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Comencem un any nou i, com a 
alcaldessa de Godella, voldria 
desitjar que procurem passar 

unes bones festes envoltats dels nos-
tres i que compartim el que puguem 
amb aquelles persones que pitjor ho 
estan passant, perquè realment siga 
festa en totes les famílies. 

Durant estos mesos he tingut la 
possibilitat de conèixer molta gent, per-
sones amb molts projectes al cap i amb 
moltes ganes de posar-los en marxa, 
persones sense treball i sense recursos 
que lluiten dia a dia per eixir endavant, 
persones solidàries que dediquen part 
del seu temps i dels seus diners a aju-
dar els altres, persones mogudes per 
l’art en totes les seues manifestacions, 
persones preocupades per la nostra 
història i pel nostre futur, persones 
de tots els àmbits socials que fan que 
Godella siga un poble actiu i solidari. 
Ser alcaldessa m’ha fet arribar a mol-
ta gent que potser no hauria conegut 
d’un altra manera i això ja fa que 
valguen la pena les meues hores de 
treball. 

Ara jo conec més a prop les vostres 
il·lusions, les vostres necessitats, els 
vostres somnis, les vostres desespe-

rances i el que vosaltres penseu que 
hem de fer les persones que des de la 
política fem un servei públic per aju-
dar-vos.  

Així que espere poder continuar 
treballant, durant l’any que comença i 
durant tots aquells que estiga al vostre 
servei, per a fer possible que amb l’es-
forç col·lectiu i el compromís de tots 
anem teixint una xarxa que ens ajude 
quan ho necessitem i ens recolze per a 
portar endavant els nostres projectes. 

Bones festes i millor 2015

Els millors desitjos per a 
l’any 2015

ràdio Godella 98.0
diLLUnS 
 9.00 Dones que han fet història 
 10.00 Plenari del mes
 12.00 Un país de música
 13.00 Grans civilitzacions
 14.00 Siempre perdiendo
 15.00 Golsmedia Radio
 16.00 El musiquer
 18.00 Ahí la llevas
 19.00 Epic time
 20.00 El vaixell
 21.00 We are the robots
 22.00 Music factory
 23.00 Hablemos de sexo

dimarTS
 9.00 Ahí la llevas
 10.00 El vaixell
 11.00 Un país de música
 12.00 El musiquer
 14.00 Epic time
 15.00 Ángeles y demonios del rock
 17.00 El mural
 18.00 Andando y viendo
 19.00 Via verda
 20.00 El imperio Austrohúngaro
 21.00 El club de la serpiente
 22.00 Rock on air
 23.00 La hora de Kayako

dimEcrES
 09.00 Andando y viendo
 10.00 Un país de música
 11.00 El rincón del arte
 12.00 El imperio Austrohúngaro
 13.00 Món de música
 14.00 El vaixell
 15.00 Golsmedia Radio
 16.00 Epic time
 17.00 De rondalles i mentides
 18.00 Kale Barraca
 19.00 La pinacoteca de radio
 20.00 Uno cualquiera
 21.00 We are the robots
 22.00 Mar de muses
 23.00 Mañana lo dejo

diJoUS
 09.00 Grans civilitzacions
 10.00 El musiquer
 12.00 Dones que han fet història
 13.00 La pinacoteca de radio
 14.00 Uno cualquiera
 15.00 El club de la serpiente
 16.00 Via verda
 17.00 Sac de gemecs
 18.00 Monopop
 19.00 Bim ràdio 2.0
 20.00 Siempre perdiendo
 21.00 El vaixell
 22.00 El rincón del arte
 23.00 Artefactos

diVEndrES
 09.00 Bim ràdio 2.0
 10.00 Un país de música
 11.00 Monopop
 12.00 Sac de gemecs
 13.00 Uno cualquiera
 14.00 Siempre perdiendo
 15.00 La pinacoteca de radio
 16.00 Ángeles y demonios del rock
 18.00 La hora de kayako
 19.00 We are the robots
 20.00 Music factory
 21.00 Candem town
 22.00 Pimpers paradise
 23.00 Kale barraka

diSSaBTE
 09.00 El mural
 10.00 Bim ràdio 2.0
 11.00 Via verda
 12.00 Andando y viendo
 13.00 El musiquer
 15.00 De rondalles i mentides
 16.00 Ahí la llevas
 17.00 Epic time
 18.00 We are the robots
 19.00 Sac de gemecs
 20.00 El imperio austrohúngaro
 21.00 Music factory
 22.00 Rock on air
 23.00 El rincón del arte

diUmEnGE
 09.00 Grans civilitzacions
 10.00 Monopop
 11.00 Siempre perdiendo
 12.00 Dones que han fet història
 13.00 Uno cualquiera
 14.00 El vaixell
 15.00 La pinacoteca de radio
 16.00 Candem town
 17.00 Ángeles y demonios del rock
 19.00 Pimpers paradise
 20.00 El club de la serpiente
 21.00 Plenari del mes
 23.00 La hora de kayako

Bim de Godella

ajuntament de Godella 

(C/ dels Soguers, 2) ..........963 638 056

Centre Cultural Xicranda 

(C/ de Manel Tomás, 2) ..... 963 642 952

Casal Jove almatadero 

(C/ de l'Escorxador, s/n) .....963 901 139

Poliesportiu municipal 

(C/ de Ramón i Cajal, s/n) ..963 643 006

Centre de serveis socials 

(C/ Major, 83) ................. 963 641 152

Piscina municipal.......963 160 193

Jutjat de Pau ............963 636 566

Centre d’art Villa eugenia 

(C/ de Peset Aleixandre, 44) .. 963 630 002

Centre de salut ......... 961 926 280

Correus .....................963 905 298

Policia Local..............670 37 34 08

Ferrocarrils GVa. .......963 974 040

ag. Local tributària ...963 160 115

recollida residus ...... 963 527 080 

emergències / Protecció Civil 112

Policia Nacional ........ 963 539 593

Guàrdia Civil .......062 /96 317 46 60

Guàrdia Civil trànsit 96 369 58 99

Bombers .............................080

ambulàncies .............. 963 677 375

urgèncias mèdiques ........... 085

tel. contra la violència de 

gènere .................................016

Telèfons 
d'interès

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

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

José Valenzuela
jose.valenzuela@godella.es
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SOSTENIBILITAT
TRÀNSIT I OBRES

ESQUErra Unida

ViSiTES. Cita prèvia.

cEnTrE. Ajuntament, c/ Major, 45.

TELèfon. 963 638 056

rosa Barat
rosa.barat@godella.es
BENESTAR SOCIAL
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
IGUALTAT

pSpV-pSoE

ViSiTES. Cita prèvia en Serveis Socials.

cEnTrE. Serveis Socials, c/ Major, 83.

TELèfonS.  • SS: 963 641 152

 • AEDL: 963 640 753

paco arándiga
paco.arandiga@godella.es
ESPORTS
AGERMANAMENT

BLoc-compromÍS

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

cEnTrE. Poliesportiu, c/ de Ramón i Ca-

jal, 102.

TELèfon. 963 643 006

hermenegildo Estellés
h.estelles@godella.es
FESTES
SERVEIS MANCOMUNATS
PROTECCIÓ CIVIL

pSpV-pSoE

ViSiTES. Divendres, prèvia cita.

cEnTrE. Ajuntament, c/ Major, 45.

TELèfon. 963 638 056

Lola Sánchez
lola.sanchez@godella.es
MEDI AMBIENT
MODERNITZACIÓ

pSpV-pSoE

ViSiTES. Divendres, prèvia cita.

cEnTrE. Ajuntament, c/ Major, 45.

TELèfon. 963 638 056

paquita mocholí
paquita.mocholi@godella.es
JOVENTUT
BIBLIOTECA

ESQUErra Unida

ViSiTES. Tots els dies, prèvia cita.

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

TELèfon. 963 642 952

ferran Vilella
ferran.vilella@godella.es
CULTURA
COMUNICACIÓ

pSpV-pSoE

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

prèvia cita a Xicranda.

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

TELèfon. 963 642 952

adrEÇa dE c/E. cultura@godella.es

Educació

Benestar Social

festes

Joventut

Sostenibilitat i obres

modernització i 
comunicaió

Esports

medi ambient

participació

cultura

SEr aLcaLdESSa m’ha fET 
arriBar  a moLTa GEnT QUE 
poTSEr no haGUEra conEGUT 
d’Un aLTra manEra i això Ja 
fa QUE VaLGUEn  La pEna LES 
mEUES horES dE TrEBaLL"

Eva sanchis
alcaldEssa dE godElla

“
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45 dones han sigut as-
sassinades en el que 
portem de 2014 segons 
dades del Ministeri de 

Sanitat, Serveis Socials i Igual-
tat. 757 en l’última dècada. Un 
genocidi lent, silenciat durant 
segles contra el qual Godella 
lluita en la mesura de les seu-
es possibilitats. La setmana 
en què la repulsa al maltracte 
masclista és més evident té lloc 
entorn del 25 de novembre, Dia 
internacional contra la violèn-
cia de gènere. Setmana en què 
la Regidoria de Benestar Social 
i Igualtat es bolquen en una 
sèrie d’activitats per a denun-
ciar i conscienciar socialment 
del preocupant nombre de ca-
sos de violència de gènere, que 
cada any afecten a milers de 
dones al nostre país. «El punt 
més dramàtic és el de l’assas-
sinat però no podem baixar la 
guàrdia davant altres maneres 
de maltractament, de violèn-
cia de gènere que dia a dia ens 
amenacen  com l’assetjament, 
la violència psicològica o el fet 
de silenciar  la dona», va asse-
gurar la regidora de Benestar 
Social, Rosa Barat.

Precisament sobre artistes 
silenciades va versar l’exposi-
ció Mestres del Pinzell, dones 
pintores del segle XIX que va 
obrir la Setmana per l’eradica-
ció de la violència de gènere el 
passat 17 de novembre. La re-

gidora d’Igualtat, Rosa Barat, 
i l’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis van ser les encarrega-
des d’inaugurar un acte en el 
qual les dones d’Aula Violeta, 
de l’Associació Dones en Acció, 
van organitzar al Centre Cultu-
ral Xicranda i per al qual van 
comptar amb la col·laboració 
d’Iris (amants de la pintura).

El dijous 20 de novembre, 
el programa BIM Radio 2.0 de 
Radio Godella (98.0FM) va en-
trevistar a Maite Beguiristain, 
crítica d’art i professora d’es-
tètica i teoria de les arts de la 
Facultat de Filosofia de la Uni-
versitat de València i el Dia In-
ternacional contra la Violència 
de Gènere, la psicòloga Raquel 

Barletta va impartir un taller 
obert d’apoderament femení i 
es va organitzar la concentra-
ció i lectura pública de poemes 
als jardins de Villa Teresita en 
la qual van participar les asso-
ciacions de dones de Godella 
(Tyrius i Qualitat de Vida) i 
l’alumnat de l’IES Comarcal.

La periodista Paqui Mén-
dez va presentar, l’endemà, els 
curtmetratges guanyadors del 
certamen Curtmetratges per 
la igualtat, que enguany va ce-
lebrar la seua vuitena edició i 
en el finançament del qual ha 
participat activament l’Ajun-
tament de Godella. Ella soy yo 
(Anneli Ström), Se dice poeta 
(Sofia Castañón) i En el séptimo 
día (Michael Raphan) van ser 
projectats al saló d’actes de Vi-
lla Teresita i van donar motiu a 
un interessant col·loqui en què 
es van compartir experiències i 
punts de vista.

Divendres 28, com cada any, 
es col·locà una taula de divul-
gació al mercat de Godella i, a 
les 20 h, el cor de dones A cau 
d’orella oferí un recital al centre 
cultural Villa Eugenia.

Les jornades conclogueren 
el 4 de desembre al saló d’ac-
tes de Villa Teresita, amb la re-
presentació per part del grup 
de teatre de l’EPA de Golpe a 
golpe (y sin embargo te quiero), 
dirigida per Josep Vicent Do-
mínguez García.

contra el genocidi del 
maltractament masclista

Taula de sensibilització instal·lada al mercat dels divendres amb les voluntàries de l’associació Ames de Casa Tyrius; l’alcaldessa, Eva Sanchis, i la regidora de Benestar Social, Rosa Barat.

Alumnes de l’IES lligen uns poemes contra la violència. El cor A cau d’orella tornà a emocionar Godella.

EL pUnT méS 
dramàTic éS EL 
dE L’aSSaSSinaT 
pErò no podEm 
Baixar La GUàrdia 

daVanT aLTrES manErES dE 
maLTracTamEnT, dE VioLència 
dE GènErE QUE dia a dia EnS 
amEnacEn com L’aSSETJamEnT, 
La VioLència pSicoLòGica o EL 
fET dE SiLEnciar La dona”

Rosa BaRat
REgidoRa dE BEnEstaR social

“

Benestar Social i Ocupació

Golpe a golpe (y sin embargo te quiero).
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Amparo Ferri i Dolores 
Llorens van ser les per-
sones homenatjades 

en la Setmana dels Majors de 
Godella que va transcórrer 
entre el 29 de setembre i el 5 
d’octubre. El reconeixement 
a ambdues dones centenàries 
va tenir lloc en l’acte d’inau-
guració que va ser presidit per 
l’alcaldessa Eva Sanchis i la 
regidora de Benestar Social, 
Rosa Barat.

«A Godella el 12 % de la 
població és major de 75 anys 
i, amb aquesta sèrie d’actes, 
intentem reconèixer l’esforç 
que ha fet, els valors que ens 
ha transmès –va comentar 
Barat– i, per descomptat, 
aquesta Setmana, ens per-
met denunciar les necessitats 
d’aquestes persones que ningú 
cobreix, les baixes pensions, 
les dificultats de mobilitat…»

«Per a mi és un orgull po-
der participar en totes les acti-
vitats que estan programades 
–va assenyalar l’alcaldessa, 
Eva Sanchis–; feu tot el possi-
ble per a passar-ho bé i per a 
reclamar el que és vostre i que 
us correspon», va concloure.

Els somriures es van tornar 
riallades el matí següent, amb 
el taller de risoteràpia diri-
git per Eva Vives. Unes hores 
després, l’activitat va tornar al 
saló d’actes de Villa Teresita 
on van tenir lloc les concorre-
gudes projeccions del sainet 
Los Claveles, de Luis Fernán-

dez, i la sarsuela Bohemios, 
d’Amadeo Vives.

El dimecres va arribar el 
moment de la Volta a peu. 
Desenes de persones, amb 
l’alcaldessa i la regidora de 
l’Àrea al capdavant, van co-
brir el recorregut habitual 
que va arrancar al Poliespor-
tiu i va acabar al jardí de Villa 
Teresita on van poder repo-
sar forces amb un esmorzar 
de germanor. No van faltar 

les xarrades formatives, entre 
unes altres, una sobre l’ús de 
mòbils i tauletes oferida per 
Jovesolides ni, per descomp-
tat, les excursions. El dijous 
un nodrit grup de persones va 
visitar el Muvim i el Palau de 
la Batlia i Escala i, en el tan-
cament de la Setmana, el diu-
menge, van assistir al Festival 
de Cors i Bandes organitzat 
per la Federació d’Associaci-
ons de Ciutadans Majors de la 

Comunitat Valenciana (CIM), 
al Palau de la Música.

Abans, no obstant açò, el 
divendres 3, tingué lloc l’es-
pectacle La dona en el cant 
d’estil i dissabte 4 d’octubre, 
als jardins de Villa Teresita, 
després del menjar de ger-
manor, es va fer el lliurament 
dels trofeus dels campionats 
de parxís, petanca, truc, dò-
mino i birles celebrats durant 
la Setmana de la Tercera Edat.

Visita dels majors al palau de la Batlia i de l’Escala acompanyats de l’alcaldessa, Eva Sanchis, i de la regidora de Benestar Social, Rosa Barat.

Homenatge a les persones centenàries i l’espectacle La dona en el cant d’estil (dalt); xarrada sobre mòbils i tauletes, volta a peu i lliurament de premis. 

«a GodELLa EL 12 % 
dE La poBLació éS 
maJor dE 75 anyS i, 
amB aQUESTa SèriE 
d’acTES, inTEnTEm 
rEconèixEr L’ESforÇ 
QUE ha fET, ELS 

VaLorS QUE EnS ha TranSmèS” 

Rosa BaRat
REgidoRa dE BEnEstaR social

“

Les persones grans prenen 
Godella en la seua Setmana
DESENES D’ACTES SE SUCCEEIXEN AMB MoTIU DEL DIA DEL MAJoR
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L’Ajuntament de Gode-
lla, la Diputació de Va-
lència i la Conselleria 

han engegat el programa  
Conjunt d’ocupació que per-
metrà a 9 persones desocupa-
des, preferentment, de Gode-
lla incoporar-se al mercat la-
boral. La subvención d’aquest 
Pla ascendeix a  27.000 euros, 
repartits a parts iguals en-
tre les tres administracions 
(9.000 euros cadascuna). Els 
llocs a ocupar seran el de peó 
d’obra, peo de pintura, oficial 
d’obra, tres persones amb el 
grau superior d’administra-
ció i finances, una amb grau 
superior d’agroecologia y pai-
satgisme, una altra amb grau 
superior en biblioteconomia i 
archivística, una persona més 
amb grau de sistemes de tele-
comunicacions i informàtica.

A eixes nou persones se 
les hi afegiran dues més del 
Salari Jove, una subvenció de 
la Conselleria juntament al 
Fons Social Europeu que per-
metrà contractar-les durante 
sis mesos. En aquest cas, els 
llocs a cobrir estaran al De-
partament de Secretaría i In-
tervanció i al de  Gestió i Ad-
ministració Pública (GAP).

L’Agència d’ocupació i 
Desenvolupament de Godella 
també participarà al Progra-
ma Consorci Pactem Nord 
dirigit a persones majors de 
45 anys. Es tracta de realitzar 
itineraris personalitzats per a 
45 persones amb la finalitat 
de millorar les seues opcions 
d’asolir una ocupació. A Go-
della, pel baix nivell d’atur 
–en comparació a la resta de 
municipis de la comarca– li 
correspon una participació de 

quatre persones amb el perfil 
sol·licitat.

Aquestes accions se su-
men als programas regulars 
de formació realitzats con-

juntament amb el Servef i 
cursos específics com el de 
manipulador d’aliments que 
tan bona acollida han tingut 
en les darreres edicions. 

l’aodL incorpora 9 
persones amb el pla 
conjunt d’ocupació

DUES MéS S’hI AFEGEIXEN AL SALARI JoVE
Sanchis i Barat tanquen el curs de manipuladors d’aliments.

Alumnes d’un dels cursos de formació de l’AODL.

El ple de Godella va apro-
var per unanimitat, en 
la sessió ordinària del 

mes d’octubre, les ajudes des-
tinades al Fons de Solidaritat 
Internacional. Malgrat que el 
pressupost s’ha reduït en els 
últims anys, s’han mantingut 
els 35.000 euros de la partida, 
per la qual cosa el percentat-
ge d’aquesta s’ha incrementat 
considerablement.

Amics de Don Ursi i El 
Bañado, amb el seu projec-
te de promoció i suport als 
joves d’El Bañado Tacumbú 
rebran 9.000 euros. La matei-
xa quantitat que l’Associació 
Camino, que va presentar un 
projecte per a millorar la sa-
lut bucal i les condicions de 
vida en El Torno. L’entitat que 
major assignació rebrà serà la 
Fundació NED (neurologia, 
educació i desenvolupament), 

l’objectiu de la qual serà ins-
tal·lar un sistema de gasos a 
l’Institut Neuroquirúrgic de 
Zanzíbar (Tanzania).

«Per desgràcia, som de 
les poques administracions 
que mantenen aquest tipus 
d’ajudes i, per això, s’han in-
corporat dos noves entitats al 
procés d’adjudicació», va co-
mentar la regidora de Benes-
tar Social, Rosa Barat. Solida-
ris per Burkina Faso - Amics 
de Tamasgo és un dels nous 
col·lectius d’enguany al qual 
s’ha assignat 2.500 euros per 
al seu projecte de restauració 
del centre d’alfabetització i 
ajuda alimentària i esportiva 
a les escoles. Finalment, So-
lidaritat i Ajuda a la Infància 
de Madagascar rebrà 4.500 
euros per a finançar l’opera-
ció i la rehabilitació de xiquets 
amb raquitisme.

Godella augmenta 
l’esforç en cooperació 
internacional

Moment de la votació del punt

Com cada any per aques-
tes dates, l’Associació de 
Comerciants de Godella 

ha engegat la campanya pro-
mocional de Nadal amb l’emis-
sió de xecs regal el valor dels 
quals ascendeix a 1.000 euros. 
Els xecs seran distribuïts entre 
la clientela dels comerços asso-
ciats i optaran a 13 premis que 
podran ser canviats per pro-

ductes adquirits als mateixos 
comerços de l’Associació. hi 
haurà un primer premi valorat 
en 300 euros, 2 xecs de 100 i 10 
de 50. El sorteig, amb les pa-
peretes dels participants, en el 
qual es donaran a conèixer les 
persones agraciades tindrà lloc 
dilluns dia 22 de desembre, a 
les 20.30 de la vesprada a Villa 
Teresita

Els comerciants enceten 
la campanya de nadals

Reunió de l’Associació de Comerciants de Godella, signatura del conveni de col·laboració amb el col·lectiu i sorteig de 2013.
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Medi Ambient

El Mercat de Venda Di-
recta de Productes del 
Camp de Godella va 

viure el passat 1 de novembre 
una jornada especial per ce-
lebrar la seua ampliació amb 
18 noves parades. Godellencs 
i veïnat de localitats prope-
res es van citar per a passejar 
per la plaça de l’Ermita en un 
estiuenc matí, climatologia 
idònia per a aquest mercat a 
l’aire lliure que, al costat de 
les seues ja tradicionals pa-
rades de productes ecològics, 
ara suma fins a un total de 50 
nous llocs d’artesania, associ-
acions i altres qüestions rela-
cionades amb l’agroecologia. 
La jornada d’ampliació del 
mercat va estar amenitzada 
pel grup Music Socity, format 
per cinc joves músics que van 
oferir un variat repertori re-
lacionat amb el jazz durant 
més de dues hores. I els més 
xicotets van poder gaudir 
d’un taller de reciclatge oferit 
per Imedes amb el qual ela-
borar els seus propis materi-
als com ara bossos de paper 
i collars amb suro. «Volem 
augmentar les activitats i que 
el mercat tinga una progra-
mació cultural cada dissabte 

per a animar la ciutadania a 
visitar-lo. L’objectiu és que 
es convertisca en un espai de 
convivència que potencie un 
model d’economia basat en el 
suport al xicotet productor i a 
les iniciatives socials», afirmà 
Lola Sánchez, regidora Medi 

Ambient i Modernització. En 
l’ampliació del mercat també 
va ser-hi l’associació La Cos-
collosa, que reuneix les perso-
nes membres de les 153 par-
cel·les que actualment formen 
part del projecte d’horts ciu-
tadans de l’horta de Godella.

El mercat de Venda directa 
asoleix les 50 parades
ARTESANIA I ECoLoGIA ES CoNJUMINEN

«No menges res que la teua 
besàvia no haguera reconegut 
com a menjar». La cita, extreta 
del llibre Food rules [publicat 
ací com Saber comer], de Mic-
hael Pollan, denuncia l’adulte-
ració que pateixen molts dels 
productes que s’ofereixen actu-
alment als supermercats. 

La cita va ser enunciada 
per la periodista i activista ali-
mentària Esther Vivas en l’ac-
te d’obertura de les I Jornades 
d’Agroecologia de Godella, or-
ganitzades per les entitats lo-
cals Agrofever i Camí de l’hor-
ta, amb el suport del Consell 
Local Agrari i l’Ajuntament de 
Godella. Amb el títol Qui de-
cideix què mengem?, el tema 

central de les jornades va estar 
marcat pel qüestionament de 
la cadena alimentària que pro-
mou l’agroindústria i la reivin-
dicació d’un model alternatiu 
basat en la sobirania alimen-
tària i l’agricultura ecològica, 
gestionat des de les relacions 
de proximitat entre productors 
i consumidors i l’eliminació de 
substàncies nocives en el cultiu 
dels productes. Les jornades 
van continuar dissabte al Casal 
Jove alMatadero amb un curs 
intensiu impartit per la matei-
xa Esther Vivas. Vivas va ser 
molt crítica amb el fet que hi 
haguera persones que passaren 
fam en una societat d’abundàn-
cia alimentària.

L’’agroecologia 
reivindica un canvi en el 
model agroalimentari

Participants del taller d’Agroecologia.

moSQUiT TiGrE. GoDELLA PREPARA UNA CAMPANyA. 
El 90 % dels llocs on pot criar el mosquit tigre són privats. 
és una especie invasora originària del sudeste d’Àsia, s’ha 
extès por Àfrica, Amèrica i Europa des de 1979 i posterior-
ment per la zona del Pacífic. és vector en la transmissió 
de malalties com el dengue i la febra groga, entre altres. 
El mosquit tigre és capaç de criar en quasi qualsevol acu-
mulació d’aigua que dure més de cinc dies, per minúscula 
que semble.

Sánchez a la parada de la Coscollosa, Music Socity i parada d’artesania.

El Tribunal de 
les aigües, 
d’aniversari

Moment de l’actuació.

L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va estar convidada a 
l’acte de commemoració del 
cinquè aniversari de la inclu-
sió del Tribunal de les Aigües 
en la Llista Representativa 
del Patrimoni Cultural Im-
material de la UNESCo. «és 
el crisol de la nostra diversitat 
cultural y la seua conserva-
ció», comentà Sanchis.

La diputació 
subvencionarà 
carrers i sendes

Sanchis i Rus signaren el conveni.

l’Ajuntament de Godella ha 
signat un conveni perquè la 
Diputació de València sub-
vencione la restauració i re-
cuperació de sendes, camins 
rurals i carrers del casc urbà. 
Els carrers afectats són el del 
Músic José Estellés, el carrer 
del Teatre de Don Francisco i 
algunes sendes, com ara la de 
Borbotó.

El museu agrari 
reobrirà les seues 
portes

Algunes ferramentes del Museu.

El Museu Agrari de Godella 
es reobrirà a la torreta de Mi-
sildo i l’antic escorxador. Per 
a fer-lo possible, la Diputació 
ha atorgat una subvenció de  
6.000 euros i s’ha demanat 
una altra de 4.000 a la Con-
selleria. Mitjançant un pro-
grama didàctic es parlarà de 
la relació entre l’horta, el secà, 
el regadiu...



bim n Godella Sostenibilitat i obresTercer quadrimestre de 2014 7

Sostenibilitat i Obres

El passat, 21 de setembre, 
Godella es va sumar a 
la celebració del «Dia 

sense cotxe» amb un carrusel 
d’activitats organitzades per 
la Regidoria de Sostenibilitat 
i Trànsit. A les 8.30 hores, les 
persones participants en la 
marxa a peu van iniciar un re-
corregut pel terme, per al qual 
van invertir una mica més 
d’una hora i que va començar 
i acabar a l’avinguda de Peset 
Aleixandre. Aquesta via va ser 
el centre neuràlgic de la jorna-
da. A les 10 hores, la pujada de 
l’ermita encetà l’activitat. En-
tre altres, l’exhibició de tallers 
de les ames de casa Tyrius, l’ex-
posició de maquetes de trens 
a escala, el taller d’elaboració 
de vies proposat per l’Associ-
ació Ferroviària de Godella i 
la parada dels voluntaris del 
Casal de la Pau, van ser algu-
nes de les més concorregudes. 
També l’Associació Felcan va 
rebre les visites dels curiosos, 
així com La Plastiqueria que, 
com els monitors de l’Espai 
Jove, va oferir diferents alter-

natives d’oci i entreteniment 
als més menuts. Pocs minuts 
més tard, desenes d’aficionats 
a la bicicleta iniciaven una 
marxa cicloturística organit-
zada, un any més, per la pe-
nya ciclista El Cantonet, en la 
qual van participar persones 
de totes les edats. Dos d’elles, 
a més, van marxar amb l’an-
helat premi patrocinat per 
la Regidoria organitzadora, 

dues bicicletes urbanes per a 
adult. Finalment, després de 
la representació de Bobby, el 
perrito diferente, es van donar 
a conèixer les persones gua-
nyadores del concurs d’Ins-
tagram de la Regidoria, dotat 
amb un llibre electrònic per a 
la primera classificada, Ma-
ría José Argente, i un lot de 
llibres per a la segona, Laia 
Albert.

Godella va celebrar el 
dia de la mobilitat
MERCAT D’ASSoCIACIoNS I MARXA EN BICI

Eixida de la marxa cicloturista.

Usuaris de l’autobús en el Dia de Tots Sants.

El passat 1 de desembre es 
va engegar el període de proves 
i l’adquisició per part dels usua-
ris de la Targeta de l’Autobús en 
horari de matins (8.30 a 13.30), 
de dilluns a divendres, i de ves-
prades (16.00-18.30), de dilluns 
a dijous, a l’oficina de l’Agència 
Tributària. L’entrada en vigor 
de la targeta i dels bitllets es farà 
efectiva a partir de l’1 de gener. 
L’ordenança fiscal que estableix 
en 70 cèntims el bitllet únic; en 
20 euros, el bo semestral i en 
30, l’anual. Per a les persones no 
residents, el preu del bitllet és 
el mateix –0,70 euros–, mentre 
que els bons semestrals seran de 
30 euros i els anuals, de 50.

Estaran exemptes les per-
sones desocupades i familiars 

directes en primer grau que 
convisquen en la unitat familiar, 
sense rendes econòmiques, així 
com escolars en calendari lec-
tiu i escolars de l’EPA dels plans 
educatius reglats. Les perso-
nes jubilades estaran exemptes 
quan les rendes econòmiques 
per individu de la unitat familiar 
siguen menors que el salari mí-
nim interprofessional i les famí-
lies nombroses tindran una re-
ducció del 50 % en la modalitat 
de pagament triada, sempre que 
les seues rendes econòmiques 
per individu de la unitat familiar 
siguen inferiors al salari mínim 
interprofessional. La taxa es pot 
abonar a la sucursal del Banc 
de Santander, n. de compte 
00303082140870006271.

La taxes de l’autobús, 
es posen en marxa 

Se van a realizar obras en 
diversos caminos, como 
la Senda de Borbotó, la 

Senda del Racó, el Camino 
Viejo de Valencia, el Camino 
de Camarena y la Senda Co-
hetera, según ha asegurado 
el concejal de Sostenibilidad 
y obras, José Valenzuela «con 
objeto de mejorar la utiliza-
ción de dichas infraestruc-
turas, una reivindicación del 
Consejo Local Agrario y de 
los Agricultores». 

otra actuación prevista 
es la demolición de los res-
tos del edificio de la carretera 
de Rocafort, un espacio que 
se utilizará coyunturalmen-
te como estacionamiento de 
vehículos.

La mejora de la seguridad 
vial es una de las principales 
preocupaciones de la Conce-
jalía que también ampliará 

el estrechamiento del cami-
no Ermita Nova a la altura 
de la bifurcación existente. 
Por un lado, la vía llega al 
Frontenis Paterna y, por el 
otro es en el que se actuará. 

Serán 315 metros de longi-
tud en sentido bay-pass. «La 
obra permitirá la circulación 
en ambos sentidos siempre, 
con precaución», concluyó 
Valenzuela.

Edificio en ruinas de la carretera de Rocafort.

reformas en caminos rurales 
para mejorar la circulación

Gobici llegará a 
Kinépolis

Bicis de Paterna en una base de Godella.

El concejal de Sostenibilidad, 
José Valenzuela, ha informado 
de que «en breve se va a am-
pliar el número de estaciones 
de bicicletas para dar servi-
cio a las zonas que no tenían 
y mejorar el de las zonas que 
ya disponían de alguna base». 
Se pasa así de 4 a 7 estaciones 
en el término municipal de 
Godella. También se va a in-
coporar una estación con ocho 
anclajes en la carretera de la 
Cruz de Gracia, a la altura del 
centro Bauhaus, en Kinépolis, 
Paterna.

La policia Local 
ofereix cursos 
d’educació viària

Visita de la Policia al Barranquet.

La Policia Local de Godella ha 
impartit diversos cursos d’edu-
cació vial als col·legis públics 
de Godella. L’alcaldessa de la 
localitat, Eva Sanchis, va asis-
tir a l’última de les visites del 
cos de seguretat al col·legi Bar-
ranquet.

D’altra banda, s’ha confir-
mat que «fruit de les negoci-
acions, la Policia Local té pa-
gats, per primera volta des de 
fa molts anys. tots els operatius 
realitzats», assegurà Sanchis.
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L’edició d’enguany de la 
Setmana de la Joventut 
serà recordada per l’al-

ta assistència de joves de totes 
les edats a les activitats progra-
mades per la Regidoria de la 
Joventut i l’Associació Cultural 
Bostezo de la localitat. «hem 
completat una setmana real-
ment exitosa, tant pel nombre 
de persones que han participat 
en les propostes com pel con-
tingut compromès que hi hem 
aportat; realment estem molt 
satisfets amb el resultat», va 
afirmar Josep Manel San Fèlix, 
regidor de Joventut en eixe mo-
ment. La Setmana es va inau-
gurar dimecres 17 de setembre 
amb el Fracashow, el primer 
festival del fracàs que se cele-
bra a Espanya, organitzat per la 
revista Bostezo, que va tenir lloc 
al Casal Jove alMatadero, amb 
l’assistència de vora cent per-
sones que van esbroncar amb 
força les propostes dels artistes 
participants. Aqueixa mateixa 
vesprada van arrancar els cam-
pionats de jocs, com el ping-
pong, els escacs i el bàdminton, 
entre altres. La programació, 
oberta i gratuïta per a tota la 
població, va continuar el dijous 
amb la convocatòria d’un cine-
fòrum sobre falles participati-
ves, en la qual es va projectar el 
documental Falles 1937 (Óscar 
Martín, Xerea Films), candidat 
als premis Goya d’enguany, i 
dos vídeos de Senyor Mixuro i 
Falles Populars i Combatives, 
que van obrir un debat entre 
la trentena d’assistents sobre 
noves formes d’entendre i cele-
brar la festa fallera. La jornada 
del dijous va concloure amb La 
finestra inclusiva, espectacle 
circense de La Finestra Nou 
Circ, una interessant propos-
ta d’integració social que, en 
el desenvolupament, disposa 
de la participació de membres 
d’entitats que treballen amb 
persones en risc d’exclusió so-
cial i amb capacitats diferents.

La tradicional Volta a peu 
per l’horta va disposar de la 
sorprenent participació de cent 
cinquanta corredors, entre els 
quals es trobaven integrants del 
club Rocafort Runners i gran 
assistència de famílies amb xi-

quets, que van recórrer entusi-
asmades els 2.750 metres de la 
carrera, en la qual va col·labo-
rar Protecció Civil. Es van re-
partir camisetes entre els parti-
cipants i San Fèlix i l’alcaldessa, 
Eva Sanchis, van lliurar els pre-

mis als primers classificats en 
les categories masculina (Da-
río Martín) i femenina (Inma 
Chirivella): sengles cabassos de 
productes ecològics de l’horta, 
adquirits al Mercat de Venda 
Directa dels dissabtes, a la pla-

ça de l’Ermita. Aqueixa matei-
xa nit, La Finestra Nou Circ va 
escenificar el seu espectacle cir-
cense La família Romanesku 
davant un nodrit públic que va 
gaudir d’aquesta proposta que 
barreja diversos llenguatges ar-
tístics com ara la pantomima, 
les acrobàcies i el teatre més 
clàssic.

La Setmana es va tancar en 
gran, amb l’organització d’una 
Fira Social en el parc del Molí, 
amb la presència de 35 parades 
d’artesans, dissenyadors, oNG 
i les millors llibreries i edito-
rials valencianes. Un nodrit 
grup de godellencs va passejar 
per la Fira durant tot el dia i 
pogué gaudir de diverses ac-
tivitats, com les actuacions de 
Gilbertástico i Cachi Bachi&-
Calzonetta, tallers de ceràmica, 
màgia i risoteràpia, a més d’un 
fòrum d’entitats entre les orga-
nitzacions participants. Com a 
cloenda, un concert eclèctic —
mescla de rap, ska i rock— en 
el qual dues bandes locals, Su-
quet de Rap i Skatuttipresto, es 
van intercalar amb dos grups 
de la capital: Aullido Atómico i 
Ukelele Zombies. El resultat va 
ser explosiu: centenars de go-
dellencs que celebraren la fi de 
l’estiu i l’eterna joventut.

La Setmana de la Joventut 
bat rècords de participació
EL FESTICAL DEL FRACÀS FRaCaShow, JoCS PoPULARS, 
CAMPIoNATS, DoCUMENTALS, CIRC, LA VoLTA A PEU I MúSICA

Skatuttipresto va reunir centenars de joves al parc del Molí.

Eixida de la multitudinària Volta a peu per l’horta.

Jipi del Arroyo i Marco, al Fracashow La família Romanesku

Joventut i Biblioteca

Ángel pascual 
Berlanga estrena 
«BelaBöhemia»

Yelito presenta el seu curt.

Un any i onze mesos és el 
temps transcorregut entre 
la nit a Venta del Moro en 
què va nàixer la idea i dijous 
passat, quan el godellenc 
Ángel Pascual Berlanga, 
artísticament conegut com 
yelitö, va presentar oficial-
ment BelaBöhemia, el seu 
últim curtmetratge d’ani-
mació en 3D. Els nombro-
sos espectadors que acudi-
ren a alMatadero van poder 
gaudir de la projecció per 
partida doble i també de les 
explicacions que l’autor va 
oferir sobre els minuciosos 
detalls que amaga aquest 
curtmetratge de deu minuts 
de durada i que ha neces-
sitat de 14.400 fotogrames 
per a realitzar-se.

BelaBöhemia és una 
història de cerca de l’amor 
amb final feliç en què, amb 
la complicitat del seu inse-
parable gos, el protagonista 
masculí va materialitzant 
els seus somnis a través 
de flascons d’espècies d’on 
sorgeixen els elements que 
van conformant el relat 
de la seua vida que, final-
ment, apareix pintat en un 
llenç de la seua estimada. 
«La vida és com un llenç 
que hem de pintar tots els 
dies», va assenyalar yelitö 
a l’entusiasta públic assis-
tent. El curt amaga multi-
tud de referents artístics, 
el simbolisme dels quals 
va ser desvelat amb comp-
tagotes per l’autor en la 
segona projecció del film: 
quadres –de Dalí, Soro-
lla, Picasso...–, edificis de 
Gaudí, baranes que ama-
guen claus musicals i el 
tema Una bella història, 
del francès Michel Fugain, 
que dóna inici al desenllaç 
de la història i que també 
va ser inspirador en aquella 
nit a Venta del Moro. Amb 
aquests elements escollits 
amb precisió poètica, –«cap 
detall està deixat a l’atzar», 
afirma– yelitö cerca recrear 
una harmonia amb l’entorn 
que, segons indica, «la nos-
tra societat ha perdut».
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Unes jornades 
per a meditar 
sobre el benestar
Les II Jornades de Teràpies 
Naturals de la Burra Vella van 
complir amb l’objectiu de di-
fondre a un nombrós grup de 
ciutadans, superior al centenar, 
diferents mètodes naturals de 
prevenció i sanació de malal-
ties a través de tècniques que 
contribueixen a l’equilibri entre 
cos, ment i esperit. «occident 
ha deixat de costat la cura es-
piritual, fins i tot l’ha relacio-
nada amb supersticions i falsa 
mitologia. Però, per al nostre 
desenvolupament humà, és 
important saber que som més 
que carn, que som també trans-
missors d’energia. hem de pen-
sar-nos des d’aquesta globalitat 
per a connectar amb el nostre 
jo interior», afirmà Israel Gon-
dar, membre de La Burra Vella.

Taller de 
fotoliteratura de 
«Bostezo»

Participants del taller

Moment d’un dels tallers.

Imatge i escriptura es van con-
jugar en el taller de fotolitera-
tura de l’Associació Cultural 
Bostezo impartit a alMata-
dero dins de la programació 
trimestral de cursos del Casal 
Jove. Els participants van cre-
ar textos a partir de les imatges 
proposades per Inés Plasen-
cia i Paco Inclán, integrants 
de l’associació i de la revista 
Bostezo. L’objectiu era emprar 
la fotografia com a punt de 
partida per a activar la crea-
tivitat en l’escriptura. En les 
dotze sessions del taller, es van 
treballar elements narratius –
com la creació de personatges 
i diàlegs, la trama, la memòria 
i la descripció–, i també foto-
gràfics, com l’instant decisiu i 
el punctum.

La Biblioteca ja té un reco-
negut funcionament i tre-
ball realitzat, però la nova 

regidora ha volgut introduir 
algunes novetats. «Volem, en la 
mesura dels nostres recursos, 
implicar-nos tots, ciutadania, 
treballadors i regidoria, en una 
biblioteca de qualitat de tots i 
per a tots», assegurà la respon-
sable del Departament, Paquita 
Mocholí.

A l’entrada ja s’ha instal·lat 
una taula de barata de llibres 
adults i infantils. «és molt sen-
zill: portes un o diversos llibres 
i els canvies per aquells que et 
vénen de gust dels exposats», 
assenyalà Mocholí.

S’ha col·locat una bústia de 
suggeriments i aportacions i 
s’ha disposat formularis per a 
demanar la compra d’un llibre, 
fer una queixa o suggeriment... 

A més, s’ha habilitat un lloc 
d’estudi en equip per a quan els 
usuaris de la biblioteca, necessi-
ten posar en comú el treball que 
estan realitzant sense molestar a 
la resta de lectors.

També s’està gestionant 
l’augment de banda d’internet. 
La regidora va explicar que 
«volem estimular la donació de 
revistes: Si et compres revistes 

culturals, de viatges, de cuina, 
d’actualitat, d’humor... pots 
donar-les a la biblioteca sem-
pre que la seua data d’edició no 
supere els tres mesos i si conei-
xes petites editorials, edicions 
alternatives, de còmics, fan-
zines... posa’t en contacte amb 
la bibliotecària i podrem pre-
sentar-les a la biblioteca».

Tot això s’afegeix a altres ini-
ciatives ja consolidades com la 
presentació de llibres. La pròxi-
ma, anirà a càrrec de de Carles 
Cano que mostrarà tres contes 
el 23 de desembre a les 18h.

Com a forma de participació, 
suport a les activitats i creativi-
tat en les propostes es va cons-
tituir el dia 1 de desembre El 
Grup d’Amics de la Biblioteca. 
Es van aportar iniciatives sobre 
la compra de llibres, popularit-
zar últimes adquisicions, pro-
paganda i puntuació de llibres, 
potenciació de la presència en 
internet… entre altres aspectes.

Per formar-ne part només 
cal acudir a la pròxima reunió 
del dia 26 gener, dilluns a les 20 
h. a la Biblioteca.

Per a qualsevol gestió es po-
den dirigir a biblioteca@gode-
lla.es, a María –bibliotecària– o 
al telèfon 963642952 ext. 4.

novetats a la 
Biblioteca municipal

Nascuda a Massanassa es va 
instal·lar fa 28 anys a Gode-
lla. Paquita Mocholí va subs-
tituir Josep Manel San Fèlix 
en el càrrec després que l’ex 
alcalde dimitira per raons 
personals. El passat 30 d’oc-
tubre, Mocholí va prometre 
el càrrec de regidora de Jo-
ventut i Biblioteca. Ja en la 
legislatura de 1999-2003, 
havia format part de l’equip 

de govern com a regidora 
de Participació Ciutadana; 
ha estat responsable d’Ac-
ció Sindical de Sanitat de 
CCoo i des de 1972 ha estat 
políticament compromesa 
amb plataformes anticapita-
listes, al Partit Comunista, a 
Esquerra Unida «i allà on se 
m’ha necessitat, amb il·lusió 
pel canvi i treballant per un 
món millor». 

paquita mocholí va 
prometre el càrrec

Paquita Mocholí prometé fidelitat a la corona «per imposició legal».

almatadero en acció!
Reunió del Consell Sectorial de la Joventut.

«Si el que vols és una oferta 
lúdica autogestionada pels 
joves, ací la tens. Volem que 
alMatadero siga un punt 
d’intercanvi i recepció de les 
teues iniciatives i ho volem 
fer entre tots i totes», així va 
anunciar la nova regidora de 
Joventut i Biblioteca, Paquita 
Mocholí.

El dia 28 de novembre, 
el Consell de Joventut es 
va reunir per a parlar sobre 
com organitzar aquest espai 
i les seues activitats. Moltes 
van ser les idees que es van 
expressar: Batalla de galls: 
concurs d’hip-hop amb pre-
mis; una exposició d’art urbà 
en espais públics amb graf-
fitis, murals, música, escul-
tures reciclables i molt més; 
tallers de noves tecnologies, 
potenciar cartells alternatius, 
disposar de local d’assaig per 
a grups, presentació de fan-
zines i còmics a la biblioteca, 
projecció de curts, nit còmi-
ca amb monòlegs amateurs, 
jornades gastronòmiques... 

També es va proposar fer un 
concurs d’idees que puguen 
donar lloc a la constitució 
d’una cooperativa. «Després 
del curs que es va realitzar 
sobre cooperativisme hem de 
fer un pas avant i plasmar en 
un projecte real la necessitat 
de crear treball juvenil, que, 
com ja sabeu, és un proble-
ma actual que no podem ig-
norar», assegurà Mocholí.

El pròxim divendres 23 
de gener, a les 18 h, hi haurà 
una nova reunió per concre-
tar, intercanviar opinions i 
seguir aportant idees, «No 
passeu, veniu, necessitem la 
vostra participació! Perquè 
tot açò serà realitat si s’in-
volucreu a organitzar-ho. El 
tècnic de Joventut i la Re-
gidoria estem al vostre ser-
vei com a equip de suport». 
Podeu acostar-vos a alMata-
dero qualsevol vesprada de 
17 a 21 «perquè és el vostre 
espai» o enviar un correu 
electrònic a almatadero@
godella.es.

úLTIMES ADqUISICIOnS DE

lA BiBliOtecA

1. Pacto de lealtad 
(de Gonzalo Giner) 

2. 28 días (de David 
Safier) 

3. Los cuerpos 
extraños (de Lorenzo 
Silva) 

4. Así empieza lo 
malo (de Javier 
Marías) 

5. La sangre de los 
libros (de Santiago 
Posteguillo) 

6. Un otoño romano 
(de Javier Reverte)

7. El umbral de la 
eternidad (de Ken 
Follett)* 

*(sense imatge de 
portada)

1

3

5

4

6

2



Encara que l’Any Este-
llés va ser oficialment 
el 2013, en 2014 el 
poeta de Burjassot 

compliria 90 anys i va fer 60 
guanyà la Flor natural en els 
Jocs Florals celebrats a Gode-
lla. Motius i efemèrides sobren 
per justificar la publicació de la 
unitat didàctica sobre Vicent 
Andrés Estellés elaborada per 
Antoni Portilla –Taller d’histò-
ria Local de Godella–, i editada 
pels ajuntaments de Godella 
i Burjassot. Cent cinquanta 
pàgines que inclouen una an-
tologia de poemes realitzada 
pel mateix Portilla, informació 
sobre la Ruta Estellés a la qual 
s’ha adherit Godella i la Unitat 
didàctica pròpiament. «Era un 
repte per a Godella contribuir 
a enaltir la figura de Vicent An-
drés Estellés i crec que, amb 
aquesta Unitat didàctica, s’ha 
aconseguit estar a l’altura, un 
treball de molta qualitat que 
espere que puguen gaudir els 
escolars», va comentar l’alcal-
dessa, Eva Sanchis, que va pre-
sidir l’acte que es va celebrar 
al teatre Capitoli amb Lluna 
Àrias, regidora de Promoció 
del Valencià de Burjassot, el 
president del Taller d’història 
Local de Godella, Josep Vicent 
López, i l’autor de l’obra, Anto-
ni Portilla. López va comentar 
el paper fonamental que ju-
guen aquest tipus de treballs en 
la institució que presideix «ja 
que és un mitjà que ens permet 
mantenir-nos en contacte amb 
els centres educatius». Portilla, 

per la seua part, va dedicar a la 
seua família l’obra i va destacar 
l’esforç i la implicació d’Ismael 
Llorens en el disseny i la ma-
quetació de la Unitat. «és pro-
bablement el poeta que millor 
arriba als alumnes pel seu estil 
i pel seu llenguatge», va co-
mentar Portilla, qui va explicar 
que la Unitat Didàctica va nài-
xer fa 12 anys i que ja va ser pu-
blicada i distribuïda per l’Ajun-
tament de Burjassot però que, 
en aquesta revisió, s’ha afegit 

l’antologia poètica «dels tres 
pilars de la seua poesia, l’amor, 
la mort i la pàtria».

La segona part de l’acte la 
va protagonitzar el cantautor 
Pau Alabajos acompanyat al 
piano per Francesc Gamón, 
que oferiren un recital de prop 
d’una hora amb els poemes 
de Mural del País Valencià. 
El Centre d’Educació Especial 
Koynos també va col·laborar 
amb l’elaboració de centenars 
de roses de paper.
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Portilla, Sanchis, Àrias i López en la presentació de la Unitat didàctica, al teatre Capitoli.

Koynos Lliura les flors de paper. Membres del THLG.

Actuació de Pau Alabajos i Francesc Gamón.

Aquest any i com tots, els alumnes de 
francès de l’Institut San Bertomeu de 
Godella han participat en un intercanvi 
entre els pobles agermanats Noisy le Roi i 
Bailly (París) i Godella (València), el qual 
ha tingut lloc del 20 fins al 27 de març.

El viatge va ser amb avió, en l’ae-
roport ens van recollir un grup reduït de 
pares que ens van portar fins al Col·legi 
de Noisy (Jean Baptiste de la Quintinye) 
on estaven tots els pares esperant-nos.

En aquest intercanvi, hem fet moltes 
coses: hem fet turisme per la ciutat de 
París visitant els punts més emblemà-
tics, com la torre Eifeel, “le sacre coeur”, 
“Versailles”, arc etc. També hem estat 
en algunes classes amb els nostres co-
rrespondants i sense dubte hem expe-
rimentat una convivència amb la família 
francesa, que era encantadora i atenta. 
També hem realitzat moltes quedades 
amb els nostres amics francesos, per a 
anar a sopar, de festa, a jugar a basquet 
el qual se’ls hi dona molt bé, també hem 
jugat a futbol i vam organitzar una que-
dada per a veure el Barça-Madrid.

Els nostres companys han sigut molt 
sociables i amables amb nosaltres, de 
seguida hem establert molt bona relació 
amb ells i espere tornar-los a vore.

Au revoir!
Nel Cardo (3r ESO)

Aquest interanvi m’ha agradaT molt. He 
aprés molt sobre l’idioma, sobre els cos-
tums i la història de França.

És una gran experiència. T’ho passes 
molt bé, estàs amb els teus amics i aprens 
moltes coses

Els meus amics i ho vam visitar per 
exemple Versalles, l’Arc de Triomf, la cate-
dral de Notre Dame, el Sacre Coeur, la Torre 
Eiffel, ... Però, el que més em va agradar 
va ser anar en vaixell pel riu Sena.

Jo recomane que la gent vaja d’inter-
canvi perquè s’aprèn molt mentre et di-
verteixes amb els teus amics i veus coses 
impressionants. 

Espere poder repetir l’experiència 
l’any que ve.

Luis Marco (2n ESO) 

Este ha sido mi segundo año de intercam-
bio y, como el primero tengo una opinión 
positiva.

Ir de intercambio es una oportunidad 
muy buena para mejorar el idioma y co-
nocer personas, las cuales, si tienes suerte, 
pueden convertirse en buenos amigos.

Este año, hemos ido a los mismos 
sitios pero no me ha resultado aburrido 
ver las coses otra vez ya que me gustan 
bastante.

Cuando íbamos al colegio por la ma-
ñana conocía a muchos chicos y chicas 
(franceses) del año pasado.

En España, me resultó un poco raro 
compartir mi casa con otra chica durante 
una semana. A las 17:00 tenía  que reco-
ger a mi correspondante en el parque del 
colegio, después quedábamos todos y nos 
íbamos al polideportivo, incluso la prime-
ra noche nos fuimos a cenar todos juntos, 
españoles y franceses.

Cuando se fueron, nos dio un poco 
de pena ya que habíamos compartido 
momentos juntos pero también teníamos 
ganas de volver a nuestras vidas.

Claudia Almagro (3r ESO)

Para mí este intercambio ha sido una de 
las experiencias más bonitas que he vivi-
do hasta ahora. 

La estancia allí ha sido muy agrada-
ble con los compañeros y con nuestros 
respectivos franceses. Para mí ha sido 
muy especial, ya que ha sido mi primer 
viaje fuera de España, con otro idioma, 
otras costumbres, … Mi nivel de francés 
ha mejorado bastante.

Todos los monumentos: Tour Eiffel, 
Nôtre Dame, … son increíbles. Estoy se-
gura de que volveré a París algún día.

Cuando vinieron los franceses a Es-
paña, se nos hizo un poco extraño todo, 
por ejemplo el hecho de que mi compa-
ñera francesa compartiera mi habitación. 

El día que se fueron, todos lloramos, 
porque esas grandes experiencias se aca-
baban.

Un intercambio impresionante y con 
unas amigas aún mejores.

Estoy segura que no lo olvidaré.
Laura Gaona (3r ESO)

És la primera vegada que me’n vaig 
d’intercanvi. M’ha paregut una experièn-
cia divertida i interessant, perquè ha anat 
a visitar coses que no havia vist abans com 
l’Arc de Triomf, Nôtre Dame, els jardins 
de Versailles, … I també he conegut nous 
amics amb qui he practicat el francès.

He conegut nous costums. El que més 
m’ha xocat ha sigut que mengen a les 
12:00 i sopen a les 19:30!!

Ha sigut una experiència inoblidable 
que espere repetir l’any que ve.

Alba Parri (2n ESO)

InTERCAnVI A nOISy-LE-ROI I BAILLy, 2014

AluMnAt de SAnt BArtOMeu

ix la Unitat didàctica de 
Vicent andrés Estellés

educació i personal



L’agraïment públic de 
Maria Josep Poquet a 
tots els valencians en 

una de les últimes emissions 
en directe de Canal 9 va 
servir de prolegomen a la 
presentació de Vertigen. La 
històrica locutora de Ràdio 
9 va presentar –a poc menys 
d’un any de l’aniversari del 
tancament de RTVV– el 23 
d’octubre, a Villa Eugenia, la 
novel·la d’Esperança Camps 
i Empar Marco ambientada 
en la València de finals de 
2013. Les autores, ambdues 
periodistes, van viure el 
tancament des de dins: 
Camps, com a treballadora 
del Canal, i Marco, com a 
corresponsal a València de 
TV3. Poquet va destacar la 
veracitat de la història «hi ha 

molta realitat en la història 
i molta ficció que podria ser 
real», va assegurar. Sense 
eludir responsabilitats ni 
caure en maniqueismes, la 
novel·la dibuixa els dramàtics 
esdeveniments del mes de 
novembre del 2013 que 
van suposar l’apagada de la 
televisió autonòmica.

Malgrat les interrupcions 
–de l’escriptor i contacontes 
Carles Cano, que va assumir 
el paper de públic reaccionari 
i indignat–, Camps i Marco 
van poder relatar el procés 
de redacció de la novel·la 
publicada per Sembra 
Llibres, la segona d’aquesta 
jove editorial el responsable 
de la qual, Joan Carles 
Girbés, també va participar 
en l’acte. «En realitat, el 

llibre d’Esperanza i Empar 
encaixava exactament amb 
el tipus de literatura que 
cerquem en Sembra Llibres, 
àgil, entretinguda, de qualitat 
i, sobretot, d’actualitat», 
va assenyalar Girbés. Una 
altra de les intervencions 
de la vetlada va ser la del 
cantautor Borja Penalba, qui 
va interpretar dues peces, 
de Lluís Llach i Vicent 
Andrés Estellés, fortament 
ovacionades.

«Vam fer la novel·la a 
velocitat de vertigen, en tres 
mesos la teníem tancada. 
La veritat és que jo crec 
que era una novel·la que 
feia 25 anys que havíem 
començat a escriure», va 
comentar Esperança Camps. 
«Cal fer autocrítica sobre el 
periodisme i, en Vertigen, 
crec que queda reflectida; els 
periodistes hem de reflexionar 
i els polítics haurien de posar-
se al servei de la ciutadania i 
no al dels seus interessos», va 
afirmar Empar Marco. L’acte 
es va tancar amb una ronda 
de preguntes del públic sobre 
la novel·la i sobre el futur 
audiovisual de la Comunitat. 
A la pregunta de si tornaria 
Canal 9, Camps va contestar: 
«90.000 valencians han 
signat que volen una televisió 
autonòmica en valencià i de 
qualitat… no que torne Canal 
9». L’alcaldessa de Godella, 
Eva Sanchis, va agrair, a 
les autores, el seu treball i 
que l’hagueren presentat a 
Godella, i va convidar les 
persones assistents a seguir 
comentant els detalls de 
l’obra en un aperitiu preparat 
per a l’ocasió.
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El miércoles día 8 acudió al centro esco-
lar el fundador del Casal de la Pau, José 
Antonio Bargues. Vino acompañado del 
abogado Juan molpeceres para realizar 
una conferencia sobre algunos temas que 
más tarde nombraré.

El Casal de la Pau es una asociación 
fundada en 1973, declarada de Utilidad 
Pública, dedicada a la atención de per-
sonas reclusas y exreclusas provenientes 
de cualquier prisión del Estado en situa-
ción de vulnerabilidad extrema e inde-
fensión social, partiendo de sus necesi-
dades e intereses.

Pretenden atender y acompañara 
esas personas, su planteamiento se cen-
tra en el acompañamiento a cada una 
de ellas en su recorrido vital, respetando 
su libertad personal. En este centro se le 
ofrece, entre otras cosas, servicio médico 
y jurídico, alimento y acogida, atención 
personalizada y acompañamiento en to-
dos los procesos.

Se les enseñan valores tan funda-
mentales como la ética, la sinceridad y la 
honestidad. 

El abogado Juan Molpeceres estuvo 
hablando sobre la importancia de saber 
diferenciar lo que es un delito de una 
falta, un robo de un hurto,... se habló 
también de los delitos informáticos, es-
tafas, consumo de drogas, qué es el con-
sumo colectivo, consumo propio, tráfico 
de drogas,... sobre la desobediencia y/o 
resistenciaa la autoridad, normas gene-
rales sobre la seguridad vial, lo que pue-
de constituir un delito o una falta.

La conferencia duró aproximada-
mente dos horas y en mi humilde opi-
nión debería de repetirse cada cierto 
tiempo.

Fue muy útil e interesante porque los 
temas que se trataron están a la orden 
del día, se pudieron esclarecer muchas 
dudas y por mi parte estaría entusias-
mada en repetir la experiencia. Muchas 
gracias.

Pilar Martínez Martín

El Casal de la Pau es un lugar que se en-
cuentra cerca del Puente de la Trinidad 
de Valencia y en él se preocupan de las 
personas que están en una delicada si-
tuación tras salir de algún centro peni-
tenciario. Se encuentran sin trabajo y, 
normalmente, en la calle, sin nadie y 
con poco apoyo por parte de la socie-
dad en general. Allí les ayudan a tener 
una vida saludable, en sus causas jurí-
dicas, en temas de drogas... Les ayudan 
a comprender que ése no es el camino 
y a buscar trabajo –aparte de darles un 
hogar, comida y muchos otros servicios, 
sin ningún tipo de ánimo de lucro. En 
resumen, buscan devolverle la dignidad 
a las personas, incluso a aquellas que 
han cometido algún delito, pues todo 
el mundo tiene derecho a una segun-
da oportunidad. Para quien la busque, 
el Casal de la Pau es un buen lugar de 
comenzar una nueva vida. Incurrir en 
un delito es algo que nos puede pasar 
a cualquiera, incluso sin saberlo. Con 
las nuevas tecnologías, por ejemplo, es 
fácil que distribuyamos fotos o vídeo sin 
el consentimiento de las personas que en 
ellos aparecen. Es muy importante ser 
prudente ante situaciones que nos pue-
den comprometer pues podrían condu-
cirnos a la cárcel. 

Creo que hay que llevar una vida 
saludable y elegir bien las compañías 
con las que nos juntamos. Lo mejor es ir 
con gente sana y aspirar a hacer las cosas 
mejor de lo que las hacemos. También es 
importante disponer de la información 
para entender las diferencias entre faltas 
y delitos, por ejemplo.  

Me parece muy bien que existan 
lugares y gente dispuesta a dedicar su 
tiempo y trabajo a las personas que más 
lo necesitan, como hacen en el Casal de 
la Pau. Es una buena causa y hacer bien 
a otras personas siempre es gratificante e 
interesante. Debería haber muchos más 
sitios como éste. 

Felipe M. Monleón Gallego

GRADUAT En EDUCACIó SECUnDÀRIA

AluMnAt de l’epA

«El cas peníscola» 
de manel Joan i 
arinyó 
«Quan vaig conèixer els de-
talls del crim ja vaig pensar 
que mai es resoldria», va 
assegurar l’escriptor Ma-
nel Joan i Arinyó (Cullera, 
1956) en la presentació de la 
seua última novel·la El cas 
Peníscola, que va tenir lloc 
a la Biblioteca de Godella. 
Guanyador del 29è Premi 
Vila de Puçol de Narrativa 
(2013), el llibre està basat 
en un fet real novel·lat i ex-
plica la història de la ins-
pectora dels Mossos d’Es-
quadra Anna Recasens qui 
investiga pel seu compte 
un assassinat comès divuit 
anys enrere a Peníscola. 

inTErcanVi iES. PRoGRAMA EURoPEo CoMENIUS. 
Estudiantes y profesores procedentes de Eslovaquia, Italia y Eslovenia han 
realizado un encuentro organizado por el IES Comarcal en el marco del pro-
grama europeo Comenius. Los 30 estudiantes extranjeros han convivido con 
familias de Godella, Burjassot, Rocafort y Massarrojos durante la semana del 
10 al 14 de noviembre, compartiendo con sus compañeros valencianos un 
intenso programa de actividades en torno al medio ambiente y los valores de 
la ciudadanía europea. A lo largo de los 5 días del encuentro se han llevado a 
cabo numerosas actividades alrededor de la educación ambiental, entre ellas 
la presentación de los trabajos de investigación realizados por los alumnos 
sobre los residuos y el reciclaje, una velada cultural en el teatro Capitolio de 
Godella, una visita al Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valencia-
na y diversas actividades en relación con la lectura del libro El hombre que 
plantaba árboles de Jean Giono en los idiomas de los países participantes 
que culminó con la plantación de árboles en Rocafort. El proyecto Let’s know, 
let’s love, let’s protect our environment que se viene desarrollando desde el 
curso 2013-2014, está coordinado por profesoras del IES Comarcal y todavía 
resta un encuentro de alumnos que se desarrollará en marzo de 2015 en Vi-
torio Venetto, Italia.

Empar Marco presentà, a «sa casa», la novel·la a quatre mans «Vertigen»

«Vertigen», una 
història de ficció amb 
molta veritat

Sin adoctrinamientos ni 
solemnidad, sin tabús ni 
ambages, el abogado del 

Casal de la Pau, Juan Molpece-
res, ofreció el pasado miércoles 
una charla sobre los diferentes 
tipos de delitos y sus conse-
cuencias. Los alumnos de la 
ESo de la Escuela de Adultos 
de Godella pudieron conocer 
algunas de ellas a través del ví-
deo sobre la labor que realiza el 
Casal de la Pau que se proyectó 
al inicio del acto. El presiden-
te y fundador de la entidad de 

reinserción, Josep Antoni Bar-
gues y la alcaldesa y conceja-
la de Educación, Eva Sanchis 
también asistieron. Juan Mol-
peceres incidió en la importan-
cia del acceso a la información 
y en el papel de los medios de 
comunicación. Finalmente, se 
sometió a las múltiples dudas 
y preocupaciones de los asis-
tentes, entre los que se trataron 
los delitos en internet, los deri-
vados de la autodefensa, los re-
lacionados con las drogas, y el 
derecho a la defensa judicial.

de la falta al delicte



bim n Godella12 Educació Tercer quadrimestre de 2014

Dotze anys després 
que Rosanna Pas-
tor presentara les 
Trobades d’Escoles 

en Valencià al Pavelló Muni-
cipal, Godella tornarà a aco-
llir aquesta festa de l’ensenya-
ment públic, en valencià i de 
qualitat. Els preparatius per 
a la fita que tindrà lloc del 19 
al 26 d’abril ja han comen-
çat. En la setmana cultural hi 
haurà, com ja és habitual, una 
persona o entitat homenatja-
da i, en aquesta ocasió serà el 
Taller d’història Local de Go-
della el col·lectiu a qui es retrà 
un reconeixemnet especial 
per la seua tasca. El 17 d’abril 
tindrà lloc el sopar en què es 
lliurarà el guardó al ThLG.

L’endemà serà el torn dels 
premis Sambori i de la músi-
ca. Al concert jove actuaran 
Atzembla, Besugo, Fanecades 
i Va de bó –i Skatuttipresto 
per confirmar.

Del 17 al 26 d’abril s’obrirà 
l’exposició de Carles Salvador.

«Els centres educatius 
que participen a les Troba-
des 2015 són la representació 
del professorat i de les famí-
lies que creuen en un model 
educatiu contrastat des de 
fa trenta anys», va comentar 
l’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis. 

«Les Trobades d’Escoles 
en Valencià tornaran a Gode-
lla i això és un immens orgull i 
una gran responsabilitat com 

a alcaldessa –assegurà Sanc-
his– el viatge de les Trobades 
per les comarques valencianes 
farà parada a Godella amb 
una gran festa per la llengua 
lúdica i reivindicativa que vi-

sualitza l’autoestima lingüís-
tica i reclama als responsables 
institucionals que facen del 
valencià la llengua pròpia i 
oficial d’ús normal per a tots 
i per a tot».

Godella acollirà la 
Trobada d’Escoles en 
Valencià de 2015

Sanchis amb al professorat assistent a una de les reunions preparatives.

El saló de plens de l’Ajuntament de Godella va acollir una de les reunions.

També a Godella, els col·legis han ence-
tat una sèrie de visites a l’Ajuntament. El 
primer d’ells va ser el Barranquet que va 
recòrrer totes les instàncies del consis-
tori inclosa la sala de plens i el despatx 
d’Alcaldia. L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va excercir d’amfitriona durant 
tota la visita.

...i a l’Ajuntament 
de Godella

El nombre de persones que están matri-
culades al Conservatori de Grau Mitjà 
de Godella, enguany ascendeix a 78. Un 
alumnat que continua creixent any rere 
any. A l’Escola de Persones Adultes, en 
aquest curs s’han inscrit 641 persones 
que participen a classes d’anglès, infor-
màtica, valencià, ceràmica, pintura... 

641 persones a l’EPA 
i 78, al Conservatori

Godella s’ha afegit a la Ruta Estelles amb 
11 panells que s’instal·laran a enclaus amb 
referències a la seua poesia. De moment 
s’han oferit el taller de pintura i el d’escul-
tura de l’Epa, el col·legi Sagrat Cor, Koy-
nos, Sant Bartomeu, Cervantes, IES, Bar-
ranquet, els Júniors i artesans de Godella 
més un altre de totes les trobades.

Onze panells per a la 
Ruta Estellés

Amb motiu del 25 aniversari dels drets 
del menors, el col·legi Cervantes, el Ba-
rranquet i Koynos participaren al Ple or-
ganitzat per la Fundació Pau i Solidaritat 
al consistori de Burjassot. Eva Sanchis, 
que també va assistir-hi va convidar els 
col·legis godellers a fer també un ple in-
fantil al nou Ajuntament de Godella.

Els menuts fan un 
ple a Burjassot

LA ESPERA
Ella siempre se asoma por aquella venta-
na para ver o mirar, nunca sabe que pa-
labra utilizar, pero siempre en su cuerpo 
y en su corazón hay una espera.

El sol está apareciendo por detrás de 
la lengua de tierra, y todo su cuerpo es-
pera anhelante, aunque no han pasado 
muchas horas desde que se fue.

Sus caderas van cayendo una veces 
sobre una pierna o sobre la otra, el cuer-
po cubierto por un vestido blanco, ligero 
, los brazos apoyados en el antepecho 
de la ventana, el pelo recogido sobre la 
nuca; sin prestar mucha atención a algún 
mechón suelto, solo apartado de la cara 
para no entorpecer la mirada.

Hoy, como ayer, ella sigue esperando 
la llegada , no solo del ser que con pa-
sión ocupa sus horas, días y pensamien-
tos; sino algo más que no logra saber qué 
es , pero el sol, como todos los días, lo ve 
salir desde detrás de la costa y su color 
anuncia un calor que hará más tórrida la 
espera.

En otros momentos de su vida ha 
vivido cerca del mar, pero hoy, aquí, lo 
encuentra extraño. Hay silencio, las ga-
viotas no vuelan cerca de la playa ni por 
encima de las barcas amarradas en el 
puerto, su falta de graznidos trae malas 
noticias.

La espera, recuerda,ha sido siempre 
el estado en que se ha encontrado, pero 
a partir de hoy será diferente. No será 
ella la que mire por ese hueco,no; hoy 
cerrará para siempre esa y otras ventanas, 
mirando, esperando…

Entorna los cristales, baja la persiana 
y corre las cortinas. Volverá a su país , al 

lugar frío y húmedo, allí tal vez encon-
trará otro hogar  detrás de otra ventana 
, donde ya nunca vuelva  a mirar y a es-
perar. 

Núria Torres Izquierdo
                            

¿Qué ME QuIERES dECIR, MujER?
¡Tus ojos verde-mar muestran un vivir 
triste!
A pesar de la corta edad, tu semblante 
muestra lo contrario.
Tu tez es como el carbón, posiblemente, 
de raza.

¿Qué me quieres decir, mujer?

¿Mostrarme tu experiencia entre preado-
lescente, en tiempo 
y madura, como mujer?

Sigues la tradición cultural de tu pueblo 
cubierta con un velo, como virgen,
esperando un duelo al mejor postor; y en 
tu cuello, un adorno
que resalta tus dos luceros que traspa-
sando las conciencias
miran como rayos.
   
¿Qué me quieres decir, mujer?

Ignorante de que pueda existir otra con-
dición 
para ti que no sea la que vives.
      
Podrías preguntarte si hay mejor vida en 
la que se te considere
como mujer y, sobre todo, como persona.

Rosa Pérez

TALLER DE L’EPA

eScripturA creAtivA
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El passat 5 de desembre, 
un representant de cada 
partit polític de l’Ajunta-

ment de Godella (PSPV-PSoE, 
Bloc-Compromís, Esquerra 
Unida i Partit Popular) van reu-
nir-se amb representants legals 
i religioses de la Societat del Sa-
grat Cor per continuar acostant 
postures en la negociació sobre 
el pagament del parc de la De-
vesa. Després que la congrega-
ció i la magistrada desestima-
ren les successives propostes 
de pagament de l’Ajuntament, 
la propietat va obrir la negocia-
ció amb una oferta que, després 
de ser estudiada per l’equip de 
govern i els tècnics de l’Ajunta-
ment estigué sobre la taula en 
l’última reunió. Els 11,7 milions 
d’euros de la sentència que con-
demanava a l’Ajuntament –18 
milions d’euros interessos in-
closos– pels 26.000 m2 que al 
PGoU es grafiaren com a zona 
verda pública, es quedarien en  
17.000 m2 valorats en 8,5 mi-
lions (interessos inclosos), que 
caldria pagar en, almenys, 15 
anys. Els altres 9.376 m2 se’ls 
quedaria la congregació.

Aqueixa primera oferta del 
Sagrat Cor, a recomanació dels 
tècnics municipals, ha sigut 
revisada i la congregació ha 
acceptat modificar els límits 
de la zona a expropiar per a 
millorar els accessos. També 
s’ha mostrat receptiva a reduir 
el  percentatge d’interessos a 
pagar a partir d’ara –per baix 
de l’interés legal–, ampliar el 
pla de pagament per poder fer 
front al deute reduïnt la quan-
titat anual, i també reduir, de 
la quantitat total a pagar, el va-
lor econòmic de la qualificació 
com a dotacional dels terrenys 
que es queda la congregació. 
L’equip de govern ha valorat 
l’esforç de la congregació que 
ha aproximat la proposta, «de 
forma sensible, a la capacitat 
que té l’Ajuntament per afron-
tar el pagament». «La pro-
posta té els elements mínims 
perquè l’Ajuntament es puga 
plantejar la possibilitat d’ar-
ribar a un acord i això passa, 
irremissiblement, perquè no 
s’hagen de minvar els serveis 
que oferim a la ciutadania i 
que considerem bàsics perquè 

mantinguen la seua qualitat de 
vida». També confirmaren des 
del grup de govern que s’està 
treballant per a pagar una part 
en espècie posant a disposi-
ció de la congregació terrenys 
de propietat municipal –op-
ció que no ha estat acceptada 

fins ara. A més, l’alcaldessa, 
Eva Sanchis, recentment, es va 
entrevistar, amb l’arquebisbe 
de València i amb el rector de 
la Universitat Catòlica per tal 
d’obtenir gratuïtament 3.000 
m2 del parc (no inclosos en la 
sentència) a canvi d’edificabili-
tat  en les pistes que ja tenen 
construïdes.

El conflicte que més ame-
naça en estos moments la qua-
litat de vida de la ciutadania de 
Godella,  ha avançat de forma 
ràpida en les últimes setma-
nes, entre altres coses perquè 
ambdues parts entenen que 
seria positiu que es tanque el 
més aviat possible». L’equip de 
govern valora els progressos de 
la negociació encara que con-
tinua pensant que «la sentèn-
cia és legal però no és justa» i 
comparteixen que prendran la 
decisió que menys perjudique 
a la població».

Ambdues parts han quedat 
a «fer nous números» per ar-
ribar a un acord definitiu que 
«per descomptat, traslladarem 
als veïns i veïnes de Godella, 
abans que ningú, per infor-
mar-los i escoltar-los, com 
ho hem fet en totes les fases 
d’aquest procès», conclogue-
ren les mateixes fonts.

congregació i ajuntament 
acosten postures
EN L’úLTIMA PRoPoSTA, LA SoCIETAT DEL SAGRAT CoR ES 
QUEDARIA AMB 9.376 M2 I L’AJUNTAMENT, AMB 17.099 M2

última proposta de distribució del parc de la Devesa.

Eva Sanchis també s’adreçà a l’Arquebisbat.

Federació de veïns i associacions en la reunió informativa del passat novembre.

urbanisme

Es modifica 
puntualment el 
pla General 
Godella ha aprovat la mo-
dificació puntual nº 7 del 
Pla General de Godella 
que afecta l’Àrea de sòl no 
urbanitzable protegit. Es 
tracta d’una reivindicació 
històrica dels llauradors 
que pretén adaptar la regu-
lació a les necessitats dels 
seus usuaris i evitar així 
que s’abandone el cultiu de 
l’horta. 

El text, aprovat en el ple 
del 31 de gener de 2013 va 
haver de reelaborar-se per 
incorporar les correccions 
enviades per la Conselleria 
d’Infraestructures, Terri-
tori i Medi ambient. Com 
a ús global, l’únic permès 
continua sent l’agrícola 
encara que es permetran, 
amb caràcter general, el de 
guarda d’espècies animals 
relacionades amb el treball 
agrícola, la venda directa 
dels productes i fruits pro-
duïts al mateix camp o ter-
me municipal, les activitats 
didàctiques relacionades 
amb la promoció dels va-
lors agrícoles i ambientals 
de la zona i l’ús escolar.

També es podrà edificar 
construccions que siguen 
estrictament necessàries 
per als usos anteriorment 
descrits, que no superen el 
25 % de la parcel·la ni una 
altura superior als 5,5 me-
tres. Pel que fa a les parce-
l·lacions, en la zona del Bo-
balar, la unitat mínima de 
cultiu serà de 6 fanecades 
(5.000 m2).

Es permiteixen, a més, 
amb la modificació puntual  
nº 7 del PGoU, la instal·la-
ció d’hivernacles i umbra-
cles d’estructures lleugeres. 
També es podran construir 
casetes de rec quan es justi-
fique la seua conveniència i 
mai de més de 10 m2 ni de 
més de 3 metres d’alt. Per 
últim, es podran permetre 
construccions per a ferra-
mentes de cultiu. 

En tots els casos, ex-
cepcionals, caldrà comp-
tar amb l’autorització de 
l’Ajuntament de Godella, 
on es pot consultar el Re-
glament sencer i buidar 
dubtes.

ELS 18 miLionS 
pELS 26.000 m2 
ES QUEdariEn En  
17.000 m2 VaLoraTS 
En 8,5, QUE caLdria 
paGar En, aLmEnyS, 
15 anyS.

*
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«SI MUERO sobrevíveme con tanta fuerza pura
que despiertes la furia del pálido y del frío,
de sur a sur levanta tus ojos indelebles,
de sol a sol que suene tu boca de guitarra.

No quiero que vacilen tu risa ni tus pasos,
no quiero que se muera mi herencia de alegría,
no llames a mi pecho, estoy ausente.
Vive en mi ausencia como en una casa.

Es una casa tan grande la ausencia
que pasarás en ella a través de los muros
y colgarás los cuadros en el aire.

Es una casa tan transparente la ausencia
que yo sin vida te veré vivir
y si sufres, mi amor, me moriré otra vez.»

Amb aquests versos de Pablo Neruda, la 
família Cullell va recordar l’Enric en l’ac-
te d’inauguració de la plaça que portarà 
el seu nom, tot just, al davant de l’Escola 
de Música. Una plaça que contribuïrà a 
recordar un dels músics més carismàtics 
de Godella dels últims temps i la petjada 
del qual ja serà inesborrable. El passat 
30 de juny de 2013, el món de la música 
perdia eixa personalitat irreemplaçable. 
Així va quedar demostrat poc després 
d’un any quan el Capitoli i l’Auditori de 
la Casa de la Cultura van penjar el «no 
hi ha entrades» en sengles concerts ce-
lebrats en homenatge al trompa de Go-
della. Les seccions de vent de l’Agrupa-
ció Los Silos de Burjassot i del Casino 
Musical de Godella van iniciar l’emotiva 
audició amb la Fanfare for the Common 
Man, d’Aaron Copland. Prop de 25 mú-
sics, entre els quals 10 trompes, van in-
terpretar la peça originàriament home-
natge als combatents aliats de la Segona 
Guerra Mundial. Amb to marcial i ferm, 
van arrancar també els parlaments, dis-
posats a oferir una vetlada «alegre i po-
sitiva, sense solemnitats ni gravetat», va 
anunciar el presentador de l’acte. Javier 
Llorens es va estrenar com a president 
després de la renovació de la Junta del 

Casino Musical i va recordar el paper 
d’Enric en la Societat. «Ell se sentiria 
molt orgullós si sabera que assumisc 
aquesta responsabilitat perquè la seua 
implicació en aquest projecte va ser mo-
dèlica i ens va marcar a tots el camí a se-
guir». També la presidenta de l’Agrupa-
ció Musical Los Silos de Burjassot, Rosa 
Blasco, va mostrar la seua satisfacció per 
la unió inèdita d’ambdues formacions 
«un dels projectes que sempre va tenir 
en ment Enric i que esperem que es re-
petisca en més ocasions».

Cullell, malgrat la seua joventut, 
s’havia convertit ja en un dels trompes 
de major projecció nacional i, en la seua 
trajectòria, va compartir escena amb al-
guns dels millors músics de l’instrument 
del país. José Chanza, Ricardo Sales, 
David Cuenca i Raimon Ramón, músics 
solistes de l’orquestra de RTVE, de la 
Simfònica de Palma, de la Junta d’An-
dalusia… Ells quatre es van posar al cap-
davant de la banda agermanada de Go-
della i Burjassot, dirigida per Isaac Gon-
zález i Javier López, en el Konzerstück, 
op. 86 per a quatre trompes i orquestra 
de Robert Schumann (en la transcrip-
ció per a banda). Una vegada finalitzada 
l’actuació, les Amigues de la Música van 
lliurar uns rams que ells no van dubtar a 
oferir als familiars d’Enric, presents en 
l’homenatge.

Després del descans, l’escenari es va 
inundar de cadires i faristols. Més de 
150 músics es van reunir en el concert 
benèfic, la recaptació del qual va anar 
destinada, íntegrament, a l’Associació 
per a la Lluita contra la Leucèmia de la 
Comunitat Valenciana. També Juan Llo-
rens, president eixint, recordà la «res-
ponsabilitat de Cullell en el seu periple a 
càrrec de l’entitat» abans que la germa-
na d’Enric, en representació de la famí-
lia, reconeguera el paper fonamental de 
l’Associació i arreplegara els records que 
els van lliurar Andrés Vivanco, president 
d’ASLEUVAL, i el Casino. El quadre re-

alitzat per a l’ocasió per l’artista Josep 
Ferriol, la placa acreditativa de la vic-
tòria de la Banda en el Certamen Pro-
vincial del passat any i la partitura del 
pasdoble per a banda simfònica Enric 
Cullell, encarregada al compositor Luis 
Serrano Alarcón –que també va assistir 
al concert– per la Societat. «Pensem que 
una manera de perpetuar l’exemple i la 
figura d’Enric és dedicant-li un pasdoble 
que porte el seu nom perquè qualsevol 
banda el puga interpretar», va reconèi-
xer Llorens. 

Amb l’estrena absoluta d’aquest pas-
doble al qual va succeir el Danzón n. 2 
d’Arturo Márquez Navarro, va comen-

cullell, 
sempre entre 
nosaltres
DE MANERA No oFICIAL, L’ANy 2014 
hA ESDEVINGUT L’ANy CULLELL 
AMB ACTES D’hoMENATGE  
QUE ES VAN CoRoNAR AMB LA 
DEDICATòRIA D’UNA PLAçA

Monogràfic

«Enric Cullell», obra de Josep Ferriol, realitzada per a l’homenatge que va retre el Casino Musical de Godella al trompa, el passat 25 d’octubre.

«ES TracTa d’Un indrET 
immiLLoraBLE pEr rETrE-Li 
homEnaTGE a Un amic i a Un 
Gran múSic, ExEmpLE pEr a ToTS 
En La Vida i En La múSica.»

FERRan vilElla
REgidoR dE cultuRa i comunicació

“
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çar la segona part del concert. Per a fina-
litzar, de nou les trompes –fins a 18– van 
recuperar el protagonisme amb el quart 
moviment de la Simfonia n. 1 Tità, de 
Gustav Mahler. La tancada ovació del 
públic va ser recompensada amb un 
bis en què el Tannhäuser de Wagner va 
completar una vetlada memorable.

També quedarà en la retina dels go-
dellers aficionats a la música el I Con-
cert de Cambra Enric Cullell amb què, 
la gran família del Casino Musical –la 
seua altra gran família– encetà els actes 
de Santa Cecília. Va obrir el concert el 
Quintet de Clarinets del Conservatori 
de Música Pintor Pinazo de Godella i 

van continuar els membres del Cor del 
Casino Musical de Godella, sota la di-
recció de Raquel Almudéver Aviñó.

Posteriorment, el Quartet de Saxo-
fons del Conservatori i l’aplaudida ac-
tuació del Taller Coral Rapsòdia, diri-
git per Jesús Blasco Juan i format per 
músics de l’orquestra i la Banda del 
Casino Musical. Els joves membres de 
Rapsòdia guardaven una sorpresa no 
reflectida en el programa: la divertida 
interpretació de Mamma Mia, del grup 
Abba, que va alçar els vítores dels as-
sistents.

Després del descans, van reprendre 
el concert cinc joves violoncel·listes de 

l’orquestra del Casino Musical, per a 
concloure la nit amb dues peces a càr-
rec del grup de metalls i percussió de la 
Banda. De la mateixa manera que ha-
via començat Santa Cecília, es tancaven 
els actes de commemoració en honor a 
la patrona de la música i dels músics, 
amb el record d’Enric Cullell. La tradi-
cional processó cívica en què els músics 
del Casino i les Amigues de la Música 
dipositen les corones de llorer en tots 
els carrers de la localitat amb nom d’ar-
tista, tingué una parada ben especial. 
Una parada inèdita, la de la nova plaça 
Enric Cullell, designada pel ple de Go-
della –unànimement–, a l’explanada de 

davant de l’Escola de Música. «Es trac-
ta d’un indret immillorable per retre-li 
homenatge a un amic i a un gran músic, 
exemple per a tots en la vida i en la mú-
sica», reconogué visiblement emocio-
nat el regidor de Cultura i company de 
Cullell, Ferran Vilella.

Els records cap a Cullell es vénen 
produïnt pràcticament des de l’ende-
mà de la seua mort. L’orquestra Go-
dayla li dedicà a ell i a Rafael Mauricio 
el seu concert el passat mes de setem-
bre de 2013 i molts músics, a títol in-
dividual, ofereixen constantment les 
seues interpretacions a la memòria 
d’Enric Cullell.

«Enric Cullell», obra de Josep Ferriol, realitzada per a l’homenatge que va retre el Casino Musical de Godella al trompa, el passat 25 d’octubre.

L’Orquestra Godayla l’homenatjà al 2013.

Família, directiva del Casino, Amigues de la Música i regidors en la inauguració de la plaça d’Enric Cullell.

Concert homenatge a Cullell amb les bandes Los Silos de Burjassot i Casino Musical sobre l’escenari.

Enric va iniciar els seus estudis musicals 
a l’Escola de Música de Godella i els va 
continuar al Conservatori Joaquín Rodrigo 
de València. A partir d’ací, va participar en 
orquestres com la Simfònica de Madrid, 
l’Orquestra de Castella i Lleó, l’Orquestra 
d’Extremadura, l’Orquestra Mundial de 
Joventuts Musicals i l’Orquestra Simfònica 
de la Comunitat Valenciana (l’Orquestra 
del Palau de les Arts), entre altres.

Ha actuat sota batutes com la de Jesús 
Lope Cobos, Pinchas Steinberg, Meter Sc-
hrneider, Yakov Kreizberg, Tugan Shokiev, 
Josep Vicent i Manuel Galduf. A més d’ha-
ver assistit a cursos de perfeccionament 
amb Vicent Costa, Ramón Cuevas, Bernat 
Ríos i Javier Bonet.

També va participar en la gestió de 
la Societat Musical del seu poble en di-
ferents etapes, aportant la seua saviesa i 
experiència, i va culminar la seua carrera 
amb l’obtenció de dos primers premis i un 
esment d’honor en el certamen que orga-
nitza la Diputació.

Llorens, al I Concert de Cambra Enric Cullell

Dedicatòria de Villanueva a l’Stage.



bim n Godella16 El personatge Tercer quadrimestre de 2014

Va nàixer a Godella fa 74 anys. En-
trà al seminari de València quan 
encara era un xiquet i des de fa 

cinquanta anys és capellà. José Antio-
nio Bargues ha dedicat tota la seua vida 
als demés. El passat 9 d’octubre rebia la 
més alta distinció de la Generalitat Va-
lenciana per la seua tasca al capdavant 
del Casal de la Pau. 

–Com vares arribar a la conclusió que 
feia falta un Casal de la Pau?
–Per a ser capellà vaig estudiar teologia, 
i molt més tard, per necessitats del Casal 
de la Pau, psicologia. Quan ja feia uns 
anys que era capellà (havia treballat un 
primer any en Sant Llàtzer a València i 
uns cinc anys a Benaguasil), em nome-
naren vicari de Sant Eugeni. Es tractava 
d’una parròquia de nova creació sen-
se temple parroquial. El pis on vivíem 
els capellans donava al pati de la presó 
model. El responsable de la parròquia, 
Carlos Benlloch, em recomanà que bus-
cara treball «a banda». I ho vaig fer. El 
primer any vaig donar classe en l’aca-
dèmia Mangold i, a l’any següent, em 

proposaren donar classe al reformatori 
de Godella. Tinguí ocasió de conéixer el 
món de la delinqüència infantil i juvenil 
o, millor dit, vaig tindre el privilegi de 
conéixer uns xiquets necessitats de tot 
l’afecte del món i de tota la incondicio-
nalitat que demanda la condició de xi-
quet. Com a mestre no vaig durar, però 
havia conegut una realitat que ha con-
dicionat tota la meua vida. Perquè els 
mateixos xiquets que havia conegut al 
reformatori no vaig tardar a vore’ls con-
vertits en presidiaris de la Model. Vaig 
començar a visitar-los com a amic. Per a 
mi no eren presos; eren uns xiquets amb 
noms i cognoms dels quals sabia tantes 
coses! S’havia de fer el que fóra per ells i 
amb l’ajuda de molta gent vam obrir una 
primera vivenda...

Va ser més tard, quan la vivenda 
entrà en conflicte amb el veïnat, que 
em vaig trobar amb una institució –la 
Domus Pacis- que formalment estava 
constituïda i comptava amb un xalet per 
la zona de Natzaret, però que a nivell 
pràctic funcionava molt poc. Em propo-
saren aprofitar -la institució i el xalet- i 

acceptí. A Natzaret funcionà el Casal 
de la Pau durant anys i anys. Contar-ho 
detalladament seria una llarga història. 
El fet és que, a l’ombra del Casal de la 
Pau nasqueren altres associacions que 
dedicaven els seues esforços a xiquets i 
adolescents. 

Nosaltres hem proclamat sempre 
que la nostra relació té un caràcter in-
condicional, és allò que diríem indes-
tructible. Quan tot falla, està el Casal de 
la Pau. Molts això no ho entenen. El fet 
és que alguns dels que havíem conegut 
com a adolescents, entraren en el món 

de la droga i seguiren en la marginalitat 
que inclou la presó. I la droga i sobretot 
el caràcter marginal els dugué a greus 
malalties i a constants entrades i eixides 
de les presons. Fou el moment que de-
cidírem que dedicaríem molt especial-
ment a ells el Casal de la Pau. 

Vull dir, per tant, que el Casal de la 
Pau ha anat modulant la seua interven-
ció en funció de les necessitats de per-
sones concretes, amb noms i cognoms...

–Al llarg dels 43 anys de la seua histò-
ria, què ha aconseguit canviar el Casal 
de la Pau en la societat?
–M’agrada pensar que la gent que s’im-
plica amb nosaltres com a col·laboradors 
econòmics, com a voluntaris, com a tre-
balladors i també en la condició d’acollits, 
canvien a poc a poc la seua percepció de 
la realitat. La llei i els jutjats, el dret for-
mal, deixa de ser la referència i passa a 
ser-ho l’acompanyament i la comprensió 
des de la responsabilitat i també des de 
l’exigència... I pense que si eixe canvi im-
plicara a una bona part de la societat es 
podria considerar una revolució.

Bargues: «Quan tot falla, 
està el casal de la pau» 
JoSé ANToNIo BARGUES PoRTA 43 ANyS AL CAPDAVANT DEL CASAL DE LA 
PAU ALS MEMBRES DEL QUAL hA FET PARTíCEPS A AQUESTA ENTREVISTA

José Antonio Bargues

La idEa SEria QUE caSaL 
ho fóra ToT EL món, La 
SociETaT SEncEra acoLLidora, 
diaLoGanT, comprEnSiVa..."

JosÉ antonio BaRguEs
PRsidEnt dEl casal dE la Pau
“

José Antonio Bargues rep la medalla de la Generalitat Valenciana de mans del president, Alberto Fabra, el passat 9 d’octubre.
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José Antonio Bargues

–Quin va ser el primer Casal? Ta casa? 
–Per supost que ma casa també és Casal. 
La idea seria que Casal ho fora tot el món, 
la societat sencera acollidora, dialogant, 
comprensiva... 

–El 15 aniversari ja al carrer En Llopis?
–Evidentment és un èxit perquè ho és po-
der obrir cada dia les portes...

–El President Alberto Fabra et concedí 
el 9 d’Octubre d’enguany la distinció 
Jaume I a l’acció social i solidària com 
a representant i responsable del Casal 
de la Pau. Com valores ser l’únic gode-
ller a tindre eixa distinció?
–Sóc de Godella i estic molt orgullós. La 
distinció va ser al Casal de la Pau. La vam 
acceptar amb alegria perquè suposava 
potenciar en els mitjans de comunicació 
l’aspecte de la realitat que nosaltres vivim 
més intensament. Pense que la distinció 
li arriba per dret propi també a Gode-
lla que tantes vegades s’ha mostrat i es 
mostra solidària amb el Casal de la Pau, 
és part del Casal de la Pau. I, donats els 
valors que imperen en la societat en ge-
neral, sé que no sempre és fàcil...

–Quants voluntaris té el Casal?
–Tenim 78 voluntaris registrats, joves 
uns i altres jubilats que cobrixen les ne-
cessitats del Casal de la Pau juntament 
amb els professionals. Voluntaris de pro-
cedència laboral diversa: del camp de la 
sanitat, de la construcció, tècnics, ames 
de casa, del camp de l’ensenyament, del 
comerç, etc.

–D’on rep el seu finançament? 
–Bàsicament, de les distintes administra-
cions,  del Ministeri de Política Social a 
traves de la aportació  de l’IRPF (la creu 
que cada contribuent assignem per a fins 
socials), de la Conselleria de Benestar So-

cial, dels ajuntaments –i per descomptat 
del  de Godella–, socis, parròquies, con-
gregacions religioses algunes entitats 
bancàries i fundacions, esdeveniments 
com el Palau de la Música i, al nostre po-
ble, el Sopar i Ballar, amb l’Associació de 
Comerciants, el mercat de barata, al Cen-
tre de Cultura Xicranda etc., ah! I també 
la loteria de Nadal.

–A quins tipus de persones ateneu? 
Quines són les seues mancances soci-
als i familiars?
–Atenem a persones especialment vulne-
rables que, després d’haver passat per la 
presó, es troben sense saber on posar un 
peu i després l’altre, com qui diu... I molts 
d’ells, per afegit, són malalats greus.

–De quin àmbit geogràfic són?
–Majoritàriament són valencians; però 
poden vindre i de fet vénen també de 
moltes altres presons. Dit això, no po-
dem oblidar que la corda es trena per on 
es més fruixa i, ara mateix, la condició 
d’estranger situa en una greu indefensió 
moltes persones i nosaltres volem tindre 
els braços ben oberts a tots...

–Penses que tots tenim dret a una se-
gona oportunitat a pesar del delicte 
que s’haja pogut cometre?

–Sí que ho pense i, quan més ho pense, 
més convençut estic... Jo no parlaria tant 
d’oportunitats. Tots, mentre vivim, tenim 
dret a la vida, a la millor vida possible. 
No sóc qui per a condemnar. Intente si-
tuar-me en la complexitat dels fets hu-
mans; intente també que cada ú accepte 
la responsabilitat dels seus actes. Més en-
llà de tot això, oferisc la meua compren-
sió i la meua ajuda.

–Què opines dels sistema penitenciari 
espanyol?
–No és el pitjor del món, lògicament. No 
és el millor del món. Podria ser totalment 
distint, lògicament. Constitucionalment 
tenim un sistema alhora punitiu i reha-
bilitador. En la realitat del dia a dia fun-
ciona massa com a magatzem de vides 
difícils...

–Coneixes algun altre país que tinga 
un sistema penitenciari millor o més 
just?
–Seguisc amb interés les informacions 
sobre presons. Els països socialment 
més avançats solen tindre en millors 
condicions les persones que complixen 
penes; partixen de una teoria que inclou 
la llibertat en el disseny de la rehabili-
tació. Tots hem de donar passos en eixe 
sentit...

–Què penses que està fent bé la soci-
etat per reduir els casos de persones 
que acaben en presó? I què s’està fent 
malament?
–Durant anys s’ha incentivat l’opinió que 
duia a unir delictes i més delictes i priva-
ció de llibertat. El nostre sistema ha con-
duït al fet que ara mateix hi haja empre-
sonades quasi 70.000 persones (i conste 
que en els darrers anys hi ha hagut una 
reducció d’uns quants milers), fet objecti-
vament absurd perquè entre altres coses 
és insostenible. S’està produint molt a poc 

a poc l’opinió contrària: moltes situaci-
ons es poden resoldre per mitjà del diàleg 
i la mediació. En molts altres casos es pot 
aplicar el criteri de l’anomenada justícia 
restaurativa (p.e. en la forma de treballs 
a benefici de la comunitat). Però tot això 
és possible només en la mesura que la 
societat s’hi implica, accepta el risc, amb 
mecanismes i amb resposta social que no 
siga només traure de la circulació. 

No és l’opinió només meua, per su-
post. El programa alborada de RNE Ra-
dio 5 d’un d’estos dies (concretament del 
5 de desembre) duia per títol El fracaso 
de las cárceles; i el periodista que signa-
va el comentari feia referència a l’opinió 
d’un jutge que deia que les presons es po-
den considerar un fracàs total perquè no 
afavorixen la reinserció i és ben habitual 
que els condemnats isquen pitjor que van 
entrar. Molt modernes, sí, molt ben equi-
pades però desnortades. S’han de trobar 
alternatives que ajuden a la reconstruc-
ció personal i perquè això siga possible 
les persones que complixen penes s’han 
de sentir tractats com a persones. Les 
persones han de poder viure en espais 
d’humanització i les presons ho són de 
deshumanització. I –seguisc fent refe-
rència al mateix programa- per dsgràcia 
quan alguna presó reorienta la seua acció 
en esta direcció- es troba amb dificutats 
front a l’administració... 

Com a persona i com a Casal de la Pau 
és evident quina ha de ser l’orientació...

–Quin consell donaries als joves?
–Consell sobre què? Ara i sempre s’ha de 
viure la vida amb intensitat i de mane-
ra creativa, sense por al risc, conscients 
sempre que el món el sostenim entre 
tots; i hem d’estar disposats a traure la 
cara per l’amic, pel company, pel veí, en 
definitiva, per donar-li possibitats al món 
nostre de cada dia...

Tots sabem que l’eficàcia de la nostra 
acció és més gran si va unida a la com-
prensió de la realitat –comprendre el 
món-, però necessita de la valentia en 
forma de decisions i de la capacitat d’em-
prendre accions col·laboratives. Dic tot 
això perquè les coses s’han de traduir en 
forma de ‘responsabilitat que actua’ en 
tots els contextos –família, amics, barri, 
poble i societat en general-.

En el tema concret del Casal de la 
Pau, Godella (des de voluntaris perso-
nalment implicats, grups que es respon-
sabilitzen d’accions concretes -Sopar i 
Ballar, prevenció o donant presència pú-
blica a les nostres preocupacions-, fins a 
l’Ajuntament que ajuda directament al 
Casal de la Pau i també fa front a les pro-
blemàtiques penitenciàries de veïns del 
poble) es pot considerar que assumisc 
la part tan complexa de la realitat que 
és el món penal i penitenciari. Algunes 
d’estes actuacions són encara el resultat 
de reunions amb grups de joves que, fa 
anys, es convertiren en decisions i en col-
laboració.

Torne al principi: tots hem de viure 
la realitat -i, per lògica,especialment, els 
joves- amb intensitat i de manera creati-
va. Personalment seguisc oferint als joves 
la meua casa i el Casal de la Pau com a 
lloc de trobada per a reflexionar i per a 
implicar-se en millorar esta parcel·la de 
la realitat inventant noves alternatives. 
Clar que sí...

ToTS, mEnTrE ViVim, TEnim 
drET a La Vida, a La miLLor 
Vida poSSiBLE, méS EnLLà dEL 
dELicTE QUE S’haJa poGUT 
comETrE"

JosÉ antonio BaRguEs
PREsidEnt dEl casal dE la Pau

“
Batucada organitzada durant la celebració del 15è aniversari de la casa d’acollida.
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En aquesta ocasió, el 
blanc purificador de 
les estoles i les túni-
ques va ser el color es-

collit pels rectors José Antonio 
Ayuso i Ricardo Estrems per 
oficiar la missa de campanya 
del dia de Tots Sants que va te-
nir lloc, com és habitual, al Ce-
menteri Municipal.

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

La jornada va transcórrer, 
una vegada més, sense inci-
dents. «El dispositiu preparat 
pels voluntaris de Protecció Ci-
vil ha sigut fonamental perquè 
tot funcione sense sobresalts 
–va assenyalar el regidor de 
l’Àrea–, una labor tan impe-
cable com encomiable que ens 
permet a tots poder recordar 
els nostres sers estimats amb la 
dignitat que es mereixen».

A més dels dispositius espe-
cials de seguretat, la Regidoria 
de Trànsit va disposar serveis 
especials d’autobús, des del dia 
31 d’octubre, així com un horari 
més ampli i conciliador d’accés 

al Cementeri. «hem negoci-
at amb l’empresa d’autobusos 
l’ampliació del servei aquests 
dos dies amb la finalitat de 

fomentar l’accés al fossar en 
transport públic», va comen-
tar el regidor de Sostenibilitat i 
Trànsit, José Valenzuela.

Els Reis Mags tornaran a Godella. Cartell de la Sant Silvestre i del nadal solidari.

L’Ajuntament de Go-
della i diferents en-
titats del municipi 
han organitzat una 

variada programació d’acti-
vitats per a celebrar l’arriba-
da de les tradicionals festes 
nadalenques i el nou any. La 
programació arrancà el 8 de 
desembre, dia festiu, amb la 
inauguració del Betlem en la 
Parròquia de Sant Bartomeu. 
El Betlem podrà ser visitat 
fins a l’1 de febrer mitja hora 
abans i després de cada missa.

Posteriorment el 14 de 
desembre (12 h) tindrà lloc 
el concert de l’orquestra del 
Casino Musical al Teatre Ca-
pitoli.

El 19 de desembre tindrà 
lloc una doble programació 
musical: a les 20. 15 h, recital 
de violí i clau a Villa Eugenia, 
organitzat pel Casino Musi-
cal i, a les 21 h, presentació 
del festival Música 4 free-
dom al casal jove alMatadero 
amb les actuacions dels grups 
Greskand, Gátaca, Llibertat 
kondicional i Beer Brothers. 
L’endemà, dissabte 20 de de-
sembre (21 h), se celebrarà a 
la Parròquia de Sant Barto-
meu la XIX edició del festival 
Cançons de Nadal de Godella, 
amb les actuacions dels cors 

Lambert Alonso, de la Vila, 
del Casino Musical i de Sant 
Bartomeu. Aqueix mateix 
dissabte al matí arranca l’ex-
hibició, mercadet i taller fer-
roviari organitzat per l’Associ-
ació Ferroviària de Godella en 
l’antic mercat municipal, ac-
tivitat que es perllongarà du-
rant aqueix cap de setmana.

Després del descans na-
dalenc tornarà l’activitat, amb 
els més menuts com a prota-
gonistes. Un espectacle infan-
til organitzat per les clavaries 
del Salvador i el Rosari (26 de 
desembre a les 12 h al Capi-
toli) encetarà la recta final de 
l’any. Posteriorment, el recital 
d’oboè i piano (27 de desem-
bre a les 20.15 h a Villa Euge-
nia) i la Sant Silvestre Roca-
fort-Godella (28 de desembre, 
20 h) precediran l’arribada 
del nou any. 

El 2015 arrancarà amb el 
tradicional lliurament de la 
carta als Reis Mags, organit-
zada per la comparsa Cava-
llers Templaris, que tindrà lloc 
el 3 de gener a les 18 h a Villa 
Teresita. La Cavalcada de Reis 
que circularà pels carrers de 
Godella el 5 de gener a partir 
de les 19 h donarà per conclo-
sa la programació d’aquestes 
festes nadalenques.

Ja està ací el nadal

homenatge a tots els 
avantpassats
PRoTECCIÓ CIVIL CoL·LABoRÀ EN L’ACTE

Missa de campanya del Dia de Tots Sants.

Festes

Diferents imatges de la celebració de l’1 de novembre.
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El concurs de 
postals i betlems 
de les falles 
felicita a Godella
La Junta Local Fallera va orga-
nitzar els campionats anuals de 
truc, parxís i dòmino que van 
tenir lloc a la plaça del Dr. Valls. 
Durant tot un matí, desenes de 
persones van gaudir de la con-
vivència al voltant de taulers, 
cartes i fitxes i, a la vesprada, 
van ser les pintures i les carto-
lines les que van reunir els més 
menuts dels casals fallers.

El concurs de postals na-
dalenques que cada any orga-
nitza la Junta Local Fallera, i 
que serveix perquè l’Ajunta-
ment felicite les festes a la ciu-
tadania, va tancar la jornada 
lúdica, que va estar presidida 
pel regidor de Festes, herme-
negildo Estellés. Idaira Avilés 
Cabeza va guanyar el premi 
en la categoria de menors de 5 
anys. Alejandro Romero García 
s’imposà en la de xiquets d’en-
tre 5 i 9 anys i Marcos Arrué 
Romero, en la de 10 a 14 anys.

Des d’aquell 1773 
en què s’esmenta 
per primera vega-
da l’Ajuntament 

de Godella fins avui, l’edifici 
consistorial del carrer Major 
ha vist passar 241 anys d’una 
història. Una història per a 
la qual el passat 9 d’octubre 
s’escrivia un nou capítol. Bo-
na part dels alcaldes demo-
cràtics de la localitat van as-
sistir a la inauguració oficial 
de la casa del poble que du-
rant cinc anys s’havia hagut 
de traslladar a una nau del 
Polígon Industrial dels obra-
dors –van excusar la seua ab-
sència Eugeni Català, primer 
alcalde de la democràcia, i 
María Rosa Roca. Sis panells 
elaborats pel Taller d’histò-
ria Local van reflectir aqueix 
pas per la història de l’Ajun-
tament. Cèsar Miguel Verc-
her, membre del col·lectiu, es 
va encarregar de presentar 
un acte en què van prendre 
la paraula Enric Bargues –
alcalde del PSPV entre 1991 
i 1995, i entre 1999 i 2003–, 
María José Serra –alcaldessa 
del PP de 1995 a 1999–, Sal-
vador Soler (PSPV) –primer 
edil entre 2007 i 2013–, Josep 
Manel San Fèlix (EU) –que 
va exercir el càrrec de juny de 
2013 a juny de 2014– i Eva 
Sanchis (Bloc-Compromís), 
actual alcaldessa de Godella. 
També van assistir regidors de 
totes les forces polítiques amb 
representació en el ple i repre-
sentants del teixit associatiu i 
de les institucions del poble 
així com l’alcalde de la veïna 
localitat de Burjassot, Rafa 
García; el Diputat de Com-
promís, Emili Altur, i el regi-
dor d’Esquerra Unida, José 
Blanco, també de Burjassot. A 
continuació, es va fer una visi-
ta guiada per les instal·lacions 
i es va concloure l’acte amb un 
aperitiu a les portes del nou 
consistori.

Va ser el primer acte del 
dia 9 d’octubre encara que no 
el primer que va tenir lloc amb 
motiu de la festivitat. El cap 
de setmana anterior, la Falla 
Cervantes havia organitzat un 
mercat medieval amb diverses 
activitats per a totes les edats 
entre les quals va destacar 
l’entrada mora i cristiana i el 
parlament. La vespra, va ser 
el Grup de Danses el Poblet 
l’encarregat d’organitzar el IV 
Aplec de Danses de Godella. 
Prop de 50 parelles de ball 

van desfilar al so de la dolçai-
na i del tabalet des del carrer 
de l’Abadia fins a la plaça de 
l’Església. Ja entrada la nit, 
el sarau va reunir els amants 
del cant d’estil a l’entorn de la 
rondalla i les veus d’Apa, Te-
resa Segarra i companyia.

El 9 d’octubre, després de 
la inauguració de l’Ajunta-
ment, el Club de Pilota de Go-
della va organitzar la tradici-
onal exhibició de llargues que 
va enfrontar dos equips con-

formats per membres del club. 
Encara no havia acabat la 
partida quan la Prebanda del 
Casino Musical de Godella, di-
rigida per Francisco Benavent, 
ja estava preparada, a la plaça 
de l’Església, per a exercir de 
telonera de la Banda. Isaac 
González va dirigir els prop 
de 80 músics que van partici-
par en el concorregut concert 
amb el qual es van completar 
els actes festius d’una jornada 
en què també es van repartir 

300 racions d’arròs amb fesols 
i naps –incloses les 75 que es 
van lliurar a les persones deri-
vades des de Serveis Socials. 
«Som en un dia important per 
als valencians i tots tenim el 
mateix dret a celebrar-lo –va 
comentar el regidor de Festes, 
hermenegildo Estellés– i en-
cara més les persones més ne-
cessitades, per a les quals tenir 
garantit un plat de menjar 
avui també els permet gaudir 
de la festa».

Un 9 d’octubre 
històric per a Godella
L’AJUNTAMENT S’INAUGURÀ EL DIA DELS VALENCIANS

Alcaldes de la democràcia descobreixen la placa inaugurativa de l’edifici.

Partida de pilota, aplec de danses, mercat de Cervantes, concert de la Banda del Casino i calderes.

Els xiquets elaboren les postals.

cervantes-Sant 
Blai homenatjà els 
seus fundadors
Dins dels actes que la Comissió 
Cervantes-Sant Blai està orga-
nitzant amb motiu del seu 40è 
aniversari, el passat 26 de se-
tembre van retre homenatge als 
fundadors de la Falla. A l’acte, 
que va tenir lloc al pati del casal, 
es va convidar a tots el membres 
fundadors de la Falla així com a 
les falleres majors i als presidents 
que durant aquests anys han re-
presentat la Falla.

L’actual president, Ernesto 
Pascual va donar la benivinguda 
als presents i després, la secre-
tària, Silvia oltra, va llegir l’acta 
fundacional de l’entitat. Final-
ment, el primer president de la 
Falla, Salvador Adell, i la primera 
fallera major, Paqui herraiz, van 
dirigir unes emotives paraules als 
presents.
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Grup mixtour 
estrenà «cambra 
simfònica»
Esmentar el concepte de «mo-
dernitat líquida» del filòsof 
polonès Zygmunt Bauman en 
l’arrencada d’un concert d’apa-
rent música clàssica resumeix la 
proposta del Grup Mixtour que 
experimenta amb la tradició per 
a acostar-la a una estètica musi-
cal i un format contemporanis, 
un ensemble entre l’orquestra i 
el grup de cambra. Amb aques-
ta filosofia, la formació va inau-
gurar el seu projecte, Cambra 
simfònica, sota la batuta del di-
rector godellenc Pablo Rus, que 
va agrair la fidelitat i el suport al 
grup de la Regidoria de Cultu-
ra. «Tres dels cinc projectes que 
hem desenvolupat amb Mixtour 
han sigut estrenats en el Capi-
toli», va apuntar Rus segons 
abans de prendre la batuta per 
a dirigir vint-i-tres joves músics, 
molts d’ells igualment formats a 
l’Escola de Música de Godella, 
com Amparo Camps, Alejandro 
Villanueva i Jaime Fernández.

Les perllongades ovacions 
del dissabte 4 d’octubre 
i del diumenge 5 d’octu-

bre van ser la millor recompen-
sa que van poder arreplegar els 
artífexs de Tarquinius, l’arris-
cada i encertada adaptació de 
l’òpera The rap of Lucretia, de 
Benjamin Britten (música) i 
Ronald Duncan (llibret), que 
va produir íntegrament la Re-
gidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de Godella. Dirigida 
per Tono Berti –escena i dra-
matúrgia– i pel pianista gode-
llenc Jorge Giménez, membre 
de l’òpera Nacional de París, 
els 13 músics de l’orquestra de 
cambra creada per a l’ocasió 
van reproduir els 17 instru-
ments ensomiats per Britten. 
«Si Mahoma no va a la mun-
tanya… Avui dia ningú aposta 
per l’art, per la cultura però 
estic convençut que invertir en 
cultura és alimentar el futur, 
és creure en l’ésser humà –va 
afirmar el regidor de Cultura i 
Comunicació, Ferran Vilella–; 
vam veure l’ocasió de produir 
aquest apassionant projecte i 
ens trobàrem amb les perso-
nes idònies, sense les quals, 
sens dubte això no hauria estat 
possible: Jorge i Tono».

L’adaptació de l’òpera origi-
nal estrenada l’any 1946 a An-
glaterra, amb llibret basat, al-
hora, en el llibre d’André obey, 
Le viol de Lucrèce, va traslladar 
la Roma imperial a un lloc im-
precís d’una època indetermi-
nada en la qual dos cors, un de 
masculí (yu Shao) i un altre de 
femení (Ilona Mataradze), van 
encarnar a reporters de guerra 
i al personal sanitari d’un cam-
pament de refugiats immiscu-
ïts en un conflicte bèl·lic «una 
manera de denunciar les agres-
sions que totes les guerres han 
provocat al llarg de la història», 

segons va explicar Berti. La in-
terpretació de Lucrècia (Ma-
rina Pinchuk) i de Tarquinius 
(Piotr Kuman) va malbaratar 
força i dramatisme; tots dos, 
acompanyats per un elenc d’ac-
tors amb Collatinus (Augusto 
Val), Junius (Sebastià Peris) i 
les infermeres assistents Bian-
ca i Lucía (Carmina Sánchez 
i Myriam Arnouk) a les quals 
van acompanyar figurants de la 
localitat amb els qui es va com-
pletar un repartiment exquisit 
que va transportar al públic de 
la serenitat a l’aflicció, de l’ale-
gria a la tragèdia.

Els músics, molts d’ells for-
mats en la fèrtil escola gode-
llenca, van contribuir a narrar 
la fosca, caòtica, desbocada rà-
bia del príncep etrusc davant la 
casta Lucrècia. L’exigència tèc-
nica de la interpretació musical 
va ser resolta amb immaculada 
precisió i va acompanyar fidel-
ment a una escena que va me-
rèixer un capítol apart. Els jocs 
de llums i l’esquemàtica con-
cepció de Tono Berti van crear 
l’atmosfera necessària perquè 
la crisàlida invertida de Lucrè-
cia –engendrada en unes sim-
ples caixes blanques– accepta-
ra el seu tràgic final.

Jorge Giménez porta 
Briten a Godella
EL PúBLIC oVACIoNA L’ADAPTACIÓ DE ToNo BERTI

Els actors principals de «Tarquinius» saluden el nombrós públic que omplí el teatre Capitoli en les dues representacions que es feren.

Moment climàcic de la representació en què Lucrècia se suïcida.

Pablo Rus saluda el públic.

Un godellenc de 15 
anys enamora en 
el «no te cortes»

Alejandro Morala Girón (1999) 
es va adjudicar el guardó al mi-
llor curtmetratge en categoria 
d’11 a 16 anys al prestigiós Cer-
tamen  Nacional Juvenil No te 
cortes. Morala seduïa el jurat 
no només per la seua capacitat 
creativa com a director de Te 
tengo a ti, sinó també com a ac-
tor del seu propi curt. El premi 
al millor actor, comú per a totes 
les categories, també va ser per a 
este jove godeller, músic del Ca-
sino Musical de Godella i alum-
ne del col·legi Sant Bartomeu. 

Vam VEUrE 
L’ocaSió dE 
prodUir aQUEST 
apaSSionanT 
proJEcTE i EnS 
TroBàrEm amB 
LES pErSonES 

idòniES, SEnSE LES QUaLS, 
SEnS dUBTE, això no haUria 
ESTaT poSSiBLE: JorGE i 
Tono”

FERRan vilElla
REgidoRa dE cultuRa i comunicació

“
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Si l’any passat el Casino 
Musical de Godella arre-
plegava el premi Euterpe 

de la Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat Va-
lenciana (FSMCV) per la seua 
tasca en pro de la música, 
diumenge passat, el president 
de l’entitat civil més antiga 
de Godella, Juan Llorens, va 
tornar a pujar a l’escenari del 
Palau de la Música de Valèn-
cia per a arreplegar el reconei-
xement a la seua participació 
federal.

La gala dels XV Premis Eu-
terpe va incloure un concert 
que va suposar el debut de la 
seua Jove orquestra Simfònica 
amb el prestigiós director va-
lencià Cristóbal Soler (Alcàs-
ser), al capdavant, i amb dos 
guardons destacats que es van 
atorgar a Bankia (empresa) i a 
la consellera d’Educació, Cultu-
ra i Esport, María José Català, 
(premi extraordinari), pel seu 
suport a l’educació musical.

Altres guardonats dels XV 
Premis Euterpe van ser l’Agru-
pació Filharmònica Borrianen-
ca, Castelló; Més de cent anys 
de bona música i mil projectes 
de futur d’Alfons Blasco (inves-
tigació); el CD Sons de la terra 
de l’AAM Sant Blai de Potries, 
València, editat per Audioart 
(producció musical); la Simfo-
nia n. 5 en do del compositor 
Andrés Valero, editorial Piles 
(creació musical, simfònica); 
Jaibo, de Carlos Pellicer, edi-
torial omnes Bands (creació 
musical, música per a la festa); 
Sergio Rodrigo de la Societat 
Instructiva Unió Musical de 
Montserrat, València (tra-
jectòria acadèmica); Música 
interactiva per a tots i totes, 
Agrupació Artística Músical 
de Dénia, Alacant (gestió de 
societats musicals) i Ricardo 
Cremades, de la Societat Mu-
sical la Magdalena, de Tibi, 
Alacant (dedicació a la seua 
societat musical).

El casino musical de 
Godella torna a rebre 
un premi Euterpe

El llavors director del Casino, Juan Llorens, rep el guardó.

Quaranta-cinc anys des-
prés, l’any 2009, Doro 
Balaguer (València, 

1931) va tornar a agafar els 
pinzells. La recuperació de 
l’obra pictòrica d’aquest ar-
tista, membre del mític Grup 
Parpalló (1956-1961) i símbol 
de la lluita per les llibertats a 
València, va ser, llavors, una 
iniciativa de la Fundació Xi-
rivella, organitzadora en 2011 
d’una gran exposició antolò-
gica a València. Proposta que 
recuperà el Centre d’Art Villa 
Eugenia de Godella, comissa-
riada per Vicent Carda.

Com si mai haguera deixat 
la pintura, que va abandonar 
per un empresonament polític 
que el va deixar sense passa-
port i pràcticament sense obra, 
Doro Balaguer sorprèn per 
retornar a la pintura, després 
de dècades, amb uns quadres 
plens de color, força i qualitat, 
com si mai haguera deixat els 
pinzells i l’emoció creadora, 
que l’acreditaven com un dels 
principals representants de la 
seua generació.

La inauguració de la mos-
tra, presidida per l’alcaldessa 
de Godella, Eva Sanchis, i pel 
regidor de Cultura, Ferran Vi-
lella, també tingué la presència 
d’Amparo Sampedro, alcaldes-
sa de Rocafort –localitat de re-
sidència de Balaguer–, la regi-
dora de Compromís a l’Ajunta-
ment de València, Consol Cas-
tillo, i el seu marit i president 
de la Fundació Valencianista i 
Demòcrata Josep Lluís Blasco, 
Pere Mayor, que ha col·laborat 
en l’organització de l’exposició.

«és un honor per a Godella 
disposar de la presència d’un 

artista com Doro Balaguer i po-
der gaudir de la seua pintura. 
Vull agrair-li que haja portat, 
al nostre poble, una mostra de 
la seua obra –va comentar Vi-
lella, qui va inaugurar els parla-
ments–, també vull destacar la 
implicació de l’alcaldessa, Eva 
Sanchis, en l’organització de 
l’exposició».

«Aquesta exposició és, al-
hora, una reivindicació i un 

homenatge –va assenyalar 
Sanchis, per la seua banda–, 
homenatge per la seua indis-
cutible qualitat artística i rei-
vindicació d’un model de con-
ducta; perquè Doro representa 
el compromís per la llibertat, 
la democràcia i la llengua en 
una societat a la qual urgeixen 
aquests valors».

L’artista castellonenc, Vi-
cent Carda, comissari de l’ex-
posició, va convidar les per-
sones assistents a interpretar 
els missatges que Doro trans-
fereix a les seues obres. «Des 
de l’abstracte, té molt a dir», va 
advertir.

Finalment, Doro Balaguer 
es va mostrar pròxim i humil: 
«Estic molt content i molt 
agraït a l’alcaldessa i al regidor 
de Cultura per permetre’m 
exposar a Godella, que és un 
poble de pintors i, per a mi, és 
un autèntic honor». «Sembla 
que totes les exposicions que 
no vaig fer quan tenia 40 anys 
les estic fent ara», va concloure 
amb humor.

El pinzell compromès 
de doro Balaguer

Vilella, Sanchis, Doro Balaguer i el comissari, Vicent Carda, en la inauguració.

Doro Balaguer.

El Grup de Danses el Poblet va celebrar 
la cinquena Trobada de Cant d’Estil 
a Godella el passat 13 de setembre, al 
parc del Molí, amb desenes de persones 
aficionades i cantadores de tota la Co-
munitat. Després del sopar de germanor 
i fins a entrada la matinada, van anar 
desfilant, cantadors consagrats i novells.

Els cantadors se citen 
a Godella

José Manuel Martínez, Juan Broseta i En-
rique Bieco viuen la pintura com a part 
de la seua reiki personal, comparteixen 
aquesta afició des de fa més d’una dècada, 
una manera d’entendre la plàstica i uns 
mateixos mentors. han sigut alumnes de 
Josep Ferriol i Germà Lloris a l’Escola de 
Pintura de Godella.

Tres godellencs a 
Rocafort

L’artista establit a Godella Antonio 
Romero va exposar el passat mes de 
setembre Paisatgisme i flors, al Centre 
Cultural Xicranda. Romero, pintor au-
todidacta nascut a úbeda, va presentar 
la seua col·lecció composta per vora una 
trentena d’obres costumistes, paisatges, 
i retrats.

Romero mostrà 
«Paisatgisme i flors»

La Coral Polifònica Primitiva de Llíria i la 
Coral Borrianenca van ser les formacions 
convidades a la sisena edició de la Tro-
bada Coral de Tardor que organitza cada 
any el Cor de la Vila de Godella. La cita, 
emmarcada en el vintè aniversari del cor 
godellenc, va tenir lloc el passat 15 de no-
vembre a Villa Eugenia. 

VI Trobada de Tardor 
del Cor de la Vila
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Com cada any, la festivitat 
de Santa Cecília va marcar 
un dels moments més en-

tranyables en la vida d’un músic 
novell. Aqueix en què es pugen 
als escenaris i passen a formar 
part d’alguna de les formacions 
de la societat civil més antiga 
de Godella, el Casino Musical. 
Rammón López Alegre (bom-
bardino), Laura Cardo Fernán-
dez (clarinet), Alicia Villaplana 
Martín (clarinet), Susana Sanc-
his Cardo (clarinet), Alejandro 
Valero Almenar (clarinet), Ale-
jandro Morala Girén (clarinet), 
Andrea Santos Tomás (flauta), 
Asunción Serna Maeso (flauta), 
Joaquín Egido Pérez (saxofon), 
Joan Llobell Armenteros (saxo-
fon), Armand Martínez Palau 
(trompeta), David Sánchez-La-
fuente Pedrol (trompeta), Mar-
tín Salama-Ganame i Fernán-

dez (saxofon), Malena Benavent 
Gimeno (violí), Diana Esteve 
Alguacil (viola) Alicia Gómez 
Martín (violí) i Nerea Moya Cu-
artero (violí) es van llicenciar el 
passat mes de novembre durant 
la commemoració de la patrona 
de la música i dels músics.

El dissabte 15 es va fer ofi-
cial la seua incorporació en ser 
arreplegats a les seues pròpi-

es cases a ritme de pasdoble. 
Amb tots ells, per fi es va poder 
realitzar la fotografia completa 
de la família del Casino, una 
instantània que es va poder 
prendre enfront del rehabilitat 
Ajuntament.

La música va seguir sent la 
protagonista el diumenge 16, 
amb el concert que van oferir, 
al Capitoli, les bandes juvenils 

del Casino Musical i de la Unió 
Musical Santa Maria de Puig.

El record d’Enric Cullell va 
estar present en cadascun dels 
actes celebrats pel Casino i les 
Amigues de la Música. Fins 
i tot es va organitzar l’I Con-
cert de Cambra Enric Cullell 
que, amb to distès, va perme-
tre gaudir de la música de di-
ferents formacions de càmera 
com ara un quintet de clarinets 
del Conservatori de Música 
Pintor Pinazo de Godella, el 
Cor del Casino Musical de Go-
della, un quartet de saxofons i 
l’ovacionat Taller Coral Rapsò-
dia. Per descomptat, no van 
faltar els metalls amb els quals 
es va tancar la vetlada després 
de l’actuació de cinc joves vio-
loncel·listes.

Va ser la immillorable 
avantsala del concert de Santa 
Cecília. El Teatre Capitoli es 
va vestir de gala el 22 de no-
vembre, el dia de la patrona 
de la música, per a rebre als 
13 nous músics de la Banda 
del Casino –altres 4 passaran 
a formar part de l’orquestra. 
Les Amigues de la Música i 
l’Ajuntament van fer les seues 
donacions d’instruments i es 
va reconèixer la seua dedica-
ció als músics que han complit 
25 anys en la Societat del Ca-
sino. El vals Recuerdos y año-
ranzas de asturias, d’Enrique 
Bronchú, el pasdoble andrés 
contrabandista, una rapsòdia 
i una marxa eslava van ser les 
obres interpretades en el con-
cert juntament amb l’himne a 
l’exposició de Godella, de José 
Caballer i Manel Tomás.

Les celebracions en honor 
a la patrona de la música van 
finalitzar amb la missa can-
tada pel Cor Sant Bartomeu i 
el Cor i l’orquestra del Casi-
no Musical. Finalment es va 
retre homenatge als artistes 
godellenses amb el tradicional 
recorregut pels monuments 
i carrers amb nom d’artista, 
amenitzat per la Banda de 
Música, i que tingué un record 
especial a la plaça dedicada a 
Enric Cullell.

17 músics es llicencien 
en Santa cecília 

La gran família del Casino Musical de Godella, al complet.

Un capritx 
instrumental 
per a tots
Jesús Fuster, Juan i Javier 
Sapiña i Carlos Apellaniz van 
reunir a l’escenari els quatre 
instruments que donen lloc 
al Capritx instrumental, un 
espectacle musical de cam-
bra en el qual l’oboè, el fagot, 
el contrabaix i el piano van 
ser els, poc habituals, pro-
tagonistes del concert que 
van oferir al Centre d’Art 
Villa Eugenia. La combina-
ció dels dos instruments de 
vent de fusta (oboè i fagot) 
amb dos instruments de cor-
da (piano i contrabaix) va ser 
la raresa musical en què es va 
submergir el públic assistent 
amb les obres de Schumann, 
Dragonetti, Kaliwoda i Pia-
zzolla.  Amb Dei Stücke im 
Volkston, opus 12 de Robert 
Schumann es va obrir el con-
cert, amb Juan E. Sapiña i 
Carlos Apellaniz al fagot i al 
piano respectivament. Del 
segle XIX i de la mà de Ja-
vier Sapiña, es va retrocedir 
al segle XVIII de Domenico 
Dragonetti i el seu Concert 
per a contrabaix en la ma-
jor. Abans de l’equador, de 
nou Apellaniz va pujar a 
l’escenari, aquesta vegada 
acompanyat de Jesús Fuster 
a l’oboè per a interpretar el 
Morceau de salon, opus 228 
del txec Jan Kalliwoda. La 
segona part del concert va 
ser un monogràfic de Piaz-
zolla en el qual, ja tots els 
instruments junts, es van 
endinsar en el màgic so del 
nou tango de Cuatro esta-
ciones porteñas.

Concert de Santa Cecília. Amigues de la Música.

En el seu segon pas per Godella, Armend 
Doneyan va tornar a deixar palès el seu 
domini de la tècnica i la seua capacitat in-
versemblant per a recórrer els trasts de la 
guitarra a velocitat de vertigen.

Els vertiginosos dits 
d’Armen Doneyan

El Programa de concerts d’intercanvis 
musicals de la Conselleria va portar a Go-
della, en la seua onzena edició, la Coral 
de la Societat Artisticomusical de Potries 
dissabte mes de setembre.

El Cor del Casino rep 
el de Potries

Les primeres nadales van sonar al teatre 
Capitoli enel Dia del soci que va organit-
zar el Grup de Danses El Poblet. Apa, i 
Segarra van acompanyar els dansarins en 
els seus balls i interpretacions. 

Dia del Soci del Grup 
de Danses El Poblet

Els Antics Alumnes del Sagrat Cor van 
oferir l’obra de Luis García-Araus i Javier 
García yagüe, Rebel·lies possibles. La re-
presentació va tenir un caràcter benèfic en 
favor de la Junta Local contra el Càncer.

El teatre contra el 
càncer, del Sagrat Cor
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Un any més, Godella 
va acollir la fase au-
tonòmica del Certa-

men Nacional d’Interpretació 
«Intercentros Melómano» 
del que va eixir el músic que 
representà a la Comunitat 
Valenciana en la fase final de 
Madrid. Ricardo ortiz Rubio 
va convèncer al jurat per a al-
çar-se amb el primer lloc en la 
13a edició del concurs. ortiz, 
que ja havia aconseguit classi-
ficar-se entre els tres primers 
el passat any, va ser l’últim a 
intervenir en una jornada en 
la qual van anar desfilant in-

tèrprets de Grau Professional 
de Castelló, València i Alacant 
des de les 11 del matí fins a les 
16 hores.

El jurat, format per Víctor 
Manuel Gil, Carles Marín i 
Ana Luisa Chova va anunciar 
la fallada després de reconèi-
xer la igualtat de tots els par-
ticipants «prova d’açò és que 
el tercer premi l’hem lliurat 
ex-aequo a Joan García Gó-
mez i a Lidia Tejero Baixauli». 
La segona classificada va ser la 
flautista Neus Adrià Cervero i 
l’inqüestionable guanyador, el 
trombonista de Foios.

ricardo ortiz representà 
la comunitat Valenciana

Ricardo Ortiz en acabar la seua actuació.

Una performance 
permanente, yelo
El trio yelo, del percussionis-
ta Eloy Lurueña Edgar Grau 
(baix) i Pedro ortuño (trombó 
i electrònica), visità el Capitoli 
el passat 6 de desembre. Una 
combinació de música electrò-
nica i acústica que aconseguí 
l’objectiu que perseguia, gene-
rar una atmosfera de sensaci-
ons, misteri i profunditat d’allò 
abstracte.

Després d’onze anys de 
vida, el Concurs de 
Pintura Ràpida de 

Godella, gestat i comissariat 
des del naixement fins a l’ac-
tualitat per Josep Ferriol, s’ha 
consolidat en les agendes dels 
pintors de tot Espanya que 
participen de manera fidel en 
aquesta festa de la plàstica. 
Mig centenar d’artistes van 
inundar els carrers de Gode-
lla, el passat 13 de setembre 
per a captar instantànies inè-
dites amb els seus pinzells, 
una selecció de les quals esti-
gué exposada a Villa Eugenia 
fins al 30 de setembre.

L’oli sobre llenç de 162 x 89 
de José Luis Angulo, d’Alman-
sa, va convèncer el jurat del XI 
Concurs de Pintura Ràpida 
de Godella que va decidir, per 
unanimitat, que la seua Vil·la 
Maria. Godella, era mereixe-
dora d’adjudicar-se el primer 
premi, atorgat per l’Ajunta-
ment de Godella i que està do-
tat amb 1.500 euros.

Mil euros va lliurar la fa-
mília Bronchú a Salvador 
Ribes, de Guadassuar, per la 
seua obra, una vista de l’Er-
mita, mentre que el pintor 
de Tavernes Blanques Emi-
lio Cárdenas es va fer amb 
els 600 euros patrocinats 
per R&B Asesores a la millor 
aquarel·la.

Els quatre premis de la 
borsa d’adquisició d’obra, 
per import de 500 euros ca-
dascun, van anar a El mercat, 
de l’artista d’ontinyent Blai 
Tomás, i a L’atri de l’ermita 

del Salvador, d’héctor Dols, 
d’Alaquàs. Tots dos, patroci-
nats per RICASA. Cafeteria 
Gelateria Je’s va escollir l’obra 
de José Antonio Campos, de 
Vilamarxant, mentre que Ma-
sia de Xamandreu va adquirir 
l’obra La torreta de Misildo, 
de Guillermo Ferri, d’onti-
nyent. El tribunal va declarar 
desert el premi a l’artista local 
i va decidir premiar l’obra de 

Francisco oficial amb un pre-
mi de 200 euros en material 
de belles arts sense adquisició 
d’obra. Amb 150 euros, també 
en material de belles arts, va 
premiar el jurat les obres de 
Francisco Carpena, de Iecla, 
i Gonzalo Romero, de Ma-
rines, mentre que el gerent de 
la tenda El almacén, Moisés 
Serra, va escollir l’oli de Josep 
Francés, de Gandia.

angulo s’adjudica el 
concurs de pintura 
ràpida de Godella

Els guanyadors del concurs amb l’alcaldessa i el regidor de Cultura.

Josep Ferriol conversa amb José Luis Angulo durant la realització de l’obra.

Ni la crisi econòmica, ni 
el desencantament ge-
neral, ni els assots a la 

cultura. Gens pot impedir que els 
artistes seguisquen creant ni que 
Godella seguisca apostant per ells. 
Per tercer any consecutiu, Godella 
acolleix Espai propi, una iniciati-
va cultural que reuneix les obres 
plàstiques dels pintors i escultors 
de la localitat que dediquen la 
seua vida a l’art. El Centre d’Art 
Villa Eugenia acollirà l’exposició 
que s’inaugurà divendres 12 de 
desembre (durant el tancament 
d’aquest butlletí), i que romandrà 
oberta fins al 18 de gener de 2015.

Un any més, l’artista Josep 
Ferriol s’ha posat al capdavant 
de la mostra «amb gran il·lusió 
i responsabilitat» i exercirà de 
comissari. En les tres edicions, 
els tres alcaldes de l’equip de 
govern han engegat i recolzat la 
iniciativa, Salvador Soler, Josep 
Manel San Félix i, ara, Eva Sanc-
his: « és un projecte del que em 
sent molt orgullosa perquè re-
presenta les diferents mirades 
que tenen de l’art diferents ge-
neracions i estils».

Ferran Vilella, regidor de 
Cultura i Comunicació, ha si-
gut la figura institucional que 
ha abanderat aquesta exposició 
des del seu naixement al costat 
de Ferriol com un compromís 
amb les persones que ho fan 
possible però, sobretot per a qui 
ve per darrere: «Fer cultura és 
construir futur. Per açò Godella 
té un avenir tan esperançador, 
perquè viu per la cultura i amb 
la cultura. Tot allò que puguem 
fer per l’art romandrà en el pa-
trimoni personal de les futures 
generacions».

La família d’Espai propi 
continua creixent any rere any 
i en aquesta, la tercera edició, 
els artistes participants són: 
Josep Vergara, José Tornero, 
Manolo Silvestre, Salvador Ro-
dríguez-Bronchú, Miguel Ángel 
Ríos, Puig Benlloch, Luis Pérez 
Boullosa, Alfredo Pardillo, Alicia 
Navarro, Luis Marco, Encarna 
Monteagudo, Juan Lluna, Ger-
mà Lloris, Grup Modern Fi, 
Giner Godella, Carlos Giner, 
Giner Bueno, Cristina Ghet-
ti, Mariano Garrañana, Josep 
Estellés, Josep Ferriol, Eduard 
Cortina¡, Jonay Cogollos, Vi-
cente Castillo, López Carrasco, 
Carmen Bustamante, Vicente 
Benlloch Palau i Francisco Alon-
so «Kiko»

«Espai propi» un 
projecte contra tots els 
pronòstics

INAUGURACIÓ 
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L’Ajuntament de Gode-
lla ha iniciat el procés 
d’adaptació de la pà-

gina web municipal a la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, 
d’accés a la informació públi-
ca i bon govern, més coneguda 
com a Llei de Transparència. 
El portal, incorporarà així no-
ves seccions que permetran 
a la ciutadania conèixer amb 
major detall informació de 
caràcter institucional –com 
l’organigrama i els regidors 
de govern amb els seus cur-
rículums–, jurídica –com les 
ordenances, reglaments i el 
tauler d’edictes– i econòmica  –
en la qual apareixeran des dels 
plens fins a les declaracions de 
béns, convenis subscrits i sub-
vencions rebudes entre unes 
altres.

«Pensem que un portal 
transparent és el que respon 
realment a les necessitats de 
les nostres veïnes i veïns –va 
comentar la regidora de Mo-
dernització, Lola Sánchez–, 
per açò, s’ha elaborat un qües-
tionari l’objecte del qual és 
identificar les necessitats que 
tenen sobre les qüestions de 
transparència en la gestió pú-
blica».

El qüestionari es va posar a 
disposició de la ciutadania a la 
pàgina de Facebook de l’Ajun-
tament, a la web municipal i 
al compte de Twitter. També 
es pogué emplenar l’enques-
ta en paper, al Poliesportiu, 
al Pavelló, al Centre de Salut, 
a Xicranda, a Serveis Socials, 
al Casal Jove alMatadero i a 
l’Ajuntament. 

Una altra de les iniciatives 
encetades en eixa mateixa línia 
d’actuació és l’engegada del 
servei de vídeoactes. A par-
tir de 2015, totes les ssessions 
plenàries no només estaran 
disponibles al canal de youtu-
be de l’Ajuntament sinó que, a 
més, s’integraran en una plata-
forma que permetra els usuaris 
que accedisquen directament 
als punts de l’ordre del dia que 
més els interesse o discriminar 
les intervencions per regidors 
regidors. La vídeoacta tindrà 
caràcter oficial i substituïrà el 
sistema tradicional d’actes dels 
plens. «és un sistema que be-
neficiarà a tots, a l’Administra-
ció i a la ciutadania, que tindrà 
accès directe i quasi immediat 
a un document amb caràcter 
legal». 

Moment del ple de novembre.
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TErTúLiES ciUTadanES. El programa BIM Ràdio 2.0, de Ràdio 
Godella (dijous, 19.00 h, 98.0 FM) ha encetat una nova fòrmula 
que inclou una tertúlia ciutadana bimestral.

EL cEnTEnari d’«EL VaixELL»

El 17 de novembre el progra-
ma El vaixell (Ràdio Godella, 
98.0, dilluns, 20 h) va com-
plir 100 edicions. Un dels 
programes més valorats per 
la Xarxa d’Emissores Muni-
cipals Valencianes que s’ocu-
pa de donar-nos a conèixer 
totes les músiques del mon. 
«Enhorabona i gràcies a Jo-
sep Vicent Domínguez, el seu 
capità. I que en complisca 
molts més«, ha comentat el 
coordinador de Ràdio Gode-
lla, Jordi Coll.

Modernització i comunicació

Transparència i 
proximitat

El servei de l’oficina 
d’Atenció a la Ciuta-
dania de l’Ajuntament 

de Godella estarà en funci-
onament, al 100%, en unes 
setmanes. Es tracta d’una 
finestra única per resoldre els 
principals tràmits adminis-
tratius que, quotidianament, 
planteja la ciutadania quan 
accedeix a la casa consistorial 
o iniciar qualsevol altre tipus 
de procediment.

La implantació d’aquest 
servei, que culmina una pro-
funda transformació de la 
maquinària municipal, tant 
administrativa com física, es 
regeix per un procediment 
protocolaritza, que evita al 
veí i veïna esperes innecessà-
ries així com tenir total cer-
tesa de com i a qui dirigir-se 
directament per a la resolu-
ció dels seus tràmits muni-
cipals; «una aposta decidida 
per a acostar molt més l’ad-
ministració local a la ciuta-
dania de Godella i asolir una 

administració municipal més 
comunicativa, coordinada i 
organitzativa així com més 
transparent», ha assegurat 
la regidora de Modernització 
i Medi Ambient, Lola Sánc-
hez.

Una finestra per 
atendre a tota la 
ciutadania

Funcionaris destinats al servei. Baix, dispensador de números.

La VÍdEoacTa 
éS Un SiSTEma 
QUE BEnEficiarà 
a ToTS, 
L’adminiSTració 
i La ciUTadania, 

QUE Tindrà accèS dirEcTE 
i QUaSi immEdiaT a Un 
docUmEnT amB caràcTEr 
LEGaL”

lola sánchEz
REgidoRa dE modERnització i mEdi 
amBiEnt

“

LES VIDEoACTES S’ENGEGARAN A GENER
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Les Regidories de Comu-
nicació i de Modernit-
zació de l’Ajuntament 

de Godella han posat a la 
disposició de la ciutadania 
un nou canal de comunica-
ció perquè totes les persones 
interessades puguen conèixer 
l’activitat del municipi a l’ins-
tant. Es tracta d’una aplicació 
que ja està disponible per a 
suports Apple i Android –tant 
mòbils com tauletes– i incor-
porarà tant la informació dels 
esdeveniments organitzats 
per l’Ajuntament com de les 
diferents entitats i associaci-
ons de la localitat.

«Tenim la gran fortuna 
de viure en un poble el major 
patrimoni del qual és l’acti-
vitat cultural que ofereixen 
els seus col·lectius i la nostra 
obligació és intentar donar la 
major difusió possible a tots 
aquests esdeveniments que 
tant d’esforç suposen, per 
això hem entès que aquesta 
nova línia de comunicació és 
fonamental perquè tothom 
puga conèixer, a través del 

mòbil, les activitats que es de-
senvolupen», va comentar el 
regidor de Comunicació, Fer-
ran Vilella.

L’app ja l’estan fent servir 
214 persones als seus disposi-
tius, admet fins a 40 esdeve-
niments i permet afegir avi-
sos «en ocasions especials». 
El nou canal s’afig a altres 
iniciatives «amb la mateixa 

filosofia» com el butlletí d’in-
formació setmanal (newslet-
ter), que continuarà oferint el 
Departament de Comunica-
ció, l’actualització puntual de 
la pàgina web, el programa de 
ràdio municipal –Bim ràdio 
2.0– i el Butlletí Informatiu 
Municipal, a més de les xar-
xes socials Facebook, Tweeter, 
Instagram i youtube.

Godella, cada dia, 
més a prop
214 PERSoNES JA hAN DESCARREGAT L’APP

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

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

L’APP
 DE 

GODELLA
Fotografia guanyadora del concurs per al calendari municipal

Llums en l’horitzó és el títol 
de la fotografia guanya-
dora del concurs «Coneix 

Godella», que cada any organit-
za la Regidoria de Comunicació i 
Cultura per il·lustrar el calendari 
municipal que l’Ajuntament dis-
tribueix entre tot el veïnat. La 
Creu de Terme ha estat l’indret 
triat per helena Rey, l’autora 
de la foto guanyadora, que no 
només servirà de portada del 
calendari sinó que, a més, li re-
portarà 250 euros i el certificat 
de guanyadora.

 El jurat, compost per artistes 
professionals de la localitat (un 
fotògraf, un pintor, i un escul-

tor) va estar presidit pel regidor 
de l’Àrea, Ferran Vilella. Com a 
segona classificada i gran revela-
ció, la jove Esther Martínez amb 
un skyline de Godella des de 
l’horta i un ramal de la sèquia, 
s’emportarà 150 euros. El jurat, 
a més, vulgué destacar la gran 
qualitat de les tres obres presen-
tades per ambdues, tant Esther 
com helena. En la categoria ju-
venil (menors de 16 anys), Maria 
Bellet reedità el títol aconseguit 
l’any passat. En aquesta ocasió, 
la seua fotografia L’església cap-
ta un encreuament de murs i un 
fragment de la cúpula de la par-
ròquia Sant Bartomeu.

helena rey, guanyadora 
del concurs de fotografia

«hem volgut oferir, 
als joves, una 
eina versàtil , 

atractiva, còmoda la utilitat de 
la qual transcendisca l’ús ex-
clusivament lingüístic, a més, 
hem cercat un suport pràctic 
per al perfil dels destinataris 
als quals va dirigida la cam-
panya», va comentar el regidor 
de l’Agència de Promoció del 
Valencià (AVIVA), Salvador 
Soler. Més de 300 unitats de 
memòries USB s’han repartit, 
individualment, entre joves de 
Godella de 15 i 16 anys d’edat 
(estudiants de 4t de l’ESo). El 
llapis de memòria USB amb 
l’eslògan «Dins en valencià» 
realitzat per l’Agència té 4 GB 
de capacitat dels quals 60 MB 
aproximadament estan ocu-
pats en format indeleble, amb 
una sèrie de recursos lingüís-
tics per a promoure l’aprenen-
tatge i l’ús del valencià.

«Una vegada aconseguim 
el nostre objectiu i tots aquei-
xos joves tinguen el llapis de 
memòria, farem extensiva 
aquesta campanya a par-
ticipants del programa del 

Voluntariat pel valencià del 
municipi, a estudiants i pro-
fessorat de valencià de l’Esco-
la d’Adults i a sol·licitants dels 
serveis de les agències munici-
pals de promoció del valencià 
en general perquè l’objectiu 
final és fomentar el coneixe-
ment de la llengua i donar a 
conèixer el servei que oferim 
des de l’Agència de Promoció 

del Valencià municipal», va 
concloure Soler.

La campanya es duu a 
terme amb la participació de 
l’Agència de Promoció del Va-
lencià de l’Ajuntament de la 
Pobla de Vallbona, AVIVA i la 
col·laboració de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport 
de la Generalitat, així com de 
la Xarxa d’oficines AVIVA i 

de la Xarxa Tècnica de Serveis 
Lingüístics Valencians.

ToponÍmia
D’altra banda, s’ha reeditat 
el futllet toponímic de Gode-
lla que elaborà l’Agència de 
Promoció del Valencià i edità 
l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. A més d’una descrip-
ció històrica de Godella, dis-
posa dels topònims distribuïts 
en elements físics i partides, 
i on hi ha presència humana. 
Per últim, s’adjunta un plànol 
de la localitat amb els princi-
pals elements toponímics i pa-
trimonials. El futllet està dis-
ponible als edificis municipals 
i a l’Agència de Promoció del 
Valencià.

Soler amb la memòria USB. A la dreta, el futllet toponímic.

Soler: «“dins en valencià” ofereix recursos 
lingüístics a 300 joves en una memòria USB»

ràdio Godella, 
una de les més 
«desitjades» a la 
xarxa de ràdios

Integrants de la Xarxa de Ràdios.

El passat mes de setembre, 
com en tots els principis de 
temporada, va tenir lloc la re-
unió de la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes per 
començar a planificar la pro-
gramació de la temporada. 
Burjassot Ràdio 93.8, Ràdio 
l’om de Picassent, Ràdio Tú-
ria i Ràdio Godella van tenir 
la grata sorpresa de la volta 
a les ones de Ràdio Sol Albal 
93.7 FM a més de la incorpo-
ració d’una nova emissora al 
projecte, Mislata Radio. Ràdio 
godella es una de les emisores 
que més programes aporten a 
la Xarxa, amb 10 i que millor 
valorats estan.
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Dilluns 22 de desembre, 
a les 18 de la vesprada 
es farà la presentació 

de l’Escola de Futbol i el comi-
at nadalenc. Serà l’últim dels 
nostres equips que es presen-
tarà en societat, en una gala 
en què desfilaran els més de 
300 xiquets i xiquetes de l’es-
cola i del Club. ho faran des-
prés d’haver hagut d’ajornar 
la fita per qüestions climato-
lògiques.

Els primers a presentar-se 
davant la seua afició van ser 
els equips del Club de Nata-
ció de Godella i el Club Wa-
terpolo Godella. La piscina 
coberta municipal es va enga-
lanar per vore els més de 250 
nadadors i nadadores que van 
desfilar davant dels seus fami-
liars i aficionats i van exhibir 
les seues qualitats a l’aigua. 
Els primers a llançar-se a la 
piscina van ser els jugadors 
de les diferents categories 
de waterpolo que van dispu-
tar els seus partits amistosos 
combinats entre si i contra el 
CW Castelló que va ser el club 
convidat, un any més, per a 
festejar la jornada. L’endemà 
va ser el torn del Club de Na-
tació Godella, que va mostrar 
tots els seus integrants, des de 
la categoria prebenjamí fins a 
la categoria júnior, inclosa la 
secció de persones amb dife-
rència funcional. També prop 
de mig centenar de nadadores 
dels flamants equips de na-
tació sincronitzada que van 
demostrar les seues virtuts 
al multitudinari públic que 
va abarrotar les instal·lacions 
municipals.

EscolEs EsportivEs i bàsquEt
A tots ells s’afegien els equips 
de les Escoles Esportives Mu-
nicipals, de l’Escola de Bàs-
quet i del Club Bàsquet l’hor-
ta Godella. Vora 400 xiquets i 
xiquetes van participar en la 
presentació oficial que va te-
nir lloc al Pavelló Municipal. 
El Club de Gimnàstica Rít-
mica va ser el primer a saltar 
a la pista. Una quinzena de 
xiquetes a les quals va seguir 
l’escola del Club de Karate i 
del Club de Pilota Valenciana. 
Finalment, l’escola de tennis 
va completar la desfilada d’es-

portistes abans de fer la seua 
aparició els equips de bàsquet 
de l’Escola Municipal i, fi-
nalment, del Club. Amb tots 
ells sobre el parquet van pro-
nunciar els seus parlaments 
les autoritats –entre les quals 
es trobaven el secretari del 
Club Bàsquet l’horta Godella, 
Ximo Delgado; el president 
de la Federació Valenciana de 
Bàsquet, Salvador Fabregat; 
el regidor d’Esports, Francesc 

Aràndiga; i l’alcaldessa de Go-
della, Eva Sanchis.

Finalment es van lliurar 
diferents reconeixements als 
esportistes més destacats de 
la passada temporada de ca-
dascuna de les disciplines. Els 
guardonats van ser Andrea 
Valera i Blanca Martínez, de 
l’Escola de Gimnàstica Rít-
mica; Marian Iranzo i Eider 
ormazabal, de l’Escola de Ka-
rate; Fran i Jaime, del Club de 

Pilota; Javier Sala i Josefina 
Reyes, de les escoles de tennis 
i pádel; i Pedro Rodríguez, del 
Club Bàsquet l’horta Godella.

En acabar, es van realitzar 
una multitudinària foto con-
junta al mig de la pista del Pa-
velló Municipal i van passar, 
equip per equip per un fotocall 
abans de gaudir d’un berenar 
de germanor en què compar-
tiren experiències els jugadors 
de totes les disciplines. 

Els equips godellencs es 
presenten en societat
MéS D’UN MILER DE JUGADoRS ENCETEN LES SEUES LLIGUES

Escoles Esportives Municipals i CB l’Horta Godella.

Partit de presentació del CW Godella.

Club de Waterpolo Godella.

Lliurament del reconeixement a Pedro Rodríguez.

Presentació de les Escoles Esportives Municipals.

Club de natació Godella.

esports

Torna l’handbol 
a Godella amb 
l’amas de casa
Després de vora una dècada 
d’exili, silenci i quasi oblit, 
un dels esports que majors 
alegries ha donat a Godella, 
l’handbol, torna a les pistes 
del Pavelló Municipal. Aque-
lla generació de jugadors ja 
ha superat folgadament els 
40 però l’esperit continua 
sent el mateix que llavors. 
De fet, el nom amb què es 
presenten és el crit de gue-
rra que popularitzaren 
arreu de la Comunitat Va-
lenciana, amas de Casa. El 
grup d’intrèpids disputa la 
I Lliga Màster de Vetarans. 
El pròxim 21 de desembre, 
a les 12.30 hores, al Pavelló 
de Godella, rebran al CBM 
Quart en la segona jornada 
de la competició després 
d’haver perdut 21-20 contra 
el Mislata en la primera. 

El Kenkyo es fa 
amb 4 medalles 
al nacional
Deu competidors del Club de 
karate Kenkyo participaren 
al Campionat d’Espanya i 
aconseguiren 4 de les 10 me-
dalles que s’emportà la Co-
munitat Valenciana. Alejan-
dro Lozano Rodríguez perdé 
en semifinals però es féu amb 
la medalla de bronze, el ma-
teix metall que Jorge López 
Corts. Fernando Gómez La-
cruz perdé en quarts de final 
però va poder rescabalar-se 
en guanyar en la repesca i fer-
se amb el bronze.Rafa Gaspar 
Villuendas també va perdre 
en semifinals contra el favorit 
de la categoria i també guan-
yà el bronze. Finalment, Ma-
rina Gaspar Villuendas, favo-
rita de la categoria, aconseguí 
també el bronze.



Un any més, desenes 
d’atletes godellers par-
ticiparen en la Mara-

tó de València que va tindre 
lloc el passat 16 de novembre, 
tant a títol individual com per 
equips.  Més de mig centenars 
de corredors als quals vulgue-
ren mostrar el seu suport i 
ànim l’alcaldessa de Godella, 
Eva Sanchis, el regidor d’Es-
ports, Paco Aràndiga, i, per se-
gon any consecutiu, l’ex alcalde, 
Josep Manel San Fèlix. El club 
d’atletisme A les Nou va ser un 
dels més nombrosos de tots els 
que anaren a la 34 Maraton 
de València. En concret, el 15t 
Club amb major presència en la 
competició amb què donen per 
tancada la temporada de car-
reres. Els entrenaments i pre-
paració van començar a l’agost 
amb un pla específic per a cada 
corredor dissenyat pels seus di-
rectors esportius Luis hoyas i 
Raúl Payr. «Més de tres mesos 
d’entrenament, a voltes durs, 
però més suportables pel bon 
ambient del Club», asseguren. 
A nivell esportiu, aconseguiren 
quedar en el lloc 14 d’entre els 
2484 clubs. 32 dels 39 atletes 
inscrits acabaren la prova –tres 
abandons per lesió i 4 baixes 
d’última hora. El millor classifi-
cat del CA A les Nou, va ser Luis 
Sospedra, (3:04:08) «Convi-
dem a qualsevol afeccionat que 
vulga participar que es pose en 
contacte amb nosaltres per a 
planificar i ajudar-li en aquest 
bonic somni», assenyalen des 
del Club que comença ara amb 
els entrenaments de muntanya 
per a poder preparar les car-

reres del pròxim any –Marató 
d’Espadán, Marató de Munta-
nya de València (MAMoVA), 
Marató i mitja de Penyagolosa 
entre unes altres. 

Pel que fa als The Runners 
of Godella, Rubén Castillo va 
ser el més ràpid (3:25:59) dels 
9 atletes que disputaren la 
prova mentre que dels Triatló 
Godella, Borja Estellés va ser 
el millor classificat dels 4 cor-
redors que completaren els 42 
quilòmetres 1 92 metres. 

D’entre els atletes que parti-
ciparen de forma individual, cal 
destacar –d’entre els què hem 
pogut localitzar– el godeller Vi-
cente hurtado que aconseguí 
baixar de les 3 hores (2:54:15).
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Prop de 2.000 persones 
van omplir el pavelló 
municipal de Godella 

dijous passat dia 18 per as-
sistir al partit amistós que va 
enfrontar el València Basket 
i el Nizhny Novgorod rus, un 
equip que aquesta campanya 
també jugarà l’Eurolliga i que 
va demostrar solidesa i ofici 
per a esprémer les seues vir-
tuts i dominar l’encontre des 
de l’inici.

L’esdeveniment va ser molt 
més que un simple partit de 
pretemporada per a Godella, 
que es va lliurar a l’acte i el va 
convertir en una autèntica fes-
ta del bàsquet. «ha sigut una 
molt bona experiència per a 
totes les parts –va comentar el 
regidor d’Esports, Paco Aràn-
diga– tant el Club Taronja com 
l’Ajuntament esperem, en el 
futur, poder repetir-la, així ens 
ho ha expressat el president 
mateix del València Basket, 
Joan Roig».

La trobada no va tenir 
massa història esportivament. 
Amb una rotació minvada per 
les baixes de Bojan Dubljevic, 
Luke harangody, Vladimir 
Lucic i Rafa Martínez, al Va-
lencia li va faltar frescor en 
atac i intensitat en defensa i 
les ratxes anotadores de Pau 

Ribas i Dwight Buycks no van 
ser suficients per a plantejar 
vertaders problemes al seu 
rival.

El descans va permetre 
al València aclarir un poc les 
seues idees. Més centrat en 
tots dos costats de la pista, va 
començar a crear problemes 
a l’atac rus i la rapidesa de 
l’esmunyedís Buycks va donar 
més dinamisme als seus atacs 
i li va permetre reduir el des-
avantatge (44-50, min 26).

Però el Nizhny Novgorod 
no va perdre el pas i va re-
sistir el setge, ben dirigit per 
Rochestie. Va saber explotar el 

tir exterior d’Antonov i la ca-
pacitat atlètica de Thompkins 
i, encara que el València no es 
va rendir, tampoc va presen-
tar un pla creïble per a fer la 
volta a la trobada i, després de 
cinc victòries seguides, va patir 
la seua primera derrota de la 
pretemporada (65-77).

La Regidoria d’Esports, en 
col·laboració amb la de Comu-
nicació, realitzà una cobertu-
ra especial de l’esdeveniment. 
Gravat a tres càmeres, disposa 
de la narració del periodista 
local Sergi López i dels comen-
taris de Luis Sancho de Rosa.  

Fitxa tècnica:
6 5 ,  Va l è n c i a  B a s k e t 
(9+21+18+17): Van Rossom 
(7), Ribas (20), Sato (5), 
Aguilar (10), Loncar (4) -cinc 
titular- Vives (-), Buycks (13) 
i Lishchuk (6).
7 7 ,  Nizhny  Novgorod 
(23+19+18+17): Rochestie 
(14), Khvostov (4), Kinsey (11), 
Antonov (14), Parakhouski 
(11) -cinc inicial- Baburin (5), 
Daniels (-), Savelev (-), Kri-
vosheev (-), Thompkins (16) i 
Golovin (2).
Àrbitres: Martín Bertrán, Car-
dús i Aliaga. Van eliminar per 
faltes personals el local Vives 
(min 35).

Godella torna a vibrar 
amb bàsquet d’elit

Diferents instants del partit entre el València Basket i el nizhny novgorod al Pavelló de Godella.

Triatló Godella.The Runners of Godella.

Corredors de CA A les nou.

Corredors de The Runners of Godella.

més de mig centenar de 
godellencs a la marató

Club Atletisme A les nou.

EL VALèNCIA BÀSQUET PERDé PER 65-77

ha SiGUT Una moLT 
Bona ExpEriència 
pEr a ToTES LES 
parTS. TanT EL 
cLUB TaronJa com 
L’aJUnTamEnT 

ESpErEm, En EL fUTUr, podEr 
rEpETir-La, aixÍ EnS ho ha 
ExprESSaT EL prESidEnT maTEix 
dEL VaLència BaSKET, Joan 
roiG 

FRancEsc aRàndiga
REgidoR d’EsPoRts i agERmanamEnt

“
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El cap de setmana passat, 
Godella va tornar a ves-
tir-se de curt per partici-

par en la fase intermunicipal de 
la 33a edició dels Jocs Espor-
tius de la Comunitat Valencia-
na. Una competició l’organitza-
ció de la qual, després d’haver 
deixat de rebre el suport de la 
Generalitat, ha sigut absorbida 
per la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Godella.

Equips de Godella, Rocafort, 
Bétera, Llíria, Benaguasil, Pu-
çol, Casinos… s’enfronten en 15 
lligues diferents de futbol sala 
i bàsquet, dividides per cate-
gories des de prebenjamí fins 
a infantil. 82 equips en total i 
prop de 1.000 xiquets partici-
pen en aquesta competició que 
conclourà el primer cap de set-
mana de juny. «La trajectòria de 
Godella com a organitzadora ha 
atret equips no només de la nos-
tra comarca sinó de tota la pro-
víncia», va comentar el regidor 

d’Esports, Francesc Aràndiga, 
qui va agrair l’esforç i la implica-
ció a les persones que coordinen 
la competició.

arranquen els 33ns 
Jocs Esportius de la 
comunitat Valenciana

Primer partit de la temporada de l’equip de bàsquet. El nadador del Club Nata-
ció Godella (secció dis-
capacitats intel·lectuals), 

Ignacio Gil, va aconseguir la 
medalla d’or en 100 metres pa-
pallona i dues plates en les pro-
ves de 800 i 400 metres lliures 
en el Setè Campionat del Món 
de Natació DSISo per a per-
sones amb síndrome de Down 
celebrat el mes de novembre a 
Morèlia (Mèxic).

«Les oportunitats són per 
a tots en aquesta terra more-
liana, li fem un anomenat al 
món, per a tancar la bretxa 
entre el paralimpisme i la so-
cietat en general, amb la suma 
de voluntats, junts ho podem 
aconseguir. Cada esportista 
paralímpic, cada entrenador, 
dipositen en nosaltres un ob-
jectiu comú, el viure per a la 
vida sense excuses, ells tenen 
un esperit de campions», va 
declarar el director general de 
l’IMDE, García Bressole en la 
inauguració del Mundial.

Per a la competició es van 
inscriure 22 països, entre ells 
Espanya, Veneçuela, Sud-àfri-
ca, Estats Units, Austràlia, 
França, Itàlia, Gran Bretan-
ya, Portugal, Dinamarca, que 
aportaren a un total de 205 
nadadors. 

L’èxit d’Ignacio Gil va per-
metre Espanya aconseguir la 
vuitena posició en la classi-
ficació final. Austràlia va en-
capçalar el medaller, seguida 
de Mèxic i Canadà. 

ignacio Gil, campió 
del món dSiSo en 
100 m papallona

Ignacio Gil llueix els tres metalls aconseguits al Mundial de Mèxic.

L’estació d’esquí de Port Ainé serà l’es-
cenari del viatge organitzat per practicar 
l’esquí entre el 6 i el 8 de febrer. El preu 
–137 euros–, dóna dret a l’hotel (Port 
Ainé 2000, de 3 estreles), al desdejuny 
de dissabte i diumenge, al sopar de dis-
sabte, al transport en autobús i a les asse-
gurances i responsabilitats d’accidents.

A la neu, del 6 al 8 
de febrer

El CB l’horta Godella afronta un final 
d’any trepidant. Les inscripcions per al 
Campus de Nadal (per a xiquets d’entre 4 
i 12 anys) es faran fins el 22 de desembre. 
El II Clínic de Nadal (27 de desembre), 
disposarà de la participació d’entrena-
dors d’equips base del Barcelona i el CAI 
Saragossa.

Campus i clínic per 
acabar l’any

La Regidoria d’Esports ha habilitat un 
despatx amb material reciclat de l’antic 
Ajuntament per poder dedicar una 
atenció més personalitzada als usuaris 
i pares del tenis i del pádel. L’oficina es 
troba en la part posterior del frontenis, 
junt a les pistes de tenis del Poliesportiu 
Municipal.

Un despatx per a 
l’Escola de Tenis

La campanya de la Regidoria d’Esports 
Els protagonistes són ells ha transformat 
l’aparença dels finestrals de les oficines 
principals. Tres vinils amb la imatge de 
tres esportistes de les escoles de tenis, 
futbol i bàsquet de Godella promocionen 
l’oferta esportiva municipal. Està en pro-
jecte afegir-ne d’altres disciplines.

«Els protagonistes 
són ells»

1.000 XIQUETS hI PARTICIPEN ALS JoCS
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Tres actuaciones se han 
desarrollado en estos úl-
timos meses del año en 

lo que a Participación Ciuda-
dana se refiere. La primera de 
ellas fue, el proceso de adjudi-
cación de las subvenciones a 
las asociaciones del municipio 
que finalizó con la aprobación 
por el pleno del pasado mes 
de noviembre de la relación e 
importe económico concedido 
a siete asociaciones, y destinar 
el sobrante de 1.921 euros de 
la partida presupuestaria a 
las asociaciones solidarias de 
Godella. 

La segunda actuación des-
tacada ha sido la finalización 
del proceso de Presupuestos 
Participativos del año 2014 
con la realización de diferen-

tes intervenciones destinadas 
a mejorar la convivencia, la 
seguridad y la calidad de vi-
da de la ciudadanía de Go-
della. En este sentido, y con 
ese propósito, se entregó un 
congelador a la Plataforma 
de Solidaritat Ciutadana, se 
ha colaborado en la campaña 
de sensibilización municipal 
sobre excrementos de anima-
les en las vías públicas y en los 
caminos de la huerta, se ha 
instalado un circuito bio-sa-
ludable para jóvenes y se ha 
redactado un proyecto técnico 
de restauración del sistema de 
riego en la huerta de Godella. 
Por últimose derribó el muro 
de contención del margen del 
barranco de Los Frailes a su 
paso por el barrio Barrranquet 

y se construyó uno nuevo, se 
eliminaron los árboles que de-
terioraban el muro y la calzada 
y se sustituyeron por otros de 
otras características.

La tercera y última actua-
ción es la revisión y actuali-
zación de la Carta de Par-
ticipación Ciudadana. «En 
el Consejo de Participación 
Ciudadana, realizado el 2 de 
octubre, se tomó la decisión de 
hacer un proceso de reflexión 
y debate en las asociaciones 
para acabar en un Encuentro 
de Participación Ciudadana y 
seguir trabajando por forta-
lecer el protagonismo ciuda-
dano», comentó el concejal 
de Participación Ciudadana, 
Sostenibilidad, obras y Tráfi-
co, José Valenzuela.

La Regidoria i el Consell 
Municipal de Participa-
ció Ciutadana van con-

vocar dissabte 29 de novembre 
al teixit associatiu i ciutadà de 
Godella al Encontre de Parti-
cipació que va tenir lloc en els 
locals de Vila Teresita. Els tren-
ta-quatre representants de la 
societat civil godellera que van 
participar en aquesta jornada 
van debatre entorn de quatre 
àrees de treball: el paper del 
ciutadà, espais de participació, 
consultes populars i pressupos-
tos participatius. Com a objec-
tiu de fons, revisar, ampliar i re-
activar la Carta de Participació 
Ciutadana subscrita per l’Ajun-
tament de Godella des de l’any 
1999, una eina de participació 
de la ciutadania en assumptes 
d’interès municipal. «La tutela 
de l’Administració ha de min-
var en assumptes de participa-
ció ciutadana i donar pas a un 
major protagonisme per part 
de la ciutadania», va assenya-
lar José Valenzuela, regidor de 

Tràfic i Participació Ciutadana, 
que va agrair a tots els presents 
la seua implicació en l’Encon-
tre.

La utilització de les noves 
tecnologies (l’e-vot) per a la 
convocatòria de referèndum 
populars sobre assumptes mu-
nicipals, la necessitat d’alleu-
gerir càrrega burocràtica en 
les relacions entre el veïnat i la 
institució pública i l’organitza-
ció d’assemblees de xiquets-as 
van ser algunes de les temàti-
ques que es van abordar durant 
la jornada del dissabte. «No 
hem sigut educats en una cul-
tura de participació, així que 
hem de treballar-la des de la 
infància perquè els més xicotets 
aprenguen a prendre la parau-
la, a opinar, a participar», va 
assenyalar l’arquitecte Rafael 
Rivera, participant en l’acte. 
«hem de recordar que no tots 
els ajuntaments tenen una regi-
doria de participació ciutadana 
i que no en tots els municipis 
s’han creat eines perquè la ciu-

tadania participe», va afirmar 
Carme Arnal, membre del Con-
sell de Participació Ciutadana, 
en la presentació de l’Encontre. 
«Independentment del gestor o 
del càrrec públic que estiga en 
cada moment, les administraci-
ons han de dotar-se de les eines 
adequades perquè la ciutadania 
puga ser activa en la presa de 
decisions sobre qüestions que 
concerneixen al municipi», va 
concloure Valenzuela en el tan-
cament de l’acte.

La Plataforma de Solidaritat 
Ciutadana va aprofitar la jorna-
da per a arreplegar productes 
de necessitat bàsica per al fons 
solidari amb el qual atenen a 
quaranta famílies godelleres en 
situació de precarietat social. 

La participació 
ciutadana, a 
debat
LA CARTA DATA DEL 1999

El regidor de Participació amb els representants de cadascuna de les taules temàtiques de la jornada.

El regidor de Participació Ciutadana, amb la seua companya de partit.

Subvenciones, presupuestos participativos y la carta, los 
hitos de la concejalía de participación ciudadana

participació

La TUTELa dE 
L’adminiSTració 
ha dE minVar 
En aSSUmpTES 
dE parTicipació 
ciUTadana i donar 

paS a Un maJor proTaGoniSmE 
pEr parT dE La ciUTadania”

JosÉ valEnzuEla
REgidoR dE PaRticiPació ciutadana, 
sostEniBilitat, oBREs i tRànsit

“

Reunió de treball.
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Koynos Cooperativa Valenciana, ha ce-
lebrado, en el mes de noviembre su 37 
aniversario, con diferentes actividades 
realizadas a lo largo de todo el mes. Ela-
boración de pancartas para conmemorar 
el día de la discapacidad, jornadas de con-
vivencia de familias, talleres de confección 
de piruletas, libretas y tartas, participa-
ción en el parlamento de los niños en el 
Ayuntamiento de Burjassot, en la liga de-
portiva de fútbol y baloncesto, en la visita 
al Teatro Capitolio para ver un actuación 
de Circo y en la exposición  en alMatadero  
de Godella de los productos artesanales 
elaborados en el centro ocupacional.

Agradecemos a los alumnos, usuarios, 
profesionales y familias, vuestra participa-
ción y colaboración en la conmemoración 
de nuestro aniversario.

30 El racó de les associacions
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Per tercer any consecutiu, 
l’Associació d’Aquarel·lis-
tes Valencians va triar 

Godella per celebrar el Dia 
Mundial de l’Aquarel·la. De 
nou amenaçava pluja, com en 
quasi totes les ocasions en què 

el col·lectiu ha visitat aquesta 
localitat de l’horta Nord, però 
la climatologia no va fer enrere 
els més de trenta participants 
de la jornada artística que en-
vaeix els nostres carrers l’últim 
dissabte del mes de novembre.

La tempesta es va retardar 
unes hores perquè el carrer Ma-
jor, l’església de Sant Bartomeu 
i la Torreta dels Boïl lluïren el 
seu cromatisme més engolat. 
Aqueixos van ser els motius més 
repetits, encara que va haver-hi 
qui va preferir protegir-se en el 
local de l’Escola de Pintura de 
l’EPA i pintar bodegons o fins 
i tot racons godellenses, de 
memòria.

L’alcaldessa de Godella, 
Eva Sanchis, va acompanyar 
els artistes en la seua marató 
pictòrica i, després d’un men-
jar de germanor, va inaugurar 
la mostra de les obres realitza-
des que, per primera vegada, 
es va exposar al Centre Cultu-
ral Xicranda. «Godella sempre 
ens acull molt bé i per açò ens 
sentim com a casa quan venim 
ací», va comentar el president 
del col·lectiu, José Francisco 
Rams qui va imposar la insíg-
nia de plata a Sanchis –com ja 
fera en els anys anteriors amb 
San Fèlix i Soler. «Com a casa 
no –va matisar l’alcaldessa–, 
esteu en la vostra casa, i per a 
Godella és un privilegi rebre-us 
i gaudir amb les vostres obres, 
per açò crec que és de justícia 
que disposeu d’aquesta sala en 
la qual exposar totes aquestes 
aquarel·les».

El Dia Mundial de l’Aqua-
rel·la sorgeix amb la celebració 
de la Biennal Internacional de 
l’Aquarel·la, que es duu a terme 
a Mèxic des de 1994. En el seu 
moment el Mestre Guati Rojo, 
va convidar a les Associacions 
de tot el món a unir-se a aquest 
gran festeig, i els aquarel·listes 
valencians se sumen a aquesta 
festa que té com a finalitat unir 
a tots els pintors que la practi-
quen, així com al públic interes-
sat en ella.

Els aquarel·listes 
valencians tornen a 
triar Godella

ha començat un nou 
exercici fester al po-
ble de Godella. Entre 

totes les festes, cap destacar 
una: La festa a Sant Antoni, 
eixa tradicional i popular ma-
nifestació festiva que des de fa 
uns 120 anys, ve celebrant-se 
al nostre poble, any rere any.

Enguany, una comissió de 
clavaris formada per hòmens 
i dones, amants de la tradició 
i la festa, són els encarregats 
d’organitzar la festa al sant. La 
major part dels actes populars 
i festius programats a tal efec-
te, es faran al Barri de Sant 
Antoni, a Les Coves, on ja fa 
molts anys que el sant no hi es-
tava. Calderes, sopar popular, 
música al carrer, la tradicional 
casa del sant,... tornarà la festa 
als carrers del barri.

Per finançar la festa, els 
clavaris han posat a la venda 
la tradicional loteria de Na-
dal. Les participacions –amb 
el nº 21.910– tenen un preu de 

4 euros per papereta. També 
s’ha confeccionat un calenda-
ri que inclourà dos tíquets per 
a les calderes del proper mes 
d’agost, i que tindrà un preu de 
5 euros. La loteria, igual que el 
calendari, es poden comprar 
en alguns comerços de Gode-
lla i als mateixos festers.

Els clavaris fan una crida al 
poble de Godella perquè par-
ticipe i col·labore amb la festa, 
«ja que es tracta d’una tradi-
ció histórica i festiva des de fa 
molts anys, que pot dur camí 
de la seua extinció si no té re-
colzament. Entre tots es pot 
fer que la festa continue i siga 
més gran i millor. Un espai on 
tots tenen cabuda, jóvens, xi-
quets i majors. Festa popular 
al carrer, oberta a tot el món, 
on tots i totes puguen gaudir, 
ser protagonistes i partici-
par-hi. Una festa que no perga 
eixe sabor tradicional que pas-
sa de pares a fills, de generació 
en generació», assenyalen.

Es prepara la festa de 
Sant antoni 2015

Imatge de sant Antoni.

Participants en la marató d’aquarel·la, en la inauguració de la mostra, a XIcranda.

Aquarel·listes pintant al carrer Major, acompanyats per l’alcaldessa.

Exposición en alMatadero.

Actuación de la Finestra nou Circ.

Koynos celebra su 37 
aniversario

Rafa Rivera amb responsables del col·lectiu.

La Plataforma de Solidaritat Ciutadana in-
vertir els ingressos obtinguts de la venda 
de les obres de l’artista i arquitecte Rafa 
Rivera herráez (1.869 euros) en carn, h ous 
(483 euros), articles de neteja i drogueria 
(409 euros) i peix congelat (1018 euros). 
En total, 1909 euros. 

L’exposició d’Herráez 
dóna 1.860 euros

Presentació del documental.

Vicent Tamarit va presentar el seu do-
cumental L’horta al costat de casa, pro-
jectat a AlMatadero davant un nombrós 
públic assistent. L’acte va estar organit-
zat per la La Coscollosa, que continua 
així amb la programació d’activitats per 
la defensa de l’horta.

«L’horta al costat de 
casa», de Tamarit
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La Cofradía del Santo Se-
pulcro de la Parroquia de 
San Bartolomé de Gode-

lla, reunida en asamblea gene-
ral el pasado 26 de septiembre 
decidió por mayoría absoluta 
de todos los asistentes, y de 
acuerdo con el párroco, presen-
te también en la misma, abrir 
una cuenta con el fin de recoger 
dinero suficiente para la restau-
ración del arcón que contiene la 
Imagen del cristo yaciente.

La idea de la cofradía del 
Santo Sepulcro, así como la del 
resto de cofradías de Semana 
Santa y de la propia parroquia 
es conservar el patrimonio ar-
tístico, cultural y religioso de la 
localidad. «Conservar ese pa-
trimonio es tarea de todos los 
godellenses, supone conservar 
nuestras tradiciones, nuestra 
historia y nuestra cultura», 
aseguraron responsables de la 
cofradía.

«Por todo ello solicitamos la 
colaboración de todos aquellos 
que deseen contribuir a esta 
necesaria obra de restauración 
con un donativo –por pequeño 
y humilde que sea–, en la cuen-
ta que al efecto hemos abierto 
en el Banco de Santander de 
la  calle Mayor nº 80 de Gode-
lla, número, en el número de 
cuenta: ES23-0030-3082-12-
0388877273», concluyeron las 
mismas fuentes.

Recientemente, Pedro-Fer-
nando Gálvez demostró en un 
artículo publicado en Querns, la 
autoría de la imagen del cristo 
del Santo Sepulcro de Godella 
que, contrariamente a la creen-
cia popular, no és de José Pi-
nazo, sino de Carmelo Vicent, 
escultor de Carpesa.

Més de 400 persones 
van assistir al concert 
benèfic organitzat per 

la Junta Local de Godella en el 
qual es van recaptar 2.708 eu-
ros. A quatre mans va arrancar 
la vetlada amb el Sento in seno 
ch’inpioggia di lagrime, l’es-
pectacular interpretació per a 
dos pianos de l’obra de Vivaldi 
realitzada per Anderson que, 
en aquest cas, va ser traslladada 
al públic per Francesc Estellés 
i Luis Giner –coordinador del 
programa musical. A continua-
ció, va entrar en escena el grup 
hypatia format per Ferran 
Vilella (oboè), Roberto Pérez 
(clarinet), Santiago Pla (trom-
pa), Fernando oriola (fagot) i 
el mateix Luis Giner (piano). 
El quintet, al costat del tenor 
David Asín, va interpretar la 
Suite poètica de Raúl Carrión 
Ferrís. Sense eixir del món de 
la sarsuela, el grup de càmera 
va tocar el preludi de La Revol-
tosa, del mestre Chapí i el tenor 
Pascual Andreu, acompanyat 
al piano per Francesc Estellés, 
el ¡No puede ser!, de La taber-
nera del puerto de Sorozábal. 
Encara va haver-hi temps per a 
escoltar dues peces més del gè-
nere d’opereta: Marinella, de 
La canción del olvido, de José 
Serrano, amb Susana Monte-
sinos i el Dúo de la africana en 
el qual la que fóra musa de la 
música de la Banda del Casino 
va actuar amb Pascual Andreu. 
En tots dos casos, Francesc Es-
tellés els va acompanyar al pia-
no. El Trio d’oboè, fagot i piano 

de Poulenc es va intercalar amb 
Vilella (oboè), Tono Ruano (fa-
got) i Mª Carmen Giner. Per a 
tancar la primera part del con-
cert, de la mateixa manera que 
en l’arrencada, Francesc Este-
llés i Luis Giner van recórrer a 
la màgia d’Anderson per a re-
escoltar Mozart, a quatre mans.

En el descans, represen-
tants de la Junta Provincial i de 
la Junta Local van reconèixer 
l’esforç realitzat per a seguir 
combatent el càncer. També 
l’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va agrair a la ciutada-
nia la seua aportació a la cau-
sa: «és un orgull representar 
un poble que demostra la seua 
solidaritat constantment». El 
sorteig d’un quadre donat 
per Giner Bueno va precedir 
una segona part en la qual el 
protagonisme el va acaparar, 
principalment, una formació 
de cambra del Casino Musical. 

Abans, no obstant això, La del 
Soto del Parral, de Soutullo i 
La ci darem la mano, de l’òpe-
ra de Mozart Don Giovanni, 
van permetre demostrar els 
seus dots al baixista Rafael 
Reig –i en la segona peça, de 
nou, juntament amb Susana 
Montesinos. L’obertura sobre 
temes jueus de Prokofiev va 
ser l’obra triada per Pilar Mor 
i Júlia Ferriol (violins), David 
Churcher (viola), María Fer-
nández (violoncello), Rafael 
Fernández (clarinet) i Luis 
Giner (piano) per a arrancar 
la recta final de la vetlada. A 
ells es van sumar María Gon-
zález (violoncello), Emilio 
Vinuesa (contrabaix), Inma 
Frare (flauta), Aarón Cristòfol 
(percussió) i Mª Carmen Gi-
ner (piano) per a interpretar 
El carnaval dels animals, de 
Saint-Saëns amb el qual es va 
tancar el concert.

La Junta contra el càncer 
recapta 2.700 euros

Una de les actuacions de la gala.

Imagen del Santo Sepulcro de Godella.

La cofradía del Santo 
Sepulcro reúne fondos 
para restaurar el arcón

el racó de les associacions

Després de l’èxit de la ini-
ciativa  celebrada al mes 
de febrer, el taller de 

ceràmica de l’Escola Perma-
nent d’Adults (EPA) de Gode-
lla va organitzar una segona 
exposició solidària per a ar-
replegar donatius que anaren 
dirigits als diferents projectes 
del Casal de la Pau. L’exposi-
ció, va estar oberta a la sala 
principal del Centre Cultural 

Xicranda en la primera set-
mana del mes de novembre. A 
les obres donades per l’alum-
nat del taller de ceràmica, s’hi 
va unir l’aportació d’objectes 
per part de persones voluntà-
ries de l’entitat i veïnes i veïns 
del municipi. La mostra s’or-
ganitzà com a un mercat soli-
dari la recaptació del qual és 
va destinar directament al Ca-
sal de la Pau.

L’Epa organitza el ii 
mercat de ceràmica per 
al casal de La pau

Autors de l’exposició del Mercat amb Bargues i Sanchis en la inauguració.
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MOCIONS
pLE ordinari dEL 25 dE SETEmBrE

•	Moció presentada pels grups polítics PSPV-PSoE, Bloc-Compro-
mís i Esquerra Unida de rebuig a la modificació de la llei electoral 
presentada pel Govern del Partit Popular. 
Vots a favor: 9 (pSpV-Bloc-EU)
Vots en contra: 8 (pp)
Abstencions: 0

•	Moció presentada pel grup polític Bloc-Compromís referent al 
Consorci Comarcal de Serveis Socials de l’horta Nord.
Vots a favor: 9 (pSpV-Bloc-EU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (pp)

•	Moció presentada pel grup polític Partit Popular perquè el plenari 
mostre el seu rebuig a les ingerències que des del Govern de Cata-
lunya, el Parlament, Ajuntaments, Consells Comarcals i diverses 
associacions de Catalunya es fan contra l’Autonomia Valenciana.
Vots a favor: 8 (pp)
Vots en contra: 9 (pSpV-Bloc-EU)
Abstencions: 0

•	Moció presentada pel grup polític Partit Popular perquè el ple de 
l’Ajuntament mostre la seua adhesió a les propostes de reducció del 
nombre de diputats a les Corts Valencianes de 99 a 79, a l’elecció 
directa en circumscripcions uninominals, de caràcter comarcal, a 
la supressió de l’aforament dels diputats i a rebaixar el nombre de 
signatures necessàries per exercir la iniciativa legislatura popular 
de 50.000 a 25.000 per a possibilitar la participació ciutadana.
Vots a favor: 8 (pp)
Vots en contra: 9 (pSpV-Bloc-EU)
Abstencions: 0

pLE ordinari dEL 30 d’ocTUBrE

•	Moció presentada pel grup polític Esquerra Unida en defensa del 
Servicio Público de Correos 
Vots a favor: 9 (pSpV-Bloc-EU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (pp)

•	Moció presentada pel grup polític PSPV-PSoE para que la Ge-
neralitat Valenciana cree un plan de rehabilitación de edificios. 
Vots a favor: 9 (pSpV-Bloc-EU)
Vots en contra: 8 (pp)
Abstencions: 0

pLE ordinari dEL 30 dE noVEmBrE

•	Moció presentada pel grup polític PSPV-PSoE sobre la proposta 
de resolució amb motiu del Dia contra la violència de gènere.
Vots a favor: 17 (pSpV-Bloc-EU-pp)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

•	Moció presentada pel grup polític PSPV-PSoE sobre la taxa Ta-
mer.
Vots a favor: 9 (pSpV-Bloc-EU)
Vots en contra: 7 (pp)
Abstencions: 1 (pp)

•	Moció presentada pel grup polític PSPV-PSoE per a sol·licitar 
una ampliació de la moratòria en cas de desnonaments i la flexi-
bilització d’accès.
Vots a favor: 9 (pSpV-Bloc-EU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (pp)

•	Moció presentada pel grup polític Bloc-Compromís sobre l’ani-
versari del tancament de RTVV.
Vots a favor: 9 (pSpV-Bloc-EU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (pp)

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

CODI QR DEL BIM

últIMa hOra
propoSTa dE rEViSió dE L’iBi. BONIFICACIONS.

L’Ajuntament aprovarà en el ple de desembre la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns 
Immobles que beneficiaria, principalment les famílies nombroses (amb un 40 %), vivendes amb sistemes d’aprofi-
tament tèrmic de l’energia solar (entre un 40 i un 50 %), cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra 
(95 %), organismes públics d’investigació o d’ensenyament universitari (45 %), activitats econòmiques declarades 
d’especial interès o d’utilitat municipal  o que fomenten l’ocupació(50 %), assentaments de població singularitzats 
amb menor nivell de serveis  (50 %), vivendes de protecció oficial (50 %) i activitats d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària (50 %). 

D’altra banda, la modificació incorpora la novetat del fraccionament de l’impost en dos terminis sense necessitat de 
sol·licitud i la possibilitat de demanar el fraccionament en més terminis sense interessos –a sol·licitud de la persona 
interessada–, sempre que s’acabe de pagar dins del exercici (31 de desembre de 2015).

Aquestes bonificacions s’hauran de tramitar abans del mes de febrer en l’Agència Tirbutària de Godella perquè pu-
guen ser efectives en l’esmentat exercici de 2015.

Troba’ns a:

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!

trending topic  TELE GodELLa
El Ple ordinari del mes d’octubre ha estat el vídeo amb més 
visualitzacions del canal de YouTube de l’Ajuntament en l’últim 
trimestre, amb 187 reproduccions.

rànQUinG ràdio GodELLa
dESCàRREGuES:
1. LA HORA DE KAYAKO (07-11-2014): 1.798 
2. KALE BARRAKA (01-10-2014): 440
3. EL IMPERIO AUSTROHÚNGARO: 55

trending topic

agenda cultural de godella

SimULacrES d’EVacUació. AL DOmUS I AL CERVANTES.

Els centres educatius Domus i Cervantes van realitzar sengles simulacres per calcular el temps de reacció davant d’una 
emergència per evacuar l’edifici. Els serveis de la Policia Local i Protecció Civil van participar activament. 

TaLLEr dE cUina dE nadaL. AmB LLUíS mARCO.

El cuiner del restaurant El Cantó i regidor del PP, Lluís marco, va impartir un vídeo-taller de cuina nadalenca a la seu 
de les Ames de Casa Tyrius el passat 9 de desembre.


