Eva sanchis és
triada nova
alcaldessa de
godella fins
al final de la
legislatura
P. 3
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Festes de Godella
P. 14-17

La Setmana de la Joventut
se celebrarà del 17 al 21 de
setembre. P. 3

Godella es prepara per a la
festa del 9 d’Octubre, en què
s’inaugura l’Ajuntament. P. 19

El València Basket jugarà a
Godella contra el Novgorod,
el 18 de setembre. P. 28

Godella produeix l’òpera
Tarquinius que es representarà
el 4 i el 5 d’octubre. P. 21
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Editorial

bim n Godella

Segon quadrimestre de 2014

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

Al carrer és on s’escolten
les propostes dels veïns
Eva Sanchis

eva.sanchis@godella.es
ALCALDIA
EDUCACIÓ
PERSONAL
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL AGRARI
SERVEIS MUNICIPALS
URBANISME

BLOC-COMPROMÍS
VisitEs. Cita prèvia.
centreS. Ajuntament, c/ Major, 45.
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

P

er a mi és un orgull poder ser l’alcaldessa del meu poble durant este
any. La veritat és que els càrrecs
polítics que més a prop estem dels ciutadans som els que estem als ajuntaments
i això tant per a poder parlar dia a dia
amb la ciutadania –i fer un acció directa– com per a ser objecte de les crítiques;
però tot està inclòs al càrrec i està clar
que encara que intentes fer-ho el millor
possible mai plou a gust de tots. Durant
estos vora 3 mesos que porte, he pogut
parlar de tu a tu amb moltes persones
que et paren pel carrer i et van suggerint
actuacions (millora del cementiri, carrers en mal estat, problemes de trànsit,
propostes de canvis per a les festes, qüestions de la neteja i la jardineria, etc.). I
eixa voldria que fóra la meua manera
de treballar, estar al carrer i escoltar les
propostes dels veïns i de les veïnes de
Godella, per a, en la mesura de les nostres possibilitats, donar solució als temes
que els afecten dia a dia.
També he iniciat un diari de l’Alcaldia
a la meua pàgina de Facebook que està
anant molt bé perquè hi ha dies en què
hem superat les 2000 visites i això em
fa sentir que el que fas importa a moltes
persones. Enguany tindré 5 persones col·
laborant amb mi de manera voluntària

Telèfons
d'interès
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

El grup de col·laboradors voluntaris.

i gratuïta i que m’ajudaran a portar les
àrees que em pertoquen i que són moltes (Alcaldia, Policia, Serveis Municipals,
Educació, Personal, Agricultura i Urbanisme). Serà un any intens en què celebrarem la trobada d’escoles en valencià al
nostre poble i en què intentaré acudir a
totes aquelles activitats que s’organitzen,
tant des de les diferents regidories com
des de les entitats culturals, socials, esportives, juvenils, etc. La transparència és
per a mi un eix molt important este any,
per això estic fent el diari de l’Alcaldia i
per això vos convide, a través del correu
electrònic, alcaldia@godella.es, o venint
en persona a l’Ajuntament, que acabem
d’estrenar, perquè em féu arribar les
vostres peticions, propostes de millora o
queixes ja que sempre seran benvingudes
les vostres paraules.

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, c/ Major, 45.
TelÈfon. 963 638 056

Rosa Barat

rosa.barat@godella.es

Hermenegildo Estellés

Lola Sánchez

h.estelles@godella.es

lola.sanchez@godella.es

BENESTAR SOCIAL
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
IGUALTAT

FESTES
SERVEIS MANCOMUNATS
PROTECCIÓ CIVIL

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, c/ Major, 45.
TelÈfon. 963 638 056

MEDI AMBIENT
MODERNITZACIÓ

VisitEs. Divendres, prèvia cita.
CentrE. Ajuntament, c/ Major, 45.
TelÈfon. 963 638 056

Medi Ambient

Joventut

Sostenibilitat i obres

Educació

Festes

Ferran Vilella

José Valenzuela

Josep M. San Fèlix

Paco Arándiga

CULTURA
COMUNICACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SOSTENIBILITAT
TRÀNSIT I OBRES

JOVENTUT
BIBLIOTECA

ESPORTS
AGERMANAMENT

ESQUERRA UNIDA

BLOC-COMPROMÍS

VisitEs. Prèvia cita.
CentrE. Ajuntament, c/ Major, 45.
TelÈfon. 963 638 056

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

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

ESQUERRA UNIDA
VisitEs. Cita prèvia.
CentrE. Ajuntament, c/ Major, 45.
TelÈfon. 963 638 056

josemanuel.sanfelix@godella.es

paco.arandiga@godella.es

Cultura

Esports
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Participació

Eva Sanchis alça la vara de comandament i l’ofereix a la ciutadania com a gest simbòlic d’acatament de «la voluntat del poble».

Eva Sanchis, primera alcaldessa
de Compromís de Godella

L

a nova alcaldessa de Godella, Eva Pilar Sanchis i
Bargues, va arreplegar la
vara de comandament –un símbol amb escassa tradició en la
localitat i menys en els governs
d'esquerres– i la va oferir a la
ciutadania que va omplir el saló
d'actes de Villa Teresita per assistir a la seua investidura. Ho
va fer elevant-la per damunt
del cap en posició horitzontal.
«La vara podria exhibir-se com
una arma dissuasòria en mans
de l'autoritat, cosa que no és la
meua intenció; o prendre-la
amb les dues mans i oferir-la en
posició horitzontal al poble com
a simple gest simbòlic d'acatament de la voluntat de la ciutadania. Jo tinc una idea més a
afegir i és que d'ací cap avall tots
som iguals davant la llei i que
per damunt de la llei no hi ha
ningú», va comentar la primera
alcaldessa del Bloc-Compromís
de la història de Godella. Sanchis va accedir al càrrec el passat 4 de juliol gràcies als vots a
favor de la coalició de govern i
en virtut del pacte subscrit al
principi de la legislatura pel
qual els dos primers anys va governar Salvador Soler –PSPSVPSOE–; el tercer, Josep Manel
San Fèlix –EU– i aquest últim
ho farà la regidora de Personal
i Educació. José María Musoles –Partit Popular– va ser l'únic
candidat d'una altra formació

drets…». Finalment, Salvador
Soler va donar l'enhorabona a la
nova alcaldessa i va llançar un
missatge de confiança en la ciutadania: «La població d'aquest
poble està formada, és intel·ligent i conscient dels seus actes i
dels nostres i per això, l'any que
ve, tornarà a triar un govern de
progrés independentment del
que facen fóra d'ací».

El públic va omplir el saló d’actes de Villa Teresita.

“

Defensarem
els interessos
de la gent de
Godella davant de
qualsevol amenaça
i continuarem apostant per
millorar els serveis públics
que prestem, per defensar el
treball públic i per garantir
les competències que els
ajuntaments exercim”

Eva Sanchis

alcaldessa de godella

Diversos diputats i membres de Compromís, en la investidura.

que va concórrer a l'elecció però
els 8 vots dels seus companys de
partit no li van permetre aconseguir l'Alcaldia.
torns de paraula
Precisament Musoles va ser el
primer a qui l'alcaldessa va oferir el torn de paraula però el va
rebutjar. El silenci del portaveu
dels populars va contrastar amb
les dures paraules que havia dedicat a Sant Fèlix en l'anterior
presa de possessió, de qui va
dir que no era un alcalde legítim. El mateix argument va
utilitzar per a justificar la seua
actitud. «No tinc res a dir-li
ja que per a mi no representa
res, no té legitimitat per a re-

presentar-nos», va assenyalar
Musoles fóra ja del ple. La resta
de portaveus sí van felicitar la
nova alcaldessa. «Els teus predecessors i tu érem, som i serem
els legítims alcaldes encara que
hi haja qui no vulga reconèixer
que nou vots són més que vuit»,
va comentar el portaveu d'Esquerra Unida. «Assistim a un
acte de normalitat democràtica
que pretén impedir el PP –va
assegurar el company de partit de Sanchis, Francesc Aràndiga, i ara portaveu de Compromís–; nosaltres treballem
per regenerar la democràcia i
això significa lluitar contra la
corrupció, contra les retallades
socials, contra les reculades en

sacrificis i compromissos
Eva Sanchis va tancar els parlaments amb un discurs en el
qual va delimitar les seues intencions de govern: «Defensarem els interessos de la gent
de Godella davant de qualsevol
amenaça i continuarem apostant per millorar els serveis públics que prestem, per defensar
el treball públic i per garantir
les competències que els ajuntaments exercim». Però també
va confessar els seus sacrificis
i compromisos personals: «El
meu pas per la política serà
temporal i, després, tornaré a
la meua vida professional; mentrestant, pregue a les persones
que haureu de patir el dia a dia
de la càrrega que avui assumisc
que tingueu paciència, perquè
a aquest càrrec públic li afegisc
altres càrrecs que són per a tota la vida com ser dona, esposa,
mare, filla i amiga, que aquests
sí que són de plena dedicació i
per sempre més».
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Un pressupost «realista i
compromès amb la ciutadania»
GODELLA COMPTARÀ AMB UN PRESSUPOST DE 9,6 MILIONS I tanca l’exercici,
per setena vegada consecutiva, amb romanent positiu DE TRESORERIA

«R

ealista i compromès amb la ciutadania». Així va definir el regidor d'Hisenda, Salvador Soler, el pressupost municipal que va aprovar el passat
mes de juny el Ple de l'Ajuntament de Godella amb els vots
a favor del grup de govern –
format per PSPV-PSOE, EU
i Bloc-Compromís. El balanç
crida l’atenció perquè reflecteix un substancial increment,
respecte del de l’any passat, de
700.000 euros. «La diferència ve donada, d'una banda,
perquè l'Estat ha augmentat
el nivell d’ingressos i, conseqüentment, les transferències
corrents al nostre Ajuntament
i, de l’altra, per la millora en
la gestió i la recaptació de les
taxes municipals», va assenyalar Soler. Amb aquestes xifres,
l’Ajuntament podrà mantenir
els seus objectius intactes, tal
com van concretar ahir fonts
del consistori: «Mantenim els
serveis que confereixen a la
nostra ciutadania la qualitat
de vida que es mereix, donem
suport al nostre teixit associatiu que és el que inunda d'activitats culturals els nostres
carrers i espais públics i consolidem el cos de personal públic
que és el que ens permet continuar amb els nostres programes en educació, esports, cultura, joventut…».
superàvit
Godella disposarà del pressupost més elevat dels últims

Els vots a favor del grup de govern van ser suficients per traure endavant el pressupost de 2014.

Sanchis va valorar la lleialtat de tots.

El PP no va donar suport al pressupost.

Soler presentà el pressupost de 2014.

tres anys, 9,65 milions d’euros, i tanca l’exercici anterior,
per setena vegada consecutiva, amb romanent positiu de
tresoreria. «Després de fer la
liquidació, disposem d’1,6 mi-

lions de superàvit, la qual cosa
ens ha permès, entre altres
coses, augmentar la proposta
per a fer front a la sentència
pel parc de la Devesa amb altres 250.000 euros», va sen-

tenciar Soler, qui va destacar
el paper de gestors responsables que han exercit des que
va entrar a governar la coalició d’esquerres. «Estem, a
més, reduint el deute públic

a un ritme de 600.000 euros
l’any, un exemple que li aniria
bé seguir a la Generalitat Valenciana que, per contra, ha
passat d’un nivell del 60 % de
l’endeutament públic a més
del 90 %».
La portaveu de Bloc-Compromís, Eva Sanchis, va valorar el treball realitzat pel
regidor d'Hisenda a qui va
agrair l'esforç per aconseguir
«uns realistes, prudents i molt
bons pressupostos» al mateix
temps que va destacar la lleialtat de la resta de regidories
que, «en tot moment, hem seguit les seues indicacions amb
responsabilitat per ajustarnos-hi».
Més crític va ser el regidor
de Participació i Sostenibilitat, José Valenzuela qui, en
nom del grup municipal EU,
va reclamar majors recursos
a algunes partides que, al seu
parer, haurien d’estar millor
dotades. Matisos que no van
influir en el seu suport al pressupost.
Per la seua banda, el Partit Popular, que no disposà de
la presència del seu portaveu,
José María Musoles, absent
per motius laborals, es va oposar en la votació perquè «no
s'ha tingut en compte informes d'Intervenció que adverteixen que, per exemple, no
es preveu el pagament de la
sentència ferma que pesa sobre l’Ajuntament de Godella
per l'expropiació del parc de
la Devesa».

Godella ja té la seua
plaça a França

Es revisa la Carta
de Participació
Ciutadana

esprés que Godella dedicara un parc a les seues
ciutats
agermanades,
Noisy-le-Roi i Bailly, el 28 de
juny van ser aquestes localitats
franceses les que van retornar el
gest de confraternitat institucional a Godella. Davant la presència d'una nodrida representació
política i social de Godella, amb
l'alcaldessa en funcions, Eva
Sanchis, i l'alcalde ixent, Josep
Manel San Fèlix, al capdavant,
es va inaugurar la Place de Godella –antiga Place du Marché.
Els alcaldes de Noisy-le-Roi
i Bailly, Marc Tourelle i Claude

La Regidoria de Participació
Ciutadana, mitjançant el Consell Municipal de Participació
està desenvolupant un procés
de reflexió i debat sobre la revisió de la Carta de Participació
Ciutadana, i té previst finalitzar
el procés en una jornada assembleària, en la qual es convidaria a participar a totes les
associacions (veïnals, culturals
i socials) del municipi «amb
l’objecte de seguir avançant i
aprofundint en la participació
ciutadana», assenyalà el regidor de l’Àrea, José Valenzuela.

D

Jamati, van descobrir, juntament amb Sanchis, el panell
que acompanyarà la plaça. S'hi
arrepleguen imatges al·lusives
a les tradicions, als espais i als
edificis del patrimoni de Godella així com una breu ressenya
històrica i geogràfica. Amb un
concert oferit per l'alumnat de
l'Escola de Música i els parlaments oficials, es va tancar un
acte al qual també van assistir
els regidors d'Agermanament
i Esports, Francesc Aràndiga;
Festes i Protecció Civil, Hermenegildo Estellés, i el regidor del
Partit Popular, Rafael González.

Sanchis i Tourell descobreixen el panell que presideix la Place de Godella.

bim n Godella
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San Fèlix s'acomiada
emocionat i «agraït»
tots destacaren la seua humanitat

Redona a la CV-310, a l’altura de Santa Bàrbara III fase.

Rosa Pérez, diputada d’EU.

Valenzuela, regidor d’Obres i Trànsit.

Godella espera signar un
conveni amb Diputació
per a millorar els carrers

L

a Regidoria d’Obres ha
centrat els seus esforços
a fer el seguiment de les
subvencions de la Diputació
de València a través del Pla
Provincial d’Obres i Serveis,
gràcies al qual es podran realitzar diverses actuacions de
les quals es beneficiaran regidories com ara Serveis Socials, Cultura, Esports, Protecció Civil i Serveis Municipals.
També la incorporació al Pla
d’Actuacions
Programades
permetrà obtenir millores en
les vies de comunicació. Finalment, les subvencions del
Pla de Camins Rurals s’aprofitaran per a reparar camins de
l’horta. «A més, la Regidoria
ha elaborat una proposta de

conveni amb la Diputació que
se signarà pròximament per a
millorar els carrers i la mobilitat en general», va assenyalar
el regidor d’Obres i Sostenibilitat, José Valenzuela.
Per la seua banda, la Regidoria de Trànsit va negociar amb el diputat delegat de
l’Àrea de Carreteres, Isidro
Prieto, la reparació de la CV310 des de la seua eixida de
la CV-35 fins a la rotonda de
Campolivar, així com la pacificació del trànsit a l’entorn de la
CV-310 a l’altura de Santa Bàrbara III fase per a prioritzar
la senyalització del trànsit cap
a Burjassot per l’exterior del
poble, en direcció cap al carrer
Ramón y Cajal.

J

osep Manel San Fèlix
Górriz va deixar de ser
l'alcalde de Godella el
passat 26 de juny en renunciar al seu càrrec en el ple extraordinari que es va celebrar al
saló d'actes de Villa Teresita.
Ho va fer en presència dels
seus familiars i companys de
partit i després de presidir el
seu últim ple ordinari en el
qual es van aprovar els pressupostos de 2014. El seu comiat es produí en virtut del
pacte subscrit per les forces
progressistes que exerceixen
el govern i que van acordar,
al principi de la legislatura,
repartir-se l'Alcaldia proporcionalment segons els vots
obtinguts.
San Fèlix, visiblement
emocionat, va agrair a la seua
família «el sacrifici que havia
realitzat durant aquest any en
el qual he tingut l'orgull de representar el meu poble», també va agrair al teixit associatiu
de Godella «el respecte» amb
què havia sigut tractat i va desitjar a la seua successora, la
portaveu de Compromís, Eva
Sanchis, «tota la sort en el seu
any d'Alcaldia».
El partit en l'oposició,
mitjançant Pilar Ferrandis,
que va actuar com a portaveu
en absència de José María
Musoles, va destacar la personalitat de San Fèlix qui «malgrat estar a quilòmetres de
distància ideològica, ha humanitzat aquesta institució».
Sanchis va subscriure el factor humà del primer alcalde
d'Esquerra Unida de la histò-

San Fèlix, visiblement emocionat, va agrair la confiança que li havien donat.

“

VULL AGRAIR A
LA MEUA FAMÍLIA
el sacrifici que
ha realitzat
durant aquest
any en el qual
he tingut
l'orgull de representar
el meu poble I El teixit
associatiu de Godella, Pel
respecte amb què M'HA
tractat EN TOT MOMENT”

JosEP MANEL SAN FÈLIX
regidor DE JOVENTUT I BIBLIOTECA

Familiars i amics de San Fèlix, en el ple.

ria de Godella i va ressaltar la
seua «lleialtat al pacte». Per
la seua banda, Salvador Soler –PSPV-PSOE–, va agrair
a San Fèlix la seua dedicació
al càrrec sense ignorar també
el seu caràcter «gràcies, Sanfe, per tenir un cor tan gran
com tu». Finalment, el portaveu d’EU i company de partit,
José Valenzuela, va posar en
relleu el compromís de l'exalcalde amb els seus socis de
govern «i la seua obstinació
a buscar sempre el consens».

El 21 de setembre, Dia
de la Mobilitat

F

ins el 17 de setembre, els
aficionats a la fotografia
poden participar en la primera de les activitats plantejades
per la Regidoria de Sostenibilitat,
Trànsit i Participació Ciutadana
amb motiu del Dia de la Mobilitat. Es tracta d'un concurs de fotos mitjançant Instagram en què
les persones interessades hauran
de penjar les seues fotos sobre
mobilitat a Godella amb l’etiqueta #comesmougodella. El dia 21
de setembre se celebrarà el Dia
sense cotxe, tot un matí d'activitats en el qual «aquesta Regidoria
ha treballat conjuntament amb

diverses associacions del municipi amb l'objecte de continuar sensibilitzant el paper fonamental de
les persones en la mobilitat urbana», va assenyalar el responsable
de l'Àrea, José Valenzuela. Passejar per Godella i conèixer el terme
municipal, fer una marxa cicloturística pel municipi, fer suggeriments per millorar la mobilitat,
participar en tallers de reparació
de bicicletes, de reciclatge, etc. seran algunes de les propostes per
a aquesta jornada en què, a més,
diverses associacions del poble
instal·laran parades informatives
sobre les seues activitats.

L’autobús, pel carrer dels Soguers.

Les tarifes del
servei d'autobús

La marxa en bicicleta tornarà a centrar els actes del Dia de la Mobilitat.

El Ple municipal va aprovar
incorporar unes taxes per a
la prestació del servei d’autobús que establirà en 70
cèntims el bitllet senzill, en
20 euros, el bo semestral i
en 30, l'anual per a les persones empadronades.

6

Participació Ciutadana

Segon quadrimestre de 2014

bim n Godella

Els pressupostos
participatius seran
per a inversions
E

ls pressupostos participatius per al 2014 tornaran
a destinar-se a inversions, després que l'any passat
es modificara l'Autoreglament
per dedicar íntegrament els
40.000 euros del pressupost
a ajudes d'emergència social.
Aquesta va ser la decisió que
va prendre la ciutadania en la
primera de les assemblees organitzades per la Regidoria de
Participació Ciutadana.
José Valenzuela, regidor
de Participació Ciutadana,
va reivindicar el paper de les
entitats locals en relació amb
la coneguda Llei de l'Administració Local −impulsada pel
govern central del Partit Popular− i va convidar la ciutadania
a «exercir la seua capacitat de
gestió dels béns públics». Per
la seua banda, Pedro Fernando Gálvez, en qualitat de portaveu, va resumir les accions
que es van realitzar amb els
pressupostos participatius
del 2013. La quantia total
–40.000 euros– es va destinar
a 140 famílies de Godella amb
greus problemes econòmics i
en risc d'exclusió social que
varen ser repartits a través

Eva Sanchis, amb el president de la Diputació, Alfonso Rus i el diputat Emili Altur.

Eva Sanchis negocia
amb Rus les ajudes de
la Diputació de València
Més de 300.000 euros en subvencions

L
José Valenzuela, en l’assemblea de pressupostos participatius.

de la Regidoria de Benestar
Social, en coordinació amb la
Plataforma de Solidaritat Ciutadana.
Ja en la segona part de la
reunió, la Regidoria de Participació Ciutadana, va apostar
per reduir a quatre les assemblees que cal realitzar: les tres
dels barris –Campolivar, Nucli Antic i Ciutat Jardí– i una
temàtica que aglutine diversos
aspectes com ara cultura, medi
ambient, urbanisme, esports...

En les assemblees ciutadanes, en què es suggereix, discuteix i realitza el seguiment de
les propostes dels pressupostos
participatius, poden participar
totes les veïnes i tots els veïns
de Godella majors de 14 anys
d'edat. El principal objectiu
d'aquests pressupostos és desplegar la participació directa de
la ciutadania amb la finalitat
de situar en el centre d'atenció
les demandes i necessitats en
matèria d'inversió pública.

’Ajuntament de Godella comptarà amb vora
315.000 euros de subvenció de la Diputació de
València per a actuacions de
diferents programes com ara
el PPOS, amb 161.514 euros
distribuïts en l’adaptació de
les instal·lacions per al menjador social de Serveis Socials, en
l’adquisisció de material informàtic per al nou ajuntament,
en l’adquisició d’un piano, en
l’adaptació dels banys i en la
millora de les instal·lacions del
Poliesportiu. També es disposarà aquesta quantitat per a la
recuperació de la col·lecció del
Museu Agrari, per a la reforma
del magatzem municipal, per a

Godella ofereix 450.000 euros
a les monges el primer any
«L

es condicions que
ens impedien augmentar la nostra
oferta segueixen vigents en
l'actualitat, per la qual cosa no
ens podem separar dels criteris
que vam exposar en el Pla de
Pagament que presentàrem al
gener d'enguany». Així advertia la regidora d'Urbanisme
i Medi Ambient, Mª Dolores
Sánchez, que la nova proposta,
que aquesta mateixa vesprada
es presentarà en el ple ordinari
perquè s'aprove, no podia diferir dels 200.000 euros anuals més un immoble i parcel·les
valorades en 3,5 milions d'euros oferits en l'anterior pla de
pagament.
L'exposició la va realitzar
en una assemblea a la qual,
l'Ajuntament va convocar la

Lola Sánchez va exposar el Pla de pagaments a la ciutadania.

ciutadania per «informar-la
directament, sense intermediaris i abans que ningú, donada
la gravetat de la situació», va
comentar l'alcalde de Godella,
Josep Manel San Fèlix, qui va

acompanyar, en la tribuna, la
regidora de l'Àrea i l'advocat
del consistori, José Luis Noguera.
«No podem acudir al finançament extern perquè la

Llei d'Estabilitat Pressupostària de Rajoy ens ho impedeix,
no podem eludir els compromisos que tenim amb els nostres proveïdors ni deixar de
pagar als nostres treballadors,
amb la qual cosa el 97,74 %
del nostre pressupost ja està compromès, res d'això ha
canviat», va recordar Sánchez.
Amb un escenari així, l'equip
de govern mantindrà l'oferta
però incorporarà una revisió
anual per afegir el romanent
de tresoreria a la suma. «Hem
demostrat que som capaços de
gestionar bé aquest municipi,
hem tancat tots els exercicis
que hem governat des de 2007
amb romanent positiu de tresoreria i, del romanent positiu de la liquidació, enguany,
se n'aportaran 250.000 euros

la compra de material esportiu, per al suministrament i
instal·lació d’equips d’il·luminació, so i sistema de control
horari dels treballadors públics
i de l’energia d’emergència per
al Pavelló.
Pel que fa al PCRC, una
altra de les subvencions que
atorga la Diputació de València, s’han assignat 75.000 euros per al reasfaltat de carrers
del casc antic.
També s’ha sol·licitat,
en aquest cas al PAP, vora
100.000 euros per a la restauració i recuperació de diversos
camins, sendes i carrers rurals dels quals s’han concedit
77.000 euros.

que incrementaran la xifra
del primer pagament fins als
450.000 euros», va assenyalar
la regidora d'Urbanisme.
Sánchez va realitzar un
breu resum cronològic del cas
i va assegurar que l'expedient d'expropiació el va iniciar
la Congregació i no l'Ajuntament. També va llegir públicament el dur requeriment de la
jutgessa de la Sala, Laura Alabau, i la negativa de la Societat del Sagrat Cor a reunir-se,
també, amb l'actual alcalde de
la localitat, com ja fera amb el
seu predecessor, «fins que la
Sala esmentada no aprove les
bases de la negociació».
Ja en el torn de precs i preguntes, les respostes del lletrat
de l'Ajuntament van permetre a les persones assistents
entendre les conseqüències
del procés, les fases següents
i eliminar dubtes i rumorologia. «El més probable és que la
Sala diga una quantitat i que
demane a Intervenció i al personal tècnic la documentació
i els informes necessaris per a
determinar d'on arraparan els
diners que falten fins a arribar
a aqueixa quantitat».
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Medi Ambient
Mig miler de visitants a
l'exposició del bonsai
el clot de barrabàs va acollir l’acte

D

iversos dies abans de la
inauguració, l'Associació Valenciana del Bonsai ja havia hagut de tancar les
inscripcions en superar les 40
taules que podien exhibir a la
seua seu, al jardí godellenc del
Clot de Barrabàs, durant l'exposició de primavera que, com
cada any, va tenir lloc a Godella. L'alcalde de Godella, Josep
Manel San Fèlix, i el regidor de
Festes, Hermenegildo Estellés,
van presidir la inauguració de
les jornades obertes dedicades a la cura i al tractament
dels bonsais, amb un mercat
de compravenda i multitud
d'activitats entre les quals no
va faltar la gastronomia. Amb
un esmorzar de sang amb ceba
i guisat de corder, es va donar
la benvinguda a les desenes de
persones participants que van
arribar des de diferents zones
de la geografia espanyola, fonamentalment de Catalunya,
Múrcia i Castella-la Manxa.
El mercat, que va romandre
obert durant tot el cap de setmana, va estar acompanyat de
demostracions de disseny de
bonsais, com les que va oferir
Antonio Torres. El foment de
l'activitat comercial local és un

Desenes de persones participaren en la festa de Sant Isidre.

Sant Isidre reuneix
els llauradors en una
jornada reivindicativa

L
L’alcalde, San Fèlix, i el regidor de Festes, Estellés, inauguraren l’exposició.

altre dels objectius de l'Associació i per això, en cada edició,
organitzen el dinar del dissabte en un restaurant de Godella.
En aquesta ocasió, el Matalafer va ser l'escenari seleccionat.
Ja el diumenge, després de reobrir l'exposició i el mercat al

públic assistent, va tenir lloc el
dinar de germanor, al local de
l'Associació, que va precedir
la taula redona sobre les cures
i el tractament dels bonsais,
amb la qual van concloure els
actes que es clausuraren a les
19.00 h.

a festa de Sant Isidre
Llaurador, el patró dels
treballadors del camp, va
congregar bona part del teixit
agrari de Godella. Una jornada
que va començar amb el volteig de campanes i la disparada
de salves que va tenir lloc a les
12.00 hores.
Ja entrada la vesprada, a
les 19 hores, es va realitzar la
duta del sant i la benedicció
del terme. Agricultors de la
localitat, familiars, veïnes i veïns, a més de la presidenta del
Consell Agrari, Eva Sanchis, i
diferents regidors de l'oposició,
van acompanyar el carro que
va servir de transport i que va
ser abillat amb una selecció de

productes de temporada arreplegats de l'horta per a l'ocasió.
En arribar a la creu de terme,
el rector de Sant Bartomeu, Ricardo Estrems, va oficiar l'oració de campanya amb la qual
va beneir les collites i va pregar
per una climatologia favorable.
La processó va concloure a
l'església, a les 20.00 hores, on
es va celebrar la santa missa.
Finalment, l'antic escorxador
municipal de Godella va acollir
el sopar de germanor en el qual
una representació dels agricultors de la localitat va exposar
les seues reivindicacions, plasmades en diferents cartells que,
durant tot el dia, havien esguitat els accessos a l'horta.

Tallers al Mercat de Venda Directa

A

quest curs, els compradors i visitants del Mercat de Venda Directa de
Godella podran gaudir d'una
àmplia oferta de tallers que
presenta la Regidoria de Medi Ambient. Crear amb espart,
conrear un hort a la balconada i construir cases per a ocells
són algunes de les propostes
que es posaran al servei de les
persones assistents.
«Es tracta de continuar
omplint de contingut una
iniciativa que s'ha demostrat
interessant per al productor i
per al consumidor i que, amb
aquests tallers participatius
pretenem continuar dinamitzant», va explicar la regidora de Medi Ambient, Lola
Sánchez, qui va anunciar la
adjudicació de 15 parades
noves que s’afegiran a les ja
existents i que «milloraran

els júniors a la vall de pineta. vora un centenar.
Fernando Apariciones va actuar al Mercat de Venda Directa.

l’oferta de productes artesanals del Mercat, una activitat
recentment incorporada». El
Mercat, ja consolidat com una

alternativa per a productors i
compradors, continuarà realitzant-se els dissabtes al matí
a la plaça de l'Ermita.

El Grup Júnior Som Rent va triar la Vall de Pineta per celebrar el campament d’estiu en l’any del seu 45 aniversari. Vora
un centenar de persones conformaren l’expedició que va conviure 24 hores al dia durant 10 dies en aquest paratge junt al
Parc Nacional d’Ordesa i el Mont Perdut. Més informació i
imatges a www.facebook.com/juniors.somrent.
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21 estudiants fan
les pràctiques a
l’Ajuntament
Els monitors de l’Espai Jove van encarregar-se de coordinar l’Escoleta.

La Setmana Radiofònica va ser el prolegomen de l’Escoleta d’Estiu.

Reporters durant un
mes per a ajudar a
salvar el planeta

L

'Escoleta d'Estiu tancà les portes el passat 1
d'agost després d'un mes
d'activitat frenètica al col·legi
Cervantes, pel qual van passar
240 xiquets i 24 monitors de
l’Espai Jove. Amb ells, altres 22
nous monitors del programa
posat en marxa per la Regidoria
de Joventut van tenir l'oportunitat de realitzar les pràctiques
i aprendre dels seus companys
més experimentats. Al llarg
de les 5 setmanes que va estar
oberta, els xiquets van exercir
de reporters, amb la finalitat de
divulgar la preocupant situació
del planeta i conscienciar sobre
els efectes de l'acció de l'home.
Per a fer-ho, van dur a terme diferents activitats i dinàmiques
que els van permetre aprendre
la importància de cuidar els
boscos, els animals, l'horta i
l'aigua, entre altres béns de la
naturalesa.
Mitjançant ambientacions
humorístiques, els monitors
van donar vida a personatges
inventats com ara Mitja Lluna, Planet, la Fada dels Horts i
el Follet dels Boscos. Aquestes
actuacions van introduir activitats com les excursions a l'horta
de Godella i a l'Oceanogràfic, a
més dels tallers realitzats dins
del centre. Els menuts van po-

der conèixer de primera mà
com és el treball d'un agricultor
i van plantar raves, tomaques,
encisams i fenoll a l'hort de l'escola. Així mateix, van gaudir,
de forma regular, de la piscina
descoberta municipal a la qual,
enguany, per primera volta, van
poder acudir a l’Autobús Municipal.
«L'objectiu s'ha complit
àmpliament –va comentar el
regidor de Joventut, Josep Manel San Fèlix–; moltes vegades
és difícil mesurar el nivell de satisfacció de les famílies amb un
servei com aquest però molts
usuaris han ampliat la matrícula de dues a quatre setmanes
i això és un bon termòmetre».
«El treball i la dedicació dels
monitors, a més, han afavorit
un aprenentatge entretingut,
allunyat de la monotonia que
sol vincular-se al curs acadèmic», va concloure San Fèlix.
L’Escoleta d’Estiu es consolida com a la principal alternativa de conciliació laboral
i familiar de la ciutadania de
Godella que pogué encadenar
la temporada escolar amb la
setmana radiofònica, celebrada
a les instal·lacions de la Ràdio
Municipal i del Centre Cultural Xicranda i, finalment, amb
l’Escoleta del Cervantes.

El programa «La Dipu et
beca», finançat per la Diputació i l’Ajuntament va
permetre que 21 estudiants
realitzaren pràctiques remunerades, durant els mesos de
juliol i agost, als diferents departaments del consistori.
Les beques objecte
d’aquesta convocatòria es
van adjudicar mitjançant
concurrència competitiva
entre les persones aspirants.

Nova campanya
d’ajudes al
transport
L’Ajuntament de Godella, a
través de la seua Regidoria
de Joventut, llança, un any
més, la campanya d’ajuda dirigida als estudiants del curs
2014-2015, per tal de cobrir
bona part del cost dels viatges de metro i/o tramvia de
FGV.
D’aquesta ajuda es podran beneficiar els joves
estudiants, amb edats compreses entre els 16 i 25 anys,
que estiguen empadronats a
Godella i que cursen estudis
fora del municipi.

Els menuts decoren els ous de pasqua.

El dolç comiat de
l'Escoleta de Pasqua

E

l taller d'elaboració de
mones va ser el colofó
de l'Escoleta de Pasqua de Godella que enguany
va desenvolupar-ne l'activitat del 22 al 25 d'abril, des de
les 8 fins a les 15 hores. Prop
de 70 xiquets d'entre 3 i 12
anys van gaudir de les activitats proposades pel personal
monitor de l'Espai Jove. El
Col·legi Públic Barranquet
va ser, un any més, el centre on van tenir lloc tallers,
jocs populars, contacontes,
manualitats i diversió per a
tots.
Malgrat el descens del
nombre d'inscripcions dels
últims anys, motivat per la
situació econòmica de crisi,
l'Escoleta de Pasqua continua sent una opció molt valorada per pares i mares que
necessiten conciliar les seues
vides laborals i familiars, ja
siguen persones residents a

la localitat com persones que
hi treballen. La cloenda de
l’Escoleta es coronà amb un
taller d’elaboració de mones
de Pasqua que tot l’alumnat
pogué degustar amb la seua
família posteriorment.

ESCRIURE AMB LA MIRADA. La Regidoria de Joventut convoca un
taller de fotoliteratura per als amants de l'escriptura
El Casal Jove alMatadero serà la seu d'un taller intensiu de fotoliteratura
que Paco Inclán i Inés Plasencia, editor i redactora de la revista Bostezo,
impartiran entre el 21 d'octubre i el 26 de novembre (dimarts i dimecres
de 18.30 a 20.30 h). L'objectiu principal del taller és acostar-se al fet
literari des de la fotografia, en una barreja entre ambdues disciplines. «La
idea és crear històries a partir del que ens transmeten les imatges que empraren com a dispositiu de creació», apunta Inés Plasencia, historiadora
de l'art i especialista en història de la fotografia. El taller és principalment
pràctic i està obert a totes les edats i nivells d'escriptura. «Volem crear un
grup flexible, on cada participant escriga segons el seu ritme i imaginació», assenyala Inclán, editor de la revista Bostezo.
Aquesta activitat està organitzada per la Regidoria de Joventut amb el
suport del SARC. El taller és de 24 hores i té un cost de 20 euros per alumne. Les inscripcions poden fer-se entre el 10 de setembre i el 17 d'octubre
al Casal Jove alMatadero (horari de 17 a 21 h). Les places són limitades.
Informació: editor@revistabostezo.com/almatadero@gmail.com / Tel. 96
390 11 39.
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Israel Góndar va impartir el taller.

Les teràpies
naturals de La
Burra Vella

Concert de Graham Foster en una de les últimes edicions de la Setmana de la Joventut.

Godella serà jove del
17 al 20 de setembre

una programació oberta a joves de totes les edats
CINEFÒRUM

per a joves de totes les edats

PROJECCIÓ DEL CURTMETRATGE

itats
Activ
tes
ober es
uït
i grat

FALLAS 37. El arte en guerra
(Óscar Martín, Xerea Films, 2013).
Candidat als Premis Goya 2014 al millor curtmetratge documental

ENT
JOV

JOVENTUT

DIJOUS
18 DE SETEMBRE
19 H

al 20
17
D el
DE SETEMBRE

CASAL JOVE
ALMATADERO
GODELLA

DIJOUS 18

DISSABTE 20 (PARC DEL MOLÍ)

18 H > JOCS (PING-PONG, ESCACS, TRUC, ETC)
20 H > CINEFÒRUM: FALLES I MOVIMENTS SOCIALS
21 H > CIRC. L’ESPAI DE CIRC

18 H > JOCS (PING-PONG, ESCACS, TRUC, ETC)
20 H > VOLTA A PEU PER L’HORTA
22 H > CIRC. LA FAMÍLIA ROMANESKU

ENTRADA
OBERTA
I GRATUÏTA
COL·LABORA

ORGANITZEN

AL CASAL JOVE ALMATADERO
Telèfon: 96 390 11 39
almataderogodella@gmail.com
almatadero@godella.es
segueix-nos a facebook
casaljovegodella.blogspot.com.es

VÍDEO SOBRE FALLES PARTICIPATIVES

a càrrec de SENYOR MIXURO

11-20 H > FIRA SOCIAL AMB ARTESANS,
EDITORIALS, COL·LECTIUS, TALLERS...
22 H > CONCERT. A BALLAR!

Àrea de C ultura

SERVICIOS CULTURALES

... I DEBAT SOBRE
FALLES, INNOVACIÓ I MOVIMENTS SOCIALS

Telèfon: 96 390 11 39
almataderogodella@gmail.com
almatadero@godella.es
segueix-nos a facebook
casaljovegodella.blogspot.com.es

COL·LABORA

DIVENDRES 19

ORGANITZA

DIMECRES 17

18 H > JOCS (PING-PONG, ESCACS, TRUC, ETC)
21 H > FRACASHOW, MICROFESTIVAL
DEL FRACÀS AMB LA REVISTA BOSTEZO

UT

de la

de la

SERVICIOS CULTURALES

Els menuts
celebren la Pasqua
amb el Casal Jove

DIVENDRES
19 DE SETEMBRE
20 H
CASAL JOVE
ALMATADERO
GODELLA

2014

VOLTA A PEU
PER L’HORTA
2014

Telèfon: 96 390 11 39
almataderogodella@gmail.com
almatadero@godella.es
segueix-nos a facebook
casaljovegodella.blogspot.com.es

COL·LABORA

2 PREMIS I 50 CAMISETES PER ALS PARTICIPANTS
INSCRIU-TE A voltapeugodella@gmail.com
ABANS DEL 14 DE SETEMBRE I ASSEGURA’T LA TEUA CAMISETA
ORGANITZA

VOLTA A PEU
PER L’HORTA

SERVICIOS CULTURALES

ARTESANIA, DISSENY
LLIBRES, REVISTES
ENTITATS
COL·LECTIUS
TALLERS
PRESENTACIONS...
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA EN

fira@revistabostezo.com
fins el 15 de setembre
DISSABTE
20 DE SETEMBRE
11-20 H

Telèfon: 96 390 11 39
almataderogodella@gmail.com
almatadero@godella.es
segueix-nos a facebook
casaljovegodella.blogspot.com.es

PARC
DEL MOLÍ
DE GODELLA
COL·LABORA

DISTÀNCIA:
2750 METRES

ORGANITZA

UT

de la

ENT
JOV

FIRA SOCIAL

VOLS
PARTICIPAR?

FIRA SOCIAL

L

a Setmana de la Joventut de Godella
començarà el dimecres 17 de setembre i culminarà el dissabte de la mateixa setmana. Joves de totes les edats podran gaudir de monòlegs, una volta a peu
per l’horta, debats i concerts, a més de jocs
populars i altres tallers i activitats. Amb la
col·laboració de l’Associació Cultural Bostezo de la localitat, queden programades
unes jornades en les quals la festa i l’esperit
crític i participatiu aniran de la mà. Totes
les activitats, excepte les del dissabte, tindran lloc al centre juvenil alMatadero.
Els actes començaran el mateix dimecres amb jocs populars a la vesprada (18 h),
i a la nit (21 h) la celebració del Fracashow,
I Microfestival del Fracàs, amb les actuacions de Javi Gurruchaga i David Barberá
més la convocatòria d’una Fraca-jam oberta al fet que els creadors oferisquen les seues millors obres fracassades.
Dijous 18 i divendres 19 es viuran vesprades intenses a alMatadero. El primer
dia, a més dels jocs populars, es realitzarà un cinefórum sobre falles, innovació i
moviments socials (19 h), dinamitzat per
Senyor Mixuro, seguit d’un espectacle de
circ social oferit per la Finestra Nou Circ
(21 h). D’altra banda, el divendres se celebrarà la tradicional volta a peu per l’horta
(amb eixida a les 20 h des del centre juvenil
alMatadero), amb samarretes per als participants (inscripció en voltapeugodella@
gmail.com) i basquets de productes ecològics del Mercat de Bena Directa com a
premi per als guanyadors. Per a acabar la
jornada de divendres, la companyia de circ
La Finestra Nou Circ representarà l’obra
La Família Romanesku (22 h). L’entrada
a tots els espectacles és de caràcter gratuït i oberta a tota la població. Les activitats
acabaran dissabte 20 amb un concert en el

Més d'un centenar de persones van participar en la I Jornada de Teràpies Naturals i
Alternatives de Godella que
va organitzar el col·lectiu La
Burra Vella amb el Casal Jove
alMatadero. A primera hora
del matí, Israel Ángel Góndar
va oferir el taller de meditació
amb el qual es va inaugurar la
maratoniana Jornada. A continuació, Vanesa Manzaneque va
coordinar el taller de txi-kung
i Lourdes Ibáñez va oferir una
xarrada sobre els cicles femenins i el sòl pelvià. Anabel Martínez va agafar el relleu amb el
ioga. Després es va fer un gir a
la Jornada amb el concert Música per a l'ànima, de Luka Soriano, tot just abans del dinar
vegetarià. El taller de relaxació
profunda guiada i la xarrada
d'acupuntura i altres tècniques
xineses precedí la xarrada sobre
numerologia, els tallers de dansa tribal oriental i kathak, i el
concert que va oferir el Centre
Merlinita de Bols Tibetans, col·
laboradors en l'esdeveniment.

de la

UT

ENT
JOV
SERVICIOS CULTURALES

Cartells anunciadors de la Setmana de la Joventut

Parc del Molí (22 h) amb les actuacions de
Skatuttipresto, Aullido Atómico i Ukelele
Zombies. Aqueix dia, des de les onze del
migdia al mateix parc, se celebrarà la fira
social Teixint Xarxa amb llocs d’artesans i
diferents entitats i col·lectius de la comarca, a més de diferents activitats com un taller de ceràmica dirigit als més xicotets, un

concert de Gilbestatico, una trobada d’entitats i un taller de risoteràpia amb Eva Vives. Segons comenta Yolanda, tècnic de Joventut: «A més de la fira proposem petites
presentacions d’iniciatives juvenils, socials
i culturals, on els participants (associacions, col·lectius, artistes, editorials, ONG,
etc) puguen presentar les seues activitats.

Desenes de xiquets van elaborar la seua primera milotxa, de
manera artesanal, el divendres
25 i el dissabte 26 d'abril en els
tallers de Pasqua preparats pel
Casal Jove alMatadero. Dues
jornades dedicades a recuperar algunes de les tradicions
d'aquesta època i a oferir diferents activitats d'oci destinades
als més xicotets . El dissabte, en
ple Mercat de Venda Directa de
Productes del Camp, a més, van
confluir les propostes pasqueres
amb les de commemoració del
Dia del Llibre. Organitzada pel
col·lectiu juvenil La Burra Vella,
va tenir lloc una nova edició del
Mercat de Barata de Llibres Infantils i d'Adults.
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Alumnat de diferents tallers de l’EPA el dia de la cloenda del curs.

escriptura creativa
La regidora d’Educació fulleja el llibre commemoratiu amb alguns exalumnes del Cervantes.

El Cervantes clou el seu 75è aniversari
amb un llibre commemoratiu

75

anys del col·legi Cervantes és el títol del
llibre que corona els
tres quarts de segle de l'«escoleta de la muntanya», tal com
la definia qui en fóra el director, Ricardo García de Vargas.
El passat mes de juny, la sala
multiusos del col·legi va acollir
la presentació de l'obra que arreplega alguns dels moments
més entranyables i emotius de
la història del Centre en un llibre publicat en edició de luxe,
amb enquadernació rústica

i portada realitzada a partir
d'un dels collages elaborats per
l'alumnat coordinat per l'artista plàstic local, Germà Lloris.
L'acte, molt concorregut, va
ser presentat per la directora
Amalia Gómez després de la
qual la regidora d'Educació i
Personal, Eva Sanchis, va felicitar el col·legi per totes les
activitats organitzades entorn
de l'efemèride. Davant de la
presència d'antic alumnat, exdirectores, representants de
col·lectius i l'alcalde de Godella

mateix, Josep Manel San Fèlix,
el dissenyador de la publicació,
Pablo Mestre, va explicar alguns dels detalls de l'obra.
Josep Silvestre Soriano, en
representació de la promoció
del 50-60, va fer un recorregut
per algunes de les anècdotes
del seu pas per l'escola. L'alumnat de quint va homenatjar el
seu col·le amb un text corprenedor. I, a continuació, el colofó de la vesprada, un concert
oferit pel Cor de la Vila, dirigit
per José T. Poveda.

Quaranta persones participen en
la Ruta de l'Estellés «godellenc»

V

icent Andrés Estellés i
Burjassot són un binomi indissociable però
el poeta de la localitat veïna
també va tenir relació amb
Godella i, en la Ruta Estellés
que va organitzar la Regidoria d'Educació va quedar palesa. Prop de mig centenar de
persones de totes les edats es
van sumar a la iniciativa que
va ser molt ben acollida.
Al Pouet «origen del poble de Burjassot», segons va
assenyalar durant la seua introducció la guia de la ruta,
Clàudia Garcia, va començar
una jornada en la qual es
van conèixer els racons més
emblemàtics de «la ciutat
del bosc», la influència de la
qual va marcar, en part, la vida i l'obra d'Estellés. En cada

La nodrida expedició estellesiana, al Pouet de Burjassot.

parada, les persones participants recitaven alguna de les
seues poesies «en l'escenari
original». La mateixa regidora d'Educació i Personal,
Eva Sanchis, va ser una de les
primeres voluntàries a transformar-se en rapsoda. En el

tram final i de retorn a l'antic
escorxador municipal, alguns
enclavaments godellencs van
ser incorporats a la ruta per a
demostrar la vinculació d'Estellés també amb Godella
abans d’acabar amb un dinar
de germanor.

LA CHIMENEA

EL CAMINO DE LA PAGODA

Desde fuera ella atrae la mirada. Ahora no hay puerta ni
cortina, allí está; en el centro
de todo lo que queda de esa
casa.
Nadie se atreve a acercarse, los cascotes se amontonan
y alertan del peligro, pero ella
permanece erguida, fuerte con
su boca coronada esperando
la leña que hoy ya no recibirá
para calentar a ningún habitante de ese hogar.
Ante ella se ha hablada de
cosechas, de tormentas, de
precios y de qué hacer ante la
vida que allí se iba construyendo. Las miradas, los susurros y
como no: el amor, ella fue testigo silencioso de toda las relaciones de los hombres y mujeres que vivieron en la masía.
Ahora está sola y muda, no
hay nada ni nadie a sus lados
.A sus pies quedan los restos
de la casa que el tiempo ha ido
devorando. Las paredes y el
techo de toda la casa casi han
desaparecido y al volver a observarla, la mirada se fijará en
esa boca negra y dentada que
capta toda la atención del paseante que se aproxima a este
resto de otro tiempo muy cercano a nuestros días.

El camino, empedrado recto
y limpio, me invita a entrar y
mientras voy andando, imagino que me conduce a una
enorme y hermosa pagoda,
digna de tan expléndido jardín ,la vivienda seguramente
estará habitada por un mandarín con su numerosa familia, y varias decenas de sirvientes que a su vez habitarán
en casas que no desmerezcan
de la de sus amos.
Mientras paseo contemplo la exuberante vegetación
cuyos árboles centenarios parece que compiten para ver
cual llega hasta el cielo.
Temo salirme del camino
trazado por si me pierdo, el
suelo de tierra está cubierto
por una inmensa alfombra de
mullido musgo y a veces se ve
algún ciervo, es un entorno
cuidado y hasta diría que mimado por sabios y delicados
jardineros de los que se entregan al trabajo sin importarles
el tiempo que le dedican.
Ahora que lo pienso, creo
que a mí me gustaría aprender ese oficio.
Sigo caminando de prisa
porque se está haciendo de
noche.

Nuria Torres

María Geijo
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Els Beatles en
«Across the
Univers»

Les tres respresentacions que acostaren l’anglès a l’alumnat de Godella.

Els escolars van al
teatre... en anglès

Across the Universe va
ser el títol del musical que
l’alumnat i el professorat
del Col·legi Sagrat Cor de
Godella van representar
al teatre Capitoli el passat
mes de maig. Amb text de
José Císcar i Manuel Navarro, aquest últim també
encarregat de la direcció
teatral, el musical va combinar els grans èxits dels
Beatles, entre els quals van
destacar Revolution, Lucy
in the Sky with Diamonds
i la que donà nom al musical, Across the Universe.

un miler de xiquets hi participaren

L

'Ajuntament de Godella,
a través de les regidories
d'Educació i de Cultura,
va oferir un programa de teatre en anglès dirigit a l'alumnat d'Infantil i de Primer, Segon i Tercer Cicle de Primària.
Tres sessions en les quals prop
d'un miler de xiquets de Godella van aprendre i es van
divertir amb les aventures de
Fòrum Teatre. Obres, totes
elles interactives, representades íntegrament en anglès –
per actors nadius– i adaptades
als diferents nivells d'ensenyament. Animals va ser la primera de les representacions,
en la qual l'alumnat de Primer
i Segon Cicle de Primària van
viatjar a través de la fantasia
fins al zoo. De la mà de Walter
i Alice van conèixer els costums i les curiositats de girafes, lleons, micos i pingüins i
van aprendre a valorar el nostre entorn. Amb Livingstone,

I Suppose, els estudiants de
Segon i Tercer Cicle de Primària es van endinsar en el món
tribal d'Àfrica i van aprendre
a respectar els costums d'altres civilitzacions i a apreciar
el treball dels investigadors i
científics. L'últim torn va ser
per als més xicotets. Mary va
traslladar l'alumnat d'Infantil al món de les flors amb
Mary Magic in Flowerland.
Una ocasió immillorable per
a gaudir, amb l'arribada de
la primavera, dels colors, dels
números, de les flors i de les
papallones.
La iniciativa va ser valorada pel professorat dels diferents centres que s’hi afegiren i per la mateixa regidora
d’Eduació, Eva Sanchis, que
assegurà que s’estava treballant per poder mantindre
el nivell de les propostes en
aquest curs que acaba de començar.

«Sátiras
feministas», de
Stella Manaut
Les situacions quotidianes
de la vida mirades des del
prisma observador d'una
dona. Aquest és el fil conductor del nou llibre de poemes
de Stella Manaut, Sátiras feministas. La polifacètica actriu i escriptora madrilenya
va presentar el passat mes
d’abril, en un original xou
amb disfresses i monòlegs,
el seu últim llibre a la Biblioteca de Godella, que va celebrar així el Dia Internacional
del Llibre amb un bon nombre de públic entre els quals
s’hi trobava l’alcalde, Josep
Manel San Fèlix..

L’artista multidisciplinar, amb les clavariesses «voluntàries» a l’escenari.

Gran Eugeni Alemany

T

’ho dic sense acritud!
I així ho va fer, amb
soltesa i desimboltura; parlant d'art, de política i
fins i tot de sa mare. T’ho dic
sense acritud! va posar títol al
monòleg que va oferir Eugeni Alemany, el passat mes de
juny, al teatre Capitoli de Godella, davant d'un públic que
ja des del començament no va
poder parar de riure.
El periodista, guionista i
actor va saber guanyar-se la
fidelitat del públic en pocs
minuts, amb anècdotes de la
seua vida i experiència, amb
un humor tan característic
que fins i tot les veritats
deixaven de doldre. Amb un
llenguatge textual i irònic,
visual en moltes ocasions,
gràcies a la seua gran

expressivitat, Alemany va
contar la capritxosa vida de
l'artista i la incomprensió de
l'art modern; tot allò que hi ha
darrere dels focus i de la fama,
a l'altre costat de la pantalla.
També la crisi i la família reial
−reconvertida en «qualsevol
família valenciana»− van
ser protagonistes d'aquest
monòleg en què no van faltar
al·lusions directes a Godella
«que no Godelleta» i als
voltants.
El que fóra treballador de
la, ara extinta, Radiotelevisió
Valenciana (RTVV) i reporter
del programa Caiga quien
caiga, de Telecinco, no va
deixar indiferent ningú amb
el seu enginy i amb aqueix
accent, tan peculiar, «dels de
Sueca».

L’Ajuntament es trasllada al reformat edifici del carrer Major.

El personal públic de l’Ajuntament de Godella ja treballa
a l’edifici del carrer Major després d’un exili llarg exili al
polígon d’Obradors. Registre estarà eventualment a Serveis Social fins que l’Ajuntament estiga operatiu al 100 %.

Estudiants francesos i godellencs

U

n any més, els centres educatius Sant
Bartomeu i Gençana van exercir
d'amfitrions dels seus homòlegs dels
col·legis de Noisy-le-Roi i Bailly. Dins de la
campanya anual d'agermanament, vora mig
centenar d'alumnes van visitar Godella i van
conèixer la localitat i els espais més emblemàtics de València. Set dies en els quals els joves francesos van viure en els domicilis de les
seues companyes i dels seus companys i van
compartir el seu dia a dia. La regidora d'Edu-

cació i Personal, Eva Sanchis –alcaldessa en
funcions–, els va donar la benvinguda en l'acte de recepció que es va celebrar, com ja és
habitual, al Casal Jove alMatadero. Sanchis
va estar acompanyada pel regidor d'Agermanament i Esports, Francesc Aràndiga; membres del Comitè amb la presidenta, Rosa Estellés, i el tresorer, Genís Ruiz, al capdavant, i
pels professors i directors dels centres. L'acte
va concloure amb una degustació d'alguns
dels productes típics de la zona.
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Aparador de l’interior de la pastisseria Castillo i façana del Forn Cervantes.

Castillo i el Forn
Cervantes s'adhereixen
a la promoció «En
valencià està més bo»

E

ls forns de Godella, Castillo i Cervantes, s'han
afegit a la campanya impulsada per l'Agència de Promoció del Valencià (AVIVA)
de l'Ajuntament de Godella i la
Diputació de València En valencià està més bo.
Aquests establiments repartiran els seus productes en bosses de pa elaborades amb cotó,
amb el lema de la campanya (En
valencià està més bo) i, a més, en
el cas del Cervantes, les bosses

tindran un detall personalitzat
del forn.
«Amb aquesta campanya es
pretén promoure l'ús del valencià en un sector molt específic
del comerç local a l'hora de contribuir a divulgar el coneixement
lingüístic», va comentar el regidor de Promoció del Valencià,
Salvador Soler, qui va valorar
l'esforç i la implicació d'aquests
comerços «per defensar la nostra llengua i, amb ella, la nostra
identitat com a poble».

Inauguració de l’exposició.

Promoció del 51-60 del col·legi Cervantes.

L'exposició de
treballs de l'EPA
marca el final
del curs

Història d’un
retrobament

M

Josep silvestre soriano
membre promoció 1951-1960

és de 800 persones han completat els cursos
oferits per l'Escola Permanent d'Adults (EPA) –en el
que ha sigut el rècord de
matriculacions des que es
va engegar aquest servei.
Alguns dels treballs realitzats per l'alumnat dels cursos i tallers van ser exhibits
en les últimes setmanes del
mes de juny al Centre Cultural Xicranda. Primer van
ser els de Pintura i Vidre i,
posteriorment, els de Ceràmica, Costura, Escriptura
Creativa i Anglès. Aquests
dos últims van conjuminar
esforços en la presentació
d'una sèrie de textos creats
a partir d'unes imatges per
als quals van tenir, a més,
la col·laboració d'algunes
alumnes del taller de teatre.
L'adéu al curs es va
completar amb un berenar d'orxata i fartons i
amb una projecció de prop
d'una hora en la qual es va
veure alguna de les fases
d'elaboració dels treballs
que van estar exposats durant una setmana.

F

a uns tres anys, i coincidint amb el mig segle
que deixàrem l’escola,
uns quants antics alumnes
(Toni Ramada, Juan Quesada,
Pep Caballer, Julián Fernández i el que escriu estes ratlles)
pensàrem contactar amb el
major nombre de companys i
fer un retrobament.
[…] L’inici de l’any commemoratiu del 75 aniversari
del nostre Cervantes féu reviscolar la idea abans esmentada,
encara més perquè hi havia
gent que no s’havia tornat a
veure en eixos 50 anys.
Principalment, Toni Ramada s’encarregà de contactar
amb tots els que poguérem
localitzar. El 30 de gener, data
de l’inici de la commemoració,
ens trobàrem amb Toni Cardo,
Pepe Giner, els germans Paco
i Alfonso Escamilla, Rafa Genís, José Luis Oficial... També
estigueren: Mª Ángeles Vanacloig i la seua germana Mercedes (de la tenda del carrer Cervantes), Alentado i la seua germana, Manolo Cepa, els dos
germans i la germana Peinado
(de Burjassot, com jo) i d’altres

bim n Godella

dones que ens perdonaran que
no ens enrecordem del nom.
Allà acordàrem fer un esmorzar el primer dimecres
del mes al qual vénen els germans Bernanrdo i Felipe García, Antoni Benlloch i Higinio
Tejada. S’hi afegiren després
Enrique Marco, Pepe Alonso,
Felipe Cordero, Canel...
A l’escola hem trobat la
simpatia i l’ajut de la directora,
Amàlia, de Marimar i d’altres
professores, com també del
Taller d’Història de Godella.
Voldríem que les nostres
reunions, els nostres esmorzars, no foren això solament
sinó que donaren pas a alguna
cosa més […]
Cadascun de nosaltres
pensa de manera possiblement diferent dels altres. Però
hi ha alguna cosa que ens hi
uneix a uns xiquets dels anys
50, d’aquells anys grissos, uns
xiquets, majoritàriament, fills
de treballadors, en una escola
municipal de Godella, de la
classe de Don Ricardo. Una
escola que ens ha fet retrobar-nos després de tants anys.
Tal volta, com diu el rellotge de
sol de la nostra escola: «Com
el sol les hores, l’escola ens ha
ordenat la vida»

L’AODL incorporarà 8 Els xiquets del Casino El Grup de Danses
Adéu al curs, sense
nous treballadors
acomiaden el curs
El Poblet tanca l'any complexos
Godella s’ha acollit al Pla conjunt d’ocupació amb Conselleria i Diputació. La borsa
de l’AODL servirà per cobrir la campanya
de sensibilització de l’horta, la d’atenció als
comerços, la Biblioteca, la brigada d’obres,
l’Área econòmica, la d’Informàtica i la de
tècnic d’animació sociocultural

Les obres de Saül Gómez Soler van servir a l’alumnat de Primer de Llenguatge,
l’Orquestra Infantil i la Banda Infantil per
a dir adéu a l’any escolar van ser els d'Iniciació els que van posar banda sonora al
final del cursamb un muntatge al més pur
estil Broadway.

Seguidilles, malaguenyes, fandangos,
jotes… el Grup de Danses El Poblet va
acomiadar el curs amb una exhibició de
balls tradicionals en què prop de mig
centenar de dansarins van pujar a l'escenari del parc del Molí acompanyats per
la rondalla Apa i Teresa Segarra.

L'alumnat del grup de teatre de Primer
de Batxillerat del Sant Bartomeu va dir
adéu al curs escolar amb una obra que va
convocar, centenars de persones al Capitoli. Joan, el Cendrós, de Carles Alberola,
i Roberto García va ser la peça escollida
pel professor i director Josep Ferriol.

bim n Godella
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Benestar social
Godella puja a «El
tren de la libertad»
Godella, en la projecció simultània

U

n centenar de persones va assistir el passat
10 de juliol a la projecció de Yo decido. El tren de la
libertad, el documental realitzat per l'Associació de Dones
Cineastes i de Mitjans Audivisuals (CIMA) sobre la iniciativa que va mobilitzar milers de
persones des de tots els racons
del país fins a Madrid, per a
manifestar-se, el passat 1 de
febrer, contra l'avantprojecte
de llei de Gallardón i exigir
que es mantinga vigent l'actual Llei de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs.
Godella es va sumar a la
projecció simultània que es va
realitzar en multitud de ciutats de tot Espanya. L'acte va
ser presentat per l'alcaldessa
de Godella, Eva Sanchis, i la
regidora de Serveis Socials,
Rosa Barat, i va tenir la col·laboració del Cercle Podemos
Godella representat per Mamen Esteve. «En dos anys que
porte de regidora crec que és
la primera vegada que assis-

Els regidors de Joventut, Festes i Benestar Social encapçalaren la Volta a peu.

La Setmana dels Majors,
del 29 al 5 d’octubre

C
Els assistents a la projecció reprodueixen el símbol de la llibertat sexual femenina.

tisc a un acte en el qual totes
les persones que presidim la
taula som dones –va comentar
Sanchis–, però aqueixa és la
realitat d'una societat en què
la dona encara ha de lluitar
per aconseguir una normalitat
institucional i, el que és pitjor,
per drets que se suposava que
ja havíem conquistat».
«Aquest equip de govern
ha presentat una multitud de

mocions en contra d'aquesta llei masclista i retrògrada,
fundada en principis religiosos i que ens retorna 30 anys
arrere», va advertir amb contundència Rosa Barat.
Esteve, per la seua banda,
va llegir el manifest contra
aquesta norma l'aprovació
definitiva de la qual s'ha retardat per a fer-la coincidir amb
l'època vacacional.

om cada any, en acabar la
Setmana de la Joventut,
Godella dirigeix la seua
mirada cap als més majors. Del
29 de setembre al 5 d’octubre,
la Regidoria de Benestar Social
organitzarà tot un seguit d’activitats per homenatjar-los en la
Setmana de la Tercera Edat.
La inauguració tindrà lloc
dilluns dia 25 de vesprada. Entre altres activitats, es farà un
homenatge a les persones majors de 100 anys i la tradicional
Volta a peu després de la qual, es
farà un esmorzar de germanor
al jardí dels Mestres Senabre.
L’exhibició de tallers i gimnàstica de manteniment se celebrarà el divendres de matí. De

vesprada, tindrà lloc La dona en
el cant tradicional, una xarrada
de Josemi Sánchez amb la participació de les cantadores Teresa
Segarra, Empar Sanchis i Lluïsa
Mompó –amb cuplés, havaneres, romanços, cant d’estil...
Dissabte se celebrarà un dinar i el lliurament de premis
dels jocs populars –petanca, dòmino, parxís, truc i birles.
Diumenge està prevista l’eixida al Palau de la Música on se
celebrarà el festival CIMA.
En el moment de tancar
aquest BIM s’estava acabant de
concretar la programació, en
què quedava pendent de confirmació una excursió i alguna
xarrada informativa.

L'Ajuntament concedirà, un any
més, les ajudes a la cooperació
El nou microlloc de Dependència.

Dependència,
també en el web
de godella.es
El portal d'Internet de l'Ajuntament de Godella (www.
godella.es) ha incorporat en
l'estructura un nou microlloc
web. En aquesta ocasió, es
tracta del Departament de
Dependència (www.godella.
es/dependencia) el que visualitza la seua activitat a través de la xarxa després de la
implementació de les pàgines
d'Agermanament i de l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local.

L

a Regidoria de Serveis
Socials ha anunciat
l'obertura del termini
per a sol·licitar les subvencions
per a activitats o projectes de
desenvolupament cultural,
social i econòmic en països en
desenvolupament. La finalitat
dels projectes s'haurà de basar
a donar suport als països del
Tercer Món en la consecució
d'un desenvolupament sostingut, mitjançant la realització
de projectes que permeten
mobilitzar els recursos endogens en els mateixos, fomentar
el desenvolupament integral
de la zona en la qual es materialitze l'ajuda, contribuir al
autoabastiment de les necessitats bàsiques...
Podran sol·licitar la subvenció les associacions sense
fi de lucre que estiguen prèviament inscrites al Registre Mu-

L’alcalde va inaugurar el curs

L’AODL oferí
un curs de
videocurrículum

Cabanya a El Bañado (Paraguai).

nicipal d'Associacions Veïnals,
prioritàriament, les ONGs domiciliades en el terme municipal de Godella i aquelles els
socis peticionaris de les quals
estiguen empadronats a Go-

della un any com a mínim i
assumisquen la representació
de l'ONG a la qual pertanyen.
El termini de presentació
d'instàncies conclou el 19 de
setembre de 2014.

L’Agència d’Ocupació i
Desenvolupament Local i la
Regidoria de Comunicació
van oferir un curs en què,
les persones desocupades de
Godella, van aprendre a elaborar un videocurrículum
amb el qual millorar les seues possibilitats d’entrar en
el mercat laboral. Repassaran les fases del projecte des
de la planificació a la postproducció, passant pel guió
i pel muntatge.
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Especial festes
Les festes es
tanquen amb
l’espectacular
castell de Ricasa

D

es que el divendres 8
d’agost es ferira la primera pilota de les semifinals
del Campionat a llargues Josep
Manel Torré i Cepa, les festes de
Godella van oferir emocions, rialles, solidaritat, il·lusió, pólvora
i molta música. Amb la pilota es
donà el tret d’eixida en un torneig
que s’adjudicà un combinat format per Dani, Estiven i Marc sobre Xavi, Enric i Tarín. Alhora, els
fadrins repartien els ciris només
unes hores abans de la primera
solta i prova de vaques. Enguany,
dues penyes taurines s’estrenaven en l’organització dels festejos
de bous, La Cuna i Astireu. Ja el
dia 14 s’obria el teló oficialment
amb la cavalcada i el pregó. El
text de Pedro-Fernando Gálvez
va estar interpretat per Antonio
de Padua, José Vicente Pérez, Juli Leal –que va exercir també de
coordinador– i per Tatiana Prades que va rebre les festes a ritme
d’habanera. Poques hores abans,
la cantadora oferia un avanç del
pregó a la residència de majors
La Saleta amb la participació activa de l’alcaldessa, Eva Sanchis,
i del regidor de Festes, Hermenegildo Estellés, i de Joventut,
Josep Manel San Fèlix. A la nit,
la festa Sopar i ballar del Casal de
la Pau va fer front a la pluja que
no va impedir que centenars de
persones participaren en la festa
solidària que disposà de la col·laboració, un any més, de l’Associació de Comerciants de Godella.
L’endemà, les clavariesses de la
Mare de Déu de l’Assumpció, visqueren un dels dies més emotius.
50 anys després que celebraren
la festa del Rosari, ara, tornaven
a col·locar-se la mantellina per
desfilar a la processó. Una de les
sorpreses més aplaudides va ser
la que aqueixa mateixa nit donà
la Quadrilla Moltes Rises, amb
els músics de la xaranga Al-Sandrè al carrer de l’Abadia i que deixava pas al cap de setmana més
intens. Dissabte clarejava amb
l’apertura de portes de l’exposició
de trens a escala que durant dos
dies rebia desenes de curiosos i
aficionats. L’oratge no acompanyà en una de les iniciatives de
la Regidoria d’Esports, el parc
aquàtic de la Piscina d’Estiu. De
vesprada, la duta de sant Antoni
va ser el prolegomen d’un dels esdeveniments més populars. Vora
1.800 persones participaren a les
paelles organitzades per l’Ajuntament al parc del Molí. Amb
arròs es tancà la nit del 16 i amb
arròs s’obrí el 17. Les calderes
congregaren també centenars
de persones acompanyades pels
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Especial festes
músics de la Banda del Casino
que amenitzaren l’espera. A la
vesprada, els ninots Bailajuegos
estrenaren les pequefestes abans
de la missa i la processó en honor
a sant Antoni que, tot i no tindre
enguany confraria, va estar ben
concorreguda. Paral·lelament, els
Mamelucs oferien, al Xiringo, la
vesprada del quinto i tapa i el
monòleg de Cañi. Dilluns continuà el frenètic ritme d’activitats
amb una nova edició del parc
aquàtic i la batalla del vi organitzada per la penya Els Moliners,
que s’estrenaren en aquestes
festes amb un alt nivell de participació i propostes novedoses.
Després de la destrellatada guerra, el dinar popular va obrir boca
abans del berenar d’abonats. Ben
farts i amb les forces carregades,
la cursa per l’Horta dels Mamelucs erigí Inma Chirivella (del
Triatló Godella) i Vicente Guanter en els flamants guanyadors
de la caixa de verdures. Dimarts
19, els menuts van col·locar-se
el gorro de cuiner i elaboraren
unes suculentes pizzes gràcies a
la col·laboració del forn dels Paiportins, la Burra Vella i el grup
júnior Som Rent. Encara enfarinats, els castells i els jocs inflables
coronaren un dia eminentment
infantil per donar pas a la nit dels
adults. 900 pans prenyats de pisto i magre van repartir-se entre
els abonats del Salvador i del
Rosari. La mascletada nocturna
oferida per Vicent Caballer tancà
la jornada. De nou la pequefesta,
en aquesta ocasió l’espectacle del
Pirata Cor de Llanda, va servir
per arrancar el dia 20 en què la
Duta del Salvador prengué el
protagonisme. L’endemà, la festa dels fanalets va tornar a reunir
desenes de xiquets davant una de
les tradicions recuperades per a
aquestes dates el resultat de la
qual el pogueren comprovar els
més majors al sopar de jubilats
on acabaren el cercavila nocturn
els artistes. Els contrastos de les
propostes nocturnes cobriren
tots els gustos, a l’antic escorxador tenia lloc la Nit de rock
mentre que Apa i la rondalla del
Grup de Danses oferien la Nit
d’albades. Ja entrats en la recta
final, divendres, després de la
festa infantil i la ruta dels bars,
les comparses de Moros i Cristians encetaven la seua particular
festa amb el sopar de germanor i
la desfilada informal, aperitiu de
la gran desfilada de gala de dissabte. Diumenge 24, dia de sant
Bartomeu, la matinal motera
arrancà l’últim i intens dia de les
festes patronals al qual no faltà el
sobretaules, la mascletada –que
enguany llançà Vicent Caballer–,
la missa i la processó amb totes
les imatges –inclosa la de sant
Sebastià, el patró de Godella–, i
l’espectacular castell de Ricardo
Caballer amb què es tancaren les
festes de 2014.
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Processó del sant soterrament.

Èxit de participació a
la Setmana Santa

L

'encontre entre la Mare
de Déu del Rosari i el
Salvador va tancar, com
mana la tradició, la Setmana
Santa de Godella. El Diumenge de Resurrecció va congregar centenars de persones en
la processó matinal en què, a
més, van participar els clavaris i les clavariesses del 2014
així com els de promocions
anteriors –inclosa una representació de clavariesses que
ha commemorat el 50è aniversari del seu regnat.
Va ser un dels actes més
emotius d'una setmana que
havia arrancat el divendres 11
d'abril amb la missa cantada,
en honor a la Mare de Déu
dels Dolors, pel Cor Sant Bartomeu. L'autor dels estudis
que desvetlen l'autèntica autoria del Crist del Sant Sepulcre, Pedro-Fernando Gálvez,
va ser, enguany, l'encarregat
de fer el pregó. El Diumenge de Rams es van presentar

els xiquets que van prendre
poques setmanes després la
comunió i es van beneir els
rams, tant a la parròquia de
Sant Bartomeu, com al convent de les Saleses i a l'ermita
del Salvador. El viacrucis que
commemora les 15 estacions
de Jesús en el seu calvari es
va celebrar el Dijous Sant, a
les Saleses, i el divendres, al
bosc del Sagrat Cor; el mateix
dia que, de vesprada, tenien
lloc els oficis de la passió i la
posterior processó del sant
soterrament en la qual van
participar les tres confraries
organitzadores de la Setmana Santa, amb les seues tres
imatges, en una multitudinària marxa.
La vigília del dissabte
també va ser celebrada als
quatre temples de la localitat,
Sant Bartomeu, les Saleses, el
Salvador i l'ermita de Campolivar. Un acte que va precedir
el Diumenge de Resurrecció.

PROCESSÓ DEL CRIST. TANCAMENT DE LES FESTES.
El diumenge següent al dia de sant Bartomeu es va celebrar
la processó del Crist amb la participació de les clavaries i
centenars de devots de la localitat.

Processó de la Mare de Déu dels Desemparats.

La Mare de Déu, en el
mes de Maria
devís capilla oferí una conferència

L

'intimisme i la meditació de les oracions per a
acomiadar els confrares
difunts van posar fi als actes de
celebració en honor a la Mare
de Déu dels Desemparats que,
durant dues setmanes, van tindre lloc a Godella. Per a llavors
la imatge de la patrona ja havia eixit en processó la vesprada del diumenge després de la
missa cantada pel Cor de Sant
Bartomeu. Custodiada per un
centenar de persones –amb el
regidor de Festes, Hermenegildo Estellés, tancant la comitiva
i escortada per quatre regidors
del Partit Popular– la Mare de
Déu dels Desemparats va recórrer els carrers de Godella
des de l'exconvent de les Carmelites fins a la parròquia del
Salvador. La Banda del Casino
Musical de Godella també va
acompanyar la imatge en el seu
fervorós itinerari amb el qual
s'arribava a la recta final dels
actes que havien començat el
dia 8 amb el besamans públic
i el lliurament de medalles als
nous confrares.
La peregrinació anual, que
va eixir a la 1.30 hores de la
matinada des de la parròquia
de Sant Bartomeu de Godella
fins a la basílica de València, va
permetre a les persones participants arribar al Descobriment
per a honrar la patrona i el dia

Missa dels confrares, conferència de Devís Capilla i besamans.

14 van continuar aprofundint
en la veneració, al costat del
president dels Seguidors de la
Mare de Déu de València, Juan
Arturo Devís Capilla, qui va
oferir una concorreguda xarrada amb el títol Història d'una
devoció, al saló d'actes de Serveis Socials. Devís Capilla va
centrar la intervenció a resumir
els 600 anys d'història de la
imatge de la Mare de Déu dels
Desemparats, que en l'actualitat es troba a la Basílica de Va-

lència, així com a aclarir l'origen de la imatge de la Verge:
una imatge «jacent», fet que es
pot comprovar per la inclinació
del cap, motiu pel qual els valencians coneixen la Mare de
Déu com la Geperudeta.
La Confraria va valorar el
bon acolliment que havia tingut
el canvi de data de la commemoració que, per primera vegada, s'ha celebrat al mes maig
en lloc de celebrar-la després de
les festes patronals d'agost.

bim n Godella
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Godella es prepara
per al 9 d'Octubre
L’ajuntament s’inaugurarà el dia dels valencians

L

a celebració del 9 d’Octubre a Godella compta,
cada any, amb un major
nombre de participants i activitats que omplin de contingut
la commemoració de l’entrada
a la ciutat de València del Rei
en Jaume I l’any que la va conquistar, el 1238.
Com ja ve fent des de fa uns
anys, la Falla Cervantes-Sant
Blai serà la primera a bolcar-se
en aquesta efemèride i ho farà
amb la fira medieval que, el
cap de setmana anterior, ocuparà el cap de setmana del 4 i
el 5 d’octubre. Dissabte 4 d’octubre s’obrirà al públic el mercat a partir de les 11 del matí i
compartirà el centre d’atenció
juntament amb els unflables
que s’instal·laran a l’interior
del pati del casal. A les 15 hores arribarà el moment de recuperar forces amb les paelles
i, de vesprada, s’incorporaran
a la festa els jocs per a menuts
tirar la ferraura, tirar de la corda, les carreres de sacs, el sambori i un taller de maquillatge.
Per als adults, se celebrarà el
campionat de truc.
A les 20.30 hores, des del
carrer de Santa Bàrbara i fins
al pati del casal per Sant Blai,
es farà la recreació de l’entradea mora i cristiana i el parlament, després del qual, es cantarà l’himne de Godella.
No faltarà, per la nit, el concurs d’all-i-oli (la inscripció del
qual té un preu de 2 euros i cal
dur el morter i la massa) ni la
torrada de blanc i negre. La
jornada es tancara cap a les 24
hores, després que es farà l’acte de lliurament de premis dels
concursos de truc i all-i-oli.
Diumenge dia 5 continuarà el mercat així com els unflan¡bles i els jocs per a grans
i menuts. A les 15 es farà una
fideuà i, cap a les 18, es farà la
cloenda dels actes.
El dia 8 prendrà el relleu el
Grup de Danses El Poblet amb
l’aplec de danses que discorrerà pel carrer Abadia i acabarà a
la plaça de l’Església amb una
picadeta i un sarao nocturn.
«El 9 d’Octubre és el dia
dels valencians i ens sentim
orgullosos que el teixit associatiu, any rere any, s’implique en
una celebració que tant significa culturalment per a aquest
poble», assenyalà el regidor de
Festes, Hermenegildo Estellés.
El dia de la Comunitat
Valenciana, el 9 d’octubre,
començarà amb l’apertura
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Ambdues bandes, a la foto.

L'Aixequella
deixa empremta
a Hondarribia
«Ningú podia anticipar que la
xaranga l'Aixequella anara a
deixar tanta empremta en la
nostra fanfarre, i a la nostra
ciutat». Amb aquesta valoració, va acomiadar Javi Sanz,
un dels fundadors d'Abiyuan,
la xaranga godellenca, que va
viatjar el cap de setmana passat fins a Hondarribia convidada per la fanfarre local.
Junts, van ambientar els carrers de la ciutat durant la jornada del dissabte, amb cercaviles al matí i a la vesprada, en
els quals van interpretar obres
conjuntes i per separat. A més
de la música, l'agrupació basca
va organitzar un complet cap
de setmana en què els músics
valencians van gaudir de l'ambient de la localitat, l'entorn i
la gastronomia.
Guillem Torró, membre de
la xaranga l’Aixequella, va assegurar que treballen en «nous
projectes perquè ells puguen
gaudir de Godella, com nosaltres ho hem fet allí».

L’Aplec de danses tindrà lloc el dia 8 d’octubre.

V Trobada de cant
d’estil a Godella

Al concert de la Banda, al mercat medieval, a la partida de pilota i a les calderes, s’hi afegirà la inauguració de l’Ajuntament.

de portes de l’Ajuntament de
Godella que s’inaugurà oficialment després de la rehabilitació integral a què ha estat
sotmés. A les 11 hores, el carrer
Major recuperarà un del seus
usos tradicionals, el de carrer
de pilota. El CP Godella organitzarà una exhibició abans
del concert que la Banda del
Casino oferirà a la plaça de
l’Església.
Per últim, a les 14 hores,
es repartirà l’arròs amb fesols

“

El 9 d’Octubre
és el dia dels
valencians
i ens sentim
orgullosos que el
teixit associatiu,
any rere any, s’implique
en una celebració que tant
significa culturalment per a
aquest poble”.

Hermenegildo estellés
regidor de festes

i naps que es cuinarà al jardí
dels Mestres Senabre (parc
dels Jubilats). Els tíquets estaran a la venda dimecres 1,
dijous 2, divendres 3, dilluns
6 i dimarts 7 als jubilats fins
completar 250 racions. Caldrà portar recipient ja que no
s’instal·laran taules.
Aquesta programació s’estava elaborant en el moment
de tancar aquest BIM pel què
podrien produïr-se modificacions.

El Grup de Danses El Poblet celebrarà el pròxim dissabte 13 de
setembre una nova edició de la
Trobada de cant d’estil a Godella. Serà la quinta ocasió en què
cantadors de tot el País Valencià
es donen cita al poble per compartir una vetlada de música i
gastronomia al parc del Molí.
L’escola de cant del Poblet
que dirigeix Josep Aparicio Apa
tornarà a exercir d’amfitriona
en una nit a la qual s’afegiran
els cantadors d’escoles d’altres
localitats de la comarca així
com professionals, acompanyats dels músics de la rondalla
de la formació godellense. Cant
d’estil i albades que no deixaran cap tema d’actualitat sense
tractar.
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Villanueva es
consagra a Godella
l’stage portà a von weber i txaikovski

A

lejandro Villanueva és,
probablement, l’última
de les figures que Godella aporta al món de la música del nostre país. Als seus 26
anys, el deixeble de Joan Enric
Lluna ha deixat de ser una promesa per a entrar a formar part
de l’Olimp dels grans intèrprets
nacionals i, l’11 de juliol, en va
deixar una demostració tangible al concert que va oferir l’Orquestra Simfònica Segle XXI a
Godella, en el qual va actuar de
solista. El Concert n. 1 en fa menor de Carl Maria von Weber
obrir una nit en la qual l’escenari del Capitoli es va quedar
menut. Prop de 60 músics, dirigits pel prestigiós Jordi Mora,
van acompanyar Villanueva en
el romàntic passeig per la peça
del cosí polític de Mozart. El
solista godellenc va completar
una interpretació antològica
que va dedicar a Enric Cullell i
que va culminar amb una perllongada ovació.
«És un luxe per a qualsevol
músic poder participar en una
experiència com aquesta i espere que el públic la valore com
ho fem els músics que hi hem
participat», va assenyalar el regidor de Cultura, Ferran Vilella.
Després de l’emotiu final
de la peça, l’Orquestra encara
va créixer més fins a arribar als
80 músics, 7 d’ells, de Godella,
amb els quals va començar,
com un murmuri, la Simfonia
n. 5 en mi menor de Txaikovski. Un altre dels autors per
antonomàsia del Romanticisme que escriuria la següent in-

Un dels indrets més concorreguts en les edicions anteriors.

XI Premi de Pintura
Ràpida, Godella i el
seu entorn

P

Alejandro Villanueva dedica l’actuació a Enric Cullell.

“

És un luxe per a
qualsevol músic
poder participar
en una
experiència com
aquesta i espere
que el públic la valore com
ho fem els músics que hi
hem participat”

FERRAN VILELLA

regidor de cultura i comunicació

troducció a l’obra: «Submissió
total davant de la destinació o,
cosa que és el mateix, davant
de la predestinació ineluctable de la providència. Allegro I.
Murmuris, dubtes, retrets. II.
No valdria més lliurar-se per
complet a la fe? El programa és
excel·lent si puc arribar a realitzar-lo.» El lliurament incondicional al patiment i a la passió
es va desprendre de les desenes
de violins sonant a l’uníson, del
diàleg entre el clarinet de Rafael Fernández amb el fagot de
José Antonio Cremades i de la
trompa d’Antonio Rodríguez
amb l’oboè de Ferran Vilella.
60 minuts de música dramàtica i colorida que, de nou, van
concloure amb l’ampli reconeixement del públic.

er onzena vegada, Godella acollirà artistes de
diferents parts d'Espanya, especialitzats en tècniques de pintura ràpida, que
participaran en l'XI Premi
de Pintura Ràpida, Godella i
el seu entorn. L'Ajuntament
mateix, amb Ricardo Caballer
i la família Rodríguez Bronchú, a més d'empreses com
ara R&B Asesores, Heladeria
Je’s i El almacén de Godella,
oferiran suculents premis que
oscil·len entre els 500 i els
1500 euros. Com és habitual,
el consistori també guardonarà el millor artista local.
Un any més els pintors envairan els carrers de Godella
amb els seus llenços, que arreplegaran a primera hora del
matí del 13 de setembre, a Villa Eugenia, i que hauran d'entregar abans de les 16 hores ja
finalitzats, amb les seues particulars mirades sobre Godella
i el seu entorn. Després de la

decisió, que el jurat emetrà el
mateix dia a les 20.30 h, les
obres premiades s'exposaran
a la sala principal del Centre
d'Art a partir del dia 16 de setembre i fins al 10 d'octubre.
L'Ajuntament lliurarà un
premi de 1.500 euros i un
altre de 500 al millor artista
local, a més de dos premis de
150 euros en material. Per la
seua banda, la família Rodríguez Bronchú retribuirà amb
1.000 euros una obra, R&B
Asesores i Heladeria Je's amb
600 i El almacén de Godella,
amb 150 euros en material de
belles arts.

«Babas de caracol», de María
García-Lliberós

La Banda del Casino també se’n va de vacances. La Banda del Casino
Musical va ser l’última formació cultural de Godella a tancar el curs
escolar. Ho va fer amb el concert que s’integra en la campanya de
música de banda, corals i orquestres de la Diputació de València.

Una telefonada, d'un desconegut, amb un encàrrec milionari:
Pedro Ribera ha d'escriure una
novel·la inspirada en la biografia de Berta Astomi, recentment
morta. Així comença l'última
novel·la de María García-Lliberós, Babas de caracol. La Biblioteca de Godella va acollir la
presentació de la nova edició.
L'arquitecte, columnista i, «sobretot, amic» Rafael Rivera va
ser l'encarregat de presentar
aquesta novel·la.

bim n Godella
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Godella produeix «Tarquinius»,
una òpera de Benjamin Britten
Els dies 4 i 5 d'octubre es representarà al capitoli en doble sessió

D

issabte 4 i diumenge
5 d’octubre. Són els
dies programats per a
l’estrena al teatre Capitoli de
l’òpera Tarquinius (The rape
of Lucretia), de Benjamin
Britten, amb la direcció musical del pianista godellenc
Jorge Giménez, membre de
l’Òpera Nacional de París; la
direcció escènica de Tono Berti, i la producció de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Godella. «Tarquinius és el
resultat de molts mesos de treball que per fi veuen la llum.
És un projecte ambiciós del
que ens sentim molt satisfets
amb el resultat que ara presentem al públic godellenc i
valencià aficionat a l’òpera i a
l’art en general», afirmà Ferran Vilella, regidor de Cultura
i Comunicació.
L’obra que s’estrena al Capitoli té una durada aproximada de dues hores i és una
adaptació de l’òpera original,
amb llibret de Ronald Duncan, estrenada en 1946 a Anglaterra, amb llibret de Robert
Duncan i amb títol homònim
del llibre en el qual, alhora,
està basada: Li viol de Lucrèce,
d’André Obey. Si aquella obra
tenia com a escenari la Roma
imperial sota el domini dels
etruscs, uns cinc-cents anys
abans de Crist, la versió que
ara s’estrena a Godella és una
adaptació contemporània en
la qual dos cors, un de masculí
i un altre femení, representen
a reporters de guerra i personal sanitari d’un campament
de refugiats immiscuïts en un
conflicte bèl·lic. La confrontació entre la maldat de l’antiheroi Tarquinius i la puresa
de la protagonista Lucrècia
marquen el desenvolupament
de l’òpera, la trama escènica
de la qual ha sigut revisada
en aquesta adaptació perquè
el punible acte de violència
que l’antiheroi comet contra la
protagonista siga representat
amb una visió més crítica i reprensible que en la seua versió
original. El rol de Tarquinius
adquireix protagonisme precisament per a recriminar la
crueltat del seu acte vexatori
contra Lucrècia, que acaba suïcidant-se. «Extrapolar aquesta història de l’Antiguitat a
una situació contemporània
és la manera de denunciar les
agressions que totes les guerres han provocat al llarg de
la història», explicà el direc-

L’arriscada escenografia ideada per Tono Berti disposarà de la col·laboració de l’alumnat de batxillerat del col·legi Sant Bartomeu.

sitat orquestral, d’influència
barroca, que hàbilment barrejada amb les veus atorga a la
música una força dramàtica
carregada d’emocions de principi a fi», explicà el director
musical de Tarquinius, Jorge
Giménez.
videoreporters
Benjamin Britten.

El joc de llums i vídeos tindran gran protagonisme en la representació.

tor d’escena, Tono Berti. En
la construcció de l’escena han
participat els alumnes del col·
legi Sant Bartomeu sota la coordinació de Josep Ferriol.
els músics

A més dels cors, l’òpera disposa d’un nodrit grup de músics professionals, molts d’ells

Fragment del cartell, dissenyat per Pili Rodríguez.

formats en la fèrtil escola godellenca, inclòs el mateix director musical de Tarquinius.
Vora una quinzena de músics
participaran a l’òpera, on s’escoltaran instruments com ara
l’oboè, el clarinet, el piano,
l’arpa, la flauta i el contrabaix,
entre uns altres. Respecte a la
part musical, «aquesta parti-

tura ens ofereix un gran conjunt de recursos expressius
que van des de la més afable i
calma felicitat que s’expressa
en alguns dels conjunts femenins fins la més caòtica, fosca
i descontrolada força que mou
Tarquinius. «Amb tot, s’asoleix
una música carregada de dramatisme i emocions, una den-

Com a novetat, la present proposta escènica inclou la projecció de dos vídeos sobre les
parets laterals del teatre que
seran exhibits durant la representació de l’òpera i que simbolitzen el tractament informatiu
que se sol donar a les imatges:
un càmera professional gravarà en directe en escena, com
a representació de la versió
oficial; un enregistrament no
professional presa pels narradors, com a representació del
que no sol oferir-se en els informatius i un plànol fix amb
gran angular des del sostre del
teatre, com a representació de
la visió subjectiva de la mirada
de la divinitat.
Es tracta de la segona òpera que Godella ofereix des de
la rehabilitació del seu teatre.
Ara fa un any i mig, Nabucco,
la tragèdia lírica en quatre actes de Giuseppe Verdi, va omplir el Capitoli el passat mes
de març de 2013. En aquella
ocasió, la producció va anar a
càrrec d’Ópera 2001.
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L’Orquestra del Festival amb Carles Marín al piano.

Antón García Abril homenatjat al
Festival de Música de Cambra

E

l reconegut compositor
de El hombre y la Tierra, Los santos inocentes,
Sor Citroën i Vente a Alemania,
Pepe, entre altres, Antón García
Abril, va assistir a l’homenatge
que l’Associació d’Amics de la
Música de Cambra de Godella li
va retre amb motiu del seu 80è
aniversari. «He hagut de venir
fins a Godella per a escoltar
dos de les interpretacions més
brillants de les meues obres
que he sentit mai», va afirmar
emocionat i agraït aquest
aragonès Premi Nacional de
la Música. Es tractava de Los
cantos del plenilunio, per a flauta i violí, que van interpretar
Álvaro Octavio i Juan Carlos
Garvayo, i del Quartet d’Agrippa, en el qual van demostrar les
seues qualitats Goga Dimxevski,
Alejandro Friedhoff, Juan Carlos Garvayo i Joan Enric Lluna.
El comiat, al ritme del jazz de

Antón García Abril.

Músics a l’ermita de Campolivar.

Paquito D’Rivera, i els solos de
Dimxevski i Friedhoff van precedir el regal d’aniversari amb
les variacions del Happy Birthday de Peter Heidrich.
Un final emotiu per a un
festival que havia començat en
plena tempesta de dijous i en
el mateix escenari, el teatre Capitoli. Amb un públic entregat
que va poder gaudir del Quintet Frontela, format per joves
talents, que interpretaren Three

shanties de Malcolm Arnold.
A continuació, el Trio Hob XV
25 de Joseph Haydn va ser interpretat per Rafel Jezierski,
Víctor Ambroa i Carles Marín.
Moonwinds Ensemble, sota la
direcció artística de Joan Enric Lluna, va acabar amb la Schubertiada Octet D. 803 en fa
major, de Franz Schubert.
L’endemà, el protagonisme
va ser per als joves. El concert
va arrancar amb el duo de Tarek

Tebsamani i Pablo Ballester, que
va fer pas al primer moviment
del Quartet Op. 64 n. 5 The
Lark, de Haydn. Posteriorment,
el Quintet Frontela va tornar a
l’escenari, aquesta vegada amb
l’obra de Salvador Brotons, Essentiae Vitae. El mateix quintet
va culminar la vesprada amb la
saxofonista Beatriz Tirado, que
abans havia tocat Periplé, de
Paul Mefano. Junts, van oferir
Scaramouche, de Milhaud.
Dissabte a la nit, l’ermita de
Campolivar va rebre el tercer
concert del festival. Joan Enric
Lluna, Alejandro Villanueva
i Higinio Arrué interpretaren
el Trio KV Ahn 229 per a dos
clarinets i un fagot de Mozart.
Li va seguir el Quintet per a
trompa i cordes KV 407 també
del compositor austríac. En la
següent obra, Lluna va tornar a
l’escenari amb Matthew Baker
i la sorprenent interpretació i
ovacionada peça jazzística del
Benny’s Gig per a clarinet i contrabaix de Golud. La vetlada va
acabar amb el Quartetto de Gioacchino Rossini.
Sense a penes temps per a recuperar-se, va arribar l’orquestra del Festival, una experiència
«certament contradictòria en
un festival de música de cambra
però que ens permet reunir-nos
en l’escenari a tots els músics
que participem aquests dies i
compartir una obra», tal com va
assenyalar Lluna, qui va deixar
el clarinet per a dirigir la Simfonia n. 45 en fa sostingut menor
de Joseph Haydn. En la segona
part van fer la seua aparició Mozart, amb el Concert per a piano
n. 17 en el qual Carles Marín va
actuar com a solista, i els Aires
gitanos de Sarasate, amb el genial Goga Dimxevski al violí.
Va ser la virtuosa catifa roja
perfecta per a rebre el gran protagonista del Festival, García
Abril, qui abans de la cloenda,
va oferir una pedagògica xarrada-sopar en què els assistents
pogueren gaudir amb la paraula
i l’obra d’un dels savis de la música que ha posat banda sonora
a multitud de generacions.

bim n Godella

Mireia Muñoz
emociona amb
el saxo
El teatre Capitoli de Godella
va acollir el concert de saxo
que Mireia Muñoz va oferir
a amics, familiars i públic en
general. Amb 22 anys, Muñoz celebra ser ja música
professional després d'haver
finalitzat els estudis superiors de saxo al Conservatori
Professional de Música de
València Joaquín Rodrigo.
Passades les 20.15 h i després d'una breu introducció
de la carrera professional de
Mireia Muñoz, va començar
el concert. Acompanyada al
piano per Amparo Ferris,
Muñoz va interpretar obres
de la compositora francesa Anada Gotkovsky i del
francès Alfred Desenclos.
El moment més emotiu va
arribar quan la saxofonista
va interpretar Colorín colorado, obra composta per son
pare, Muñoz Valls, present
entre el públic, amb la qual
Muñoz va optar als estudis
mitjans de saxo quan era tan
sols una xiqueta.
«Aquest és un homenatge a mon pare. Moltes gràcies», va comentar Muñoz
abans d'interpretar els tres
moviments que componen
la peça –El príncep, La
princesa i Final–, a la qual
va seguir un descans breu.
Per a la part final del concert, la saxofonista va recuperar Historias del tango,
del compositor argentí Astor Piazzola, i va concloure
amb Memorias, del jazzista
Pedro Iturralde.

Alfaro es queda per
sempre a Godella

Ferri exporta la
mostra «Ex-libris»

El Cor Lambert Alonso El paisatge urbà
oferí el seu concert d’Aguilar a Cubofun

La família d’Alfaro obrí el passat 26 de
juny el Museu Alfaro al seu antic taller. El
mateix dia, el ple de Godella aprovava per
unanimitat el canvi de nom del carrer on
s’hi troba per avinguda Andreu Alfaro.

L'artista godellenc Josep Ferriol va traslladar la seua particular biblioteca a la Casa de Cultura de Montcada, on s'exposà la
seua última col·lecció plàstica els passats
mesos d'abril i maig.

Amb un repertori ben treballat i que ha
acompanyat la formació tota la temporada, el Cor Lambert Alonso va tancar
l’exercici amb un concert en el marc del
programa Retrobem la nostra música.

El passat mes de maig, l’artista local Raquel Aguilar va oferir un taller de collage
per a xiquets de 5 a 10 anys al Cafè-Taller
Cubofun del carrer Ample. Una aproximació plàstica a la ciutat informal.

bim n Godella
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Dena DeRose va tancar el festival amb un concert antològic.

Gothejazz tornà a
enlluernar Godella

La big band casino musical inaugurà el festival

I

gual que en la primera edició, el Festival Internacional de Jazz de Godella va
arrancar, el passat 26 de juny,
amb la inconfusible melodia de
la Big Bang Casino Musical de
Godella, una vegada més, sota
la direcció de Manuel Valls. El
Jardí de Villa Teresita va ser
novament l’escenari triat per
l’Ajuntament de Godella per a
continuar amb aquest festival.
«Gràcies a tots pel vostre suport i benvinguts a un poble on
ens comprometem amb la cultura perquè l’art forma part de
la nostra essència de poble; esperem que gaudiu amb un programa que hem preparat amb
molta il·lusió i exigència», va
comentar el regidor de Cultura
i Comunicació, Ferran Vilella.
Quiet lady, de Tom Garby
va ser una de les interpretacions més aplaudides en un
concert en què la big band local va presentar el seu renovat
repertori juntament amb algun
dels seus clàssics com Fever,
per a la interpretació del qual
van disposar de Lola Granell.
La mítica cançó que fóra popularitzada per Peggy Lee i For
once of my life, de Stevie Wonder, van ser els temes en els
quals va intervenir la jove cantant. Child is born, del trompetista nord-americà Thad Jones, va ser la penúltima cançó
que sonà, a la qual va seguir La
samba del gringo, tancada amb
un esclat d’aplaudiments.

La Big Band Casino Musical de Godella, Vilella, O’Sister! i Vicente Macián.

“

A continuació va arribar
Godella és un
el torn del Taller de Jazz de
poble on ens
Sedajazz, el bressol del jazz
comprometem
dels grans intèrprets de tota
amb la cultura
la Comunitat Valenciana. La
perquè l’art
seua alma mater, Francisco
forma part de la
Blanco Latino −també al saxo−
va agrair la invitació al festival nostra essència de poble”.
i va reivindicar la necessitat de
«continuar apostant per inici- Ferran vilella
atives culturals com és aquest regidor de cultura
festival». El concert, homenatge al compositor i pianista,

Charles Mingus, es va nodrir
de l’esperit crític i de denúncia
del músic, que va lluitar tota la
seua vida contra la desigualtat,
la injustícia i el racisme.
Després del vendaval de les
dues big bands del dijous, va
sonar el saxo tenor de Vicent
Macián com una brisa suau, en
companyia d’Alessandro Cessarini (contrabaix), Jo Krause
(bateria) i Albert Palau (piano).
El saxofonista valencià, establit
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a Barcelona, es va mostrar molt
agraït per haver sigut convidat a
Godella «bressol de tants grans
músics, molts d’ells professors
meus». Unes vegades íntim
i d’altres explosiu, Macián va
lliscar per la nit godellenca amb
alguns dels seus temes predilectes, compostos per ell mateix
o per algun dels seus músics
de capçalera. Bam!, Mon petit
croissant i El somni de Vicent
Alexandre, van ser alguns dels
temes més personals que va interpretar la banda que va tancar el concert amb un xicotet
homenatge a John Coltrane.
El grup O Sister! va trencar
tots els esquemes i formalitats,
la nit de dissabte, amb la seua
música, un homenatge a les
melodies populars nord-americanes dels anys 20 i 30 i, en general, de les dècades daurades
del dixie i del swing. La seua
actuació, a més, va estar acompanyada per les piruetes i els
passos inversemblants dels incansables membres de la Spirit
of St. Louis.
El projecte, impulsat per la
cantant Paula Padilla, va fer un
ampli repàs al seu repertori en
el qual no van faltar cançons
com La calle 42, Puttin’on the
Ritz i Charlie two-step, de les
mítiques The Boswell Sisters,
trio de dones pioneres en el
jazz vocal a qui ret homenatge
aquesta formació sevillana.
Paula Padilla, Helena Amado, Marcos Padilla, Matías
Comino, Camilo Bosso i Pablo
Cabra van captivar a poc a poc
el públic amb la seua música,
amb la seua escenografia i fins i
tot amb el seu dramatisme
Gothejazz abaixà el teló diumenge 29 amb la gran cantant
i pianista Dena DeRose que
va estar acompanyada per Jo
Krause a la bateria i Ignacio
González al contrabaix, van
culminar el festival amb una
actuació que va barrejar jazz,
blues i funky.
La cantant visitava Espanya
després de 15 llargs anys i actuava per primera vegada a València. Sunday in New York va
ser la seua presentació, una
clucada d’ull a la seua ciutat natal a la qual va dedicar, també,
el tema final del concert. «Les
dificultats de l’actualitat no han
de fer-nos oblidar la importància de l’amor i de les emocions»,
va comentar DeRose abans
d’interpretar, a cappella, un
dels temes més sentits de la nit,
que va començar amb un rotund because my love is gone…
DeRose presentava el seu últim
treball, We won’t forget you, un
homenatge a la cantant i pianista americana Shirley Horn.
«Esteu preparats per a escoltar un blues?», va bromejar DeRose, amb un somriure,
al mateix temps que afirmava
que se sentia «molt orgullosa» del seu últim treball, ideat
entre Àustria i Nova York. A
aquesta última ciutat va tornar
a cantar-li, acomiadant-se així
d’un públic que va esclatar a
aplaudir.
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En la commemoració participaren els antics components del Cor i els fills dels membres en un Villa Eugenia atapeït.

Cor de la Vila, que 20
anys no són res

bim n Godella

Núria Faba i Josep Ruvira.

Els autors i protagonistes del curt.

«Naturalment
artificial», de
Núria Faba

300 persones, al
«Sí, quiero» de
San Fèlix

La supremacia humana a través de la problemàtica que suscita l’ús d’aliments transgènics
i la comercialització que se’n
fa. Aquest va ser el leitmotiv
de l’exposició de Núria Faba,
«Naturalment artificial», que
el passat mes d’abril es va exhibir al Centre Cultural Xicranda
i que, organitzada per la Regidoria de Cultura, comptà amb
el patrocini de la Facultat de
Belles Arts de Sant Carles i del
Departament d’Escultura de la
Universitat Politècnica de València (UPV).
A través de Supertransgi −
una panotxa de dacsa tractada
genèticament−, el públic s’endinsa cap al món desconegut,
encara, de la manipulació genètica. Una exposició interactiva,
reflexiva colorista, i amb recursos publicitaris.

24 hores després que son pare
presidira el seu últim ple com a
alcalde i al mateix escenari, Nerea San Fèlix estrenava la seua
òpera prima davant centenars
de persones. Sí, quiero, el curtmetratge protagonitzat per Pepe
Torres, Vicky Sirera i el també
godellenc Francisco Ferriol. Tots
ells, juntament amb l'equip tècnic i de producció, van rebre el
reconeixement del públic. Després de quasi un any de treball
des que Begoña Isabel Escobar
i Nerea San Fèlix escrigueren les
primeres lletres del guió del que
se suposava que havia de ser tan
sols un treball per a una assignatura, aquests joves estudiants de
Comunicació Audiovisual de la
Universitat Jaume I de Castelló
van estrenar, amb les emocions
a flor de pell, la història de María i Dani.

villa eugenia es va omplir per celebrar
les dues dècades de vida del cor

M

és de dues-centes
persones van desbordar la sala principal
del Centre d’Art Villa Eugenia,
el passat diumenge 8 de juny,
per a acompanyar el Cor de
la Vila en la commemoració
del vintè aniversari. La gran
expectació que havia alçat l’esdeveniment estava més que
justificada i l’espectacle no va
decebre. Després de la benvinguda de la presidenta, Teresa
Climent, les persones membres del Cor de la Vila van entrar «a escena», tal com resava
el lema del concert en clara
referència a un programa íntegrament cinematogràfic.
Des d’A Concert Celebration, de Lloyd Webber, fins a
una recopilació de peces de la
Metro compostes per Glenn
Gilpin, el director del Cor de
la Vila, José T. Poveda, va anar
introduint cadascuna de les
cançons que va interpretar la
formació, a la qual va acompanyar el pianista Andreu
Soler. Yo te diré, d’Enrique
Llovet, i Moon River, de Desdejuni amb diamants, van
secundar l’obra popularitzada pel Fantasma de l’Òpera.
Amb l’I dreamed a dream, de
Claud-Michel Schönberg, va

arribar la primera sorpresa de
la vesprada. La soprano Elia
Casanova va actuar en solitari
per a introduir un dels temes
més dramàtics d’Els miserables. A ella es va unir el tenor
Pedro Castro en el romàntic
Tonight, de Leonard Bernstein, qui va reprendre la tragèdia de Víctor Hugo amb el
Bring him home. Sense deixar
Els miserables, però ja amb
el cor al complet a l’escenari,
Castro va fer el sol de l’Amo de
la fonda amb un company de
repartiment de luxe, el mateix
Poveda, i recuperant el to més
entusiasta del concert.
sorpreses emotives

Encara hi hauria dues obres
més abans de la següent sorpresa. Yerushalayim shel zahav, de Naomi Shemer i Over
the Rainbow, de Harold Arlen, van precedir el Contigo en
la distancia, en la qual es va
convidar les antigues persones
del cor a participar-hi. Amb
totes elles inundant l’escenari,
no es van poder evitar algunes
llàgrimes d’emoció que es van
convertir en somriures premonitoris instants més tard, per
a presentar el Do, re, mi… que
Richard Rogers va compondre

per a Somriures i llàgrimes i
per al qual els Xiquets del Cor
de la Vila van substituir els
cantants titulars i van demostrar la predisposició de la seua
genètica per a cantar, dirigits
per Ana Bort Bono. La seua
actuació, tant en aquesta com
en la cançó popurrí de Mary
Poppins, es van guanyar l’entregada ovació del públic. Finalment, el Rèquiem de Bruno
Coulais i The music of Metro
Goldwyn Mayer, amb algun
dels clàssics que han sigut referents dels musicals de l’últim
segle, van cloure un programa
en el qual, per aclamació popular, va caldre improvisar un bis.
El Singin’in the Rain d’Arthur
Freed i Nacio Herb Brown va
ser el triat, amb el qual el públic va acabar en peus picant
de mans i fins i tot atrevint-se
a cantar amb el cor.
El final de festa es va tancar al jardí de Villa Eugenia
amb un vi d’honor en el qual
tots van tenir temps de compartir i recordar els 20 anys
del Cor de la Vila.
novembre, pròxima cita

El pròxim concert del Cor tindrà lloc dissabte 15 de novembre, a les 20.15 hores.

Un moment de la representació.

Viure a «La casona de
los buenos suicidas»

H

i ha moltes maneres de
viure i, pel que sembla,
altres tantes de morir. Enverinat amb cicuta, d'un
tret, penjat o olorant plàcidament una rosa… enverinada.
De mort, però sobretot de vida,
van parlar el passat 12 de juny,
els personatges de La casona de
los buenos suicidas, l'obra del
Taller de Teatre de l'EPA que,
amb motiu del final de curs, va
representar al teatre Capitoli.

Basada en l'obra Prohibido
suicidarse en primavera, d'Alejandro Casona, l'adaptació del
director i professor del taller,
Josep Vicent Domínguez, narrà les peripècies i excentricitats
d'una doctora i el seu peculiar
«sanatori»: un refugi allunyat
de la ciutat i envoltat de muntanyes en el qual, els personatges, un poc traumatizats, aconseguiren enfrontar-se al seu
passat.

bim n Godella
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Herráez es rebel·la a
Villa Eugenia
els ingressos anaren a benefici de la
plataforma de solidaritat de godella

P

araules dins de paraules,
com matrioixca del pensament, un joc metalingüístic amb més de 100 propostes de revolta conceptual
en la forma i en el fons. Democràcia, la rebel·lió de les lletres
va ser la singular mostra que
l'arquitecte i urbanista Rafa
Rivera Herráez (València,
1950) va presentar a Villa Eugenia el passat mes de maig.
Un centenar de persones
va assistir a la inauguració
que va presidir el regidor de
Cultura i Comunicació, Ferran Vilella. «Rafa ens regala
aquesta exposició a totes les
persones inquietes i inconformistes, i ho fa des del compromís social, des de la subversió;
una mostra amb moltes cares:
la solidària, la interactiva, la
reflexiva… Espere que tots la
gaudiu», va comentar Vilella.
Al costat de l'artista i del
responsable de Cultura, la
doctora en Filosofia i diputada socialista, Ana Noguera,
va recordar com es va gestar
el germen de l'exposició. «La
idea va nàixer en una reunió
d'amics en la qual ho suggerim
perquè creiem que és un luxe
poder disposar de gran part
de l'obra de Rafa en un ma-

Marko Topchii interpreta el Concert en re, op. 99 de Mario Castelnuovo-Tedesco.

El Concurs de Guitarra
Josefina Robledo es
converteix en Festival
Vilella, Herráez i Noguera en la inauguració de l’exposició.

teix espai perquè, durant anys,
els seus seguidors hem hagut
d'estar perseguint les seues
publicacions al Levante-EMV
per a col·leccionar les seues
idees, les seues provocacions,
les seues revelacions», va reconèixer Noguera.
Rafa Rivera, que signa
l'exposició amb el seu segon
cognom, Herráez, «com a homenatge» a la seua mare, va
explicar el vessant solidari de
la mostra, els beneficis de la
qual hi anaren destinats, íntegrament, a la Plataforma de
Solidaritat Ciutadana. «Recorde un passatge de la novel·

la d'Isabel Allende, Eva Luna,
en el qual una xiqueta venia
paraules. Li donaven una moneda i ella la canviava per una
paraula que, a partir d'aqueix
moment, era seua; a mi aqueixa imatge m'ha resultat sempre màgica i vaig pensar que
seria bonic que la gent comprara aquestes paraules i que,
amb açò, pogueren menjar
altres famílies. No se m'ocorre
una fi més revolucionària que
aquesta: paraules que donen
de menjar». Cada obra estigué a la venda per 30 euros i la
recaptació total va ser de vora
3.000 euros.

E

l canvi de format de concurs a festival va ser ben
rebut pel públic aficionat a la guitarra que va omplir
pràcticament el Capitoli per a
assistir a la segona jornada del
Festival Internacional Josefina Robledo. L'ucraïnès Marko Topchii i el valencià Albert
Rodríguez, dos de les figures
emergents del panorama internacional, van interpretar el
Concert en re, op. 99 de Mario
Castelnuovo-Tedesco i el Concert d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo, respectivament; tots dos
acompanyats pels músics de
l'Orquestra del Casino Musical
de Godella que va estar dirigida,
per a l'ocasió, per Pablo Rus i la
concertino –directora titular–
Pilar Mor. «Moltes gràcies per
la seua participació –va comen-

tar Carlos Jaramillo, director
del Festival– i gràcies també a la
magnífica Orquestra del Casino
Musical de Godella, que ha fet
un extraordinari treball; però en
el capítol d'agraïments permeten-me que destaque, especialment, la Caixa que, a través de la
seua Obra Social, ha mantingut
el seu suport a aquest projecte
en el qual ens ha estat acompanyant des del naixement».
Era la fi de festa d'un festival
que havia començat divendres
amb el concert del guitarrista
uruguaià Eduardo Baranzano.
El mestre de Jorge Drexler i
intèrpret de la pel·lícula nominada als Oscar, I ara on anem?,
va oferir un recital didàctic i heterogeni a Villa Eugenia amb el
Decamerón Negro com a principal proposta.

Godayla Teatre, tercera entitat
que rep el premi El Poblet
Mozart i Haydn
a Godella amb
Cámara Ensemble
Esther Vidal, Jenny Guerra, Pilar Parreño, Cristina Aguilera
i Daniel Labrada són Cámara
Ensemble, el quintet de música
de cambra que va portar Haydn
i Mozart a Villa Eugenia. En la
primera part del recital en realitat va ser el quartet femení el
que va interpretar l'Opus 1 en si
bemoll del pare de la simfonia i
el Divertimento en re major kv
136 que va tancar la primera
part. En la segona, es va sumar
el clarinetista Daniel Labrada
per a tocar el Quintet en la major kv 581 de Mozart.

P

er ser responsable de
bona part de l'animació cultural del poble
de Godella, en les festes patronals, en els actes culturals i
d'entreteniment més diversos
durant l'últim quart de segle,
Godayla Teatre va ser l'entitat
mereixedora del premi El Poblet en la seua tercera edició.
El grup arreplegà el testimoni
de l'erudit Vicent Alonso, a qui
es va homenatjar el passat any,
i del Taller d'Història, col·lectiu que va inaugurar aquest
guardó atorgat pel Grup de
Danses El Poblet en 2012.
Empar Renau va presentar la cerimònia al Capitoli
i, després de l'homenatge en
forma d'audiovisual, Godayla
Teatre va agrair el reconeixement fent el que millor sap
fer: teatre. Acompanyats pels
membres del Grup de Dan-

Un moment de l’actuació.

El Conservatori
acomiada el
curs 2013-2014

Els participants saluden el nombrós públic que s’hi donà cita.

ses, van representar l'obra La
Clavariessa, escrita per Manel
Tomàs en 1922 i readaptada
pel mateix Vicent Alonso anys
més tard. A més dels balls, en
els quals va participar amb ex-

traordinari mestratge l'actor
Antonio de Pàdua, es va oferir
una mostra de cançons que va
ser a càrrec de l'alumnat de
l'escola de cant del col·lectiu
amfitrió.

Al ritme de La marxa dels
joguets, els 46 músics de
l'Orquestra del Conservatori Professional de Música
Pintor Pinazo de Godella,
van dir adéu al curs 20132014 al teatre Capitoli. Ho
van fer davant de familiars, amistats i aficionats
en general, que van assistir a un concert festiu, carregat d'obres populars en
les quals els intèrprets van
demostrar els progressos
aconseguits durant l'últim
any, tots ells dirigits per
Juan J. Amado Alcañíz.
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«La Doña» una
tragèdia per a
morir-se de riure
D

os-cents setze anys en
l'Alcaldia són massa,
fins i tot per a l'ensomniada alcaldessa de Tonino Guitián, a qui ni la seua
dissecada gosseta Mimí ni
les seues incomptables addiccions permeten ja trobar
un sentit a la continuïtat. El
passat mes de maig, el teatre
Capitoli va oferir, a la sempiterna edila, la seua última
oportunitat per a trobar l'anhelat relleu entre les persones assistents a l'espectacle.
Una tragèdia a l'estil de Sòfocles, amb traça de Bruja Avería. Dirigida magistralment
pel «godellenc» Juli Leal i
interpretada per aquest versàtil home d'escena, guionista, escriptor, periodista,
presentador i fins i tot cabareter, capaç de transvestir-se
sense estridències al gest,
fregant l'absurd, La Doña
contra todos va alçar els somriures, quan no les riallades,
del nombrós públic present,
acompanyat pel reconegut
músic Pau de Nut al violoncel, la veu i l'animació.
Tonino va jugar amb el
llenguatge verbal, amb la
seua gràcil remenada, amb
la ironia subtil, amb el desvergonyiment bast i amb
una forma poc freqüent de
crítica política que va transportar el públic a la València
dels últims 25 llargs, llarguíssims, anys, tan llargs que
semblaren més de dos-cents.
Va assassinar el públic, el va
fer ballar, cantar i fins i tot
reflexionar amb el drama
d’una alcaldessa sense relleu

Enric Camps amb Núria Sendra i Anna Moner.

Passatgers al tren «Tot
interior», d’Enric Camps

L
Juli Leal escortat per Tonino Guitián i Pau de Nut saluden el públic.

Una candidata del públic per rellevar l’alcaldessa.

possible i per a qui no sembla tindre conseqüències cap
de les seues accions. Vuitanta
minuts de devessall d'enginy,

de talent i d'humor que van
concloure amb un bis per al
qual no va ser necessària la
petició popular.

es històries demencials,
de l'escriptor i delineant
godellenc Enric Camps,
van brollar de les pàgines de
Tot interior i van traure el cap
al Casal Jove alMatadero per
a acompanyar-ne l'autor en
la presentació de la seua òpera prima. Carles Cano es va
transformar en revisor de tren
i va donar la benvinguda, una
a una, a totes les persones que
van assistir a l'acte. La singular
agorafòbia de Mencials, relatada pel contacontes, va obrir
la vetlada, sempre sota l'obstinada sintonia d'un metro. A
continuació, va irrompre l'artesà local Miguel Gago, que
es va ficar en la pell d'un fruiter vehement, l'únic objectiu
del qual era aconseguir un pis
«tot interior». El carrusel de
desequilibrats personatges va
continuar amb l'artista Anna
Moner, membre del jurat del
Premi Soler i Estruch de narrativa curta que va guardonar
l'obra de Camps. Moner va donar vida a la senyora Anna que,
darrere de la cortineta, va escodrinyar el seu propi jo, incapaç de comunicar-se. L'últim a
«perdre la raó» va ser el mateix
Enric Camps, qui va perseguir

estèrilment el so del violí de
Josep Ribera per a encarnar el
protagonista de L’acord. Després d'una nova intervenció del
jove Ribera, en aquesta ocasió
més d'acord amb el seu talent,
l'editora Núria Sendra va prendre la paraula per a «desvetlar
les desavinences que Bullent
havia tingut amb l'autor». Entre altres qüestions, Sendra va
comentar la disputa pel títol en
la qual la proposta de Camps va
ser desestimada i va lamentar
que aquest no li comentara un
altre títol alternatiu que havia
pensat: Històries demencials.
Anna Moner, per la seua banda, va desgranar l'estructura
i els elements del llibre que va
qualificar de «molt pròxim a la
novel·la gòtica». La presentació
va concloure amb una nova intervenció d'Enric Camps, qui va
explicar els motius que el van
portar a escriure. «Per a escriure, cal estar una mica boig», va
assegurar parafrasejant un dels
seus referents literaris. Finalment i després de la preceptiva
i llarguíssima dedicatòria de llibres, l'escriptor va compartir la
resta de detalls de la seua novel·
la amb totes les persones presents en un sopar de pa i porta.

L’Operació Stanbrook,
desembarcà a Godella

«D

es que heu engegat
l'Operació Stanbrook heu recuperat la memòria de milers de persones que, d'una altra manera,
hagueren caigut en l'oblit», amb
aquestes paraules va agrair l'alcalde de Godella, Josep Manel
San Fèlix, la tasca desenvolupada
pels organitzadors d'aquest projecte que va reviure el viatge del
vaixell de càrrega anglès que el
29 de març de 1939 va evacuar,
en condicions dramàtiques, els
últims republicans espanyols que

van aconseguir exiliar-se al port
d'Orà. I amb un «salut i república», va donar pas a la presentació en primícia, de l'audiovisual
electroacústic El vapor diluït, de
Leopoldo Amic i la interpretació
dels Dansaires de Dénia.
Rafel Arnal, amb músics del
grup Krama, va oferir el seu estil
melismàtic d'arrels valencianes
amb influències àrabs i inevitables referències gregues en la
primera part de l'espectacle. A
continuació, va pujar a l'escenari Rómulo Castro, «mig pa-

Rómulo Castro i Krama amb Pep Gimeno, San Fèlix i Rafel Arnal en l’homenatge als republicans exiliats.

nameny, mig mexicà, mig cubà i
mig valencià», nét d'un valencià
i d'una castellonenca republicans
exiliats. Castro va actuar per pri-

mera vegada a València després
d'haver sigut un membre actiu
en l'«expedició a la memòria».
La festa es va coronar amb la in-

corporació de Pep Gimeno Botifarra amb qui Rómulo Castro es
va atrevir a compartir una versió
de l'U d’Aielo.
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Godella trau pit en la
seua carrera popular
aguayo i Sánchiz, els guanyadors

T

ant en categoria masculina com en femenina, el títol de la dotzena
edició de la Carrera Popular
10k de Godella, es va quedar a
casa. Emilio Aguayo i Loyola
Sánchiz van ser els grans protagonistes d'una prova que
havia començat a les 18 hores
amb les carreres infantils, un
altre gran esdeveniment en
el qual els més xicotets van
compartir l'afició dels seus
majors. Tots ells van tenir el
seu merescut reconeixement,
una samarreta tècnica i una
completa borsa de regals, a
més de la preuada medalla i la
inoblidable experiència, que
va continuar amb activitats
recreatives i castells inflables
instal·lats per l'organització
del Club Atletisme A les Nou.
Una vegada acabada la festa esportiva infantil, els adults
van ocupar la línia d'eixida.
Set-cents atletes –el màxim
permès– van arrancar a les
19.30 h després del metafòric
tret realitzat pel regidor d'Esports, Francesc Aràndiga, i
l'alcalde de Godella, Josep
Manel San Fèlix. Ja des de
l'inici es va formar un grup de

Els participants amb el regidor d’Esports en el lliurament de trofeus.

Carles de Borbotó
guanya el primer torneig
«12 hores de frontó»

D

Els guanyadors absoluts, entrada en meta d’Aguayo i una carrera infantil.

quatre corredors constituït pel
triatleta local Emilio Aguayo,
el seu company de club Diego
Robles, Iván Robles i Samuel
Rodríguez. Entre ells es van
disputar la victòria final que
es va adjudicar, còmodament,
el godellenc Aguayo, amb un
temps de 34 minuts i 14 segons

amb una mitjana de 3 minuts i
25 segons el quilòmetre.
La primera dona a atènyer
la meta va ser la també godellenca Loyola Sánchiz, que va
fer una marca de 45 minuts i
52 segons, amb un ritme mitjà de 4 minuts i 35 segons per
quilòmetre.

esprés de cinc intenses
partides en menys de 12
hores, Carles, el pilotari de Borbotó, es va proclamar
vencedor de la primera edició
del torneig 12 hores de frontó al
quatre i mig que va organitzar
el Club de Pilota Valenciana de
Godella el passat mes de juliol.
Carles va tancar la seua participació invicte en una final en
què es va imposar a Luis per 11
a 20. En tercera posició va quedar Enrique, que va superar, en
la final de consolació, Edu Febrero, subcampió autonòmic
de one-wall.
El torneig va tenir la col·laboració de la Regidoria d’Esports el responsable de la qual,

Francesc Aràndiga, va presidir
el lliurament de trofeus. Una
jornada marcada per la calor
sufocant i l’ambient de gran
germanor que es va poder concloure a l’entorn de la paella de
què totes les persones participants van gaudir i que va ser
elaborada per Rafael Frechina.
A la final s’arribava després
de 12 hores en les quals diferents jugadors federats de frontó de la província de València
van participar en aquest campionat l’objectiu principal del
qual era fomentar la pràctica
de l’esport autòcton i que es va
disputar amb pilota grossa, un
model de pilota de 70 grams
que s’utilitza al País Basc.

Eixida de la IV Volta al Terme de Godella. Foto: José Ramón Mir

La Volta al Terme
segueix batent rècords

C

ada nova edició, i ja en
van quatre, els Amics
de la Volta al Terme se
superen a si mateixos i consoliden una prova que sembla haver trobat, en el mes de
juny, la data idònia. El passat 8 de juny, un total de 162
participants van completar
la marxa que va partir a les 8

hores del parc del Molí. Les
persones participants van recórrer els límits de la localitat
de Godella per trams d'horta,
de nucli urbà i de muntanya
i van poder trobar els pilons
de terme existents. Per a ferho possible, l'organització
s'havia ocupat que no faltara cap detall, i encara menys

reconstituents. Al voltant del
migdia, van arribar les primeres persones participants i, a
les 13.00 hores aproximadament, ho van fer les últimes.
Un nombre de participants
que no ha deixat d'augmentar
en cap de les edicions des que
sorgira la prova. El primer
any van superar el mig centenar, el segon, 80; el tercer, 118
i enguany, 162 d'enguany.
La prova, no competitiva,
va tenir la col·laboració de
l'Ajuntament de Godella, Protecció Civil, la Policia Local i la
Penya Taurina La Cuna.

CAMPUS MULTIESPORTIU. El Campus Multiesportiu de Godella va
congregar vora un centenar d’adolescents del 30 de juny a l’11
de juliol entorn a activitats físiques que potenciaren l’audàcia,
la maduresa i la independència. El campus es va desenvolupar
al Poliesportiu Municipal, els dilluns, dimecres i divendres i, al
Pavelló, els dimarts i dijous. Una alternativa més per a que les
famílies puguen conciliar les seues vides laborals amb les personals
una volta s’acaba el curs escolar.

28

Esports

Segon quadrimestre de 2014

bim n Godella

El València Basket
jugarà a Godella
les entrades, a 5 euros, ja són a la venda

E

l Nizhny Novgorod, rival
taronja en les passades
semifinals de l’Eurocup
i equip que jugarà l’Eurolliga
després de ser finalista a Rússia, s’enfrontarà al València
Basket el dijous 18 de setembre
al Pavelló Municipal de Godella a les 20.00 hores. El partit,
organitzat pel CB L’Horta Godella i l’Ajuntament de Godella
reedita la semifinal de l’Eurocup de la passada temporada
en la qual l’equip valencià es
va imposar tant en la trobada
d’anada com en el de tornada
para, finalment, alçar-se amb el
seu tercer entorxat continental.
El preu de les entrades serà
de cinc euros i es poden adquirir ja, en horari de vesprada al
Pavelló Municipal. Al partit,
a més, hi estarà exposada la
Copa de l’Eurocup 2014 que
va guanyar el València basket
l’any passat i els aficionats podran fotografiar-se amb ella a
més de veure en primícia al nou
València Basket amb els seus
últims fitxatges Loncar, Vives,
Buycks i Harangody que han
compensat i equilibrat a una
plantilla que té el llistó alt, però
que pot tornar a lluitar per tots
els títols.
Un dels senyals d’identitat d’aquest València Basket
2014-15 és la continuïtat. Els
cinc jugadors amb contracte
en vigor en arribar l’estiu (Van
Rossom, Ribas, Lucic, Aguilar
i Dubljevic) seguiran defensant
la camiseta taronja. A més, el
Club ha aconseguit la continuïtat de tres peces bàsiques en els
èxits de la passada campanya
com els capitans Rafa Martínez
i Serhiy Lishchuk i el component del quintet ideal de la Lliga Endesa, Romain Sato.
Novetats per a este curs

Per a completar la plantilla,
l’entitat taronja ha realitzat quatre contractacions:
dos per al joc exterior (el
nord-americà Dwight Buycks
i el millor jove de la Lliga Endesa del passat curs, Guillem
Vives) i dos per al joc interior
(el pivot croat Kresimir Loncar i l’ala-pivot nord-americà
Luke Harangody).
En el cos tècnic, Velimir
Perasovic segueix al comandament de les operacions però
Chechu Mulero ha passat de
segon entrenador a ocupar la
direcció esportiva del València
Basket.
L’equip rus, per la seua banda, compta en les seues files
amb Trey Thompkins, arribat
directament de Los Ángeles

Manolo Llorens supervisa un dels últims entrenaments de l’equip.

El Godella entropessa
en el primer partit

E

l Vilamarxant va quedar-se amb els 3 punts
davant del Godella CF
en el partit inaugural d’una
temporada en què el club torna a apostar per la continuïtat
després d’haver aconseguit
l’objectiu de la permanència la
temporada passada i, com no,
amb Manolo Llorens, un any
més, a les regnes de l’equip.
Les quatre baixes de Botella,
Toni Jarque, Doño i Manu, es
compensen amb la tornada
a l’entitat de David Lloret un
davanter que va créixer i va
debutar en la preferent amb
el Godella i que la temporada
passada va jugar a Mislata. A
més també es disposarà de dos
jugadors que arriben del filial:
Sergio i Andrés.

Aràndiga amb Jesús Villarreal i la copa que s’exhibirà al Pavelló de Godella.

“

Es tracta
d’una enorme
oportunitat, per
a tots els amants
de l’esport de
la cistella, de
gaudir del millor
bàsquet del continent”

francesc Aràndiga
regidor d’esports

Clippers, de la NBA i als seus
compatriotes Taylor Rochestie,
del Mans Sana italià i Tarence
Kinsey, del Partizan. Destaca
també la participació del bielorús Artsiom Parakhouski,
format en el Hapoel i del jove
rus Evgeni Baburin.
«Es tracta d’una enorme oportunitat per a tots els
amants de l’esport de la cistella
–va comentar el regidor d’Esports, Francesc Aràndiga–, de
gaudir del millor bàsquet del
continent».
Nizhny Novgorod és una
ciutat en la part europea de
Rússia que, fins a 1990 va portar el nom de Gorki en honor
de l’escriptor Màxim Gorki.

Amb tot açò la plantilla queda configurada en la porteria
per Segarra, Josu i Rubén; com
a defenses Feliu, Romeu, Benito, Cullá, Pau, David Navarro,
Soliva i Héctor; per a la medul·lar es compta amb Costa,
Carlos García, París, Pedrosa,
Sánchez i Sergio (Godella B);
mentre que per a l’atac es disposarà d’Andrés (Godella B),
Quique Jarque, Rubén, Iván,
David Lloret (Mislata) i Pablo.
femení

En la secció femenina, encara
s’és més ambiciós en el Club.
Enguany hi haurà dos equips
de futbol femení. Un de futbol
8, nascudes entre el 2003 i el
2006, i l’absolut, per a les nascudes abans d’aquestes dates.

Exhibició de gimnàstica rítmica. Imatge d’arxiu.

L’oferta esportiva es
manté al Poliesportiu

D

esprés d’un estiu intens en què l’activitat
esportiva no ha parat,
la Regidoria d’Esports ja ha
encetat el nou curs 2014/2015
amb una oferta esportiva que
respon als requeriments de
les persones usuàries. «Una
oferta que es manté amb les
mateixes garanties de qualitat i amb tota la seua diversitat, a pesar de les dificultats»,
segons assenyalà el regidor
d’Esports, Francesc Aràndiga.

Com tots els anys, les activitats s’han distribuït per horaris i entre adults i menuts. Per
als primers estan disponibles
cursos de ioga, tennis, pádel,
taixí, pilates, gimnàstica de
manteniment, batuka, aeròbic
i defensa personal. L’oferta
per als més xicotets els permetrà practicar esports com ara
el pretennis, el pádel, el tennis, el bàsquet, la pilota valenciana, el karate, la gimnàstica
rítmica i el futbol.
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El CN Godella també
es posa en marxa
A lEs disciplinEs de waterpolo I natació,
s’hi afegeix la natació sincronitzada
Un entrenament de pretemporada.

El CB l'Horta Godella
enceta la temporada
amb dotze equips
el sénior es manté en 1a nacional

«A

rranquem una
nova temporada
amb moltes ganes
i il·lusió i en què el Club té moltes esperances per a que tots
els seus equips competisquen
al màxim nivell», han afirmat
els responsables del CB l’Horta Godella que ja ha començat
a fer botar la pilota. El passat
25 d’agost iniciaren la pretemporada l’equip sènior, júnior masculí i infantil femení.
Mentre que els equips restants
del Club començaren l’1 de setembre els entrenaments per
preparar la nova temporada.
Enguany seran 12 els
equips amb què comptarà el
Club, nou de masculins i tres
de femenins.
Pel que fa als equips masculins hi ha el sènior, dos júniors, tres cadets i tres infantils,
mentre que en categoria femenina hi ha un equip aleví, un
infantil i un júnior.

L’equip de referència del
Club, el sènior masculí, jugarà,
com porta fent els últims anys,
en la 1ª Divisió Nacional i ho
farà sota la direcció del seu nou
entrenador, Ferran Pizcueta.
En els equips de formació
cal destacar que l’infantil A, el
cadet A i el júnior A jugaran en
la màxima categoria, èxit del
qual pocs Clubs poden presumir. Els altres equips jugaran
en Iniciació al Rendiment el
nivell 2 i 3.
En categoria femenina,
l’equip aleví jugarà en Ininciació al Rendiment, l’equip júnior en Ajuntament, i l’infantil
disputarà la fase d’ascens de
pretemporada per a intentar
competir aquesta temporada en nivell 1. «Tenim moltes
probabilitats d’aconseguir
aqueix ascens per a així competir també al màxim nivell»,
han assenyalat fonts del Club
l’Horta Godella.

L

’1 de setembre va començar la temporada
2014/2015 del Club Natació Godella plena d’il·lusions i
nous projectes amb un augmentant constant de la seua oferta
d’esports aquàtics. Enguany, a
les ja consolidades disciplines
de de waterpolo i natació s’afegirà la natació sincronitzada.
Pel que fa al waterpolo, el
Club compta amb 8 equips en
categoria aleví A i B, infantil,
cadet, juvenil , 1a divisió masculina i femenina i un equip
masculí en divisió d’honor de
la Comunitat Valenciana, amb
un objectiu comú: quedar, com
a mínim, entre els tres primers
en totes les categories. No cal
oblidar l’escola de waterpolo per
als mes xicotets que és el futur
del club. En total la secció de
waterpolo la componen més de
120 esportistes.

sincronitzada

«En Natació sincronitzada per
a la temporada 2014-2015 comencem amb un total de 35 nadadores entre els 6 i els 14 anys
d’edat que pertanyen a les categories de prebenjamí, benjamí,
prealeví, aleví, cadet i júnior»,
han informat des del Club que
enguany es planteja dues grans
competicions com a principals
objectius. En el mes de gener,
la de Promoció d’escoles en la
modalitat de figures i, en juliol,
la de Promoció d’escoles en la
modalitat de combo per equips.

Secció de natació d’esportiestes amb discapacitat intel·lectual.

A més es realitzaren diferents
exhibicions en les modalitats
de sol lliure, duo lliure i combo.
natació

Per a la temporada 2014-2015
l’equip de natació compta amb
un grup d’escola de 15 nadadors
de la categoria prebenjamí i 45
nadadors federats que pertanyen a les categories benjamí,
aleví, Iinfantil i júnior. Aquest
grup de nadadors federats participaran en les competicions de
la Lliga Autonòmica segons la
seua edat. Les dues categories
menors participaran en la Lliga
de Promeses i els infantils i júniors en els controls que la federació organitza mensualment.
Després del bon resultat
de la temporada passada on

10 nadadors van participar en
els Campionats Autonòmics
d’hivern i 14 en els de estiu, el
principal objectiu d’aquesta
temporada és augmentar el
nombre de nadadors participants en els Campionats Autonòmics de cadascuna de les
categories.
discpacitats

El club continua collint èxits en
els Campionats Autonòmics i
d’Espanya a la secció de natació
d’esportistes amb discapacitat
intel·lectual, en què tots ells han
aconseguit medalles. També en
aigües obertes ha sigut una gran
temporada per al CN Godella
que ha obtingut triomfs en la
travessia del port de València i
en la del port de Sagunt.

A les Nou tanca el
La tanca dels jocs
temps de muntanya infantils, més alta

Un nou pis per a la
sala multiusos

La Piscina tanca amb
gran acceptació

En la CCC de Mont-Blanc, de 101 Km,
amb un desnivell de 6.109 metres, Pepe
Bernabeu i M. Ángel Silvestre,acabaren
la prova amb èxit (21 hores i 36 minuts).
En la prova regna de Trail a nivell europeu la UTMB de 169 Km, amb un desnivell 9.796 metres, Luis Hoyas, millorà
la seua marca amb 43 hores i 48 minuts.

Per a la nova temporada 2014-205, les
persones usuàries dels tallers i cursos de
la sala multiusos del Poliesportiu comptaran amb un nou pis, que s’ha instal·
lat durant l’estiu, més confortable i que
aportarà majors avantatges i comoditat
en la pràctica esportiva i millor estètica
a les instal·lacions.

La gran acceptació de la Piscina d’estiu
és palesa un any més. Es manté el nivell
d’ingressos d’anys anteriors amb més de
3.000 entrades venudes en taquilla a residents i més de 2.700 a no residents. A
banda els abonaments. Amb els ingressos
obtinguts es recupera més d’un 60 % del
cost real del servei.

Atenent els suggeriments dels usuaris,
la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Godella ha augmentat l’altura de la
tanca de la zona de jocs infantils per a
impedir que les pilotes envaïsquen la
terrassa del bar i garantir la seguretat
dels menuts. L’actuació es va fer durant
els mesos d’estiu.
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Toni García, poeta homenatjat a la VI Nit dels Palmitos Blancs.

El Grup de Danses El Poblet, Josep Vicent López i Empar Marco, a l’acte.

Els Palmitos Blancs

E

l Taller d'Història Local de
Godella va homenatjar el
pintor godellenc José Corell Benavent, en la sisena edició
de la Nit dels Palmitos Blancs.
La periodista Empar Marco va
repetir com a presentadora de
l'acte en el qual es van enaltir
dos elements clau de la localitat:
l'aigua i la pedra. A més, el reconeixement «segur que massa
xicotet», en paraules de Marco,
de l'obra i la vida de José Corell.

Marco va ressaltar l'ardu treball
del Taller que enguany compleix
el seu 20è aniversari.
La nit començà amb el visionat del muntatge sobre els
aqüeductes de Godella, realitzat
per Desemparats Cebolla; una
informació que no haguera eixit
a la llum sense les recerques de
Nicolau Primitiu el llegat històric de les quals va ser cedit pel
seu nét, Lluís Miren Zalbidea,
al Taller.

El president del Taller d'Història Local, Josep Vicent López,
va endinsar-se en l’homenatge
a Corell, autor de la pintura de
l’altar de l’Església de Sant Bartomeu, la seua passió per la pintura
i per la docència. José Luis López,
després d'un exhaustiu treball de
reconeixement, va donar nom i
cognoms als rostres dels «angelets» que Corell va pintar, en el
seu moment, al mural de l'església godellenca. Ja per acabar amb
l'homenatge, Pablo Melero, nét
de Corell, va llegir un discurs en
representació de la família en el
qual va agrair l'interès pel seu avi,
alhora que va demanar també un
esforç per divulgar-ne l'obra.
El punt musical arribà de la
mà d'un quintet del Casino Musical, creat expressament per a
l'ocasió, que va interpretar la Cavalleria Rusticana Intermezzo,
de Pietro Mascagni, i que acompanyà els moviments de la coreògrafa i ballarina Isabel Abril.
La segona part de la nit es
va dedicar al poeta Toni García,
els versos del qual, segons Ángeles Ibáñez –poeta homenatjada
en l'anterior edició− desprenen
«agilitat i saber fer». La metàfora, com a figura literària dels
poemes que García va presentar,
versos que creen «imatges, silenci i instants de desconcert». No
compartimos, dedicat a l'amor i
a l'amistat, i Soy amigo de un poeta, recitat pel mateix García, van
ser alguns dels poemes llegits.
Ja per acabar i després de
visionar la pel·lícula La Pedrera
(1965-1968), de Pepe Muntanyés,
arribà el torn del Grup de Danses
El Poblet. Amb la veu de Teresa
Segarra, la formació va ballar un
fandango i una malaguenya, i va
fer una versió dels poemes de
García, Enséñame como fluyes i
Resiste, respectivament.

Un moment de la celebració multitudinària a la plaça de l’Església.

Som Rent celebra el
seu 45é aniversari

E

l passat 17 de maig, els
Júniors Som Rent de
Godella vàrem celebrar el nostre 45 aniversari.
Potser 45 no és una quantitat d'anys que habitualment
es commemoren, però en
aquest cas les ganes de reunir-nos i la il·lusió per celebrar el que hem sigut, som i
serem no va permetre'ns esperar fins al 50.
Així doncs, després d'un
any sencer pensant idees i
preparant-nos, finalment va
arribar el dia en què xiquets i
xiquetes del júnior, educadors
actuals, exeducadors, fundadors, pares i mares, retors i
membres de la parròquia ens
juntàrem a la plaça de l'església per fer una missa especial
on imposàrem panyoletes i
recordàrem perquè, després
de 45 anys, Som Rent encara
continua en marxa, educant i
ajudant a créixer com ho ha
fet des del primer dia.

Els estudiants italians a l’IES Comarcal.

Després d'aquesta missa
a l'aire lliure, continuàrem
amb la celebració a l'escola
Sant Bertomeu. Allí gaudírem d'un sopar preparat per
diversos comerços del poble,
recordàrem moments viscuts
durant aquests 45 anys gràcies al racó dels records i a les
fotografies recopilades i vam
veure també tot el que s'ha
fet durant aquest curs, inclòs
un lipdub fet amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Godella amb motiu de l'aniversari.
El passat 17 de maig va ser
un dia de festa per als Júniors Som Rent, però també un
dia d'agraïment. Agraïment a
tots aquells que han fet possible arribar on hem arribat i
a tots els que encara creuen
en la nostra funció i ens confien part de l'educació dels
seus fills i filles, perquè gràcies a tots i totes, COMPLIM
I SEGUIM.

Portada del llibre.

San Fèlix va estar present a l’acte.

Normalitzar la
diversitat familiar

L'IES lliura els premis L’IES s’acomiada dels Homenatge a les
de creació literària
companys italians
«profes» del Cervantes

Bostezo s'ha afegit al projecte A volar, per
a publicar els primers llibres de records per
a bebès de famílies homoparentals i monoparentals. Mis mamás y yo i Mi mamá
y yo són pioneres i van dirigides als bebès
de famílies formades per dones que, soles o
en parella, decideixen tenir descendència.

«Per a educar un xiquet cal la tribu sencera». Amb aquest proverbi africà arrancà la
directora de l'IES Comarcal, Conxa Marí
Arener, la presentació del llibre de la IV
edició del Premi de Creació Literària. L'acte de lliurament va coincidir també amb
el lliurament dels premis de Tecnologia.

L’intercanvi en què va participar l’IES
Comarcal amb el centre italià Istituto d’Istruzione Superiore IITCGPATTI
BORGHESE va acabar després de 6 mesos. Després de Nadal l’IES va rebre tres
alumnes italians. Francesco Morelli, Santina Accetta i Maria Cristina Geraldi.

Amalia i Marimar són ovacionades.

El passat mes de juny, els antics alumnes de
la promoció del 51-60 del col·legi Cervantes van retre un homenatge a la directora i
cap d’estudis, Amalia i Marimar. Hi hagué
intercanvi de records i reconeixements, a
més de la lectura d’un poema escrit per a
l’ocasió.
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«Querns 6», un tros de
la història de Godella
E

Diferents moments del concert.

Final de curs de
l'Orquestra i la
Preorquestra del Casino

E

l claustre de l'Abadia de
Sant Josep va ser, un any
més, el bucòlic espai que
va acollir el concert de comiat
del curs de l'Orquestra i la Preorquestra del Casino Musical
de Godella que dirigeix Pilar
Mor Caballero. En la primera
part, els músics de l'Orquestra
van acompanyar les solistes
més joves que van demostrar el
seu gran talent al violí: Carme

Benavent Gil, Eivissa Pla Soralla, Sofia Lluna Aguilar i Alicia
Gómez Martín. La primera part
va concloure amb sorpresa. Alguns membres de l'Orquestra i
de la Preorquestra es van alçar
per a acompanyar amb danses
La gavotte en sol menor i el Minuetto en sol major de Vivaldi.
En la segona part del concert, els més menuts van assumir tot el protagonisme.

l Taller d’Història Local
de Godella ha tret al
carrer el nº 6 de la seua
publicació “QUERNS – QUADERNS DE GODELLA”. El
llibre, el més extens dels editats fins ara amb 340 pàgines,
va ser presentat el passat 17
de juny al Teatre Capitoli de
la nostra localitat per Josep
Vicent Frechina, Secretari del
Centre d’Estudis de l’Horta
Nord, a més de crític musical
i literari, musicòleg i autor de
diversos llibres, molts d’ells
relacionats amb la música. La
raó d’aquesta elecció és que al
llibre es recull un interessant
article sobre el compositor
Rigoberto Cortina, nascut a
Godella en 1843, a més del
inventari general de la seua
obra de la que es té coneixement. Tots dos articles estan
signats, respectivament, per
Josep Vicent López, President del Taller, i pel director
d’orquestra e investigador
musical Robert Ferrer, qui, a
més a més, eixa nit va estar al
capdavant de la part musical
de la vetlada, en què es varen
interpretar diverses composicions d’aquest mestre oblidat
que cal recuperar.
El llibre conté, a més dels
dos articles ja ressenyats, [...]
un article recuperat d’un programa de mà de fa 20 anys,
escrit pel professor d’Història
Vicent Senent, sobre els noms
dels dos Gegants dels Grup de
Danses El Poblet i un estudi
sobre els taulells de la Capella

Presentació de «Querns 6», al Capitoli. Text de Cèsar M. Vercher Palanca.

de la Comunió de l’Esglesia Parroquial de Sant Bartomeu de
Godella. També s’hi pot trobar
[…] la gènesi i el avatars que ha
patit la coneguda com Caseta
de les Ànimes que hi trobem
a l’entrada del poble pel Camí
Vell de Godella i els cementeris
que ha tingut el nostre poble.
Un text que Antoni Portilla
dedicà al pintor Salvador Rodríguez-Bronchú pel centenari
del seu naixement, on arreplega diverses anècdotes molt
sucoses d’aquest artista. […]
Amb motiu de la celebració del
75è aniversari del Col·legi Cervantes, Jordi V. Durà ens dona
a conèixer una mostra de fotografies antigues d’aquest centre
docent i els plànols originals de
les dues plantes, així com un dibuix del projecte de les façanes
principal y posterior.
Per a finalitzar, Mateo Sansegundo ens acosta a la Godella

6.000 euros per a
lluitar contra el càncer

Protecció Civil
estrena Twitter

vora 30 voluntaris hi participaren

«É

rem conscients que
les dates condicionarien les aportacions però, malgrat el pont i la
situació actual de crisi, estem
satisfets amb la col·lecta ja que
s'han recaptat 6.000 euros en
les dues jornades de sensibilització», va assenyalar la presidenta
de l'associació, Mª Carmen Giner, qui va destacar el «treball,
l'obstinació i la implicació de
tots els voluntaris».

Divendres, l'Associació
d'Ames de Casa Tyrius va dur a
terme la primera jornada de la
campanya davant de l'antic mercat municipal i dissabte altres 10
taules es van instal·lar per tota la
localitat. 4.643 euros recaptats
dissabte, més les aportacions de
divendres al mercat ambulant
i les de diferents empreses van
permetre arribar als 6.000 euros, xifra semblant a la recollida
en els últims anys.

dels dos anys anteriors al inici
de la Guerra Civil a través de les
actes municipals.
Es clou amb una petita
semblança dels autors dels articles. […] Si aquest resum del
llibre us ha despertat la curiositat per llegir-lo, el podeu trobar
a: Papereria Pinazo C/Pintor
Pinazo, 19, Papereria Cervantes C/Cervantes, 47, Quiosc de
l’Estació Estació de Godella,
Quiosc Garabatos Carretera
de Rocafort, 2, Quiosc Carmen
Carretera de Rocafort, 16, Carlin Godella C/Santíssima Trinitat, 12, del nostre poble i al
Quiosc Michel Avgda. Ausiàs
March, 81 de la veïna localitat
de Burjassot. El preu, 12 euros.
I si voleu conèixer-nos, estem dimecres i dijous per la
vesprada a la Plaça de l’ Horta,
1 baix esquerra, front al Col·legi El Barranquet. Us atendrem
amb molt de gust.

San Fèlix acompanyà els voluntaris de la qüestació.

L'Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil de Godella ha
estrenat el seu nou compte de
Twitter amb la finalitat de mantenir informada la ciutadania de
qualsevol emergència o situació
de risc que puga ocórrer a Godella. @PCGodella és l'adreça que
s'uneix al grup de Facebook de
Protecció Civil de Godella, creat
fa ja quatre anys amb aqueixa
mateixa finalitat.
«Volem crear un vincle de
comunicació més ràpid amb el
ciutadà en el qual també puga
participar-hi i interactuar-hi»,
va comentar el president del col·
lectiu, Luis Iniesta.
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última hora
Inauguració del curs
escolar. EPLA, Barranquet i
Cervantes.
Dimecres 3 de setembre, els
col·legis tornaren a obrir les
seues portes. El president de la
Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, i la consellera d’Educació, María José Catalá, assistiren a la inauguració del curs a
l’EPLA. L’alcaldessa de Godella,
Eva Sanchis, els va donar la
benvinguda a Godella i aprofità per entregar-los en mà totes
les mocions aprovades en el ple
municipal en matèria d’Educació. Unes hores abans, Sanchis
havia estat a la inauguració del
curs als col·legis públics de Godella, el Barranquet i el Cervantes, on pogué comprovar de primera mà una de les actuacions
executades durant l’estiu: el
canvi de la cuina del menjador.

MOCIONS
PLE ORDINARI del 29 DE maig
• Moció presentada pels sindicats CCOO,
CSI-F, UGT i SPPLB.
Vots a favor: 9 (PSPV-Bloc-EU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (PP)

Godella, sempre amb tu!
Tota la programació del teu
poble, amb avisos perquè
no t’oblides de res

PLE ORDINARI del 26 DE juny
• Moció presentada pels grups polítics municipals Bloc-Compromís i Esquerra Unida i PSPV-PSOE sobre Referèndum Constitucional.
Vots a favor: 9 (PSPV-Bloc-EU)
Vots en contra: 8 (PP)
Abstencions: 0

la foto

Trending topic
trending topic de les xarxes
En aquesta ocasió volem destacar
l’impuls del nostre canal de Facebok
que ha superat els 1.000 M’agrada (al
tancament, 1033). Gràcies a tots.
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Trending Topic Tele Godella
Les paelles, amb 505 reproduccions, és el
vídeo més vist del trimestre, per davant
del concert de l’stage amb 404.
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

La nova aplicació amb l’agenda cultural de Godella
ja està disponible per a Iphone, Android i tauleta

la foto del lector. autor: José Ramón Mir.
Envia’ns la teua foto a premsa@godella.es tot indicant a
l’assumpte Foto BIM. D’entre totes les rebudes, en publicarem una selecció.

Ens afegim a Instagram

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

