guanyar, per mèrits propis, l’ascens de categoria en la
celebració del seu vintè aniversari d’existència.

ompetitivitat i companyerisme. Això fou el que
es va viure l’últim cap de
setmana de desembre al Pavelló Municipal de Godella, en el
qual el Club de Bàsquet l’Horta
Godella va organitzar el II Torneig de Nadal, un trofeu que va
reunir les categories preinfantil i infantil, tant dels equips
masculins com femenins. El
CB l’Horta Godella va actuar d’amfitrió en un torneig en
què van participar equips de la
Comunitat Valenciana, com el
València Basket, el CB Montemar i el Vila-real Bàsquet Club;
però també d’altres punts d’Espanya, com l’Escola de Bàsquet
d’Albacete (EBA), el CB Cartagena i el CB Ploms Reus.
En la primera de les jornades, el dissabte 28 de desem-

1.500 corredors en
la Sant Silvestre de
Rocafort i Godella

E

l marroquí Hicham Ettaichmi (CA Massamagrell) es va imposar en la
XIII edició de la Sant Silvestre
de Rocafort i Godella, amb un
temps de 14.48. El segon a travessar la línia de meta va ser el
godellà Emilio Aguayo (Club
Triatló de Montcada), mentre
que el tercer a superar els cinc
quilòmetres de la prova va ser
Luis Félix Martínez (CA Cárnicas Serrano). Un podi estel·lar
per a una de les carreres preferides del calendari valencià
que va reunir 1.500 atletes.
En dones, Cristina González va ser la primera classificada, seguida de Natacha López

i Sharon García. El lliurament
de trofeus va estar presidit pels
alcaldes de Godella i Rocafort,
Josep Manel San Fèlix i Amparo Sampedro, respectivament, i pels regidors d’Esports
d’ambdues poblacions, Paco
Aràndiga i Ricardo Pérez.
Però el caràcter de la prova
va ser, més que mai, solidari, ja
que el dorsal s’obtenia a canvi
d’un quilo de menjar que es
va destinar a Caritas. I també festiu; no va faltar, un any
més, Groucho Marx ni els guanyadors del premi a la millor
disfressa: el particular Home
Futbolí, el Motxo i la Grossa.
Com a millor disfressa de grup,

bre, el gran vencedor va ser el
CB l’Horta Godella, que es va
imposar a l’Albacete en els dos
partits que va disputar: l’infantil masculí, amb una victòria de
47 a 37, i l’infantil femení, amb
un resultat final de 59 a 49. De
vesprada, pitjor sort va córrer l’equip preinfantil masculí,
que va perdre davant de l’equip
manxec per 66 a 71.
Al llarg del cap de setmana,
també es van enfrontar la resta
dels equips. De totes les trobades disputades, destaca el partit
infantil masculí entre l’Albacete i el CB Montemar d’Alacant,
que va acabar amb victòria dels
primers per 48 a 43, i també
el de l’EBA contra el València
Bàsket, en el qual els de l’escola
valenciana es van imposar per
90 a 28.

L'equip femení de bàsquet hi participà.

Una eixida de gran nivell.
Podi final masculí amb Ettaichmi, Aguayo i Martínez junt a San Fèlix i Sampedro.

els quints de cervesa van ser els
que van convèncer el jurat.
El CA Rocafort Running,
de nou, va estar ajudat en la
logística i seguretat per la
brigada de voluntaris de Protecció Civil de Godella. A més
de les moltes sorpreses que

va tenir la carrera, dels regals
i de l’habitual acció solidària
amb la recollida d’aliments i
de joguets, els organitzadors
van preparar també una carrera curta per als corredors més
menuts, en la qual van participar 300 xiquets.

Multitud de corredors de Godella.
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Aba, Ferragut i Escamilla recordaren els moments èpics del basquet femení de Godella

L'herència del Dorna,
20 anys després

bim n Godella

Xavier García dóna instruccions.

Burgos va reunir més de 50 xiquets.

L’entrenador
Xavier Garcia
tornà a Godella

La iniciativa
«T’ensenya» del
CB l’Horta Godella

Després de compartir els seus
coneixements amb prop de 60
entrenadors de bàsquet el passat estiu, Xavier García tornà a
Godella per a presentar Treballant des de la confiança, un taller dirigit a entrenadors, pares
i esportistes.
Generar i mantenir la confiança en el teu equip, treballar
l’empatia i aprendre a gestionar
les emocions fóren els pilars
fonamentals d’aquest curs que
Garcia presentà el passat 18
de gener, al saló d’actes Villa
Teresita. A més del taller, Garcia, amb experiència en la Lliga
ACB i el Manresa, també presentà el seu llibre Entrenament
i emocions de l’esportista i els
que l’envolten, basat en la gestió de les emocions i l’empatia.

Més de tres-cents xiquets i
adolescents han participat, al
llarg de la temporada 20132014, a la iniciativa pedagogico-esportiva que el CB l’Horta
Godella promou amb l’objectiu de formar grans jugadors
de bàsquet. Baix el lema «T’ensenya», pel Pavelló d’Esports
de Godella han passat grans
figures del bàsquet espanyol, i
també internacional, com ara
l'exjugadora del Dorna Godella, Ana Belén Álvaro Aba, el
jugador olímpic, Óscar Yebra i
els exjugadors del Pamesa València, Borja Larragán i Rubén
Burgos. El dribling, el treball
baix de les anelles i la importància del passe han estat algunes de les tècniques impartides
pels convidats.

taula redona a la setmana de la dona

V

int anys després és el
títol d’una de les tres
novel·les sobre D’Artagnan, escrita per Alexandre
Dumas pare. Però és, també,
el títol de la taula redona que
va tenir lloc a Villa Teresita
dins dels actes programats
entorn del Dia Internacional
de la Dona. Godella, 20 anys
després. 20 anys en què el
bàsquet femení va col·locar
Godella al cim del món. Dolors Escamilla, exgerent del
CB Dorna Godella; Ana Belén Álvaro, exjugadora del
Dorna Godella i 202 vegades
jugadora internacional amb
Espanya, i Marina Ferragut,
exjugadora del Costa Taronja
i 253 vegades jugadora internacional amb la selecció espanyola, van ser les protagonistes d’un acte que va voler rememorar l’origen d’allò que,
encara hui, 20 anys després,
és l’equip de bàsquet femení
espanyol més premiat de la
història, el Dorna Godella.
En la taula redona també van estar presents Raquel
García, treballadora social del
Servei d’Atenció a la Família i
a la Infància (SEAFI) i Elisa
Pont, periodista, que va ser
l’encarregada de conduir l’acte. S’hi van repassar alguns

“

Quan nosaltres
jugàvem a
Rússia, a Itàlia
o a Iugoslàvia,
ningú es referia
a nosaltres com
a les jugadores espanyoles
o valencianes, arreu del
món érem les jugadores de
Godella.

Marina Ferragut
exjugadora de bàsquet

dels moments èpics de l’equip
de Godella (en les seues diferents denominacions –Dorna, Costa Taronja, Popular
Godella i Ros Casares–), fonamentalment, les seues dues
Eurolligues i la Copa del Món
de Clubs. Sens dubte, un dels
moments més emocionants
–com van recordar les protagonistes− va ser la victòria de
la final de la Copa d’Europa
del Dorna Godella, capitanejada per Miki Vukovic, davant
l’SFT Como Itàlia, al qual es
van imposar ja en la pròrroga per 66-58, al Pla de l’Arc
de Llíria, amb més de 5.000
espectadors. «L’Euroliga que
guanyàrem a Llíria és un dels

tres moments inoblidables de
la meua carrera esportiva –va
confessar Ana Belén Álvaro–,
i el que encara em sorprèn és
que, en cap moment, durant
la Final Four, dubtàrem que
l’anàrem a guanyar».
«Si els primers èxits femenins per a l’esport espanyol
van ser gràcies a Carmen Valero, en el Cross de les Nacions, i Arantxa Sánchez Vicario, a Roland Garros, la victòria del Dorna Godella front
al Dinamo de Kíev, el 26 de
març de 1992, va ser el primer
triomf en un campionat per
equips», va comentar Pont.
«Quan nosaltres jugàvem a
Rússia, a Itàlia o a Iugoslàvia,
ningú es referia a nosaltres
com a les jugadores espanyoles o valencianes, arreu del
món érem les jugadores de
Godella», va afirmar orgullosa Marina Ferragut. Escamilla, al seu torn, va concloure
el debat reprenent el motiu
de la Setmana de la Dona i va
recordar que «la dona, encara
hui, està obligada a demostrar, constantment, la seua
vàlua, ha d’esforçar-se més
que els homes, ha de lluitar
més que ells i sacrificar-se el
doble per a aconseguir un reconeixement mínim».

Acció de joc en el partit del torneig de Reis.

El CB l’Horta acaba
quint al torneig júnior
Van acomiadar l’any fent el que
més els agrada: jugar a bàsquet.
I van rebre el 2014 de la mateixa
manera, amb el torneig júnior
organitzat pel CB l’Horta Godella, que els dies 3 i 4 de gener
va congregar, al Pavelló Esportiu de Godella, un gran nombre
d’equips, tant de la Comunitat
com de la resta d’Espanya.
Després de dos dies d’incessants partits, el València Basket
va acabar imposant-se a la

UCAM Múrcia per 61 a 54, en
la final. El tercer lloc el va obtenir el CB Lasalle Palma que va
guanyar per 52 a 46 l’Albacete
Basket. La cinquena posició la
va conquistar l’equip local, el
CB l’Horta Godella, després de
disputar un partit emocionant
davant el NB Torrent, al qual
va guanyar per 71 a 70. I ja en
els últims llocs de la classificació, l’OP Basket Gandia i l’EBA
Albacete.

bim n Godella
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El CN Godella, el gran
viver del waterpolo
de la Comunitat
El base de Llíria ensenyà els més menuts la tècnica del dribling.

Nacho Rodilla, última
estrela al «T'ensenya»
resum dels resultats del CB l'horta

L

'exjugador del Pamesa
València, capità i estendard del club tauleller,
Nacho Rodilla ha sigut l'última
estrela convidada al programa
T'ensenya, del CB L'Horta Godella. El base de Llíria va explicar als més de 50 participants
les tècniques d'un bon u contra u. Pel que fa a l'actualitat
esportiva dels diferents equips
del club, el Sènior Masculí, jugarà la fase de descens per a intentar mantenir la categoria de
Primera Nacional. Per la seua
part, el Sènior Femení ja s'ha
classificat matemàticament per
a jugar la fase d'ascens a Lliga
Femenina 2.
També els equips inferiors
del club com ara el Júnior B, el
Cadet A , infantil A i l'Infantil
femení es troben en un moment
clau de la temporada i lluiten
per a mantenir les places en
categoria Autonòmica per a la
pròxima temporada.
Posició més còmoda té el Junior femení que es disputa a hores d'ara la lliga de l'Ajuntament

de València en la qual ocupa el
quart lloc. Mentrestant, l'aleví
femení està lluitant en la Lliga Municipal de Godella amb
l'objectiu de passar a la fase intermunicipal. Els equips Cadet
B i Infantil B aspiren a mantenir-se en la categoria Preferent.
L'Aleví A masculí jugarà la
fase autonòmica on es trobaran
els 6 millors equips de la Comunitat Valenciana. Els grans
resultats que està aconseguint
l'Aleví B (campió Autonòmic
la temporada passada en categoria Benjamí) l'han permès
classificar-se primer de grup i
invicte a la categoria Preferent,
on jugarà contra equips de segon any. També invicte a la primera fase ha quedat el Benjamí
i, com l'Aleví A, se'nfrontarà als
altres 5 millors equips del Campionat Autonòmic. L'Aleví del
col·legi Cervantes s'ha classificat per a jugar la fase intermunicipal dels JDCV i, en benjamins, destaca el segon lloc del
Col·legi Barranquet en la fase
Municipal.

S

is integrants del Club de
Natació de Godella han
sigut seleccionades per
al Campionat d'Espanya per
Federacions Territorials en categoria Cadet. Es tracta de María Ballesteros, María Pallarés
i María Moratall, en categoria
femenina i de Daniel Alvariño,
Mario Medina i Javer Peris, en
masculina. Cal destacar el gran
treball del club en la base com
ho demostra l'equip femení que,
per primera volta en la història,
participa en categoria absoluta
a pesar que, la majoria de les
seues jugadores, encara són de
categoria infantil.
Pel que fa a la natació de
competició, l'equip de de Godella va participar per primera vegada en el Campionat Autonòmic d'hivern en categoria Aleví i
Infantil celebrat a Xirivella.
El 9 de febrer de 2014 en la
categoria Aleví, en la seua primera sessió, van participar en
el relleu 4 x 100 lliures amb un
temps de 5.44.47. Per problemes tècnics es va suspendre la
jornada que es reprendre l'1 de
març de 2014. La prova disputada va ser el 4 x 100 estils en la
qual, les nadadores Sara García,
Lucía Montesa, Lucía Benlloch
i Candela Casanova aconseguiren un temps de 6.13.04.
També, Candela Casanova, va
participar als 800 lliures.
En la categoria Infantil, el
Campionat Autonòmic d'hivern celebrat els dies 15 i 16 de

Equip femení de waterpolo del CN Godella.

Representants del CN Godella al Campionat Autonòmic d'hivern.

febrer de 2014, en piscina de 50
metres, va congregar als millors
nadadors de la Comunitat de
100 lliures, 200 estils, 100 lliures i 200 esquena. Eloi, Aitana,
Marta i Lucía respectivament

varen ser els represntants del
Club Natació Godella. Al relleu
4 x 100 lliures femení, Marta,
Aitana, Sol i Laura completaren la prova amb un temps de
5.00.43.

Rodríguez, a la
Godella, al Nacional Godella detectà els
selecció autonòmica de Natació Adaptada millors Benjamins

Campus de bàsquet
de Pasqua

El jugador de l'EMB Godella Pedro Rodriguez Gonzalez ha sigut seleccionat,
per la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana, per jugar el campionat
d'Espanya per seleccions en la categoria
aleví. També estarà el nostre entrenador
Juanvi Garzón com a delegat d'aquesta
selecció.

El CB l'Horta Godella celebrarà pròximament el Campus de Bàsquet per a xiquets
nascuts entre els anys 2000 i 2014 i que
tindrà lloc del 22 al 25 d'abril. El preu de
oscil·larà entre els 45 euros i els 60 euros.
Serà tot just després que es dispute el Torneig de Pasqua en categoria cadet, els dies
18 i el 19 d'abril.

Del 12 al 16 de març es va celebrar, a Almeria, el Campionat d'Espanya de Natació per
a persones amb discapacitat intel·lectual.
Cinc nadadors del club de Godella van participar en la secció de natació adaptada.
Rubén Darío i Pau Cordero van passar a
la final de 50 braça i Nacho Gil, a la final
de 200 lliures.

El passat diumenge 19 de gener es van
celebrar les Jornades de Detecció en
Categoria Benjamí, la porta d’accés, per
als jugadors, al Programa de Tecnificació de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana. Entre les diferents
seus oficials, Godella es va encarregar
d’acollir la categoria masculina.

30

Racó de les associacions

Primer quadrimestre de 2014

bim n Godella

El racó de les associacions

Momento final de la representación en el que todos cantan el Va pensiero.

Actuació al Festival de Cors de Nadal, a l'església de Sant Bartomeu.

Concert a Villa Eugenia.

El director, José Tomás Poveda.

¡Cumplimos 20 años!

Q

ueridos amigos, para
el Cor de la Vila es una
gran satisfacción haceros partícipes de la alegría y el
orgullo que sentimos por nuestros 20 años de trabajo y amistad alrededor del canto coral.
En 1994 empezamos esta
singladura, ahí es ná... y aquí
seguimos, con entusiasmo y
dedicación, disfrutando con la
música en buena compañía y

ofreciéndosela a quien quiera
escucharnos.
Para celebrarlo con todos
vosotros estamos preparando
para dentro de unos meses un
concierto muy especial que, estamos seguros, os gustará.
Hemos recorrido un largo
y hermoso camino y deseamos
que nos sigáis acompañando
en el que nos queda por recorrer.

A peu pla se'n va
a Xulilla en abril
El grup de senderisme d’A
peu pla Godella continua
amb les seues activitats a la
muntanya. El passat mes de
desembre de 2013 anàrem a
La Casella (Alzira), en gener
de 2014 al Monte Picaio, en
febrer a la Segària (Ondara) i en març, ascensió al
Capurutxo (la Font de la
Figuera) amb visita a unes
bodegues, museu etnològic i
dinar de gaspatxo. Ja tenim
preparada la programació
del proper trimestre: 13
d’abril (Xulilla i els canyons
del riu Túria), 11 de maig al
Maestrat i en juny cap de
setmana al Delta de l’Ebre.
Com sempre, són activitats
obertes a tots aquells que
estimen la muntanya i la
natura i aptes per a totes les
edats, solament cal un equipament mínim i una certa
preparació física. Podeu trobar les fotos i la informació
completa a www.apeupla.
com

El Cor Lambert Alonso
homenajeó al tenor

L

os pasados días 21 y 22
de febrero, se estrenó
en el teatro Capitolio
de nuestra localidad, la obra
L´home del nas gelat, basada en una alegoría de la vida
y muerte del tenor Lambert
Alonso y que sirvió para conmemorar el 150 aniversario de
su nacimiento.
No podía ser de otra forma,
que el coro que lleva su nombre tuviera una participación
en dicho evento, y así, de manera entusiasta, aceptamos
la invitación que se nos hizo
a través del Taller d´Història
Local de Godella.
El coro intervino al final de
la representación interpretando el aria Lascia ch´io pianga
de la ópera Rinaldo de Haendel, en una escena muy emotiva que coincide con una conversación en el «Más allá» de
Lambert Alonso con el tenor
Lauro Volpi. A continuación
se interpretó el Va pensiero

de la ópera Nabucco de Verdi,
efectuando un bis en el cual,
nuestro director Josep Manel
Campos invitó a participar a
todos los actores de la obra y al
público asistente, viviéndose
unos momentos de grata confraternización entre todos los
allí presentes.
Durante el transcurso de
la obra, nuestro Mestre, Josep
Manel Campos , interpretó al
piano diferentes fragmentos
de ópera, como los conocidos
Nessun Dorma de Puccini y
Una Furtiva Lágrima de Donicetti, lo que contribuyó de
manera notable a dar un ambiente melódico a la obra, puesto que se trataba de la vida
de un tenor. ¡Nuestro tenor
Alonso!, y como hablamos de
música no podemos dejar de
mencionar la inestimable colaboración de Josep Aparicio
Apa cantando a capella el fandango El Paño de muy difícil
interpretación.

BOLETÍN DE suscripcióN DOMUS PACIS-casal pau
Carrer En Llopis, 4. 46003 VALENCIA

D/Dª............................................. DNI............................................................
Calle............................................................................................................
num............................................. Pta....................C.P.....................................
Población...................................... Telf...........................................................
Fax.............................................. E.mail........................................................

Taula d'autoritats amb la presidenta del col·lectiu.

Membres de la Plataforma al local del Molí.

Berenar de primavera SOS de la Plataforma
de les Tyrius
de Solidaritat
El passat 21 de març, les ames de casa
Tyrius, celebraren el seu berenar de primavera al seu local. Xocolata i ensaïmades per a tots, inclosos regidors de tota la
corporació –tant de l'equip de govern com
de l'oposició– que van ser convidats i que
no faltaren a la cita.

Els membres de la Plataforma de Solidaritat Ciutadana han alertat de la urgència
que tenen moltes famílies de la localitat
per accedir a productes de primera necessitat com ara llet, oli i ous, així com
bàsics per a la neteja –amoníac i lleixiu– i
d'altres com dentífrics.

Desea colaborar económicamente en las actividades del Casal de la Pau
con la cuota:..................................................................................................
Trimestral.................................... ¨
Semestral...................................... ¨
Anual........................................... ¨
de...............................................
€
En Valencia, a................................. de..................................................de 20
Firma:
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L’Associació Ferroviària,
a la festa dels amants

CO Koynos

E

HUERTO EN LA VIVIENDA

El taller de bricolaje del CO Koynos hemos hecho un huerto en la
vivienda y lo hemos vallado. Hemos plantado; lechugas, brócoli,
habas, hojas de roble, escarolas... Cuando crezcan el taller de cocina
elaborará algún plato para comerlo.
Nos ha quedado muy bonito!!!
Autores: María Muñoz, Álex Mares, Jorge Lapiedra, Antonio
Fernández

PARTICIPACIÓN EN UN CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
El día 14 de octubre hicimos el taller de cocina y parte del taller
de bricolaje del CO Koynos, un curso de manipulador de alimentos.
Nuestra maestra fue Silvia, lo pasamos muy bien y aprendimos
muchas cosas.
Nos gustaría hacer mas cursos para aprender más cosas.
AUTORES: Sandra Pastor, Carlo Paolino, Alicia Peral, Mª del Mar
Naya, Lidia Martinez, Paloma Cámara

l passat dia 22 de febrer
de 2014 l’Associació
Ferroviària de Godella
va organitzar un viatge amb
tren a la ciutat de Terol amb
ocasió de la festivitat dels
Amants de Terol i visità l’Associació Terolenca d’Amics del
Ferrocarril.
El viatge es va fer amb 54
viatgers de totes les edats i
de les localitats de Godella,
Rocafort, Montcada, Torrent,
Meliana i València. Entre ells,
el mateix regidor de Festes,
Hermenegildo Estellés. Des
dels més menuts, de poc més
d’un any d’edat, fins als majors
de 70 anys, van poder gaudir
d’un viatge amb tren, dels espectacles ludicoculturals i de
la gastronomia de la ciutat així
com d’una visita a les instal·
lacions, les maquetes i els elements històrics ferroviaris de
l’Associació Terolenca d’Amics
del Ferrocarril.
El viatge es va iniciar en el
punt de trobada, designat al
vestíbul de l’Estació del Nord
de la ciutat de València, a les
8.45 h, i va arribar a Terol
amb 20 minuts de retard sobre l’hora prevista (a les 12.00
h). Després de posar, per a la
posteritat, en una fotografia
de família, el grup de l’associació va recórrer els principals
monuments i centres turístics
de Terol: la plaça del Torico, la
catedral, l’aqüeducte, l’església de Sant Pere, els Amants
i el mercat ambulant situat al
viaducte.

Foto família dels participants a la visita, a l'estació de tren de Terol.

Intercanvi de presents amb l'ATAF.

Al dinar, va succeir-hi la
visita a l’Associació Terolenca
d’Amics del Ferrocarril. Un recorregut guiat per Carlos Sanz,
ferroviari de la Renfe analògica (d’aquella que encara està
amb els trens dels 80 i sense
quasi modernitzar). Telèfons
d’època, l’antic rellotge de l’estació de Terol –una màquina
de les que Renfe utilitzava fins
a ben entrats els anys 80 per a

«Benvenuti» a l'IES
Comarcal

Escrit de José
Vergara

projecte europeu comenius

L

’IES Comarcal ha estat
seleccionat per a participar en el projecte
europeu Comenius Mobilitat
de l’Alumnat que consisteix
en un intercanvi d’estudiants
entre diferents països. Durant
el primer trimestre del curs
tres alumnes del Comarcal:
Quim Rueda, Camila Sanjuán
i Andrea Jiménez van viatjar
a Itàlia, van assistir a classe al
centre Istituto IITCG PATTI

BORGHESE ubicat a Sicília
i es van allotjar a casa de tres
alumnes italians.
El passat 10 de gener de
2014 l’IES Comarcal va donar la benvinguda a Francesco Morelli, Santina Accetta
i Maria Cristina Geraldi, els
tres alumnes italians que estudiaran al centre durant tres
mesos gràcies a aquest intercanvi subvencionat amb fons
europeus.

expedir bitllets de cartó–, diferents maquetes de modelisme
ferroviari així com diversos
elements com banderoles, xiulets de cap d’estació, gorres de
factor de circulació, trossos de
carrils i indicadors de posició
d’agulles, es van poder contemplar a la seu de l’associació.
«Agraïsc a tots els viatgers
que van confiar en l’Associació
Ferroviària de Godella l’organització del viatge i que ho van
passar d’allò més bé, també la
col·laboració de l’Associació
Terolenca d’Amics del Ferrocarril, per la seua visita guiada
a les instal·lacions, i, com no,
a tots els nostres socis que van
organitzar i gestionar el viatge i que van fer que tot anara
com una seda», va declarar el
president de l’Associació Ferroviària de Godella, Andrés
Ignacio Martínez Soto.

Morelli, Accetta i Geraldi acompanyats d'alumnes i un professor del centre.

Bon, comme vous le savez déjà
peut-être nous sommes revenus
de Noisy le Roi - Bailly. Tout a
été formidable, ou du moins
c’est ce que je crois. Tout le monde nous a très bien traités. Mais
je tiens à souligner l’hospitalité
d’Annie Chapelle et aussi celle
du Maire et de sa femme, Agnès
et Claude Jamati, et bien sûr du
coordonnateur et à son mari,
Christiane et Alain Peyrouze.
Je ne sais pas le protocole pour
remercier l’excellent accueil que
nous avons reçu par chacun
d’eux. Je suppose que le moyen
approprié sera le Comité de Jumelage de Godella.
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L'última

Primer quadrimestre de 2014

L'AGENDA
ABRIL
Audició Trompeta

Alumnes Conservatori Sup. V.
DILLUNS, 7 · 17.00 h

Teatre Capitoli

ABRIL
MAIG
JUNY

Conferència. Festa Mare de Déu
Dimecres, 14 · 19.30 h

Villa Teresita

Across the Universe
DIJOUS, 10 · 19.30 h

Diumenge, 18 · 20.00 h

Festa de la Mare de Déu

Teatre Capitoli

Exconvent Carmelites

CÁmara Ensemble

Treballs SAGRAT Cor

Concert

divendres, 11 · 20.15 h

Villa Eugenia

SETMANA SANTA
dE L'11 AL 20

prebenjamí

3a Jornada lúdica
dissabte, 9.00 h

Pavelló Municipal d'Esports
			

INTERCANVI BÀSQUET

Noisy/Godella - Infantil/Cadet
Del 16 al 20

Pavelló Municipal d'Esports
		

Yohann Sintas
Concert guitarra

Dimecres, 16 · 20.15 h

Villa Eugenia

Campus CB L'Horta
Del 22 al 25

Pavelló Municipal d'Esports

Nuria Faba
Exposició

Del 29 d'abril a l'11 de maig

Centre Cultural Xicranda

MAIG
DEMOCRACIA

Exposició Rafael Rivera

del 8 de maig al 13 de juny

Villa Eugenia

Besamans públic
Festa Mare de Déu
dijous, 8 · 10.30 h

Exconvent Carmelites

PeRegrinació a la
Basílica de València
Festa de la Mare de Déu
Diumenge, 11 · 01.30 h

Concentració a St. Bartomeu

Josefina Robledo

Exposició

del 19 al 29

Centre Cultural Xicranda

Missa pels
confrares difunts	
Festa de la Mare de Déu
Dilluns, 19 · 20.00 h

Ermita del Salvador

Premi El Poblet
Lliurament premi

Dissabte, 24 · 19.00 h

Teatre Capitoli

Cor Lambert Alonso
Concert

Diumenge, 25 · 19.30 h

PLE ORDINARI del 30 DE GENER
• Moció presentada pel PSOE
sobre sol·licitud de la derogació del nou copagament a
les persones discapacitades
i dependents.
Vots a favor: 9 (PSPV-Bloc-EU)
Vots en contra: 8 (PP)
Abstencions: 0
• Moció presentada pel grup
polític municipal EU sobre
mesures per previndre la
pobresa energètica.
Vots a favor: 9 (PSPV-Bloc-EU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (PP)
• Moció presentada pel grup
polític municipal BlocCompromís sobre la recuperació del deute històric
de l'Estat amb la Comuni-

tat Valenciana acumulat per
l'infrafinançament durant
2002-2012.
Vots a favor: 9 (PSPV-Bloc-EU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (PP)
• Moció presentada pel grup
de govern sobre la defensa
de la lliure decisió de les
dones i en contra de la nova
regulació de la interrupció
voluntària de l'embraràs.
Vots a favor: 9 (PSPV-Bloc-EU)
Vots en contra: 3 (PP)
Abstencions: 5 (PP)
PLE ORDINARI del 27 DE febrer
• Moció presentada pel grup
polític municipal BlocCompromís sobre l’adhesió
del municipi de Godella a la
Ruta Estellés.

Vots a favor: 9 (PSPV-Bloc-EU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (PP)
• Moció consensuada per la
Federació Valenciana de
Municipis i Províncies sobre el Dia Internacional de
la Dona, per al 8 de març de
2014.
Vots a favor: 17 (unanimitat)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
PLE ORDINARI del 27 DE març
• Moció presentada pel grup
polític municipal Bloc-Compromís sobre la supressió
d'unitats escolars per als
cursos 2014-2015.
Vots a favor: 9 (PSPV-Bloc-EU)
Vots en contra: 8 (PP)
Abstencions: 0

Teatre Capitoli

La Doña Contra
Todos
Teatre

Divendres, 30 · 22.30 h

Teatre Capitoli

JUNY
Cor de la Vila

Concert

Diumenge, 8 · 19.30 h

Villa Eugenia

Exposició de l'EPA
Treballs fi de curs
del 9 al 20

Centre Cultural Xicranda

La Casona de los
Buenos Suididas
Taller Teatre EPA

Dijous, 12 · 18.00 h

Teatre Capitoli

Presentació Llibre
n. 6 Querns
Taller d'Història Local
Dimecres, 18 · 11.00 h

Teatre Capitoli

festival de jazz de
godella

III Concurs de Guitarra

Festival Internacional

Villa Eugenia i Teatre Capitoli

Jardins de Villa Teresita

Del 14 al 17 de maig

MOCIONS

Història d’una devoció

Missa cantada i
processó

Representació Col·legi Sagrat Cor

bim n Godella

del 26 al 29

alMatadero
ABRIL
Cartes d'Animals
per a xiquets i
xiquetes irrisoris i
irracionals

Contacontes

DIVENDRES, 25 · 18.00 h

Els llops feroços, les ratetes
presumides, els rucs encantats i
les formigues treballadores units
en CARP (Col·lectius d'Animals en
Reivindicació Permanent), proposen
noves històries on els agradaria
aparèixer per a desenganxar-se
d'aqueixos adjectius que la literatura
infantil insisteix a afegir als seus noms.

Espectacle infantil i gratuït
Casal Jove alMatadero

Dia del Llibre

Al Mercat de Venda Directa
de Productes del Camp de
Godella
DISSABTE, 26

Mercat ambulant · 9-14 h.
Organitzat per l'associació
juvenil La Burra Vella, on es
realitzarà un intercanvi de
llibres usats i tallers dirigits
al públic infantil.

Espectacle teatral · 12.30 h
Si no lliges, t'ho perds!
Espectacle de carrer. En
aquest espectacle es
transmet a xicotets i majors
la part més divertida de la
lectura, interactuant amb
els assistents al mercat i els
diferents llocs de venda
Plaça de l'Ermita

MAIG
Jornada
Gastronòmica

dissabte, 10 · 20.00 h.

Organitzat per l'associació juvenil
Comparsa Mamelucs

Casal Jove alMatadero

JUNY - JULIOL
Curs de Monitor de
Temps Lliure

Modalitat intensiva. Hi haurà beques
per a realitzar el curs.
Més informació, al Casal Jove
alMatadero, telefonant al 963 901 139
o per correu: almataderogodella@
gmail.com

Casal Jove alMatadero

Trending topic

trending topic de les xarxes
L'ofrena de les falles a la Mare de Déu
ha sigut la publicació amb un abast més
ampli. 2.031 persones l'han vista. En
segon lloc, amb 1.809 d'abast orgànic, es
troba l'exaltació de les falleres majors.
Trending Topic Tele Godella

L'Home del nas gelat, amb 89
reproduccions i el concert de l'Orquestra
del Casino, amb 82, són els vídeos més
reproduïts
Rànquing Ràdio Godella
descàrregues:
1. LA HORA DE KAYAKO (06-03-2014): 2.046
2. kale barraka (15-01-2014): 170
3. kale barraka (15-02-2014): 164

CODI QR DEL BIM
Accedeix al PDF del
bim de godella,
descarrega-te'l,
envia-li'l a un
amic o a qui
penses que puga
estar interessat.
www.godella.es

