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Hi ha acord
PP, PSOE i Compromís aproven
l'acord amb la congregació
per l'expropiació del parc de
la Devesa
P. 6

S'ultimen els preparatius per
commemorar el centenari de
l'antic Escorxador. P. 11

Godella rep la Trobada
d'Escoles en Valencià amb una
programació especial. P. 13

Sant Antoni beneeix les
mascotes dels godellencs i els
animals de treball. P. 23

Rinat Shaham i Pablo Zinger
porten el teatre musical de
Broadway a Godella. P. 20
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Bim de Godella
Ràdio Godella 98.0
dilluns
9.00 Dones que han fet història
10.00 Plenari del mes
12.00 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

Balanç de la legislatura
A

Eva Sanchis

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

BLOC-COMPROMÍS
VisitEs. Cita prèvia.
centreS. Ajuntament, c/ Major, 45.
Telèfon. 963 638 056

DIMECRES
09.00 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
10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Grans civilitzacions
El musiquer
Dones que han fet història
La pinacoteca de radio
Uno cualquiera
El club de la serpiente
Via verda
Sac de gemecs
Monopop
Bim ràdio 2.0
Siempre perdiendo
El vaixell
El rincón del arte
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

ra fa quatre anys arribàrem al Govern un equip
de persones compromeses amb les polítiques
de progrès, amb moltes il·lusions i molts projectes per desenvolupar a Godella.
Este últim any he tingut la responsabilitat de ser
alcaldessa i, després de les eleccions del 24 de maig,
m'agradaria poder tornar a tindre esta responsabilitat, com a totes les persones que encapçalarem les
llistes de tots els partits. Vosaltres tindreu la paraula
i amb el vostre vot donareu suport aquelles opcions
que considereu que millor han representat els vostres
interessos.
Durant estos quatre anys hem demostrat que
podíem fer polítiques de progrés i ho hem aconseguit, hem omplit d'activitats el nostre poble, hem
mantingut uns serveis de qualitat, hem atés les necessitats socials dels qui pitjor ho estan passant,
hem escoltat tot el teixit associatiu, la comunitat
educativa, els sectors poductius i totes i cadascuna
de les persones que han vingut a l'Ajuntament. Hem
mantingut la nostra plantilla, hem acabat de posar
en marxa tots els cursos del Conservatori i hem incrementat l'oferta per a persones adultes i l'oferta
esportiva, i tot açò ho hem fet tancant exercici rere
exercici amb superàvit.
Durant esta legislatura, i sobretot durant l'any de
l'Alcaldia, també hem apostat per fer valdre la nostra llengua, la nostra cultura i les nostres tradicions.
Hem aprovat el requisit lingüístic per accedir a l'Administració, estem organitzant la Trobada d'Escoles
en Valencià on defensarem l'escola que volem, hem
gaudit de concerts per a gent jove, i no tan jove, en

valencià i hem participat en totes les festes tradicionals valencianes, colze a colze amb les persones que
les organitzen.
Però, sobretot, hem demostrat que som responsables i afrontem els autèntics problemes de Godella,
eixos que els que ens precediren, malauradament,
amagaren baix de la catifa. I ho hem fet sense comprometre la qualitat de vida del nostre veïnat, perquè
eixe era un altre dels nostres compromisos, mantindre la nostra plantilla de treballadors que són els que
permeten oferir els programes de l’Ajuntament, no
retallar en els serveis que proposem per poder gaudir
d’una Godella solidària i activa i no pujar impostos.
Ens comprometérem i ho hem acomplit.
Godella és un poble sostenible i divers i així ha
sigut també el seu govern. De vegades no és fàcil governar la pluralitat, però posant l'interés comú per
davant de tot, hem donat estabilitat al municipi, hem
avançat en obrir nous camins de participació ciutadana i hem fomentat els serveis publics de qualitat
des de l'honestedat i la transparència. De segur que
hi ha coses que són millorables i el nostre esforç ha
de fer realitat eixes millores.
Moltes gràcies a totes les persones que durant esta
legislatura heu format part del consistori, tant en el
govern com en l'oposició, ha sigut tasca de tots i totes
aconseguir quatre anys d'estabilitat i tranquilitat en
una legislatura en què la crisi i les expropiacions ens
han arrasat com un tsunami.
Godella ha resistit estes dures situacions i ho hem
fet entre tots i totes perquè eixe ha sigut des del primer dia, és i serà el nostre compromís: vosaltres.

Telèfons
d'interés
Ajuntament de Godella

Salvador Soler

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

PSPV-PSOE
VisitEs. Cita prèvia a l'Ajuntament.
CentrE. Ajuntament, c/ Major, 45.
TelÈfon. 963 638 056

Rosa Barat

rosa.barat@godella.es

Hermenegildo Estellés

Lola Sánchez

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

MEDI AMBIENT
MODERNITZACIÓ

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

h.estelles@godella.es

lola.sanchez@godella.es

BENESTAR SOCIAL
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
IGUALTAT

FESTES
SERVEIS MANCOMUNATS
PROTECCIÓ CIVIL

PSPV-PSOE

PSPV-PSOE

PSPV-PSOE

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

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

Centre Cultural Xicranda
Casal Jove alMatadero
(C/ de l'Escorxador, s/n)...... 963 901 139
Poliesportiu Municipal

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

(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

Ferran Vilella

José Valenzuela

Paquita Mocholí

Paco Arándiga

CULTURA
COMUNICACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SOSTENIBILITAT
TRÀNSIT I OBRES

Joventut

ESPORTS
AGERMANAMENT

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

jose.valenzuela@godella.es

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

paquita.mocholi@godella.es
biblioteca

arandiga@godella.es

esquerra unida

BLOC-COMPROMÍS

VisitEs. Prèvia cita.
CentrE. Xicranda, c/ de Manel Tomás, 2.
TelÈfon. 963 638 056

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

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

Setmana feminista a Godella

«L

es retallades del Partit Popular, les seues
polítiques d'austeritat, antisocials i retrògrades,
qui més les està patint són les
dones». Així de contundent es
va mostrar la Regidora d'Igualtat i Benestar Social, Rosa Barat,
en la inauguració de la Setmana
de la Dona que l'Ajuntament de
Godella, a través de la Regidoria
d'Igualtat i amb la col·laboració
de diverses associacions locals,
va organitzar, del 2 al 8 de març.
Barat va acusar directament el
govern de Rajoy de «desmantellar els serveis públics, de sanitat
i, sobretot, de dependència, que
recauen en les dones, principalment». A l'acte inaugural, que va
tindre lloc el 2 de març, al saló
d'actes de Villa Teresita, també
hi va participar l'alcaldessa de
Godella, Eva Sanchis i Bargues,
qui va reclamar, al nombrós públic assistent –principalment
femení–, que s'apoderaren «cadascuna des de la seua posició».
«Ocupeu el lloc que us pertoca
com a dones –va continuar Sanchis–, treballeu i eduqueu a qui
tingueu al vostre entorn en llibertat i en igualtat». A continuació,
es va projectar el documental Les
mestres de la República, amb la
participació de Javier González
Zurita (UGT-PV) i Carmen Agulló, professora de la UV. El mateix
dia, a les 20 h, el programa El
Vaixell de Ràdio Godella centrà
els seus continguts en un especial
de música realitzada per dones.
Per la seua banda, el programa
BIM Ràdio 2.0 dedicà el seu espai a la dona amb entrevistes a
la tècnica d'Igualtat de l'Ajunta-

Monòlegs de la vagina.

El jardín de Scherezade.

Les ames de casa Tyrius abans del dinar de la Setmana de la Dona.

“

Els retalls del
Partit Popular, les
seues polítiques
d'austeritat,
antisocials i
retrògrades, qui
més les està patint
són les dones"

Rosa barat

regidora d'igualtat i benestar social

El cor A cau d'orella.

Taller de risoteràpia.

ment, Raquel García, i la psicòloga especialista en qüestions de
gènere, Raquel Barletta.
La mateixa Barletta s'encarregà de dinamitzar el cinema debat sobre el paper dels homes en
la igualtat de gènere, el dimarts
3, al Casal Jove AlMatadero.
Unes hores abans, l'aula de Villa
Teresita va contagiar tot el seu
bon rotllo al taller de risoteràpia
que imparteix la psicòloga Eva
Vives al qual va assistir una multitud de participants entregades
a la rialla. L'endemà, dimecres 4
de març, a Villa Teresita, va ser
el torn dels playback de l'associ-

ació Qualitat de Vida que, amb
gran dosi de bon humor, va reproduir un tablao andalús.
El dia 5, el protagonista va
ser el teatre. El contacontes feminista El jardín de Sherezade,
que va anar a càrrec del grup
de teatre de l'EPA, dirigit per
Josep Vicent Domínguez, va
reivindicar la figura de la dona
reactualitzant els contes de Les
mil i una nits en versions monologuistes de contes feministes.
Als jardins de Villa Teresita,
el 6 de març, tingué lloc l'exhibició de tallers d'exercicis terapèutics i els de gimnàstica de
manteniment i, a la vesprada,
l'actuació del cor de veus blanques A cau d'orella, al Centre
d'Art Villa Eugenia.
El dissabte 7, al matí, al Casal Jove AlMatadero, l'associació
La Burra Vella va organitzar un
taller teoricopràctic de sòl pelvià femení i consciència corporal
que va impartir la fisioterapeuta Laura de Castro. Ja de nit, el
grup de teatre de l'Associació
d'Antics Alumnes del Sagrat
Cor va representar l'obra teatral
Monòlegs de la vagina al teatre
Capitoli.
La Setmana conclogué el
diumenge 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb la
participació d'entitats i veïnat de
Godella, encapçalats per la regidora de l'Àrea, Rosa Barat, en
la manifestació que tingué lloc
a València, amb eixida des de la
plaça de Sant Agustí. No obstant
això, com és tradició, les ames
de casa Tyrius encara celebraren
la fita l’endemà amb una missa
i un dinar per a les associades.
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La dignificació de la
diversitat funcional
L

a 1a Jornada de Vida Independent que va acollir
Godella el passat 19 de febrer, va arreplegar el sentiment
de centenars de persones amb
diversitat funcional que van exposar les seues reivindicacions
davant polítics dels principals
partits amb representació al
Parlament valencià després de
tota una jornada d'anàlisi i debats sobre les alternatives sostenibles a la institucionalització.
«Estem farts de sentir les vostres bones paraules. Jo no vull
més palmadetes a l'esquena,
que em dol ja l'esquena de tantes palmadetes; el que vull és
que es complisca la llei, que es
respecten els drets», va exigir
Carmen Morales, mare d'un
jove amb paràlisi cerebral.
«Açò és una cosa per a tots,
no solament per als que caminem rar, no veiem o se'ns entén pitjor que a la majoria –va
advertir el president de la Federació de Vida Independent,
el godellenc Ismael Llorens–,
qualsevol pot veure's amb la
necessitat d'assistència personal i llavors es trobarà amb el
mateix abandó amb el qual ens
trobem nosaltres».
La trobada l'havia inaugurada, a les 9.30 h, l'alcaldessa
de Godella, Eva Sanchis, agraint a Llorens la iniciativa, pocs
minuts abans que Carmen

Mª José Alemany i Javier Velasco expliquen els beneficis del testament vital.

El dret a decidir com
arribar al final
la xarrada es va fer a serveis socials
Participants i assistents a l'acte.

Morales i Laura Cordero, directora tècnica de la Fundació
Síndrome de Down i altres
Discapacitats Intel·lectuals del
País Basc, al costat del mateix
Ismael Llorens, parlaren sobre l'assistència personal per a
una vida independent. Posteriorment, es van relatar experiències de vida independent
a Espanya amb la participació
de Juan José Maraña (Oficina
de Vida Independent –OVI–)
de Galícia, Rosa Conca (Vida
Independent Comunitat Valenciana), Coral Hortal (Vida
Independent Andalusia) Marga Alonso (OVI de Barcelona) i
Javier Arroyo (OVI de la Comunitat de Madrid). Finalment, ja
entrada la vesprada, va arribar

el moment d'escoltar les propostes dels representants polítics –PP, PSOE, Compromís
i Esquerra Unida–, per a finalitzar amb les dures intervencions de les persones assistents
que van recordar als polítics
l'abandonament que han demostrat cap a les persones amb
diversitat funcional i la relació
directa entre l'assistència personal i la dignitat humana: «Jo
necessite quatre assistents –va
assenyalar una de les persones
participants–, però, gràcies a
elles, he estudiat la meua carrera, tinc la meua activitat social,
treballe i retorne a la societat
la seua inversió; si estiguera en
una residència, res de tot açò
seria possible».

L

'Associació Dret a Morir Dignament va oferir
una xarrada sobre el testament vital al saló d'actes de
Villa Teresita, a la qual va assistir mig centenar de persones. Mª José Alemany Ánchel
i Javier Velasco Laiseca van
ser les persones encarregades
d'exposar les particularitats
del «document de voluntats anticipades» i van explicar les raons per les quals el
col·lectiu entén que és important elaborar-lo i registrar-lo.
«D'aquesta manera, ens anticipem al fet que arribe un
moment en què no puguem
expressar la nostra voluntat,
alleugerim la presa de decisions als nostres familiars,
facilitem el treball als metges
i conscienciem les nostres ins-

Godella insta el Govern a donar
la medicació per a l'hepatitis C
L

'Ajuntament de Godella,
amb els vots a favor dels
tres partits de l'equip de
govern (EU, Bloc-Compromís
i PSPV-PSOE) i l'abstenció del
PP, va aprovar el passat 28 de
gener, en el ple ordinari, la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Unida que insta el Govern perquè administre
el tractament que, segons dades
mèdiques, permet curar l'hepatitis C en un 98 % dels casos.
«Actualment hi ha unes
50.000 persones malaltes
d'hepatitis C però n'hi ha unes
800.000 infectades i possibles
malaltes més. A més, han mort
4.000 persones sense tractament des del 15 de gener de
2014, quan l'Agència Europea
del Mediterrani va autoritzar
aquest fàrmac que s'ha demos-

Rosa, veïna de Godella i afectada d'Hepatitis C.

trat eficaç», va explicar la portaveu d'Esquerra Unida, Paquita Mocholí. Segons la Plataforma d'Afectats per l'Hepatitis C
de València, moren 12 persones

al dia a Espanya per aquesta
malaltia.
Rosa, veïna de Godella i
afectada per la malaltia, va intervenir en el torn de precs i

preguntes per agrair el suport
de l'equip de govern i advertir
que «el més urgent és donar el
tractament a les persones que
estan més greus, aqueixes persones no poden esperar que es
negocie amb les farmacèutiques i cal administrar-los-el,
coste el que coste; la resta, els
que estem una mica millor, podem esperar un poc més fins
que s'aconseguisca reduir el
cost del medicament amb les
negociacions».
La Plataforma ha engegat,
a més, una campanya informativa i de recollida de signatures per a unir-se a la causa, en
la qual es pot participar a través del telèfon 691 114 541, del
correu electrònic <plahc.vlc@
gmail.com>, de la seua pàgina
de Facebook i de Twitter.

titucions del fet que la població vol prendre lliurement les
decisions que afecten el final
de la seua vida», va assenyalar
Velasco.
El testament vital, a més
d'indicar la voluntat del pacient sobre les atencions i els
tractaments de la seua salut
en el cas que no siga capaç
d'expressar-ho personalment,
també ofereix informació sobre la destinació que es desitja
donar al cos i als òrgans. A més,
es van oferir recomanacions
sobre com donar validesa al
document –davant de notari o
a partir de testimonis– i es van
explicar algunes claus que cal
tenir en compte com la figura
del representant i la possibilitat de substituir o revocar el
document, entre altres.

Participants al curs.

L'atenció a les
pesones majors
La Regidoria de Benestar
Social, a través del Departament de Dependència, va
organitzar una nova edició
del curs bàsic d'atencions
per a tenir cura de les persones majors o amb discapacitat. En aquesta ocasió
participaren 25 persones –
totes elles de Godella– interessades a adquirir més habilitats i destreses per a les
seues necessitats familiars o
a poder trobar treball en el
sector de la dependència.
Enguany, a més, la Regidoria disposà de la participació de la Federació per a la
Sordesa (FESORD), que facilità una persona intèrpret
en llengua de signes.
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Quatre noves
beques fins a final
de curs

L'alcaldessa va participar a l'acte institucional comarcal.

Godella renova el
seu compromís per a
l'ocupació a l'Horta

L

'Ajuntament de Godella
va subscriure els compromisos locals en favor
de l'ocupació del Pacte Territorial Pactem Nord. Ho va fer
representat per l'alcaldessa,
Eva Sanchis, en un acte institucional en el qual van participar els alcaldes dels municipis
de l'Horta Nord i els representants de les associacions
empresarials i sindicals de la
comarca.
Després de la benvinguda
oferida per Miguel Bailach,
diputat a València i alcalde de
Massamagrell, es va realitzar
una exposició per a reflectir la
trajectòria del Consorci Pactem Nord des de l'any 2001 fins
a l'any 2014. En aquesta exposició es va mostrar el treball de
l'entitat, exercit amb més de
8.000 persones. El gerent del
Consorci Pactem Nord, José
Antonio Navarro, va destacar

també, la importància que adquireix en el moment actual la
labor en l'àmbit psicosocial i
de l'acompanyament a les persones aturades. Va posar igualment de relleu la implicació de
moltes empreses del territori
en les iniciatives d'ocupació de
Pactem Nord i va destacar-ne
i agrair-ne la col·laboració, especialment amb el programa
Incorpora de l'obra social de la
Caixa.
L'acte institucional va disposar també de l'assistència de
membres dels grups de les corporacions locals responsables
d'instituts d'educació secundària, centres educatius, del
teixit associatiu –especialment
associat a la dona i al comerç–
de diverses entitats de caràcter
social col·laboradores, professionals, empresaris, emprenedors i usuaris amb els quals
treballa Pactem Nord.

Koynos, al I Campionat Barista
Down de la Comunitat Valenciana
Dotze alumnes i usuaris del Centre d'Educació Especial i Centre
Ocupacional van participar divendres passat, 27 de febrer, en l'I
Campionat Barista Down de la Comunitat Valenciana, per a mostrar els seus coneixements i habilitats en el món del cafè. L'acte va
comptar amb la presència de l'alcaldessa de Godella, Eva Sanchis,
així com de reconeguts experts en el món dels baristas entre els quals
es trobava l'ontinyentí Juan Manuel Sanz.

Una persona amb Grau en
Gestió i Administració d'Empreses, una altra amb Grau en
Relacions Laborals i Recursos
Humans, una altra en Treball
Social i, per últim, una altra en
Informació i Documentació es
repartiran les quatre beques
que atorgarà l'Ajuntament
de Godella per a les quals ha
consignat una quantitat de
5.000 euros. Les beques objecte d'aquesta convocatòria
s'adjudiquen mitjançant concurrència competitiva entre
les persones que hi aspiren. La
dotació mensual bruta és de
350 euros per 20 hores setmanals i la beca té una durada de
tres mesos que han d'acabar,
necessàriament, abans del 30
de juny de 2015.

Imatge del cartell anunciador.

Termalismo Social 2015-2016
Nova
campanya
GENERALITAT
VALENCIANA
de termalisme
social

Incluye estancia y tratamiento termal en los balnearios de la Comunitat Valenciana
(Cofrentes, Montanejos, Verche, La Villa Vella, Fuente Podrida y Benasal).
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de octubre del 2015

Información y solicitudes: Administración y Conserjería de Servicios Sociales (Villa Teresita)

BENESTAR
SOCIAL

La Generalitat Valenciana, amb
l'Ajuntament de Godella –a través
de la Conselleria de Benestar i de
la regidoria municipal corresponent, van presentar el Programa
de Termalisme Social de 2015. La
data màxima per a presentar les
sol·licituds serà el 28 d'octubre de
2015 i haurà de fer-se a l'administració i la consergeria de Serveis
Socials de Godella.
La campanya inclou l'allotjament i la manutenció en règim de
pensió completa, durant 8 dies (7
nits) i 6 dies de tractament termal
–amb visita mèdica inicial i informe mèdic final– als balnearis de la
Comunitat Valenciana acollits al
programa (Cofrents, Montanejos,
Verche, La Vilavella, Font Podrida
i Benassal).
Poden participar-hi individualment o en parella (acompanyats
per un familiar a càrrec si es té
reconeguda una minusvalidesa),
aquelles persones majors de 60
anys que complisquen la condició
de pensionistes o siguen majors
de 65 anys. També poden participar-hi les persones discapacitades
majors de 60 anys, que en cas de
tenir reconeguda una discapacitat
superior al 65 % poden portar un
acompanyant perquè els ajude
en les activitats de la vida diària.
En el cas de cònjuges, s'admet
que un d'ells siga menor de 60
anys i major de 50.

Representants de les ONG participants amb l'alcaldessa, Eva Sanchis.

20 anys de solidaritat
internacional

D

es de l'any 1995,
l'Ajuntament
de
Godella, a través de
l'Àrea de Benestar Social,
està destinant una quantitat pressupostària a projectes de solidaritat internacional. El passat gener, al saló
d'actes de Villa Teresita, va
tenir lloc una taula redona
en què participaren les cinc
organitzacions no governamentals i associacions
que han sigut beneficiàries
d'aquestes ajudes en la convocatòria de l'any 2014, la
quantitat econòmica de les
quals va ascendir a 35.000
euros. «Som dels pocs
ajuntaments que han mantingut aquestes ajudes solidàries malgrat la crisi que
hem patit aquests anys»,
va afirmar Eva Sanchis,
alcaldessa de Godella, qui
també va assenyalar que
aquesta solidaritat és perfectament compatible amb
les ajudes d'emergència
social que es destinen a les
famílies godellenques més
necessitades, el pressupost
de les quals l'any passat va
superar els 150.000 euros.
Durant la taula redona,
les organitzacions convocades van explicar els seus
projectes respectius i posaren l'accent en la destinació final de les ajudes econòmiques concedides per
l'Ajuntament de Godella. Va
començar la xarrada Pedro
Velasco, qui va agrair l'estret
vincle de la població godellenca i el seu Ajuntament,
a través de l'Associació
d'Amics de Don Ursi, amb
el treball de formació educativa, sanitària i de defensa
dels drets humans que l'Associació CAMSAT realitza
des de fa vint-i-cinc anys
al barri Bañado Tacumbú
d'Asunción, capital de Paraguai, un país, va assenyalar
Velasco, amb problemes severs de malnutrició infantil
malgrat que disposa de setze milions de caps de bestiar. «Alguna cosa no s'està
fent bé», hi va afegir.
Els representants de les
ONG Solidaritat i Ajuda

amb la Infància de Madagascar (SAIM) i Solidaris
amb Burkina Faso, Amparo Giner i Concha Mestres,
respectivament, van explicar els projectes als quals
ha anat destinada l'ajuda
de l'Ajuntament, que és la
primera vegada que reben;
Solidaris amb Burkina Faso ha contribuït a restaurar
un centre d'alfabetització
a l'àrea rural de Tamasgo
i, a Madagascar, SAIM ha
pogut col·laborar en l'operació de set xiquets malalts
de raquitisme, una malaltia
que afecta bona part de la
població infantil del país.
Posteriorment, el doctor José Piquer va explicar
els objectius de la Fundació
NED, organització que dóna suport formatiu i d'infraestructures
mèdiques
en set països de l'Àfrica de
l'Est, on l'absència de neurocirurgians és un handicap per al tractament de
les malalties que pateix la
població autòctona, entre
les quals va destacar la hidrocefàlia. La creació d'un
institut neurocirurgià a
l'Àfrica de l'Est, enfocat a
la docència i la formació, és
un dels principals objectius
de la Fundació.
La taula redona va
concloure amb la xarrada
d'Enrique Mota, representant de l'Associació Camino, amb seu a València i
que des de fa diversos anys
realitza projectes de cooperació sanitària i millora
d'equipaments amb organitzacions del departament
de Santa Cruz de la Sierra,
a Bolívia, ajuda que en l'últim any s'ha centrat a millorar les condicions bucodentals de la població local.
Sanchis va assenyalar
que la intenció de l'Ajuntament és continuar amb
aquestes ajudes de solidaritat internacional «destinades a projectes menuts per
garantir que allò que aportem els godellencs es destine a millorar les condicions
de vida de qui realment ho
necessita».
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La Congregació del Sagrat Cor i
l'Ajuntament arriben a un acord
Godella haurà d'abonar una mitjana de 500.000 euros a l'any durant
els pròxims 15 exercicis £ eu va ser l'únic partit a no recolzar l'acord

V

int-i-cinc anys després,
l'Ajuntament de Godella
va resoldre el conflicte
pel parc de la Devesa en aprovar
en el ple (amb els vots a favor
del Partit Popular, PSPV-PSOE
i Bloc-Compromís, i en contra
d'EU) l'acord assolit amb la
Congregació del Sagrat Cor de
Jesús per al pagament per l'expropiació del parc de la Devesa.
En el text signat s'atén la proposta realitzada per les religioses, que van obrir la negociació
el passat mes de setembre de
2014, de quedar-se 9.384,88 m2
dels 26.087,42 m2 totals per a
expropiar i descomptar-los del
preu final. A canvi, el Sagrat Cor
ha acceptat el pagament fraccionat en 15 anys i reduir els interessos de manera que el preu
total passaria dels 18 milions
(més els interessos que s'aniran
generant a partir d'ara, a raó
d'uns 500.000 euros a l'any) a
7,2 milions (més el 2 % d'interès
que es generarà en els pròxims
15 anys, és a dir, fins a un màxim
de 8,16 milions). El Ple va ratificar l'acord que es va traslladar
a la magistrada encarregada de
l'execució que serà qui, en última instància, aprovarà la forma
de pagament.
El ple es va celebrar l'endemà passat que totes les forces
polítiques que han participat en
la negociació (les que tenen representació en el consistori) explicaren i argumentaren la seua
intenció de vot en una exposició
pública realitzada al Capitoli
en la qual també va participar
Mari Carmen Soler, representant del Sagrat Cor, així com el
veïnat de Godella que va poder
donar la seua opinió.
«És un orgull per a nosaltres
que s'haja pogut resoldre aquest
conflicte l'any en què hem exercit l'Alcaldia –va comentar
l'alcaldessa i portaveu de BlocCompromís, Eva Sanchis–, a
pesar que el meu partit no va
votar aquell Pla General del 90,
hem tancat aquest problema
que amenaçava Godella des de
fa ja 25 anys». Sanchis també va
entonar el mea culpa i va reconèixer que «tots els partits que
han passat per l'Ajuntament,
de tots els signes polítics, som
responsables d'haver deixat el

Explicació pública de l'acord al teatre Capitoli. De esquerra a dreta: Musoles, Mari Carmen Soler, Mocholí, Sanchis i Soler.

Reunió a Burjassot.

Un veí intervé en l'exposició.

Distribució de la parcel·la
ajuntament
congregació
total

16.702,54 m2
9.384,88 m2
26.087,42 m2

AJUNTAMENT
16.702,54 m2

CONGREGACIÓ
9.384,88 m2
401,84 m2

Infografia del repartiment de terrenys després de l'acord.

nostre poble en una situació tan
complicada».
El regidor d'Hisenda, Salvador Soler, va explicar com es
podrà fer front al pagament de
la sentència i va afirmar que és
«un bon acord». «Hi havia tres
límits que aquest equip de govern no estava disposat a fran-

quejar i que, amb aquest acord,
queden salvaguardats: acomiadar cap treballador, que calguera reduir els serveis que oferim
a la ciutadania o que haguérem
de pujar els impostos». El pla
de pagaments acordat significarà que l'Ajuntament de Godella haurà d'abonar una mit-

jana de 500.000 euros a l'any
durant els pròxims 15 exercicis.
No obstant això, si durant alguna de les anualitats previstes,
l'Ajuntament de Godella disposa del capital necessari per
a amortitzar una quantitat superior a l'establida inicialment
(457.142,86 euros), es realitzarà una modificació del calendari de pagaments que, sense
reduir el nombre d'anys en què
satisfer la sentència, reduirà les
amortitzacions i els interessos
que caldrà satisfer en exercicis
posteriors.
L'única veu discordant al
«pacte possible», en paraules
de l'alcaldessa Eva Sanchis, va
ser la d'Esquerra Unida, que
va votar en contra, acompanyada d'una sèrie de targetes
roges mostrades per militants
i simpatitzants «perquè no
s'ha escoltat la ciutadania i
ha sigut una negociació curta
i claudicadora», va afirmar la
portaveu de la formació, Paquita Mocholí, qui reclamava
una consulta popular i deia
que «500.000 euros a l'any
pesaran com una llosa al poble
a l'hora d'afrontar inversions,
solucionar els problemes dels
nostres barris i quan tinguem
necessitats a cobrir».

Per la seua banda, el portaveu del PP, José María Musoles,
va sol·licitar, infructuosament, a
l'alcaldessa, que es retiraren les
delegacions als regidors d'EU
i va agrair a la Congregació la
seua voluntat negociadora. «El
Partit Popular, en un acte de
responsabilitat política, vota a
favor i dóna l'estabilitat necessària a aquest acord ja que la
nostra única voluntat és l'interès general del municipi».
Els terrenys que es quedarà
la Societat del Sagrat Cor i que
s'exclouen de l'expropiació passaran de ser zona verda a sòl dotacional privat per a ús docent.
A més, la Congregació ha cedit
a l'Ajuntament 401,84 m² per
a facilitar l'accés a la zona verda
per la zona de l'antic CEFIRE, a
la plaça d'Enric Cullell.
Alguna de les qüestions
que queden per concretar és la
del manteniment del parc una
volta es pose en funcionament,
encara que ja s'estan estudiant
fórmules com la de brigades
de voluntaris, la signatura d'un
conveni amb Burjassot –que ja
s'ha tractat amb els responsables del poble veí– o, fins i tot, el
finançament extern.
més expropiacions

La parcel·la del Sagrat Cor era
la que més comprometia el futur de l'Ajuntament de Godella però no l'única. A més, els
9.384,88 m2 que s'han extret de
l'expropiació, cal reubicar-los
en altres zones de la localitat
per complir amb la legalitat de
m2 de zona verda/habitant. En
aquests moments hi ha altres
dos zones –Bobalar i enfront
del Cementeri– que al PGOU
del 90 van ser catalogades com
a zona verda pública i que encara estan pendents d'adquirir.
Segons l'equip de govern s'està
treballant per aconseguir-les
a través de la gestió urbanística sense haver de pagar diners
que compliquen més la hisenda
local. A la parcel·la del Cementeri (42.575 m2) hi ha 7.700
m2 qualificats com a equipament esportiu-cultural privat;
20.900 són parc esportiu i
10.800 m2, espai lliure. El Bovalar consta de 21.875 m2 d'espai lliure (parc públic).
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Un pressupost
continuista per garantir
la qualitat dels serveis
ascendirà a 11,3 milions d'euros

Pistes esportives d'Edetània.

«P
Reunió de l'alcaldessa a l'Ajuntament i a l'Arquebisbat de València.

3.000 m2 a canvi de
requalificar la pista
esportiva d’Edetània

D

esprés de l'acord aconseguit amb la Congregació del Sagrat Cor
de Jesús per al pagament de
la sentència per l'expropiació
de 26.461.57 m2 al parc de la
Devesa, l'Ajuntament de Godella i l'Arquebisbat de València van acostar postures en la
negociació pels 4.288 m2 que
completen els 30.000 m2 que
es representaren com a zona
verda pública en el Pla General de 1990. Es tracta d'una
extensió annexa a la primera
i que forma part del mateix
parc, al complex educatiu de
la Universitat Catòlica Edetània.
En la reunió, presidida per
l'alcaldessa de Godella, Eva
Sanchis, i el vicari general de
l'Arxidiòcesi de València, Vicente Fontestad, es van con-

cretar els termes d'un acord
«que està molt avançat», segons va confessar l'alcaldessa.
En aquest cas, la propietat no
ha iniciat l'expedient expropiatori, motiu pel qual no hi ha
preu just sobre el qual calcular
el valor dels terrenys. L'acord
permetrà a l'Ajuntament quedar-se amb 3.140 m2 ocupats
per una massa arbòria de pinada mediterrània mentre que es
comprometrà a requalificar els
1.148 m2 de sòl que actualment
es destinen a pistes esportives de l'Escola de Magisteri.
Aquests terrenys passaran de
dotació pública d'espais lliures a dotació escolar privada i
es possibilitarà la construcció
d'una zona d'aparcaments en
un nivell inferior i la recuperació de la pista esportiva en una
planta superior.

instal·lació de leds. ecològica i econòmica.

L'Ajuntament ha encetat una renovació progressiva de les
peretes tradicionals per làmpades de leds de baix consum.
Aquesta tecnologia, alhora que permet estalviar energia i
diners, ofereix una major qualitat lumínica.

artim de la realitat
per a mantenir la
qualitat dels serveis que es mereix la ciutadania», va assenyalar el regidor
d'Hisenda, Salvador Soler,
en la presentació pública del
pressupost municipal que el
dimarts anterior al ple va realitzar al saló d'actes de l'Ajuntament i que ahir va aprovar
el Ple de Godella amb els vots
a favor del grup de govern –
format per PSPV-PSOE, EU
i Bloc-Compromís– i en contra del PP. «Un pressupost
continuista –va matisar Soler–, malgrat l'important increment de més d'1,5 milions
d'euros respecte al d'anys anteriors que ve donat per la posada en venda del patrimoni
que té l'Ajuntament per incorporar-lo al pagament per
l'expropiació del parc de la
Devesa». Segons va explicar
l'edil, aqueix import únicament es lliuraria a la Congregació del Sagrat Cor en el cas
que es vengueren els immobles, «en cas contrari, mantenim els 200.000 euros que
aquest Ajuntament pot disposar sense afectar la qualitat
dels serveis i que justifiquem
en el Pla econòmic i financer
que traslladem al jutjat en espera de tancar un acord definitiu».

El regidor d'Hisenda, Salvador Soler, presentà el pressupost.

“

Mantenim els
serveis, recolzem
les nostres
associacions i
consolidem el
cos de personal
públic; els pilars
de la vida en el nostre poble
perquè la nostra ciutadania
mantinga la qualitat de vida
que es mereix”

SALVADOR SOLER
regidor D'HISENDA

superàvit

Així, Godella tindrà el pressupost més elevat dels últims quatre anys: 11,3 milions d'euros, enfront dels 9,65
milions de l'any passat, i tanca l'exercici anterior, per vuitena vegada consecutiva, amb
romanent positiu de tresoreria. «Continuem, a més, reduint el deute públic a un ritme
de 600.000 euros l'any, un
exemple que li aniria bé seguir a altres administracions
governades pel Partit Popular», va asseverar el regidor
de l'Àrea. Segons les dades
presentades, en la legislatura
actual, l'equip de govern haurà reduït, en 2,9 milions d'euros, el deute i l'haurà deixat
en 5,8 milions.
Amb aquestes xifres,
l'Ajuntament podrà mantenir
els seus objectius intactes, tal
com van indicar ahir els portaveus del govern de progrés:
«Mantenim els serveis, recol-

agrair el seu esforç. «És l'últim pressupost que presentarà aquest equip de govern en
aquesta legislatura –va apuntar Sanchis– i, com faig tots
els anys, vull agrair a Salvador Soler el seu treball perquè quadrar un pressupost
perquè totes les regidories
que promovem activitats les
puguem fer no és tasca fàcil; i, d'altra banda, crec que
podem felicitar-nos tots per
l'execució del pressupost, ja
que les persones que formem
aquest equip de govern hem
actuat de manera responsable, mai hem gastat més del
que tenim i això significa que
tenim uns pressupostos ajustats a la realitat».
la posició de l'oposició

zem les nostres associacions i
consolidem el cos de personal
públic; els pilars de la vida en
el nostre poble perquè la nostra ciutadania mantinga la
qualitat de vida que es mereix, perquè continuem gaudint de la diversitat de propostes que ens ofereixen els
nostres col·lectius i perquè no
es tanquen els nostres programes en educació, esports, cultura, joventut…». Una vegada més, la partida destinada a
emergència social s'ha incrementat i, en 4 anys, ha passat
progressivament de 40.000
euros a 165.000 euros.
L'alcaldessa, Eva Sanchis,
va valorar el treball realitzat
pel regidor d'Hisenda a qui va

Per la seua banda, el Partit
Popular es va oposar en la votació perquè «aquests pressupostos no tenen la documentació legal preceptiva que estableix la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals i, per això, haurien de deixar-se sobre
la taula fins que s'incorporen
els annexos de beneficis fiscals en tributs locals i de convenis subscrits amb comunitats autònomes en matèria de
despesa; a més –va assenyalar
el portaveu de l'oposició, Jose
María Musoles– aquest pressupost no s'ajusta a la realitat
del municipi».
El pressupost està disponible, íntegrament, a la pàgina web de l'Ajuntament, dins
del Portal de la transparència.
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Medi Ambient
Sensibilització sobre
la neteja viària
S

ota el lema «Ell no ho
faria», l'Ajuntament de
Godella ha engegat una
campanya de sensibilització sobre neteja viària en què els excrements dels animals tenen un
paper fonamental. «El carrer és
la casa de tots –va assenyalar la
regidora de Medi Ambient, Lola
Sánchez–; de la mateixa manera
que ens agrada tenir la nostra
casa neta, els carrers també els
hem de mantenir nets perquè
així estalviarem recursos i millorarem la nostra convivència».
Entre les accions que s'han
escomès, es troben els tallers
proposats a escoles públiques,
col·lectius i entitats de la localitat. L'alumnat realitzarà cartells
de conscienciació que es distribuiran pels parcs municipals.
A més, s'han instal·lat parades
informatives en diferents llocs
de la localitat. En les parades, a
més de repartir material informatiu com tríptics i pamflets,
s'ha regalat, a les persones propietàries de gossos que estaven
censats, un lot de neteja. «És
imprescindible la implicació de
la ciutadania en aquest procés
–van assenyalar fonts municipals–, tenir un animal comporta una sèrie d'obligacions que
s'arrepleguen en l'Ordenança de
Residus Urbans, l'incompliment
de les quals implica sancions de
fins a 300 euros, encara que el
nostre interès no és sancionar sinó donar exemple com a poble».

PIONERS EN RECOLLIDA SELECTIVA

La campanya té una altra sèrie
d'eixos com el bon ús dels contenidors i la recollida orgànica
de grans productors. Godella és

Els autors del documental en la presentació al Capitoli.

L'Horta en la veu dels
seus protagonistes

E

La campanya es va presentar durant la jornada festiva de Sant Antoni.

“

El carrer és la
casa de tots;
de la mateixa
manera que
ens agrada
tenir la nostra
casa neta, els
carrers de godella també
els hem de mantenir nets.

Lola Sánchez

regidora de medi ambient

el primer municipi de la Comunitat Valenciana a arreplegar
directament la matèria orgànica separada de col·legis, supermercats, restaurants, comerços
locals i altres entitats que, per

l'activitat que realitzen, produeixen grans quantitats de restes
orgàniques. «Aquesta iniciativa
s'emmarca en una prova pilot de
l'Ajuntament mitjançant la qual
es pretén col·locar el municipi al
capdavant de la recollida separada a la Comunitat Valenciana»,
van explicar les mateixes fonts.
NOUS CONTENIDORS PER A PODA

També s'estan habilitant 75 nous
contenidors especials per a restes vegetals en les zones de les
urbanitzacions. Aquests nous
contenidors estaran perfectament senyalitzats per identificar-los fàcilment i es podran
utilitzar mitjançant una targeta
especial que es repartirà gratuïtament entre les persones
propietàries i les presidències
de les comunitats de veïns de les
urbanitzacions tancades.

l Teatre Capitoli va ser
l'escenari escollit per a
estrenar el documental Poemes a l'Horta, dirigit
pel cineasta valencià Miquel
Àngel Baixauli i produït per
la Fundació Assut, amb la
col·laboració de la Universitat Politècnica de València i
el Taller d'Història Local de
Godella. El film –de 45 minuts de durada i gravat en un
dia– arreplega els testimonis
orals de vuit agricultors godellencs: Toni Torá, Mercedes
Marco, Rosario Dolç, Vicente
Arnau, Antonio Palanca, Luis
Aliaga, Pepe Ferrando i Raquel Clausí. Els protagonistes van rememorant records
i anècdotes de les seues vides
i del seu entorn a partir de la
lectura que el poeta Iván Brull
fa de diversos poemes del Llibre de meravelles de Vicent
Andrés Estellés.
«No només es reflexiona sobre el que evoquen les
imatges poètiques, cosa que
configura un document fílmic de memòria oral i visual, sinó que assistim també

Godella i Fevecta
s'alien per l'ocupació

L

'Ajuntament de Godella
va signar un conveni de
col·laboració amb la Federació Valenciana d'Empreses
Cooperatives de Treball Associat
(Fevecta) per a la prestació de
serveis d'informació, assessorament i tramitació que faciliten
la creació d'empreses sense que
supose cap tipus de cost econòmic per a l'Ajuntament. En la
signatura de l'acord van estar

presents l'alcaldessa de Godella,
Eva Sanchis, i la regidora de Promoció de l'Ocupació i Benestar
Social, Rosa Barat, i responsables de Fevecta, encapçalats pel
president, Emilio Sampedro
Baixauli. Amb el Conveni subscrit, les persones emprenedores
del municipi podran disposar
d'assessorament en constitució
d'empreses completament gratuït i, principalment, en coope-

Emilio Sampedro amb l'alcaldessa, Eva Sanchis i Rosa Barat.

a una apropiació del discurs
culte pel discurs popular, el
retorn de les paraules dels
poemes a la terra de la qual
van sorgir», afirma Baixauli,
director especialitzat en documentals que barregen l'art
cinematogràfic amb processos de participació ciutadana, pel·lícules «vives» amb
un marcat component etnogràfic. En efecte, els protagonistes de Poemes a l'Horta
rememoren aspectes del passat del seu hàbitat –com la
utilització de l'aljub per a arreplegar aigua, la recol·lecció
del tabac o un modus vivendi
que tendeix a desaparèixer–
amb reflexions sobre el futur,
del qual es preocupen per la
falta d'un relleu generacional
i d'iniciatives que afavorisquen la rendibilitat de la producció agrícola dels nostres
camps.
Poemes a l'Horta és el segon capítol d'un documental
més ampli, en el qual es pretén arreplegar la vida de l'horta a través de la veu dels seus
propis protagonistes.

ratives. A més, Fevecta avaluarà
els projectes presentats pels emprenedors, la viabilitat d'aquests i
la forma jurídica més convenient
per a cada negoci. En el cas que el
projecte siga viable, l'assessor designat s'encarregarà de constituir
l'empresa en la forma jurídica
triada i realitzarà tots els tràmits
necessaris per a l'engegada del
negoci, amb el menor cost possible per a l'emprenedor i sense
necessitat d'eixir del municipi,
sempre que això siga possible.
Finalment, la Federació
es compromet a assessorar
l'Ajuntament en la implantació
de qualsevol mesura de foment
de l'ocupació.
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El Mercat de l'ermita
prepara la primavera
tancada la programació per als mesos d'abril i maig

E
Parc annex a la Piscina d'Estiu.

Els parcs de Godella es
reparen i milloren

L

'Ajuntament de Godella
ha reparat els desperfectes dels parcs de la
localitat i ha incorporat nous
jocs, tant per als menuts com
per als majors, en aquells que
en mancaven. El parc que hi
ha davant del Barranquet, el
de Noisy le Roy i Bailly –darrere del Pavelló Municipal– i
el de la plaça de Dr. Valls són
alguns dels que més inversió
han necessitat, en uns casos
pel deteriorament causat per
l'ús i en altres, perquè se'ls
han afegit jocs saludables
perquè tots puguen compartir un espai de convicència
com són els parcs del poble.

Jocs saludables al parc de Noisy le Roi.

A més, s'ha demanat una
subvenció per poder arreglar
la resta que han quedat pendents i per instal·lar una pista
de skate modular que s'ubicaria en l'actual pista de petanca del Poliesportiu en què ha
decaigut el seu ús.

l Mecat de Venda Directa de la plaça de
l'Ermita
continua
amb la seua programació i ja
ha tancat els actes amb què
dinamitzarà l'espai els mesos d'abril i maig. Una volta
acaben les festes de Pasqua,
el 18 d'abril, a les 12 h se celebrarà el taller d’hort urbà
amb Jerome Olive i el 25, a
la mateixa hora, l'intercanvi
de llavors amb Llavors d’ací.
El mes de maig començarà amb el mercat solidari
de roba a canvi d'aliments
no peribles amb diferents
activitats organitzades per
la Plataforma de Solidaritat
Ciutadana i La Burra Vella.
El 16, tindrà lloc la xarrada
sobre residus (12 h) amb
Serrania Viva Ecologistes en
Acció i el 23, un concert de
música balcànica i klemzmer
amb Besaràbia (12 h).
Al mes de març es va fer
una classe de zumba i de
de salts de cangur, un taller
d'enquadernació
impartit
per Cuca Balaguer i un altre
de modelatge amb fang amb
Eloísa Blanco. Finalment, el
dissabte 28, Estació del Nord
oferirà el taller exhibició
Danses del món.

Taller d'enquadernació impartit per Cuca Balaguer.

Taller de salts de cangur, kangoo, celebrat el 7 de març.

CONSELLS PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL MOSQUIT TIGRE

Foto família de la passetjada de 2014.

Sant Isidre obrirà
el Museu Agrari
El pròxim divendres 15 de
maig, Godella recuperarà part
d'un patrimoni històric que
durant anys ha estat fora de
l'abast del públic per diferents
circumstàncies. Després d'un
minuciós inventari i d'habilitar
els espais on s'instal·larà, el dia
de Sant Isidre obrirà les seues
portes el Museu Agrari Municipal, a la Torreta de Misildo i
a lantic Escorxador. Serà l'acte
que coronarà una jornada en
què, com és tradició, se celebrarà la missa commemorativa, la ruta, la benedicció del
terme i un sopar de germanor
per a tots els llauradors.

mosquit tigre. campanya.

La Regidoria de Serveis Municipals continua la seua croada contra la plaga del mosquit tigre. El barri del Clot de Barrabàs, un
dels més afectats, ha sigut convocat a una reunió (Dimecres 15 d’abril 18.00 a Serveis Socials) en què s'informarà de les mesures
que cadascú ha de tindre al seu domicili per evitar la seua propagació.
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Joventut i Biblioteca
La Biblioteca
trau un concurs
de microrelats

La millor idea de
negoci té premi

L

'Ajuntament de Godella,
a través de la Regidoria
de Joventut i la Regidoria
de Promoció Econòmica i Ocupació, ha encapçalat una iniciativa per propiciar la creació
d'una nova cooperativa i possibilitar-ne així la constitució i,
per tant, la incorporació com a
socis treballadors, de joves desocupats de la localitat.
Per a decidir el projecte
que rebrà el finançament de
l'Ajuntament (4.000 euros en
concepte de constitució), es va
obrir un concurs d'idees que
buscava la creació d'una nova
empresa d'economia social (cooperativa) que s'instal·lara a
Godella, la selecció de la qual
s'hauria de fer d'entre els projectes presentats abans del 24
de març, quan aquesta publicació es troba en impremta. Un
altre dels objectius va ser incentivar econòmicament l'estudiantat, les persones titulades,
emprenedores i desocupades
perquè aplicaren els seus coneixements i les seues experiències
laborals, i pogueren convertir
els seus projectes en una oportunitat de desenvolupament
professional; fomentar la incorporació al mercat de treball

de persones amb dificultats
d'inserció i contribuir a l'eliminació de les desigualtats socials
a l'hora d'accedir al mercat de
treball i al finançament bancari
ordinari, afavorir la cultura emprenedora, a més d'impulsar el
desenvolupament econòmic i
social de Godella.
«Davant de l'actual situació
socioeconòmica que travessa el
país i que ha derivat en un greu
problema de desocupació que
afecta de manera especial la
gent jove, hem considerat important promocionar una iniciativa empresarial que fomenta
la creació d'ocupació a través
d'empreses d'economia social i
treball en comú», va comentar
la regidora de Joventut i Biblioteca, Paquita Mocholí.
Per la seua banda, la responsable de Promoció Econòmica i Benestar Social, Rosa
Barat, va destacar el caràcter
d'aquesta fórmula empresarial:
«Les cooperatives promouen la
col·laboració i la participació
dels treballadors en l'empresa
i constitueixen la fórmula empresarial més democràtica i que
permet integrar els interessos
econòmics amb altres de tipus
social».

«Tragicomèdia a Secundària (Memòries d’un mestre cremat)»
Va ser presentat el passat 5 de març a la Biblioteca. Ha estat
escrit per un professor valencià que fa més de 35 anys que treballa a l’aula. Primer a EGB i després a Secundària.

La Regidoria de Biblioteca i Joventut publicarà el
24 d'abril un llibre amb els
50 millors microrelats presentats al primer concurs
convocat d'aquesta singular
disciplina narrativa. Amb
motiu de la celebració del
Dia Internacional del Llibre
i a fi d'estimular la creació literària i l'amor per la lectura,
la Regidoria de Biblioteca i
Joventut de l'Ajuntament de
Godella va convocar aquest
concurs de microrelats obert
a la participació de tota persona física major de 16 anys.
Les obres presentades –que
podien estar escrites en valencià o castellà disposaven
d'un títol de no més de 10 paraules i d'un màxim de 100
paraules en el cos del relat.
Les obres es es van presentar fins al 31 de març,
durant el tancament d'aquest
butlletí municipal. Cada
participant podia concursar
amb un màxim de dos microrelats. El jurat proposat
per l'Ajuntament, que està
compost per tres persones
relacionades amb el món
de la cultura i les lletres, és
l'encarregat d'escollir els
relats guanyadors, que es
repartiran els premis de la
manera següent: 200 euros
per al millor relat, que es
publicarà en el pròxim BIM
del mes de setembre; 100 euros per al millor microrelat
d'autor local i, per a 5 finalistes, una memòria USB i
un exemplar del llibre que es
publicarà amb els 50 millors
microrelats, els autors dels
quals en rebran un diploma
acreditatiu.
El lliurament de premis
es realitzarà el divendres 24
d'abril. La incompareixença
sense causa justificada significarà la renúncia al premi.

Les instal·lacions de l'antic CEFIRE acolleixe la sala d'assajos.

Local gratuït busca
músics per a assajar

E

n vista de la proliferació de bandes de música conformades per
joves de la localitat i atesa
l'absència de locals d'assaig
adaptats i pròxims a Godella, la Regidoria de Joventut
va decidir habilitar un espai per als grups en una de
les aules de l'antic CEFIRE.
L'Ajuntament ha adjudicat
la sala als tres grups que han
obtingut major puntuació
segons els criteris que es van
publicar al web i que es basaven en l'empadronament
al municipi i en l'edat, fonamentalment.
Després de valorades les
sol·licituds, en primer lloc
ha quedat el grup de hard
rock punk Kontraya; en segon lloc: Impostores, d'estil
hardcore punk electrònic i
en tercer lloc, l'Associació
Cultural Colla de Tabalet i
Dolçaina. Els objectius de la
iniciativa són potenciar l'expressió artística dels joves
mitjançant la música, proporcionar el lloc necessari

Les dolçaines se sentiran al local.

per a assajar i dinamitzar la
creació de nous grups musicals.
La cessió del local és de
caràcter semestral, per la
qual cosa, l'autorització s'expedeix per a un trimestre,
renovable automàticament
si l'Ajuntament, en el termini de 15 dies, no comunica l'acabament d'aquest ús.
Una volta haja finalitzat el
període de concessió semestral, es farà una nova adjudicació als tres grups següents
de la llista amb més puntuació i així successivament fins
que s'esgote. Llavors s'obrirà
un nou termini de 15 dies per
presentar noves sol·licituds.

concerts
Una de les demandes més reiterades pels usuaris del Casal
Jove alMatadero és la dels concerts de música. En els últims
mesos han passat per l'antic
escorxador grups de molts i
diferents estils com ara Batucada Kibombó, Lucita la Vela,
Flamenkicidio, Samuel Reina
i Dwomo, entre altres. Pròximament seran El Cifu i Burguitos (acompanyat dels músics
d'EGM) els que pujaran a l'escenari.

bim n Godella
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Necessites
urgentement
un motiu
agradable?
Vine a la biblioteca

L'antic Escorxador en un foto actual i una altra antiga. THLG.

S'ultimen els preparatius
del centenari de
l'Escorxador Municipal

A

mb motiu del centenari de l'antic Escorxador
Municipal, en el mes
d'octubre, es duran a terme
una sèrie d'actes, organitzats
conjuntament entre la Regidoria de Joventut i la d'Agricultura, en col·laboració amb
el Taller d'Història. Entre les
activitats que s'estan preparant
per commemorar l'efemèride
hi ha tallers per als xiquets, un
concurs de pintura ràpida que
tindrà com a tema central el
mateix Escorxador, una taula
redona, concerts i una exposi-

ció de fotos històriques. Amb
aqueix motiu, des de la Regidoria de Joventut es fa una crida
al veïnat perquè col·labore amb
material fotogràfic que puguen
conservar sobre l'antic Escorxador Municipal. Les fotos es
poden fer arribar a l'organització de diferents maneres, bé
acostant-les al Casal Jove alMatadero, bé per correu electrònic (correu@tallerhistoriagodella.org), o bé duguent-les a
la plaça de l'Horta 1, de Godella, on es troba la seu del Taller
d'Història Local.

Barrets per a tots en el carnestoltes
de Rodamons Teatre
El passat 15 de febrer, el Casal Jove alMatadero va celebrar el carnestoltes en família amb l'actuació de Rodamons, Barrets. El teatre musical i en valencià de la companyia va atraure a vora un
centenar de xiquets que gaudiren de la proposta, disfressats amb
els barrets més divertits que hi trobaren.

Assabenta't de la pròxima
presentació d'un llibre, en
coneixeràs l'autor i, de primera mà, els secrets i elaboració de l'obra, t'assabentaràs del que no s'explica i
podràs fer les preguntes que
vulgues. El dia 5 de març ens
divertírem amb Mateu Lluis
Vives i la seua Tragicomèdia
a Secundària (Memòries
d´un mestre cremat).
El divendres 24 d'abril
es lliuraran a la Biblioteca,
els Premis del Concurs de
Microrelats i podrem escoltar la lectura dels premiats
en boca dels seus autors.
Vine a llegir o emportar-te un llibre. Un llibre no
és només el que hi ha en ell,
també el que a un se li ocorre
mentre el llig, per açò molts
d'ells ens deixen una petjada
profunda de divertiment, literària o d'aprenentatge.
Si vols participar en la
marxa de la Biblioteca, hi ha
un Grup d'Amics de la Biblioteca que a més de passar-ho
bé, aportem les nostres idees
per a millorar el funcionament de La biblio. Pregunta
a María Castelló (bibliotecària) quan és la pròxima reunió i et posarà al dia dels temes que portem entre mans.
Per si no ho sabies hi ha
una bústia per a arreplegar
les teues queixes i suggeriments si ens poses les teues
dades et contestem de la positiva gestió de les teues demandes. No et quedes per a
tu el que penses, escriu-ho!
Pots portar els teus llibres i canviar-los per uns
altres a la taula de barata de
l'entrada, o revistes que ja
has llegit, perquè uns altres
les aprofiten, així poses el
teu gra d'arena... Reciclem,
compartim i encertem.
Com volem que no et
quedes sense informació, a
més d'estar a aquest Butlletí
anem a eixir en Ràdio Godella per a explicar les novetats, ja veuràs quan ens escoltes. És el que ens faltava...
Actualment ens trobem en una societat que
pateix greus dèficits des de
la perspectiva LGTBI: No
existeixen molts referents
visibles, ni llibres de text, de
lectura, de consulta, etc. Per
a canviar aquesta situació,
el nostre principal cavall de
batalla a dia d'avui és l'educació, per açò anem a dotar
la Biblioteca d'un petit fons
bibliogràfic relacionat amb
l'homosexualitat, la bisexualitat i la transsexualitat des
d'actituds de respecte i no
discriminació.
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les novetats de la biblio
Ofrenda a la tormenta
de Dolores Redondo

DESTINO

Impregnada de un magnetismo eléctrico y
perturbador que no da tregua al lector: Una
historia fascinante para los amantes de la
intriga en mayúsculas, que cierra la exitosa
“Trilogía del Baztán”.

Rusia
de Edward Rutherfurd

ROCA EDITORIAL

Rusia es una poderosa novela que se extiende a lo largo de 1.800 años de historia. A
través de la vida de un pequeño pueblo al
este de Moscú, Rutherfurd sigue las tribulaciones de cinco familias desde la invasión
tártara hasta el drama de la Revolución y los
posteriores sucesos contemporáneos.

1914: El año de la catástrofe
de Max Hastings

CRÍTICA

El historiador Max Hastings, uno de los
grandes especialistas en la Segunda Guerra
Mundial, visita por primera vez las trincheras y el frente de la Gran Guerra, ofreciendo
una visión innovadora que se aparta de los
relatos al uso.

El impostor
de Javier Cercas

LITERATURA RANDOM HOUSE

El autor vuelve a situarse en un terreno entre la realidad y la ficción novelando el caso
real de Enric Marco, el nonagenario barcelonés que a lo largo de casi tres décadas se
hizo pasar por superviviente de los campos
nazis.

59 segundos. Piensa un poco
para cambiar mucho
de Richard Wiseman

RBA LIBROS

¿Por qué los libros de autoayuda proponen
soluciones tan complicadas? El catedrático
de psicología Richard Wiseman expone los
mitos modernos de la mente promovidos
por la industria de la autoayuda y presenta
un nuevo enfoque para el cambio que ayuda
a individuos a lograr sus metas y ambiciones en cuestión de minutos, no de meses.

Así se manipula al
consumidor
de Martin Lindstrom

EDICIONES GESTION 2000

Un retrato impactante sobre el modo en que
las grandes multinacionales nos ocultan la
verdad y manipulan nuestras mentes, para
convencernos de que compremos sus productos. Una obra que muestra el vínculo intrínseco entre la mente inconsciente, lo que
la marca te vende y el impulso de comprar.
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QUE NADA TE PARE!

en el Casal Jove
AlMatadero

• TIEnEs una idea?
• Os gustaría organizar un
taller, actividad, FIESTA...?
• QUÉ NECESITA EL CASAL?

VEN A LA

ASAMBLEA DE JÓVENES
Cartell de convocatòria. Laia Albert

La joventut s'organitza
per a l'autogestió

C

bim n Godella

ada vegada són més
els joves que aposten
per
l'autoorganització i l'autogestió, trobant en
aqueix model una eixida a les
seues inquietuds i idees, dins
d'un marc social i col·lectiu.
Organitzacions de tot tipus
que afloren amb la intenció
de participar directament en
la programació i gestió cultural i juvenil dels seus barris o
municipis, canviant la idea de
fugir per la de lluitar per un
canvi real en el qual la participació siga una màxima i no
una possibilitat.
Des de fa un temps, a Godella s'obria a la participació
de qualsevol persona el Consell Sectorial de la JoventutAssemblea de Joves, el qual
arreplega i aprova totes les
decisions i la programació de
la Regidoria de Joventut. Un
repte amb el qual es pretén
que siguen els joves els únics a
triar com gestionar-se i quins
tipus d'activitats realitzar,
amb la finalitat de respondre
a una demanda social molt
sol·licitada i necessària.

«En els tres mesos que
portem d'any 2015, diversos
són els col·lectius que s'han
posat en marxa amb projectes molt interessants, entre els
quals trobem tallers de tot tipus, monòlegs, espectacles de
clown, esdeveniments solidaris i concerts, com és el cas del
pròxim Music4Freedom, amb
el grup italià Talco al capdavant, o el festival BridaRock
organitzat per la gent del programa de ràdio Kalebarraka,
previst per al pròxim mes de
maig», han comentat des d'un
dels col·lectius que s'han implicat en aquesta Assemblea
de Joves.
«Són temps de canvi,
aquest és el moment de prendre partit en les activitats que
es realitzen i participar en la
seua gestió, nosaltres invitem
que la gent faça el mateix i que
vinga al pròxim Consell Sectorial de la Joventut a proposar
les seues idees i a debatre amb
totes les persones que hi assistim la situació dels joves al
nostre municipi», conclogueren les mateixes veus.

Actuació de flamenc a a

Els tallers
i cursos
d'alMatadero
Hip-hop, jornades gastronòmiques, concerts, festes
temàtiques… El Casal Jove
alMatadero ha fet públiques les noves propostes
per al 2015 que es basaran
en les preferències dels joves d'ESO (de 12 a 16 anys)
dels centres IES Comarcal,
EPLA, Cervantes, Sant Bartomeu i Sagrat Cor. A tots
ells se'ls va fer arribar una
enquesta, el resultat de la
qual és el que ha constituït
una agenda d'activitats que
ja han començat a guadir-se
com ara la celebració del
Carnestoltes al costat de
Rodamons Teatre i el seu
espectacle Barrets, els concerts de Batucada Kibombó,
Lucita la Vela i Flamenkicidio i els pallassos de la companyia Decopivolta Teatre
amb Doble cita entre altres.
Pel que fa als cursos, els
primers a engegar-se han
sigut els de ball de hip-hop
i funky, el d'iniciació al món
del clown i el de lindy hop i
swing.

La parella oferí el seu espectacle al Capitoli.

Skatuttipresto presenta
el seu primer videoclip
«El nostre ritme»

L

a banda godellenca
Skatuttipresto presenta el seu primer videoclip El nostre ritme, gravat
íntegrament als carrers i
l'horta de la seua localitat.
El nou tema és l'aperitiu
del seu primer LP Sintonia
col·lectiva, que compartiren a les xarxes el dimarts
10 de març amb un total
d'onze cançons. Després de
la publicació de la maqueta
Improvisound en 2013, el
grup destaca que han fet un
«important salt qualitatiu
pel que fa a creació, gravació
i postproducció, apostant

amb il·lusió per consolidar
aquest projecte conjunt».
El vídeo ha sigut enregistrat per Masterclip i produït per Jorge Carretero,
amb la idea original dels
membres del grup. A més,
el rodatge va comptar amb
la col·laboració de nombrosos veïns de Godella i de
Gordinflón, la cabra d'Skatuttipresto. Segons afirma
Guillem Torró, trompetista
del grup, «el videoclip mostra el màxim exponent de la
nostra personalitat, la força
i l'energia dalt i baix dels escenaris».

Decopivolta se citen a Godella

E

l cos i la imaginació
constitueixen l'essència de l'espectacle de
Mar Marcos i Laia Sales Doble cita, l'aclamada posada
en escena d'aquestes dues
artistes que integren Decopivolta Teatre i que el passat
2 de març van interpretar a
l'antic escorxador municipal

de Godella. Prop d'un centenar de joves i majors van
assistir a aquesta història
d'amor i desamor, enveges,
gelosia i amistat vistos des
de la ingenuïtat de les seues
protagonistes.
La primera obra d'aquesta companyia bascovalenciana, que va donar-se a co-

néixer amb el 1r Premi del
VI Concurs de N. Clown de
la Mostra Internacional de
Pallas@s de Xirivella 2011,
utilitza el codi clown i creua
l'humor absurd, la poesia,
la música, la tendresa i una
imaginació sense límits en la
qual s'integra el públic com a
part de l'espectacle.
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Educació
PROGRAMACIÓ
17 d'abril / Xicranda
18.30 h
Exposició de Carles Salvador
20.30 h / Sopar i homenatge al
Taller d'Història Local.
22.30 h / Actuació de La Douche.
18 d'abril / Teatre Capitoli
18 hores /
Lliurament dels premis Sambori
20 h / Correfoc dels Dimonis de
l’Avern d'Alboraia
22.30 h / Concert rock d'Atzembla,
Vadebo, X-Fanekaes i Besugo
La cantadora local, Tatiana Prades interpreta una albada juntament amb Pep Gimeno, Botifarra, i Miquel Gil.

Trobada d'Escoles en Valencià
L

a Trobada d’Escoles en
Valencià 2015 va iniciar
el camí diumenge passat, 1 de març, amb el concert
de Miquel Gil i Pep Gimeno,
Botifarra. Nus, l'últim espectacle dels artistes de l'Horta i
la Costera, va arrancar el programa d'activitats previstes per
a l'edició comarcal que enguany
se celebrarà a Godella. «És un
orgull que Escola Valenciana
haja triat el nostre poble i un
luxe tenir Pep Gimeno, Botifarra, i Miquel Gil aquesta nit
per a celebrar-ne la inauguració», va comentar l'alcaldessa
de Godella, Eva Sanchis, en la
presentació del concert.
Dos de les principals veus del
País Valencià van fer viatjar el
nombrós públic que va omplir
el teatre Capitoli per la història
de la música folk en un concert
didàctic, íntim i, en ocasions,
per esclatar a riure. L'arbre dels
estils i pals de la música «de
transmissió oral» valenciana va
anar ramificant-se entre acudit
i broma, entre dita i anècdota
en un espectacle en què també
prengué part la cantadora local
Tatiana Prades.

23 d'abril
Matí / Trobada musical / Capitoli
Vesprada / Parc de Villa Eugènia
17.30 h / Bescanvi de llibres adult
i infantil.
Pintacares (Marc Fantasies)
Actuació del Capità llibre (Artesans
d'emocions)
18.30 h / Concert de Dani Miquel
Organitzen/col·laboren:
Ajuntament de Godella
La Burra Vella
Coordinadora pel valencià
Horta Nord
Col·legi Cervantes
Barranquet
Sant Bartomeu.

El panell elaborat per l'Escola de Ceràmica de l'EPA.

Godella s'ha bolcat amb la
fita i diferents entitats, centres
educatius i associacions estan
acabant de preparar una sèrie
de plafons amb poemes de Vicent Andrés Estellés que es distribuiran per la localitat durant
la celebració de la Trobada.
Els actes se succeïran des
del 17 fins al 26 d'abril amb esdeveniments musicals, plàstics,
literaris,... dirigits a tot tipus
de persones, des dels més majors fins els menuts de la casa.
Les activitats es concentraran
en els dos caps de setmana

Reunió de la comissió de treball.

“

És un orgull que
Escola Valenciana
haja triat el
nostre poble i
un luxe tenir Pep
Gimeno, Botifarra,
i Miquel Gil aquesta nit per a
celebrar-ne la inauguració”

EVA SANCHIS

ALCALDESSA I regidora D'EDUCACIÓ

per al públic en general com
ara el correfoc dels Dimonis de
l'Avern d'Alboraia i els concerts
d'Atzembla, La Douche, Dani
Miquel i els mítics Carraixet,
entre altres. Durant la setmana, en canvi, se succeiran els
actes dirigits als centres educatius de la localitat amb contacontes que aniran a càrrec de
Rodamons, Carles Cano, Xavi
Mínguez i Gemma Pasqual; un
passeig didàctic oferit pel Taller
d'Història a l'alumnat de l'IES
Comarcal i el teatre d'M i les
Balenes.

24 i el 25 d'abril
Matí / Trobada musical / Capitoli
25 d'abril
22.00 h / Cors de la Vila i Lambert
Alonso / Capitoli
26 d'abril
Cercaviles amb la Banda del Casino
Musical de Godella
Partida de pilota
Exhibició de rugbi
Colpbol
Dinar de germanor
17.00 h / Actuació de Carraixet.
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Taller d'escriptura
creativa de l'EPA
GRIS SOBRE GRIS

«Dissabte verd»
i els menjadors
escolars
saludables

Visita a la Casa Museu de Pinazo.

Visites als museus de
Godella, per a tots

L

'Ajuntament de Godella
ha obert al públic en general les visites previstes
amb motiu de la Trobada d'Escoles en Valencià. La decisió
ha estat motivada per l'interès
mostrat pel Consell d'Educació q volia obrir les visites als
familiars dels escolars.
Aquestes visites permetran conèixer, al primer grup
de persones inscrites, la Casa
Museu Pinazo, el 29 de març,
a les 10.30 h, i, a un segon
grup, a les 11.30 h (c/Pintor
Pinazo, 31, Godella).
El Museu Taller Alfaro serà
el segon espai que es visitarà el
19 d'abril, amb el mateix horari –a les 10.30 h el primer grup
i, a les 11.30 h, el segon– (c/

d'Andreu Alfaro, 13-Polígon
dels Obradors, Godella)
Per últim, el Museu Agrari
Municipal es podrà conèixer,
el 10 de maig, després de la
seua reapertura amb l'horari establert per a les visites
anterior (c/ del Músic Fco.
Caballer-Torreta de Misildo,
Godella)
La visita al Museu Agrari Municipal és gratuïta, els
altres podrien cobrar una
entrada reduïda (pendent de
determinar).
Les persones interessades poden fer les inscripcions
prèviament a l'Àrea d'Educació (Edifici Xicranda –963
642 952–), per poder organitzar els grups.

L’AMPA del col·legi públic El Barranquet, en col·
laboració amb el CERAI
(Centre d’Estudis Rurals i
d'Agricultura Internacional) i l’Ajuntament de Godella han programat una
jornada sobre menjadors
escolars saludables que
tindrà lloc el pròxim 28 de
març sota el títol Dissabte
verd. L'activitat tindrà una
part interna per al centre
educatiu i una altra externa, oberta a tot el públic
interessat.
A les 10 del matí començarà la jornada amb
la inauguració oficial que
precedirà una sèrie de tallers adreçats als menuts
com ara, Com preparar un
esmorçar saludable.
Posteriorment, a migdia i ja per al públic en
general, començarà la xarrada que anirà a càrrec de
Carles Soler (expert en dietes en menjadors escolars)
i que explicarà les particularitats de la restauració
col·lectiva o social i la posició del consumidor captiu.
Per finalitzar, es farà un
últim taller per determinar
però que podria consistir
en una passejada per l’hort
que El Barranquet. té concedit a les parcel·les municipals de La Coscollosa.

Era un día muy triste, grisáceo.
Se miró en el espejo y vio que
su pelo estaba del mismo color
que el día; no le gustaban las
mechas ni otro color, ni nada, le
gustaba gris.
Cuando abrió el armario,
eligió un conjunto del mismo
tono que el pelo, al igual que los
zapatos y el bolso, pensó:
–“Hace juego conmigo y con
el día”
Si, sentía la niebla fuera y
dentro de ella misma, estaba
sola, “sola como Mindola”. No
tenía a nadie que le dijese algo,
que le comentase noticias, bulos, libros o películas; pensaba
que ella no interesaba a nadie
y tampoco a ella nadie le interesaba. Se iría a pasear como
todos los días, y aunque amenazaba lluvia se decidió a salir,
cerró la puerta de su casa, llamó el ascensor y cuando el espejo del elevador le devolvió su
imagen volvió a pensar:
–Hoy hago juego con todo.
Y sonrió.
En el portal aun dudó en salir o no a la calle, pero ya estaba
arreglada y le apetecía andar y
pensar en algo, pero ¿en qué?.
Por fin se decidió y cuando llevaba tres o cuatro pasos caminados, resbaló y cayó todo lo
larga que era.
La acera era gris. Al caerse,
nadie distinguió que había una
persona tendida en el suelo y
comenzaron a pasar por encima de ella.
Primero fue un niño dando
saltos y haciendo ruido como
de disparos siderales. Quería
gritar, pero con el ruido nadie
la oía.
Pasó un perro que confundiéndola con la acera hizo caca
sobre ella; el dueño ni se mo-

lestó en recogerla. Cada vez se
sentía con menos fuerzas para
levantarse. De pronto notó
unas ruedas sobre su espalda,
era un cochecito de niño empujado por su madre que clavó
también sobre ella los finísimos
tacones de sus botas. Nunca
había entendido como se podía
andar con aquello.
Aun no se había repuesto
cuando vio un bastón arrastrado por una persona de edad.
–Este se dará cuenta -pensó.
Pero el anciano, apretó con
fuerza el bastón sobre lo que
creía que era el suelo y, antes
de desaparecer, ¡zas! Escupió
sobre ella. Creyó que iba a devolver hasta la primera papilla.
Cada vez se distinguía menos la diferencia entre la acera
y su persona, en esta situación
creyó notar que alguien le daba
un enérgico masaje en la espalda y en las extremidades, pero
era simplemente una ilusión;
una señora había pisado la caca
de perro y se estaba limpiando
sobre sus piernas, la suela de
sus zapatos.
Se hizo muy tarde y comenzó a sentir una creciente humedad por el pecho y el estómago.
–Ahora me despegaré –pensó ilusionada; pero en lugar
de eso, apareció una furgoneta
de la cual descendieron unos
obreros con herramientas y comenzaron a picar la acera. Les
habían notificado una fuga de
agua en aquel lugar. De esta
manera ella se vio dentro de
un remolque rodeada de escombros. La llevaron a un solar donde la descargaron entre
montañas de residuos y tierra.
Pasado un tiempo, le empezaron a salir flores.
Carmen Lara

Foto: Mª Ángeles Hortelano Serrano

Les visites culturals
de l'EPA

El Consell d'Educació
tria la programació

El col·legi El Barranquet i Koynos s'uneixen
amb la música i un immens lipdub

L'alumnat i el professorat de l'EPA ha visitat, durant el mes de març, el Palau de
les Arts Reina Sofia –on tingueren el privilegi d'assistir a un fragment de l'assaig
general de l'òpera Norma, de Bellini, i el
Museu de Bellles Arts de València.

La programació que l'Ajuntament de
Godella organitza per als escolars ha estat triada pel Consell d'Educació (teatre
en anglès, activitats mediambientals, visites a museus...) que col·labora, a més,
en iniciatives com la Trobada.

El Centre d'Educació Especial Koynos i el col·legi El Barranquet van celebrar el Dia
de la Pau amb una cadena humana que va unir els dos centres el passat 30 de gener.
Va ser el remat a una jornada de convivència en què, prèviament s'havia enregistrat
un particular lipdub amb músiques de diferents estils entre les quals no va faltar el
Happy de Pharrell Williams. El vídeo es pot vore a l'adreça següent.
<https://www.youtube.com/watch?v=Q_69QKS07z0>.
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Comunicació
300 persones ja tenen
l'app de Godella
tota l'agenda cultural a la butxaca

J

a són vora 300 persones
les que s'han descarregat
l'aplicació que el passat
estiu van posar a la disposició
de la ciutadania les regidories
de Comunicació i de Modernització de l'Ajuntament de
Godella. L'app permet que
totes les persones interessades
puguen conèixer l'activitat del
municipi a l'instant. Es tracta
d'una aplicació que ja està disponible per a suports Apple i
Android –tant mòbils com
tauletes– i incorpora tant la informació dels esdeveniments
organitzats per l'Ajuntament
com de les diferents entitats
i associacions de la localitat.
«L'èxit de l'aplicació està
en la senzillesa i claredat –va
comentar el regidor de Comunicació, Ferran Vilella–,
però també en la implicació
dels col·lectius que ens fan arribar les seues programacions
amb temps perquè puguem
incorporar-les i que tothom
puga participar-hi».
L'app admet fins a 40 esdeveniments i permet afegir

Els tertulians de «Bim Ràdio 2.0», Rodríguez-Bronchú, Gálvez, Renau i Villar.

La programació especial
per a les eleccions

R

L'aplicació està disponible per a mòbils i tauletes d'Apple i Android.

avisos «en ocasions especials». A més, ara, té el seu complement ideal, l'app de la Diputació que recull la informació del web www.godella.es i
que la disposa a l'abast de tots
els usuaris. «Estem en negociacions amb la Diputació per
intentar conjuminar ambdues aplicacions» comentà
Vilella qui recordà que l'app,

s'afig a altres iniciatives «amb
la mateixa filosofia» com ara
el Butlletí Digital d'Informació Setmanal (newsletter),
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 xarxes socials Facebook, Tweeter,
Instagram i Youtube.

adio Godella ha entrat en
la recta final de la temporada i Bim Ràdio 2.0, el
programa d'informació municipal, ha engegat una programació
especial de cara a les eleccions
municipals que va començar el
passat 13 de març amb la tertúlia
de ciutadans (no militants) que
van ser els primers a valorar la
legislatura que està a punt d'acabar i a pronosticar el que passarà
el 24 de maig.
A partir d'ara, tots els candidats passaran pels micros de la
ràdio municipal. El 26 de març
serà el torn de Reme Sabater
–Podem–; el 2 d'abril, el de Sento Cotanda –Ciutadans–; el dia

9, l'entrevistada serà Ana Fernández –UPyD–; el 16 d'abril, el
candidat o candidata d'Esquerra
Unida, encara per determinar;
Eva Sanchis –Bloc-Compromís–
acudirà el 24 d'abril; Salvador
Soler –PSPV-PSOE–, el 30
d'abril, i José Mª Musoles, el 7
de maig.
El dia 14 es gravarà un debat
obert al públic al saló de plens
de l'Ajuntament que s'emetrà
dijous següent (21 de maig). La
programació especial es tancarà
la mateixa vesprada nit del 24 de
maig amb un programa especial
en directe en què es donaran els
resultats dels escrutinis i es connectarà amb les meses.

Tira a caminar el Portal
de la Transparència
L'aniversari dels programes.

Els quatre líders polítics de Godella.

Alumnat del centre a Ràdio Godella.

Els programes de
Ràdio Godella,
centenaris

Els portaveus, al
debat polític de
Bim Ràdio 2.0

L'IES Comarcal
torna a «El cole a
la ràdio»

En el que portem d'any dos
programes s'han unit al club
dels centenaris de Ràdio godella. We are the robots i El vaixell van complir amb poques
setmanes de diferència entre
tots dos els seus respectius 100
programes. I no seran els únics
que aplegaran a aqueixa xifra
aquesta temporada ja que Bim
Ràdio 2.0, el programa pioner
i degà de la informació radiofònica municipal, ja ha arribat
als 95 programes.

El passat 26 de febrer es va
votar al ple de l'Ajuntament
l'acord per al pagament de l'expropiació del parc de la Devesa,
però l'audiència del BIM ràdio
2.0 d'aquella setmana es va poder assabentar abans que ningú
del que anava a votar cada partit en un debat monogràfic sobre el tema amb els portaveus
dels quatre partits amb representació al consistori, Eva Sanchis, Paquita Mocholí, Salvador
Soler i José Mª Musoles.

Durant el mes de febrer, i com
cada any, l'IES Comarcal va
acudir fidel a la seua cita amb
el projecte de la ràdio municipal El cole a la ràdio, als estudis de Ràdio Godella, per emetre els seus propis programes.
I en faran una nova visita durant el mes d'abril. Una iniciativa que, des de Ràdio Godella,
es recorda que està oberta a
tots els centres escolars de la
localitat i es pot personalitzar
segons les seues necessitats.

E

l portal web de l'Ajuntament de Godella
(www.godella.es) ha
habilitat una pàgina específica amb els indicadors
de l'Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA).
«Hem apostat decididament
per la transparència, l'accés
a la informació pública i el
bon govern com a eixos fonamentals de la nostra acció
política –comentà la regidora de Modernització, Lola
Sánchez–; a aquest efecte,
l'Ajuntament, a través de la
pàgina web municipal ha posat a la disposició de la ciutadania la informació més
rellevant relativa a la gestió
municipal».
La informació es distribueix en diferents apartats
com ara el referent a la corporació municipal, el de re-

lació amb la ciutadania i els
serveis, la informació pressupostària i financera, les
contractacions de serveis, la
informació sobre urbanisme,
obres públiques i medi ambient i uns altres indicadors de
transparència.
Inicialment s'han col·
locat tots els indicadors
possibles, aquells que són
d'obligat compliment segons
la Llei 19/2013, de 19 de desembre, de Transparència,
accés a la informació pública
i bon govern i aquells que no
ho són. Des del pressupost
municipal fins a les retribucions dels càrrecs electes i
les seues dades biogràfiques.
El Portal de la Transparència
arreplega documentació que
fins ara no estava a l'abast de
la ciutadania de forma tan
accessible.
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Monogràfic

Les persones majors són un dels principals col·lectius en què centren la seua atenció al Departament de Benestar Social.

Barat: «Invertir en benestar
social és invertir en futur»
l'ajuntament destina 4 vegades més recursos a emergència
social que en 2011 i ha impulsat la formació i l'ocupació

G

odella és el municipi de la comarca de l'Horta Nord amb menor
índex de desocupació amb una
taxa del 17,37 % –segons l'EPA– enfront
del 23,4 % de la taxa nacional i el 23,5
% de la Comunitat Valenciana. D'una
banda, les particularitats de la localitat
i, d'una altra, les polítiques d'ocupació
empreses per l'equip de govern han permès que la ciutadania de Godella resistisca les escomeses de la situació econòmica amb certa enteresa. I on no arriben
aquestes mesures, l'aposta pel benestar
social ha permès minimitzar els efectes
d'aquesta crisi que, d'una altra manera,
hauria sigut devastadora.
La Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació ha gestionat diferents
programes com el Salari jove, Emcorp,
Pamer, Pla d'Ocupació Conjunta de les
Administracions Públiques, Pla d'Ocupació de Godella, La Dipu et Beca, etc...
En total, des de 2011, s'ha disposat d'un
pressupost de 197.328,59 euros que ha
contribuït a aconseguir 90 insercions en
el món laboral. De fet, per a 2015, el Pla
Conjunt d'Ocupació deixarà de ser con-

junt perquè l'Ajuntament ha entès que
no pot esperar que arriben els recursos
de fora i assumirà amb els seus propis, la
posada en marxa d'aquest pla.
En l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local estan inscrites 2.047
persones de les quals 1.249 són de Godella –563 actives– a les quals se les presta un servei més personalitzat d'atenció
i assessorament. S'han gestionat 127
ofertes d'ocupació amb 217 llocs per als
quals s'ha enviat 912 persones a les entrevistes. El còmput total d'insercions és
de 137 persones. En aquest mateix període, 125 estudiants han realitzat pràctiques de formació acadèmica a l'Ajuntament de Godella.
La formació és un eix transversal
dins del món laboral, tant per al reciclatge professional com per a la preparació per a la inserció. Per això, l'AODL de
Godella ha organitzat cursos (de cuina,
de manipulador d'aliments, de portal
d'Ocupació GVAJOBS, d'entrevista, jornades d'ocupació i de cooperativisme,
un taller de videocurrículum i un altre
de currículum) dels quals s'han benefi-

“

la gran borsa de parats és
la que constitueix la gent
sense formació i eixe és el
nostre gran objectiu, ací
és on fem el major esforç
amb programes de totes
les classes, moltes vegades
transversals, des d'altres àrees com
el salari jove, ajudes al transport,
beques infantils i foment de
l'autoocupació com la creació d'una
cooperativa..."

rosa barat

REGIDORA DE benestar social, igualtat i promoció
econòmica i de l'ocupació

ciat més de 800 persones i per als quals
ha disposat d'un pressupost de 7.100,26
euros.
D'altra banda, el suport al comerç
local, ha obtingut unes ajudes per valor
de 10.250 euros. El nombre d'emprenedors atesos és de 57, dels quals 14 s'han
convertit en empresaris dins i fora de
Godella.
L'aportació municipal al Pacte Territorial per a la creació d'ocupació ha sigut
de 73.262,18 euros, cosa que ha permès
a Godella participar en els programes
d'ocupació i de formació que impulsa el
Consorci Pactem Nord (curs de targeta
professional de la construcció, de tècnic
en manteniment bàsic, curs d'habilitats
per a la cerca d'ocupació, sobre agricultura ecològica, d'ajudant de cuina...). A
més ha participat en el programa comarcal d'inserció laboral per a majors
de 45 anys, amb la derivació de vuit
persones de la borsa d'ocupació, i amb
criteris socials per a inserir-les. «Invertir en benestar social és invertir en futur
–va asseverar la regidora de Promoció
Econòmica, Ocupació, Igualtat i Ser-
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evolució de la inversió en emergència social
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Gràfica de l'evolució de la inversió en emergència social, diferents imatges de la Setmana dels Majors, la Setmana de la Dona i del Pla Conjunt d'Ocupació.

veis Socials, Rosa Barat–, la gran borsa
de desocupats és la que constitueix la
gent sense formació i aqueix és el nostre gran objectiu, ací és on fem el major esforç amb programes de totes les
classes, moltes vegades transversals, des
d'altres àrees, com el Salari jove, ajudes
al transport, beques infantils i foment
de l'autoocupació com la creació d'una
cooperativa...».

“

compromesos AMB LA SOLIDARITAT

rosa barat

Malgrat els esforços i el compromís per
incorporar en el mercat laboral el major nombre de persones possible, moltes
vegades, aquestes mesures no són suficients, per això, la Regidoria de Benestar
Social supleix aquesta impossibilitat amb
diferents programes dirigits als col·lectius
més vulnerables com el servei d'informació, orientació i assessorament, el programa d'emergència, el servei d'ajuda a domicili (amb 43 persones ateses en 2014 i
una partida de 86.386 euros de la qual el
75 % ha sigut aportada per l'Ajuntament
i el 25 %, per la Conselleria), el programa
d'intervenció, prevenció i inserció social i
el de convivència.
El Servei de la Dependència

S'ha creat aquest servei amb la finalitat
de desenvolupar la Llei de la Dependència. Per a això s'ha contractat una treballadora social que està situada al Centre
Social Villa Teresita. La seua funció és
establir el pla d'intervenció individualitzat amb cadascun dels dependents i
familiars.
També cal destacar, dins d'aquest
compromís amb la solidaritat, l'aposta
pel desenvolupament del Programa del
Voluntariat Social. Aquestes persones
dediquen gran part del seu temps de
forma altruista a activitats d'acompanyament social i respir familiar.

afortunadament, vivim a
un poble extremadament
sensible i solidari i tan
prompte com han detectat
que la situació superava
els índexs normals s'han
arromangat i s'han posat
a treballar colze a colze amb el
Departament"

REGIDORA DE benestar social, igualtat i promoció
econòmica i de l'ocupació

Programa SEAFI

El Servei Especialitzat d'Atenció a les
Famílies va atendre el passat any a 75
persones de famílies i menors en situació de risc o mesura de protecció. Quant
a l'atenció a la violència de gènere, es
treballa de forma individual i grupal en
el grup de suport i apoderament personal amb 34 persones. A més, es desenvolupen diferents campanyes de sensibilització comunitària sobre violència de gènere el 25 de novembre i en la setmana
del 8 de març.
Programa d'Emergència Social

Per a l'exercici 2015, s'ha continuat amb
el sistema de finançament mitjançant
subvencions de caràcter nominatiu (la
partida s'ha multiplicat per més de quatre en els últims quatre anys –de 40.000
a 165.000 euros). Les ajudes d'emergència són ajudes econòmiques de caràcter
extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se
les persones, afectades per un estat de
necessitat de caràcter bàsic i urgent, tals
com a despeses imprescindibles per a l'ús
de l'habitatge habitual, despeses excepcionals en les quals concórreguen circums-

tàncies de greu o urgent necessitat social i
que es consideren d'interès per a l'atenció
de persones amb una important problemàtica i despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars. «Aquesta és
l'altra gran preocupació i ocupació de la
Regidoria –comentà Barat–, afortunadament, vivim en un poble extremadament
sensible i solidari i tan prompte com han
detectat que la situació superava els índexs normals s'han arromangat i s'han
posat a treballar colze a colze amb el Departament. Un esforç com el de Caritas
i la Plataforma de Solidaritat Ciutadana
que cal agrair, reconèixer i aplaudir i, si es
pot recompensar amb ajudes i convenis
com estem fent, encara millor».
PER LA DIGNITAT DELS NOSTRES MAjors

La qualitat de vida dels majors és una
altra de les metes de l'equip de govern
que ha fomentat l'associacionisme, amb
el suport a l'Associació de Jubilats i Pensionistes, i el d'hàbits saludables amb tallers com el de gimnàstica de manteniment, el de tai-txí, exercicis terapèutics,
el de memòria i entrenament cognitiu i
el d'informàtica per a majors. També ha
promocionat l'oci i el temps lliure amb
eixides culturals i els tallers de pintura
i manualitats, les xarrades i col·loquis i
programes com el Menjar a casa (destinat a persones que viuen soles i tenen
dificultats d'autonomia i per a fer-se el
menjar) i la Setmana dels Majors (en la
qual es realitzen activitats com la Volta
a peu, projeccions de pel·lícules, jocs de
taula, actuacions musicals, sopars…).
compromesos AMB ELS PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT

També s'ha propiciat la solidaritat amb
els països en vies de desenvolupament
creant una partida de 35.000 euros destinada a projectes de cooperació inter-

nacional. A més, s'han concedit diversos
fons a països que han patit catàstrofes
naturals com Haití.
APOSTA PER LA IGUALTAT

La creació de la Comissió de la Dona és
un dels grans avanços en igualtat. S'ha
establit un calendari de reunions mensuals amb les associacions existents en
el municipi (Associació de Mestresses
de Casa Tyrius i Associació de Dones per
la Qualitat de Vida) per a reforçar l'associacionisme de les dones i la seua participació en tots els àmbits municipals.
Es pretén que aquesta Comissió servisca
d'espai de debat i reflexió sobre la problemàtica que afecta a les dones (violència de gènere, desigualtats, etc.).
Així, s'han elaborat conjuntament la
Setmana contra la Violència de Gènere,
la Setmana de la Dona, etc.
No obstant això, el gran repte i l'èxit
de les polítiques de gènere es fonamenten en l'assoliment del Pla Municipal
d'Igualtat que va ser aprovat pel ple i
gràcies al qual s'estan duent a terme diverses accions per a fomentar la igualtat
de gènere, prevenció de la violència de
gènere, foment d'activitats d'oci i temps
lliure saludables, activitats de sensibilització i activitats de visibilització del treball de les dones...
Per descomptat, les campanyes de
sensibilització amb la finalitat de propiciar un canvi de mentalitat, especialment en els homes, no han faltat. S'han
realitzat dues campanyes de coresponsabilitat domèstica en col·laboració
amb l'Associació de Comerciants perquè aquells homes que realitzaren la
compra és dugueren una borsa amb un
davantal amb el slogan «A casa, anem
a mitges» i un díptic explicatiu de la
necessitat de conciliar la vida personal,
familiar i laboral.
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Especial Falles

Falles 2015
Cervantes i Valls
es reparteixen els
primers premis

L

es dues comissions més
antigues –en actiu– de la
localitat es van repartir els
premis als monuments de les
Falles 2015 que van ser lliurats
a la balconada de l'Ajuntament.
L'alcaldessa de Godella i presidenta nata de la Junta Local, Eva
Sanchis, i el regidor de Festes i
president executiu, Hermenegildo Estellés van presidir l'acte
davant un centenar de fallers i falleres, familiars i veïns que no van
voler perdre's un dels moments
més emocionants de les festes.
Finalment, la Comissió Cervantes-Sant Blai, que ha celebrat el seu 40 aniversari, es va
imposar en el monument gran
mentre que el premi a la millor
falla infantil va ser per a Dr. Valls
–que ja va celebrar el seu 40 aniversari l'any passat–. Per contra,
Valls es va portar el segon en la
falla gran i Cervantes el segon
en la xicoteta. Dr. Cabo i Sant
Sebastià Arquebisbe-Fuero, per
la seua banda, van acollir amb
enorme esportivitat el seu tercer
i quart lloc respectivament tant
en el monument gran com en
l'infantil.
A més es va tornar a donar
lectura a la resta de premis que ja
s'havien fet públics el dia de l'exposició del ninot en què Cervantes-Sant Blai havia sigut, un any
més, la falla que va presentar els
dos millors ninots segons el jurat –tant l'infantil com el gran–.
Quant als premis de la cavalcada,
la millor disfressa infantil individual va recaure en la falla Sant
Sebastià-Arquebisbe Fuero qui,
un any més, va guanyar també
el premi al millor Llibret. La millor disfressa major individual va
ser per a Cervantes mentre que
les millors comparses –infantil i
major– van ser les de la falla Dr.
Cabo. La millor crítica, en aquest
cas al menjar industrial, va ser la
que va plantejar Dr. Valls i l'autor
del millor cartell –que ha servit
per a anunciar les falles de Godella 2015– el va dissenyar Rubén
Castillo, qui també va pujar a la
balconada a arreplegar el seu reconeixement.
Va ser el prolegòmen d’una
ofrena passada per aigua i unes
festes en què Cervantes Sant Blai
va commemorar el seu 40 aniversari amb una exaltació especial
i una exposició d’indumentària
tradicional entre altres actes. A
més, les falleres majors de Dr.
Valls van tindre l’honor de representar Godella en l’ofrena de
València per coronar un de Sant
Josep en què totes les comissions
compliren amb la tradició i cremaren els seus monuments.
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Sostenibilitat i obres
Es reprén l'obra del
carrer Ample
S'enderroca la casa de la carretera rocafort

L

es obres del carrer Ample
es van reprendre dilluns
passat 23 de març, després d'una primera fase que es
va paralitzar per a facilitar la
circulació del veïnat i permetre el desenvolupament de les
festes falleres sense majors molèsties. «Estem intentant ser
receptius a tots els problemes
que s'esdevenen d'una obra pública, tant en el servei com en
els veïns», va assegurar el regidor d'Obres, José Valenzuela.
Es tracta d'una actuació sol·
licitada per l'Ajuntament però
de responsabilitat supramunicipal (Diputació). «Hem hagut
d'arribar fins a la Conselleria de
Cultura perquè accediren a accelerar l'obra perquè el temps
previst és de 3 a 6 mesos, cosa
completament intolerable per
a l'Ajuntament doncs és una
via fonamental» va continuar
Valenzuela. La part central,
que és la que rep tota la càrrega, s'estava enfonsant així
que s'ha excavat a 35 cm, fins
a trobar pedra. S'ha retirat la
falla i col·locat 15 centímetres

L'autobús municipal al Cementeri Municipal.

El carrer del Sagrat Cor
recuperà el doble sentit

E
L'obra del carrer Ample es va aturar durant les festes de Falles.

de zahorra compactada i un
mallàs d'acer i formigó perquè
tinga durabilitat.
També es va a procedir a
l'enderrocament de la casa
del carrer Rocafort. «Amb
aquesta actuació pretenem
asolir tres objectius: evitar la
inseguretat, deixar la zona neta i que tinga una utilitat més
enllà que l'Ajuntament tinga

recursos per a habilitar-ho pel
que, conjunturalment, l'equip
de Govern ha acceptat que es
convertisca en zona d'estacionament fins que es puga recuperar el seu ús de zona verda»,
va assenyalar el responsable de
l'Àrea. Finalment cal destacar
les obres de reparació que la
Diputació està duent a terme
en la CV-31.

l passat 15 de gener, la
Regidoria de Trànsit va
activar la regulació semafòrica del carrer del Sagrat
Cor en el tram comprès entre
el carrer de Salvador Giner i
el carrer Ample. «L'objectiu
és possibilitar la circulació
en tots dos sentits –va comentar el regidor de l'Àrea,
José Valenzuela– mitjançant
la regulació per semàfors. Al
conegut com a carreró dels
Pollastres, es revertirà el sentit de la circulació; s'entrarà
pel carrer Major i s'accedirà
al carrer del Sagrat Cor en
sentit cap al carrer de la San-

tíssima Trinitat i al carrer de
Burjassot». La Regidoria sol·
licita que tothom estiga atent
a les indicacions i als senyals
de trànsit de l'entorn. «El Departament de Trànsit també
prestarà tota la nostra atenció
i la Policia Local col·laborarà a
facilitar ràpidament la solució
a les incidències que puguen
produir-se», va continuar Valenzuela.
En la franja horària que va
des de les 23.00 hores fins a
les 6.30 hores, els semàfors
es mantindran en groc, motiu
pel qual se sol·licita circular
amb precaució.

El col·legi Sagrat Cor rebutja la
proposta de l'Ajuntament
L'autobús municipal al Cementeri.

L'autobús arriba
al Cementeri
La Regidoria de Trànsit ha ampliat el servei d'autobús incorporant una nova parada en el Cementeri Municipal. «Es tracta
d'una decisió que respon a unes
demandes generalitzades de veïns i veïnes de la zona, sobretot,
de persones majors que no disposen d'un altre mitjà de transport més que el públic», va confirmar el responsable de l'Àrea,
José Valenzuela.
El servei eix tots els matins
des de l'Ajuntament a les 8.50
hores i arriba fins al campsant
cap a les 9.16 hores. Posteriorment, en el següent servei, s'arreplega als usuaris sobre les 9.56.

E

n vista dels problemes
de circulació generats a
l'entorn del col·legi Sagrat Cor, la Regidoria de Trànsit ha estat intentat consensuar,
amb la Direcció del centre, una
solució satisfactòria per a totes
les parts. Les converses, iniciades mesos arrere, es van reprendre el passat 17 de juliol de 2014.
«Des del primer moment,
la Direcció del col·legi s'ha
mantingut contrària a solucionar el problema del trànsit
en la zona si la mesura afecta
l'espai interior del centre educatiu i, alhora, manté que és
l'Ajuntament el que ha de disposar l'estacionament necessari en la zona», va assegurar el
regidor de Trànsit, José Valenzuela, qui va presentar una proposta «avalada per l'arquitecte
municipal i el servei de la Policia Local, intendent i inspec-

tor», va continuar Valenzuela.
La proposta del responsable de l'Àrea és ampliar la
porta actual d'entrada de vehicles, situada al carrer del Sagrat Cor, i la d'accés d'escolars,
que incorporaria un pas protegit adequadament senyalitzat amb accés als patis. També
es preveu la zona ja existent
d'estacionament per al professorat i la creació d'un circuit
d'entrada i eixida de vehicles
turismes, amb separació per a
tots dos sentits de la circulació
per una tanca de jardineria.
El centre entén que està
exempt de complir la legalitat
vigent atès que «les autoritzacions urbanístiques de les quals
disposa són molt anteriors al
Pla General d'Ordenació Urbana […] i no és procedent
imposar al Col·legi Sagrat Cor
la creació d'aparcaments, cir-

cuits de càrrega i descàrrega o
qualsevol altra mesura».
«En l'última reunió, del 16
de febrer de 2015, se'ls va proposar la possibilitat de realitzar
un període de prova de dues setmanes lectives, a fi d'avaluar
els resultats», va continuar
Valenzuela. Mª Ángeles Ballester Roca, directora general
del Col·legi, en carta dirigida
al regidor de Trànsit, assegura
que «l'Ajuntament disposa de
mecanismes i alternatives suficients per a donar solucions reals i efectives als problemes relatius al trànsit» i que, «en tot
cas, el problema de l'entrada i
l'eixida de l'alumnat és comú
a tots els col·legis i centres docents situats a Godella, per la
qual cosa les solucions proposades haurien de ser, almenys,
similars a les disposades per als
altres centres».

Plaza de Sta. Magdalena Sofía.

Tres nuevas
bases para bici
Los usuarios del servicio de
alquiler de bicicletas Gobici dispondrán en breve de
tres nuevas bases que «facilitarán el estacionamiento y
complementarán el circuito
para que el servicio sea más
atractivo y eficiente», comentó el concejal de Sostenibilidad, José Valenzuela.
Los nuevos aparcabicis,
con los que se llegará a 7
estaciones, se situarán en
la plaza dels Colombaires,
el Centro de Salud y la Plaza
de Santa Magdalena Sofía.
«Por el módico precio de
3.000 €», dijo Valenzuela.

bim n Godella

Participació i ciutadania
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Participació i ciutadania
Mor Vicente Moreno, el
practicant de Godella
va rebre la insígnia de plata del
col·legi d'ajudants tècnics sanitaris

«E

n estar tots bé, ja
estic jo». Eixe és
l'humil alhora que
esquinçador epitafi que es pot
llegir a la làpida de Vicente
Moreno Aloy qui, durant 45
anys va ser l'ATS de Godella,
el practicant de tots els godellencs. Així era, segons recorda
la seua dona –i així ho confirmen els seus pacients–, «un
home a qui, únicament, preocupava el benestar dels demés». Vicente Moreno va ser
destinat a Godella i va exercir
el seu treball amb devoció i
dedicació. «Estava ell a soles
i quan implantaren la penicil·

lina, hi havia nits que no es
podia ni gitar; així fins que ficaren el Centre de Salut i entrà
més gent», comenta Amparo,
la seua dona.
Vicente desplegava humanitat al seu treball i al seu entorn, en moltes ocasions, tal i
com recorden els que el coneixien, havia de punxar a persones majors que estaven a soles
«i si considerava que no es trobaven en condicions, no dubtava a llavar-los, a endreçar-los ell
mateix». Tampoc, si es trobava
amb algun cas greu, esperava a
que la família anara a avisar al
rector, «ell s'ocupava de tot per

Una de les últimes fotos que es va fer, amb la seua família.

Notícia amb motiu de la seua jubilació.

evitar el patiment dels demés».
Quan es jubilà, el Col·legi d’Infermeria li va fer un homenatge
en què li atorgà la insígnia de
plata de la institució i després
encara va ser callista dels jubilats «encara que a molts no
els cobrava –recorda Amparo–

Amb la seua dona, Amparo.

perquè sabia en quina situació
es trobaven. Vicent Moreno
va morir pocs mesos abans de
complir els 90 anys (27 d'abril),
tal com era, en humiltat i silenci, encara que la petjada que ha
deixat als godellencs serà inesborrable.

La Carta de Participació
se somete a debate
en el pleno se podría modificar

L

a modificación de la
Carta de Participación
Ciudadana es una de las
propuestas que el concejal del
Área, José Valenzuela, elevará al próximo pleno para que
«recoja las necesidades de una
sociedad que ha cambiado en
estos 15 años». «Sin duda , el
nuevo texto que se propone
mejora el que actualmente tenemos cuya obsolescencia hemos constatado durante estos
4 años en los que que estoy al
frente de la Concejalía», añadió
Valenzuela.
Para el responsable de Participación Ciudadana «hay aspectos mecánicos que paralizan
el buen funcionamiento de los
consejos como el hecho de que
únicamente prevé cuatro reuniones ordinarias al año, por
lo que todas los demás que se
pretendan convocar han de ser
extraordinarias en las que no se
ven ni se aprueban las actas».
Valenzuela también señaló
los aspectos «de fondo» que
considera que justifican la modificación entre los que indicó
la composición que se hizo «en
un momento en el cual el tejido
asociativo del pueblo era el de

Dinar amb la participació dels dos representants de Godella.

Aràndiga i Sanchis
tornen als «Voeux des
Maires» agermanats
Reunió del Consell de Participació Ciutadana del més de gener.

las asociaciones de vecinos que
en ese momento eran las que
tenían vitalidad». «Hoy en día
hay otros colectivos con mucha
más actividad como el Consell
Agrari, el Taller de Historia...»,
añadió el edil.
La nueva propuesta también recoge una novedad que
afectaría a los Presupuestos
Participativos que, como mínimo deberán suponer un 1%
del presupuesto municipales
y mecanismos para conocer lo
que piensan los vecinos (encuestas y consultas populares).
«En el año 99 se amplió lo que

estatuariamente contemplaba
la Ley. Hoy hay temas de mucha envergadura como el de
las monjas o como el de Aguas
Potables en los que se debería
contar con la opinión de la ciudadanía».
Valenzuela asegura que la
propuesta de la nueva Carta se
ha desarrollado tras un proceso participativo debatido por el
Consejo de Participación que se
llevará a aprobación antes del
final de la Legislatura. «Buscar
la unanimidad para que sea una
Carta, al menos, tan estable como lo que dejamos atrás».

la visita tingué lloc en gener

E

l passat mes de gener va
tindre lloc el Voeux du
Maire de Noisy le Roi,
i Bailly, una festa anual que se
celebra en les primeres dates
de l'any. Durant aquest acte, es
realitza el balanç de l'exercici
que acaba i s’exposen els projectes per a l’any que comença.
També es reconeix la tasca
destacable d’una persona del
municipi. L'alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, i el regidor
d'Agermanament, Francesc

Aràndiga van viatjar a ambdues
localitats i participaren als actes de commemoració.
Marc Tourelle i Claude Jamati, alcaldes de Noisy le Roi, i
Bailly respectivament van exercir d'amfitrions i van acompanyar els representants godellencs
a les diferents visites institucionals pels edificis i instal·lacions
de les ciutats agermanades amb
Godella així com als indrets
més bucòlics i atractius de les
localitats.
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Festes
Un Nadal solidari i
musical a Godella
ELS MENUTS, ELS REIS DE LES FESTES

A

L

a Confraria de la Mare
de Déu dels Desemparats ha fet pública
la programació de la festa
en honor a la patrona dels
valencians. El 8 de maig, a
l'exconvent de les carmelites, tindrà lloc el besamans
públic, a Nostra Sra. dels
Desemparats amb l'horari de
10.30 h a 13.30 h i de 17.00 h
a 20.00 h. A continuació, se
celebrarà una missa i la imposició de medalles als nous
confrares. Tota la recaptació i la recollida d'aliments,
Operació quilo, anirà íntegrament destinada a Caritas
interparroquial. També, en
el besamans se celebrarà el
tradicional concurs de pintura de la Mare deDéu per
als col·legis participants.
El 10 de maig, a la 1.30 h
(matinada) començarà la X
edició de la Peregrinació des
de la parròquia de Sant Bar-

tomeu que arribarà fins a la
basílica de València.
El 17 de maig (tercer
diumenge de maig) es commemorarà la festivitat de la
Verge. Amb aquest motiu,
a les 20.00 h, tindrà lloc la
solemne missa major a Nostra. Sra. dels Desemparats a
l'exconvent de les carmelites,
cantada pel cor parroquial
de Sant Bartomeu i, a continuació, la solemne processó
pel recorregut de costum,
acompanyada de tabalet i
dolçaina i per la Banda del
Casino Musical de Godella.
Volta de la parròquia del
Salvador tant a l'eixida de la
Mare de Déu com a l'entrada
es dispararan 21 salves.
Els actes commemoratius
es tancaran el 18 de maig, a
la parròquia del Salvador,
amb la missa en sufragi de
tots els confrares difunts que
se celebrarà a les 20 h.
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DEL 1 AL 15 ABRIL 2015
,VINO
CAÑA ESCO
R
F
O RE

PA

LocalEs participantEs:
»»Cervecería J&B
»»Restaurante la majada
»»pub la biblioteca
»»Restaurante el 6
»»Cafetería Flori
»»Restaurante La Borgeria

Els Reis Mags, amb el regidor de Festes, l'alcaldessa i l'intendent de policia.

Gaspar rep la carta d'uns xiquets.

El Nap gegant. Abans, però, el
14 de desembre, tingué lloc el
concert solidari de Nadal, enguany oferit per l’alumnat de
3r i 4t de cor, de la Preorquestra i de l’Orquestra del Casino,
amb la solista Quiteria Muñoz.
El 19 de desembre, el recital de violí i clavecí de Vicent
Torres i Ignasi Jordà a Villa
Eugenia va precedir el festival
Music4freedom del Casal Jove.
Aqueixa vesprada, les Tyrius
celebraven el Nadal amb un
entremès teatral, el tradicional berenar i l’arreplegada de
menjar no perible per a Caritas
Godella. L'endemà, els Júniors
Som Rent van fer el seu festival de Nadal i, poc després,
va tenir lloc, a la parròquia de
Sant Bartomeu, la XIX edició
del festival Cançons de Nadal,
amb els cors Lambert Alonso,
DEL 1

TODOS LOS DÍAS
de 19.30 a 20.30 h
colabora:

La festa de la Mare de
Déu dels Desemparats,
del 8 al 18 de maig

boqueta de nit del 5 de
gener, puntuals a la cita,
els Reis Mags d’Orient
van aparèixer per l’ermita del
Salvador per adorar el Jesús recreat pels xiquets de catequesi
de la parròquia del Salvador.
La monumental cavalcada organitzada per la Regidoria de
Festes de l’Ajuntament de Godella va descendir per l’avinguda de Peset Aleixandre envoltada de xiquets que avançaren
unes hores l’arreplegada dels
regals. «Mirem cap al futur i
incorporem noves fórmules
per minimitzar-ne els riscos –
va assenyalar el regidor de Festes, Hermenegildo Estellés–;
enguany, hem introduït els trenets que ofereixen unes garanties molt superiors perquè no
hi haja cap accident». Aqueixa
nit, els Reis Mags treballaren
de valent perquè cap xiquet es
quedara sense el seu regal, una
tasca per a la qual van rebre
l’ajut de la Regidoria de Joventut, de Caritas de Godella i de
la Plataforma de Solidaritat per
la Ciutadania que, un any més,
van obrir les seues portes per
arreplegar joguets per als més
necessitats.Aqueixos mateixos
xiquets havien pogut lliurar
en persona les seues cartes als
Reis en la festa organitzada el
dia 3 per la comparsa dels Cavallers Templaris.
La programació havia arrancat el 8 de desembre amb la
inauguració del pessebre a la
parròquia de Sant Bartomeu.
El Mercat de Venda Directa també es va afegir a la festa
amb la presentació del llibre
de rondalles Conta'm l'Horta
(Edicions del Bullent), a càrrec
dels escriptors Carles Cano,
Juli Avinent i Fèlix Sempere,
i de l’il·lustrador Antoni Torreño. Va ser l’aperitiu d’una
altra presentació, també amb
Carles Cano com a protagonista, a la Biblioteca: ¡¡¡Abuelooo…!!!, ¡¡¡Abuelaaa…!!! i

de la Vila, del Casino Musical i
de Sant Bartomeu. Al matí arrancava l'exhibició, el mercadet i el taller ferroviari de l'Associació Ferroviària de Godella
a l'antic Mercat Municipal, activitat que es perllongà durant
tot el cap de setmana.
Els esports també van festejar el Nadal amb el Campus
de Nadal organitzat pel Club
de Bàsquet l’Horta Godella
–que complementà l’oferta de
l’Escoleta de Nadal de la Regidoria de Joventut–; una sessió
tècnica de bàsquet i, com no,
la Sant Silvestre de Rocafort
que tingué un gran nombre de
participants godellencs, inclòs
el guanyador, el triatleta Emilio Aguayo, qui revalidà el títol
aconseguit l’any anterior.
Un espectacle infantil organitzat per les clavaries del Salvador i del Rosari, el 26 de desembre, i el recital d’oboè i piano de Juan Ferriol i Mario Bernardo –amb la col·laboració de
Júlia Ferriol–, el 27 de desembre, antecediren l'arribada del
nou any en què els Reis Mags
van copsar el protagonisme.
Abans, però, Juan Giner i Ferran Vilella felicitaren l’any a les
persones residents de La SaleGODELLA
ta amb un breu recital.
AL 15 ABRIL 2015

de

laTAPA

,VINO
CAÑA ESCO
R
F
O RE

+ TAPA
€

2

Locales Participantes:
Cervecería JB
Restaurante La Majada
Pub La Biblioteca
Restaurante El 6
Cafetería Flori
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Setmana Santa de l'any passat.

La Setmana Santa,
del 21 de març al
5 d'abril

Els animals domèstics passen per davant del rector Ricardo Estrems, l'alcaldessa, el regidor de Festes i la regidora de Medi Ambient.

Sant Antoni a Godella

la festa s'acostà també als camps de l'horta

C

entenars d'animals domèstics, de llaurar i de
muntar «van rebre» la
benedicció de Sant Antoni
Abad en una jornada festiva
marcada pel fred i pel vent.
La plaça de l'Església va acollir la campanya informativa i
de sensibilització sobre neteja
viària organitzada per l'Ajuntament. A més, com cada any,
l'Associació Protectora Felina
i Canina FELCAN va instal·lar
la seua parada informativa a la
plaça de l'Església mentre que,
a l'interior de la parròquia de
Sant Bartomeu, se celebrava
la missa en honor a sant Antoni Abad. Així començava una
festivitat en la qual, passades
les 12 del migdia, veïns i veïnes de la localitat i de pobles
confrontants van desfilar, sota
el salpasser del rector Ricardo
Estrems, els seus gossos, gats,
ocells, peixos i les més espectaculars cavalleries, tan arrelades als llauradors de l'horta.
Estellés va destacar el paper de totes les entitats col·
laboradores en la festa «sense
el suport de les quals no es podria celebrar Sant Antoni com
es mereix la ciutadania –va
assenyalar el regidor de Festes i Protecció Civil–; es tracta
d'un acte en què es concentra
un gran nombre de persones
per metre quadrat i la participació de tots és fonamental,
la de Protecció Civil, la Penya
Taurina La Cuna i les Ames de
Casa Tyrius, perquè tots puguen gaudir del dia».
El mateix Hermenegildo
Estellés, acompanyat de l'al-

Godella celebrarà la Setmana
Santa del 21 de març –quan
tindrà lloc el pregó, que enguany serà a càrrec de la religiosa del Sagrat Cor, Vicenta Palanca Zamorano– al 5 d'abril,
Diumenge de Resurrecció. Entre ambdues dates, no faltarà
la missa cantada pel cor Sant
Bartomeu Divendres de Dolors (dia 27 de març) ni Diumenge de Rams (29 de març)
quan eixiran en processó els
xiquets que faran enguany la
Comunió. Dijous, divendres
i dissabte sant es festejaran
amb les misses del Senyor, el
via crucis i la vigília pasqual.
Com sempre, tots els temples
godellencs ho celebraran, la
parròquia Sant Bartomeu, la
del Salvador, la de Nostra senyora Mare de Déu dels Desemparats de Campolivar i el
convent de les Saleses.

El patró de Godella
rep els honors de
la població

Diferents moments de la celebració del Dia del patró dels animals.

caldessa de Godella, Eva Sanchis; de la regidora de Medi
Ambient, Lola Sánchez, i de
la regidora de Burjassot, Olga
Camps, van presidir l'acte i
van lliurar a totes les persones
participants un lot de neteja
per a mascotes, un panet beneït i unes cabeçades per a les
cavalleries.
Una vegada finalitzada la
desfilada d'animals que, un
any més, va ser presentada per
Eduardo Alfaro Martínez, es
va fer un dinar de germanor,
d'arròs amb fesols i naps, a
les instal·lacions del col·legi

“

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

Hermenegildo estellés
regidor de festes

Sagrat Cor, amb el qual es va
posar fi a uns festejos que,
enguany, per primera vegada,
havien començat la vespra. La
Regidoria d'Agricultura va organitzar, el dissabte, amb molt
bon acolliment, l'exhibició de
cavalls de solcar en recte a
l'horta de Godella. «La iniciativa ens ha permès recordar
la importància que han tingut
els animals de llaurar en les
nostres vides i la funció que,
encara avui dia, tenen als nostres camps», comentà la regidora de l'Àrea i alcaldessa, Eva
Sanchis.

Les 21 salves que van precedir
la missa de dotze del passat 20
de gener van servir per a anunciar el Dia de Sant Sebastià. A
continuació, un volteig general
de campanes va corroborar que
Godella festejava el dia del seu
patró. Com en anys anteriors,
el Grup de Danses El Poblet
es va sumar a la celebració, en
aquesta ocasió com a amfitrions
d'un intercanvi cultural amb el
Grup de Sa Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta,
d'Eivissa. La formació balear va
ser rebuda per representants de
tots els partits de l'equip de govern a l'Ajuntament de Godella
i oferiren una exhibició de ball
folklòric eivissenc. Finalment,
el Grup de Danses El Poblet va
tancar la vesprada també amb
una demostració.
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Antonio Caballer,
«in memoriam»
centenars de persones visitaren la mostra

«S

i Antonio estiguera
avui ací, aquesta exposició no s'hauria
fet», així arranquen les primeres paraules de l'article In memoriam publicat en el catàleg
Antonio Caballer. Pintures, escrit per la germana de l'artista,
Rosa Caballer, i publicat amb
motiu de la mostra que el passat 30 de gener, es va inaugurar al Centre d'Art Villa Eugenia. També així va iniciar el seu
parlament davant les més de
100 persones que es van congregar a la sala d'exposicions
per –en la majoria dels casos–
descobrir per primera vegada
l'obra d'un dels grans artistes
«tapats» dels últims temps del
País Valencià.
«La seua pintura era seua
i no volia exhibir-la –va reconèixer la germana de l'artista
mort fa dos anys i mig a l'edat
de 58 anys–; ens ha generat
molts dubtes realitzar aquesta exposició perquè, d'alguna
manera, és com si l'haguérem
traït però crèiem que no ens
podíem apropiar del que considerem un bé cultural».
La inauguració va ser presidida per l'alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, i pel regidor
de Cultura i Comunicació, Ferran Vilella, als quals la família
va reconèixer la seua implicació en el projecte. També van
destacar el treball del comissari de la mostra, l'artista Josep Ferriol, «sense l'impuls del
qual ens hauria resultat impossible fer realitat la mostra».
Vilella, per la seua banda,
va agrair la seua presència

Eel Cor dirigit per Francesc Perales. El regidor de Cultura entre el públic.

El Cor de la
Generalitat torna a
captivar Godella

E

Inauguració de l'exposició, el passat 30 de gener

“

GRÀCIES,
especialment
a la família
D'ANTONIO
CABALLER, per
permetre'ns
descobrir aquest
gran artista, i a
Josep Ferriol per, una
vegada més, lliurar-se
incondicionalment al seu
poble i als seus artistes”

FERRAN VILELLA

regidor de cultura i comunicació

Ferriol i Bernardo. acomiaden l'any amb un concert d'oboè i piano.

L'oboista godellenc Juan Ferriol va tornar a casa per Nadal
per oferir un concert amb el pianista Mario Bernardo en què
també va participar la promesa local –i nevoda del solista de
la Simfònica del Principat d'Astúries– Júlia Ferriol.

al nombrós públic que es va
aplegar al centre d'art, «especialment a la família, per permetre'ns descobrir aquest gran
artista, i a Josep Ferriol per,
una vegada més, lliurar-se incondicionalment al seu poble i
als seus artistes».
Quant a l'alcaldessa, va ressaltar la part humana d'Antonio Caballer «que era la que jo
coneixia, una persona amable,
atenta i senzilla; ho demostren els que van ser els seus
alumnes quan parlen d'ell i
recorden que sempre trobava
alternatives als materials cars i
sabia valorar la creativitat i la
qualitat dels artistes que portaven dins sense obligar-los a
gastar-se diners». «Godella li
ho devia a Antonio», conclogué Sanchis.

n la tercera visita a Godella en els últims dos
anys, el Cor de la Generalitat va tornar a emocionar i fer vibrar, amb les seues
portentoses veus, les vora 300
persones que es van acostar al
Capitoli el passat 12 de febrer.
32 goles prodigioses que van
fer trontollar els fonaments
del teatre en els clímaxs d'algunes de les obres que van interpretar. El programa, completament renovat respecte
de les últimes actuacions, va
començar amb el Versa est
in luctum, d'Alonso Lobo. Va
ser l'única incursió en la música antiga. Del Renaixement
van saltar al Romanticisme
de Robert Schumann amb la
malenconiosa Quatre dobles
cors, opus 141. La primera
part la van tancar en ple segle
XX amb Krysztof Penderecki
i el seu Song of Cherubim.
Considerat pel públic i la
crítica especialitzada de tota
Espanya com una de les millors agrupacions del país, el
cor dirigit per Francesc Pe-

rales es va mantenir durant
la part final del concert en
aqueix mateix segle XX amb
Rodolfo Halffter (Tres epitafis), Manuel de Falla (Balada de Mallorca), Óscar Esplá
(Dos tonadas levantinas) i
María Teresa Oller (Tres cançons valencianes).
Entre les persones integrants de la formació, algunes
personalitats del món de la
música godellenca com José
Tomás Poveda i Ana Bort van
contribuir a captivar un públic
que va acabar completament
entregat. La tancada ovació
amb què van ser acomiadats
els músics va ser recompensada amb un bis, la cançó popular espanyola De la marina.

Stijn Konings.
Stijn Konings va oferir un
recorregut per la història de la
música que va arrancar amb
el més profund del barroc de
John Download, amb Fantasia
n. 7 i Farewell. A continuació,
va interpretar la Sonata en
la menor K175, de Domenico
Scarlattiy, la Fantasie
Dramatique «Le Départ»,
de Napoleó Coste, i l'Elegie,
de Johann Kaspar Mertz.
Finalment, va interpretar el
Nocturnal after John Dowland,
op. 70 i conclogué amb un bis
d'Eduard Toldrá.
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Un moment de la projecció.

Actuació de Shaham amb el Zingerquintet.

La Cabina es
deixa veure al
Capitoli

Rinat Shaham i
Pablo Zinger porten
Broadway a Godella

D
La formació valenciana oferí una actuació memorable.

The Barockers, o el
contrast de llenguatges

E

lia Casanova (soprano),
Amparo Campamentos i
Patricia García (violins),
Ovidio Giménez (fagot) i José
Duce (clau) són The Barockers, un grup nascut en 2013
amb el propòsit d'acostar la
música antiga a tots els públics
amb propostes escèniques innovadores. Divendres 27 de febrer ho van fer al Centre d'Art
Villa Eugenia de Godella amb
Armida Abbandonata.
Armida, la bruixa del poema èpic de Torquato Tasso
(del segle XVI) és la protagonista de les obres que interpretaren en aquest concert
semiescenificat en què l'amor
esquinçador d'Armida la portà
fins a la bogeria. Encanteris,

tempestats i cançons d'amor
contaren la història del sofriment de la maga a partir d'un
mestissatge entre l'estètica actual i la música antiga; el contrast de llenguatges musicals,
gestuals, corporals i fins i tot
gràfics coronaren una posada
en escena en què el so del clavecí acompanyà un missatge
de Whatsapp i la rèplica d'un
fagot barroc donà veu a un xat
de Facebook.
El concert trencà la quarta
paret i s'integrà amb el públic,
que s'endinsà en una història
universal, traslladada als nostres dies amb un missatge carpe diem, feminista, en l'inici de
la setmana dedicada al Dia Internacional de la Dona.

es de fa set anys que
se celebra a la ciutat
de València el Festival Internacional de Migmetratges La Cabina, l'únic festival cinematogràfic dedicat
exclusivament a pel·lícules
amb una durada d'entre
trenta i seixanta minuts.
El passat mes de gener,
els organitzadors del Festival van convocar una sessió
especial del seu format La
Cabina Clàssics –migmetratges muts amb música
en directe– al teatre Capitoli
de Godella, que va registrar
una notable assistència de
públic de totes les edats. Va
ser amb la projecció d'El
modern Sherlock Holmes, de
Buster Keaton (1924), una
comèdia muda de 45 minuts
que durant la projecció va
estar acompanyada de música a càrrec de Berta Benito
(violoncel), Mar Pleguezuelo (piano) i Félix Martos
(trompeta). El trio de músics
i l'humor de Buster Keaton
van fer gaudir les persones
assistents. «És un clàssic que
segueix provocant les mateixes emocions que quan
es va estrenar», va explicar
el godellenc Carlos Madrid,
director de La Cabina.

E

l pròxim 17 de maig, el
Rinat Shaham Sextet
aterrarà a Godella per
oferir Broadway Liric Concert un projecte que naix de
l'afortunada trobada entre
La mezzo israelí/nord-americana Rinat Shaham, qui s'ha
destacat com a solista en concerts i óperes en les grans sales del món mostrant la seua
versatilitat tant en el repertori
operístic com en el musical i,
el director Pablo Zinger, pianista i arranjador uruguaià/
nord-americà que ha col·
laborat amb artistes de la talla d'Astor Piazzolla, Plácido
Domingo i Paquito D’Rivera.
El teatre musical nordamericà ha sigut i és un laboratori de combinacions
musicals en el qual l'ópera,
el jazz i la cançó popular es
conjuminen creant un gènere ple de vida i varietat. El
programa que presentarà la
formació se centra en quatre
de les més destacades figures d'aquest gènere com són
George Gershwin, Col·le Porter, Leonard Bernstein i Kurt
Weil.
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Els arranjaments d'aquest
programa són inèdits i interpretats pel Zingerquintet,
liderat pel mestre Pablo Zinger, (piano) i format per destacats músics espanyols com
són Roberto Turlo (oboè), Josep Sancho (clarinet), Javier
Sapiña (contrabaix) i Javier
Eguillor (percussió).
La mezzo-soprano Rinat
Shaham és una artista versátil, igualment cómoda a l'escenari d'ópera i al de concert.
Va fer el seu debut al Royal
Opera House, Covent Garden
com a Cherubino en Le Nozze
di Figaro i, a París, com a Dorabella a Cosi Fan Tutte, al
Thèatre dels Champs Elyséés.
En la temporada 20112012, Shaham va fer el paper titular de Carmen amb la
companyia d'òpera de Filadèlfia i el Rèquiem de Mozart
amb la Fondazione Orchestra
Sinfonica en Milán.
Pablo Zinger és un vell
conegut dels melòmans godellencs, localitat que ha visitat
en dues ocasions amb els seus
projectes Ecos del Sur i Música, cámara... ¡acción!

Paco Inclán publica
«Tantas Mentiras»

Elisa Pont expone en Joan Enric i la música Germà Lloris exposa
La Biblioteca Bar
espanyola a l'exili
a Villa Eugenia

L'editor i escriptor Paco Inclán ha publicat Tantas mentiras, doce actas de viaje
y una novela (Jekyll i Jill), un llibre de
relats que inclou un esperpèntic segrest
en una cafeteria de Bogotà, un paranoïc espionatge a tres exfusters i, fins i tot,
una singular història d'amor a Godella.

Des del passat 12 de març, La Biblioteca Bar acull l'exposició Le corps, amb il·
lustracions de Veambe i microrelats de
la periodista i escriptora godellenca, Elisa
Pont. Una simbiosi amorosa entre el traç i
la paraula amb l'amor i el desamor en les
seues diferents concepcions com a nex.

El clarinetista i director Joan Enric Lluna
va presentar el seu CD Música española en el exilio, un projecte de micromecenatge en què també intervenen Juan
Carlos Garvayo i Mirabai Rosenfield. A
la presentació hi va participar el pedagog
Pasqual Pastor i l'escriptor Vicent Alonso.

L'artista plàstic i professor de pintura de
l'EPA, Germà Lloris, presentarà el pròxim 2 d'abril Pintures des de fora, el seu
últim treball que consisteix a 25 obres
de gran format realitzades amb acrílics
amb pols de marbre sobre tela. La mostra estarà oberta fins al 2 de maig.

26

Cultura

Primer quadrimestre de 2015

bim n Godella

El pintor de Godella
José Corell Benavent
PEDRO-FERNANDO GÁLVEZ GONZALO
TALLER D'HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA

D

os componentes del
Taller de Historia Local de Godella, junto
con familiares del pintor godellense José Corell Benavent
y el testimonio de otros tantos
vecinos que, por una u otra
causa, estuvieron vinculados
a la vida del pintor, están elaborando una biografía con los
momentos, anécdotas y curiosidades, más significativas
de su vida.
La mencionada biografía tratará de incluir toda su
obra pictórica, cuanto menos, aquella que se conozca,
si bien, en la recopilación de
sus obras están surgiendo
no pocos imponderables, en
la mayoría de casos motivados por el propio desconocimiento que se tiene de qué
obras están en poder de particulares y de quiénes o, de
aquellos trabajos realizados
en iglesias y seminarios, de
los que no se tenga constancia.
El trabajo biográfico se
encuentra finalizado al 100
% en tanto que el de su obra
pictórica está fotografiado
aproximadamente en el 50
% de las obras de las que se
tiene constancia. Otra cuestión será la de aquellas obras
realizadas, de las que no se

Familiars de Vergara del Toro amb l'alcaldessa en l'acte de la donació.

Els Vergara Deltoro
donen dos quadres de
Lambert Alonso

J

Catálogo de la exposición de José Corell Benavent en Alcoy.

tenga conocimiento. La idea
del Taller de Historia Local
de Godella es sacar la obra a

la luz en el 39 aniversario de
la muerte del pintor, coincidente con el año actual.

uan Vergara Deltoro, nét
d'Antonio Vergara Ferrer,
va donar a l'Ajuntament de
Godella dos quadres realitzats
pel tenor –i pintor– Lambert
Alonso que havien pertangut al
seu avi i que ell va heretar del
seu pare.
Es tracta de dos retrats de
Carmen Llorens Valls, esposa
d'Antonio Vergara Ferrer. Un
d'ells, de format menut (20,5 x
29,5 cm) pintat en 1895, quan
l'artista godellenc tenia 32 anys.
L'altre, de més grandària (27,5 x
70,5 cms), datat en 1897 –quan
Carmen tenia 24 anys.
«El meu pare i el meu avi van
ser amics de Lambert Alonso;
la il·lusió del meu pare sempre
va ser que els quadres tornaren a Godella», va comentar
Juan Vergara. Tant va ser així

que el mateix Antonio Vergara
Llorens va encarregar directament el reportatge fotogràfic de
l'homenatge que es va dedicar al
tenor en 1930, un any després
de morir, (amb la inauguració
del monument alçat a la plaça
de la Comunitat Valenciana) al
fotògraf Cabrelles Sigüenza.
En 2005, Juan Vergara va
encarregar a Moisés Alcanyís la
restauració de les obres que ja
presideixen la primera planta de
l'Ajuntament de Godella. La donació es va realitzar en un acte
al qual van assistir l'alcaldessa
de Godella, Eva Sanchis, i diferents regidors de l'Ajuntament
de Godella, així com familiars de
Vergara –l'artista José Vergara i
el periodista i crític gastronòmic
Antonio Vergara, entre altres– i
Lambert Alonso.

Silenci, es roda… a Godella

E

El Palmiter, artista
i faener
El Gremi de Mestres Palmiters de València, dins dels actes
commemoratius del seu 300
aniversari i per la vinculación
amb els artesans palmiters de
Godella, celebra aquesta exposició sota el títol El Palmiter,
artista i faener, on s'exposaran
ventalls pintats a mà, de fusta
de palosanto, wengué, palovioleta, amb encaixos, pintats amb
figures i flors...
Creacions actuals dels Mestres Palmiters de València de
les localitats d'Alaquás, Aldaia,
Burjassot, Godella, València i
Xirivella. Al costat de l'exposició es presentarà la Ciutat del
Ventall un projecte de futur per
als jóvenes artesans.

n les últimes setmanes,
els carrers i edificis de
Godella han servit d'escenari a dos curtmetratges
sense relació aparent però que
han coincidit a triar aquesta
localitat de l'Horta Nord per a
les localitzacions de les seues
històries. Diles lo que quieren,
del director de Burjassot Edu
Esteban, és una producció de
Frames, que té entre les persones que la integren gent de
Godella com Nerea San Fèlix,
que va simular un embús a la
carretera del Cementeri i va
convertir les instal·lacions de
l'Ajuntament en una oficina
on treballaven les reconegudes actrius Mónica Estarreado
i Cristina Alcázar.
Al carrer Major, mentrestant, Juan de Dios Garduño,
Darío Vilas Couselo i Ferran
Brooks convertien la seua rondalla de terror Mom en una de
les produccions d'aquest gènere més esperades de la tempo-

L'Orquestra del Conservatori.

Música de cinema
al Capitoli

Estarreado es prepara per entrar en acció a les instal·lacions de l'Ajuntament.

rada. «Un maleït dia algunes
persones, per mala sort del
destí, s'enfronten a una por
superior a tots. El major malson al qual es pot enfrontar un
pare. La desaparició d'un fill...
En una situació així, què faries
tu?», així presenten els autors

la sinopsi d'una producció inquietant i esperada.
Aquestes dues obres de ficció se sumen així a altres com
l'enregistrament d'un anunci
per a la València Design Week
i el vídeoclip del grup de música local Skatuttipresto.

L'Orquestra del Conservatori Professional de Música
Pintor Pinazo de Godella va
oferir el passat 13 de març
el concert Música de Cinema. La gran evasió, Missió
impossible, L'imperi contraataca, Desdejuny amb diamants, La pantera rosa, Hatari, Dies de vi i roses, Peter
Gun i Grease van ser algunes
de les obres que van interpretar els més de 60 músics
que ompliren l'escenari del
Capitoli.
El professor de l'assignatura d'orquestra, José Benavent Montagud va exercir de
director
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Imatge de la presentació de tots els equips de l'Escola de Futbol Municipal.

El equipo de natación sincronizada del CN Godella.

sincronizada se da
Més de 250 xiquets a La
a conocer
l'escola de futbol
E

A

bans de les vacances de
Nadal –22 de desembre–, va tindre lloc la
presentació de tots els equips
de l’Escola de Futbol de Godella. En ella, tots els participants
van poder disfrutar d’una vesprada de futbol amb tots els
integrants de l'escola i els que
la fan possible. Aquesta presentació, com no, va tindre lloc al
camp de futbol on tots els que
així ho van voler, van vindre a
animar els jugadors.
Després de presentar-se
tots els equips, un per un, van
juntar-se tots els jugadors i entrenadors per a fer-se la foto
oficial de la temporada 14/15
en què es pot vore la importàn-

“

M'agradaria
convidar a tothom a
que s'aprope a vore
el bon ambient que
es respira al camp
de futbol municipal,
on els únics protagonistes
son els xiquets i xiquetes que
gaudeixen fent esporT”

esteve navarro

director de l'escola de futbol municipal

cia que té l’esport, i més concretament el futbol, entre els joves.
Ara ja, en el segona meitat
de la temporada, el treball dels
entrenadors junt amb el gran

esforç i entusiasme per a la
pràctica del futbol que tenen
els més de 250 jugadors que
composen els 17 equips de futbol base, està sent la clau per al
bon funcionament de l’escola.
«M'agradaria convidar a
tothom a que s'aprope a vore
el bon ambient que es respira
cada dissabte al camp de futbol
municipal, on els únics protagonistes son els xiquets i xiquetes que gaudeixen fent esport»,
ha comentat el director de l'escola, Esteve Navarro.
Tota l’actualitat dels equips,
està disponible al blog que enguany ha posat en funcionament el Club www.escolagodellacf.wordpress.com.

l Campeonato Autonómico de Natación Sincronizada celebrado en la
Piscina Municipal de Burjassot
permitió, por primera vez, que
las nadadoras del CN Godella
participaran en un torneo de
esta importancia y los resultados no pudieron ser más ilusionantes. De entre ellos destacó
la medalla de plata cosechada
por la deportista Inés, en categoría benjamín. «En conjunto,
ha sido un gran fin de semana
y ha quedado demostrado que
el secreto de la mejora en las
habilidades es el duro entrenamiento», afirmaron los responsables del Club.
CAMPUS DE PASCUA DEL Cn GODELLA

El Club Natació Godella organizará durante los días 7, 8, 9 y

10 de Abril un Campus donde
se podrán practicar las distinta
disciplinas que ofrece el club:
natación, sincronizada y waterpolo. El horario del campus
será de 9 h de la mañana a 14 h
(hora de recogida). La edad de
los niños que pueden realizar
este campus va desde los nacidos en 2008 hasta los nacidos
en el año 2000.
Durante la realización del
Campus, que tendrá lugar en
la piscina cubierta, también
se realizarán otras actividades «en seco» en las pistas
del Polideportivo Municipal
de Godella. También se hará
una iniciación al salvamento
y socorrismo y demás juegos y
actividades relacionadas con el
medio acuático. El precio será
de 50 euros.

Equip aleví del Domus.

Els Jocs Esportius, en La pista de frontó
Nous WC adaptats al Cuxart y Pérez, al
la recta final
s'adapta al one wall Poliesportiu
Campionat d'Espanya
Els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana es preparen per a la fase provincial
per a la qual, en futbol sala, s'han classificat, representant la Lliga de Godella,
el CEIP Patrocini de Foios i el Domus.
En prebenjamí, categoria en què competien 14 equips, s’han proclamat campions
d’hivern l'Edelweis, el Domus i el Mascamarena. Ara es disputarà una fase final
per grups. Els 7 primers d'una banda i els
altres 7 d'altra jugaran fins a juny.

Els èxits nacionals del jugador del Club de
Pilota Godella Edu Febrero en one wall i
el proliferant planter que està sorgint a la
localitat han fet que la Regidoria d'Esports
adapte la pista de frontó del Poliesportiu a
la reglamentació d'aquesta novedosa disciplina. Així, el mateix espai, s'ha distribuit
per obtindre dues pistes paral·leles perfectament normatives i que poden conviure
amb la pista de frontó tradicional que continuarà funcionant invariablement.

El Poliesportiu de Godella acull diàriament
milers d'usuaris, i entre ells, també, persones amb diversitat funcional (minusvalidesa). Per això ha reformat els serveis públics
i ha incorporat un d'específic. Aquesta actuació s'afegeix a les empreses en els últims
mesos, adreçades també a la millora del
recinte i dels serveis que s'hi ofereixen, com
ara l'habilitació d'un despatx per a l'escola
de tenis, el sòl de l'aula multiesportiva i la
xarxa del camp de minifutbol.

Les jugadores de l'equip aleví femení de
l'Escola de Bàsquet de Godella, Barbara
Cuxart y Carmen Pérez han estat seleccionades per a participar al Campionat
d'Espanya de Seleccions representant la
Comunitat Valenciana. La competició
tindrà lloc a la localitat gaditana de San
Fernando, del 28 de març a l'1 d'abril.
Cuxart i Pérez ja han pogut conéixer les
seues companyes d'equip a les concentracions de Castelló i Borriana.
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La festa del running en una imatge de l'edició de 2014.

La carrera popular de
Godella, el 23 de maig

D
ELos nous aparells del gimnàs municipal del Pavelló Municipal de Godella.

El gimnàs municipal
renova els aparells

es de les 17.30 hores
del pròxim 23 de maig,
Godella esdevindrà el
centre neuràlgic de l'esport
amb la seua XIII Carrera Popular. A eixa hora començaran
els més menuts les carreres
infantils i juvenils, al final de
les quals podran gaudir dels
castells unflables i el berenar
dels corredors. Mentrestant,
els majors començaran a pre-

parar-se per la 10 k que arrancarà a les 19.15 h a les portes
del Pavelló Municipal de Godella.
El preu de les inscripcions
és de 6 euros fins al 30 d'abril
i de 8, fins al 20 de maig, més
2 euros voluntaris que aniran
destinats a la Junta Local contra el Càncer. Es poden realitzar a la pàgina www.alesnou.
com i en www.mychip.es.

un gimnÀ complet per a cÀrdio

L

es noves màquines i
aparells que han arribat al gimnàs municipal permeten oferir un servei
més complet als veïns de Godella, ja que, amb l'arribada
d'aquestes màquines, se supleixen les úniques manques
que aquest gimnàs albergava.
Les dues el·líptiques, la cinta de córrer, el stepper i el
cicloergòmetre, al costat de
les quatre bicicletes estàtiques que ja existien, doten al
gimnàs de la major varietat
d'equipament que un gimnàs
pot tenir en matèria de cardio.
D'aquesta manera el gimnàs municipal de Godella es
converteix en una instal·lació
completa que ofereix als seus
usuaris una àmplia varietat de
possibilitats, no solament en
l'entrenament de cardio amb
l'arribada de les noves màquines; també alberga una zona
de pes lliure, per a treballar
amb barres i peses; una zona
de màquines, per a treballar
tots els grups musculars; i
material per a realitzar un
treball més funcional, com a
bandes elàstiques, fit-balls,
steps, TRX, i barres per a dominades i fons.

Els usuaris del gimnàs
també poden gaudir d'amplis
vestuaris, amb taquilles per
a guardar les pertinences, i
de la sauna, una al vestuari
masculí i una altra, al femení. El servei de sauna és un
altre dels grans atractius del
gimnàs municipal, ja que és
un servei que no ofereix cap
dels gimnasos propers.
El complet equipament
que presenta el gimnàs
s'afegeix a l'excel·lent formació del personal que en ell
treballa, ja que l'encarregat
que tots els usuaris tinguen
una atenció personalitzada
que satisfaça les seues necessitats físiques i esportives és
un llicenciat en Ciències de
l'Activitat Física i l'Esport,
que s'encarrega de confeccionar el pla d'entrenament
dels usuaris i del seu posterior seguiment, siga el que
siga l'objectiu de l'usuari,
musculació, manteniment,
pla d'aprimament, rendiment
esportiu, realitzar sessions de
crossfit i, fins i tot, rehabilitació de problemes físics.
Per què motius hauria
d'acostar-me al gimnàs municipal de Godella? L'esport

realitzat adequadament és
sinònim de salut, aquest
gimnàs, al no estar massificat, és ideal per a una atenció personalitzada que ens
proporcionarà millores a nivell de salut o de rendiment
físic, siga el que siga el nostre objectiu. L'àmplia varietat d'equipament d'aquestes
instal·lacions ens permet
realitzar un treball complet,
i també gaudir del relax de
la sauna i d'una bona dutxa
després de l'entrenament. Els
veïns de Godella gaudeixen
d'uns preus molt assequibles
en aquest servei, ja que per
una única quota mensual es
pot gaudir d'un entrenament
personalitzat per a totes les
sessions.
El nostre gimnàs municipal es troba dins de les
instal·lacions del pavelló municipal, en Campolivar, i els
nostres habitants el poden
gaudir des de 16 euros al mes.
L'horari d'obertura és de dilluns a divendres, des de les
17.00 hores fins a les 22:00
hores. Per rebre més informació us podeu informar al
mateix pavelló o a les oficines
del Poliesportiu.

Nadadores i nadadoras del CN Godella.

Los pequeños del CN
Godella, al Autonómico

D

urante la temporada
de invierno, que va de
septiembre a marzo, el
equipo infantil del CN Godella ha cosechado muy buenos
resultados y ha obtenido varias
mínimas para el Campeonato
Autonómico tanto en pruebas
individuales como por equipos
de relevos. El equipo alevín ha
participado en todas las jornadas de su liga. «En líneas generales, la mejora de los nadado-

res y de sus marcas es notable,
fruto del esfuerzo de los deportistas y de sus famílias», han
asegurado desde el Club quienes consideran que las expectativas para la temporada de
verano son muy positivas. «Esperamos conseguir más marcas
mínimas para poder llevar al
mayor número de nadadores
al Campeonato Autonómico,
sería la mejor recompensa a su
esfuerzo», concluyeron.
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El CB l'Horta Godella
jugarà els play-off a
la lliga EBA
E

El regidor a un dels partits del CW Godella i diferents imatges de diverses categories.

El secret del gran èxit
del Waterpolo Godella
EL PRIMER EQUIP BUSCA l'ASCENS

L

'equip del CN Godella
que milita en la Divisió
d'Honor de la Comunitat Valenciana ha aconseguit
classificar-se matemàticament
per a disputar la fase d'ascens a
2ª Divisió Nacional que se celebrarà de l'1 al 3 de maig a Barcelona. Aquesta classificació es
va aconseguir en guanyar a domicili al Club Waterpolo Petrer
per un contundent 4-8. Durant
tota la temporada, l'equip ha
mantingut una bonica pugna
amb el Club Waterpolo Castelló
per aconseguir la segona posició que dóna dret a jugar la fase
d'ascens. Però el CN Godella ha
demostrat estar en un magnífic
moment de forma en aconseguir
victòries importants contra el
mateix Castelló i el Petrer, en
aquesta última jornada. En el
mateix desplaçament, l'equip
Infantil també cull un magnífic
resultat, 7-15.
D'altra banda, a la Piscina de
Natzaret també es van disputar
dos partits. En el primer, en categoria aleví, va perdre l'equip
de Godella per 16-4. Encara
així es mantenen les opcions de
quedar primers en la Lliga de la
categoria. L'altre partit va ser
en categoria benjamí, on l'equip
godellenc va guanyar amb un
contundent 1-8 que assegura
pràcticament el primer lloc en
la classificació final.
Altres dos partits es van jugar a la Piscina de Natzaret, on
els alevins encara perdent per
16-4 segueixen mantenint les
opcions de quedar els primers
en la Lliga Aleví. En l'altre partit disputat en la mateixa piscina
els benjamins van guanyar amb
un contundent 1-8 que assegura

“

Tots els resultats
del waterpolo i de
la resta d'esports
els hem reunit en
el blog d'esports
esportsgodella.
wordpress.com
perquè totes les persones
aficionades a l'esport tinguen,
a un només clic, tots els
resultats i calendaris dels
nostres equips"

FRANCESC ARÀNDIGA

regidor d'ESPORTS I AGERMANAMENT

pràcticament el primer lloc en la
classificació final.
Pel que fa al waterpolo femení, l'equip del club de Godella ha obtingut l'ascens matemàtic a la Divisió d'Honor. En
el partit jugat a casa enfront de
l'equip del Waterpolo Sharks
s'aconseguiren els punts necessaris per asolir aquesta divisió. Un equip femení que va
començar fa dos anys amb xiquetes nascudes entre el 2.000
i el 2.001 i que la pròxima temporada militarà en la màxima
categoria autonòmica.
«Tots els resultats del waterpolo i de la resta d'esports els
hem reunit en el blog d'esports
esportsgodella.wordpress.com
perquè totes les persones aficionades a l'esport tinguen, a
només un clic, tots els resultats i calendaris dels nostres
equips», va comentar el regidor d'Esports i Agermanament,
Francesc Aràndiga.

l treball de la comunitat
baloncestística de Godella continua reportant
fruits a la localitat amb èxits
individuals en forma de convocatòries per a les seleccions
autonòmiques de les diferents
categories i per equips, amb importants resultats i reptes aconseguits. Començada, en molts
casos, la segona fase, tots els
equips tenen assegurada la seua participació en la competició
autonòmica o han aconseguit
mantenir la categoria.
SÈNIOR NACIONAL

D'entre tots, destaca el bon paper del primer equip del club,
nodrit d'un grup de jugadors
molt joves –probablement amb
la mitjana d'edat més baixa de
la categoria–, amb una actitud
sensacional, han desenvolupat
un excel·lent joc i, en aquests
moments ocupen el quart lloc
de la classificació, encara amb
opcions de jugar els playoff
d'ascens a lliga EBA. Portentosa la temporada que estan quallant de la mà d'un excepcional
Ferran Pizcueta.

El CB l'Horta Godella podria tornar a la lliga EBA.

plaça en la segona fase. Una
molt bona dinàmica la que
estan portant i millorant per
al futur.
INFANTIL MASC A

També van tancar la primera
fase en segon lloc i ara comparteixen la quarta plaça encara
que tenen marge de millora
per a créixer en el grup i realitzar una bona temporada.
CADET B

Van ser tercers en la primera
fase i, disputades algunes jorLes jugadores d'Héctor Abelai- nades de la segona fase, lideren
ra han realitzat una excel·lent la classificació. A poc a poc van
primera fase en la qual han sumant i creixent en el seu joc.
acabat en primer lloc i invictes
després de vuit encontres dis- CADET A
putats. En aquesta segona fase Després d'una primera fase,
mantenen el primer lloc i ele- en un dur grup, van aconsevades possibilitats de portar-se guir un meritori tercer lloc. En
el campionat. És un equip amb aquesta segona fase s'hauran
gran sintonia entre totes les ju- de trobar amb rivals més difícils encara que l'experiència en
gadores i amb talent.
la categoria hauria de fer-los
INFANTIL FEMENÍ
millorar la sisena posició que
També les infantils van comple- ocupen actualment.
tar una extraordinària primera fase i van ocupar el primer JÚNIOR B
lloc de la classificació, després L'equip lluita en la lliga regular
de deu jornades amb una sola
derrota. Actualment segueixen
ostentant la primera plaça, amb
moltes opcions de participar en
el Campionat d'Espanya. Un
grup amb moltes possibilitats
per a poder créixer i millorar.
ALEVÍ FEMENÍ

INFANTIL MASCULÍ 02

Han quedat en primera posició
en la primera fase, no han tingut cap derrota i ara, començada la segona fase, ocupen la
tercera plaça. Bona temporada
la que estan duguent a terme.
INFANTIL MASC B

Han aconseguit la segona plaça
en aquesta primera fase en un
difícil grup i ostenten la quarta

entre els primers classificats.
Ocupa una exigent cinquena posició després d'haver-hi
disputat bons partits amb la
mirada posada al futur més
pròxim.
JÚNIOR A

La lliga autonòmica júnior és
l'avantsala de l'elit i l'equip
de Godella està quallant una
òptima temporada després de
l'última derrota. Ocupen la
quinta posició i s'allunyen les
opcions per participar en la final a quatre que obri les portes
al Campionat d'Espanya. L'èxit
es forja en l'experiència de la
temporada passada.
JÚNIOR FEMENÍ

Es tracta d'una de les categories més complicades però, malgrat açò, les xiques de
Godella, després d'una excel·
lent primera fase, van obtenir
la primera plaça. En aquesta
segona fase, ocupen la tercera posició condicionades per
la limitació de jugadores que
es compensa amb l'excel·lent
actitud i el compromís de les
seues components.
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El racó de les associacions

Lliurament de premis dels campionats de jocs populars de 2014 (Arxiu).
La Big Band del Casino Musical de Godella.

Godella i Rocafort
mancomunen a
Protecció Civil
El solo de Mexicali nose.

Músics de la Jazzbonna.

El Casino organitza el
Festival de big bands

L

a Jazzbonna Big Band de
la Pobla de Vallbona va
ser la formació convidada
en el Festival de big bands organitzat pel Casino Musical al
Capitoli. Els músics del Camp
de Túria, dirigits per Fran Esteban Alcanyís i coordinats per
Federico Crespo Gramuntell,
van oferir un concert pletòric
de qualitat, amb sols de trompeta que van arrancar les ovacions més lliurades del públic.
La segona part del concert
va ser protagonitzada pels amfitrions, la Big band del Casino

Musical de Godella. External
combustió, A hole lot a blues,
Mexicali nose, Just us, Lush
life, The chicken blues i The
jazz police van ser les obres que
van conformar el programa
que va presentar Manolo Valls
amb el seu portentós grup de
músics capaç d'oferir duels de
saxos al més alt nivell mentre
els seus components juguen
amb un pollastre de goma o es
disfressen de policia o de mexicà. Tot un espectacle de bon
humor i, per descomptat, molt
bona música.

Els ajuntaments de Godella i
Rocafort van signar un conveni de col·laboració el passat 15
de desembre per a compartir
els serveis de protecció civil.
En la reunió, que tingué lloc
a l'ajuntament de Rocafort,
van estar presents les alcaldesses de tots dos municipis,
Eva Sanchis –Godella– i Amparo Sampedro –Rocafort–, i
el regidor de l'Àrea a Godella,
Hermenegildo Estellés. Totes les parts van confirmar la
seua voluntat de «cooperar i
rendibilitzar tant els recursos
humans com materials de què
disposen» i es van comprometre a «auxiliar-se mútuament
i, per tant, a autoritzar les
agrupacions de voluntaris de
Protecció Civil dels seus municipis a participar en els actes preventius i a intervenir en
les emergències, a petició dels
municipis».

LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y
PENSIONISTAS DE GODELLA
CELEBRA SU JUNTA GENERAL

E

l día 29 de enero del
2015 la Asociación
de Jubilados y Pensionistas celebró su junta
general en la que se trataron, entre otros asuntos,
los siguientes temas: A
propuesta de la Junta Directiva se tomó el acuerdo
de conceder a los socios un
plazo para pagar las cuotas
que finalizara el 30 de octubre de cada año. Pasada
esta fecha, todo socio que
no tuviere pagada la cuota
no tendrá derecho al regalo
de Navidad.
También se tomó el
acuerdo de cerrar los locales de la asociación los lunes por la mañana.
Por otro lado se celebraron las elecciones para la
nueva Junta Directiva con
el siguiente resultado: Presidente, Mariano Domin-

Domingo tornà a ser triat president.

go; vicepresidente, JoséBenavent; vocales, Pascual
Escrivá, José Camps, José
Bolos, Enrique Martínez,
Salvador Montagud, Miguel Escudero y Terencio
García. «Descatamos que
se ofreció a las mujeres socias que entraran a formar
parte de la directiva desestimaron el ofrecimiento»,
comentó el presidente de
la Asociación, Mariano Domingo.

Parada d'Agrofever al Mercat de Venda Directa.

Qüestació celebrada el passat any.

Els participants a les escales del centre.

Agrofever organitza
una jornada oberta

Qüestació contra el
Torneig d'escacs del
càncer, el 8 i 9 de maig Sant Bartomeu

El diumenge 10 de maig, Agrofever i Camí
de l'Horta organitzaran una jornada sobre
agroecologia amb una passejada per les
hortes d'Agrofever, a les 10.30; una picadeta i una xerrada i debat a les 12 sobre
Menjadors escolars ecològics: la diferència
entre saciar la gana i alimentar-se.

La Junta Local contra el Càncer de Godella ha informat que els pròxims 8 i 9
de maig celebraran la qüestació anual
pels diferents carrers de la localitat.
El divendres 8, s'instal·laran al Mercat
mentre que dissabte es distribuïran pels
llocs habituals.

Desenes de xiquets van participar el passat 28 de febrer al torneig d'escacs que
organitza cada any el col·legi Sant Bartomeu entre el seu alumnat. La jornada
de convivència es va tancar amb el lliurament de premis que van reconéixer els
mèrits dels jugaors més destacats.

bim n Godella
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El Taller d’Història
Local fa un salt al 2.0
ja té 337 seguidors al facebook

E

l Taller d’Història Local de Godella (THLG)
ha engegat la nova web
(tallerhistoriagodella.org) i els
nous canals de xarxes socials
que ha obert per a «poder donar-nos a conèixer a més gent i
compartir, entre tots els qui ho
desitgen, aquelles qüestions en
què el Taller estiga treballant
així com rebre les aportacions
que consideren oportunes»,
va assenyalar el president de

l'entitat, Josep Vicent López.
El nou portal del THLG
respon als estàndards
d'accessibilitat W3C, cosa que
permet, entre altres, que persones amb capacitats disminuïdes, per exemple cegues,
puguen accedir a la informació
a partir d'eines especials que
es desenvolupen assumint com
a base els estàndards W3C.
«Però el web que ens ha acompanyat durant els últims onze

Captura de la nova pàgina web del Taller d'Història Local de Godella.
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anys l'hem volgut conservar
perquè no seria coherent que
els qui demanem i tractem de
conservar documents, fotografies, etc. del nostre passat i de
les nostres gents, oblidàrem i
destruïrem la primera finestra
que obrírem al món virtual en
2004», ha apuntat López.
Els dos primers canals socials que ha compartit l'entitat
són el Facebook –que en el
dia de l'obertura al públic en
general ja disposava de 100
seguidors i, en el tancament
d'aquesta publicació ja disposava de 337 m'agrada– i el
Twitter –amb 14 seguidors–.
A més, ja està completada la
configuració i la incorporació
de documents de Google+ i el
canal de Youtube.

Imatge d'arxiu de la Plataforma de Solidaritat Ciutadana.

La Plataforma agraeix
la solidaritat de Godella
La PLATAFORMA DE SOLIDARITAT CIUTADANA
volem agrair a les diferents
entitats, comerços, particulars de Godella i d’altres pobles, totes les iniciatives per
a poder dur a terme la nostra tasca d’ajuda a les famílies que atenem setmanalment.
Detallem seguidament totes
les col·laboracions:
Agraïm la RECOLLIDA D’ALIMENTS de forma habitual a:
• Centre de Salut de Godella i
• Comerç Supertauro
Agraïm la DONACIÓ D’ALIMENTS contínua a:
• Consum de Godella;
• Verduras y Frutas Salva
(Mercat de Godella);
• Carniceria Ramón Lloréns;
• Forn Paiportins de Godella;
• Forn Nou de Rocafort;
• La cuina de Quique i
• Nou Matalafer

Agraïm la RECOLLIDA D’ALIMENTS per la Campanya de
Nadal a:
• Centre Cultural Xicranda;
• Piscina Municipal;
• Escoleta Infantil Xicotets;
• Taller de pintura,
• Col·legi Domus;
• Grup de Danses;
• Teresa i Eva (Mercadet Solidari al Nou Matalafer);
• Al Restaurant El Cantó per
la seua aportació i elaboració
de cent menús solidaris;
• A la iniciativa particular d’un
veí del poble per la compra de
menjar per a sis famílies amb
xiquetes i xiquets; i
• A l’aportació econòmica de
l’Ajuntament de Godella pel
sobrant no destinat a subvencions a associacions del 2014.
Agraïm al Taller d’Història Local la seua aportació econòmica; al Col·lectiu Contracultura
per l’aportació d’aliments del

seu Concert Solidari; a la Carniceria Marco l’aportació d’aliments; al Mercat de productes ecològics i als llauradors de
Godella i pobles veïns per la seua aportació de fruites i verdures; a l’Ajuntament de Godella
per disposar del local on estem
i la disposició de la furgoneta
per l’arreplegada de menjar a
Consum i al Banc d’Aliments.
Agraïm al Restaurant Castillo la seua iniciativa del menú solidari durant tots els dijous i divendres del mes de
març. També agraïm a Paco i
Celia (Drogueria Fidela) la seua col·laboració en facilitar-nos
la compra de material de neteja i bolquers.
I, per descomptat, agraïm encaridament la solidaritat
de persones anònimes del poble i dels pobles del voltant que
d’una manera continuada acudixen a la Plataforma per donar
aliments, roba, calcer i d’altres.

Diferents moments de la recreació del musical «Grease».

La Falla Sant Sebastià
tornarà a interpretar
el «Grease» solidari

E

l pròxim diumenge 12
d'abril, una volta més, el
teixit associatiu de Godella demostrarà la seua solidaritat i el col·lectiu faller, en
particular, la seua implicació
en la societat i les seues dificultats.
En aquesta ocasió serà la
Falla Sant Sebastià-Arquebisbe Fuero la que col·laborarà
amb la Plataforma de Solidaritat Ciutadana amb la posada en escena del seu aclamat
espectacle Grease. La recreació del musical que l'any 1978

estrenaren a les pantalles de
cinema John Travolta i Olivia
Newton-John i que ja va ser interpretat pels talentosos fallers
de la comissió més jove de Godella tot just després de la seua
presentació. Un espectacle en
tota la seua dimensió, amb
veus en directe que, en aquesta
ocasió tindrà caràcter benèfic.
A les 19 hores, el teatre Capitoli acollirà aquesta fita, unes
pinzellades de la qual es poden
vore al resum que la falla va
penjar a https://www.youtube.
com/watch?v=Q5oJerlydWY.
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L'última
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L'AGENDA
ABRIL
Exposició Germà Lloris

Del 2 d'abril al 3 de maig
Inauguració: 20.15 · Villa Eugenia

MUSICAL GREASE
12 d'abril
19:00 · Teatre Capitoli

Exposició CartelLs
Trobada en Valencià
Del 17 al 25 d'abril
20:15 · Xicranda

premis SAMBORI

18 d'abril · Teatre Capitoli

OrquestRa Casino
Musical Godella
19 d'abril · Teatre Capitoli

M i les Balenes

21 i 22 d'abril
10.00 · Teatre Capitoli

Trobada Musical
d'Escoles en Valencià
23 i 24 d'abril
10.00 · Teatre Capitoli

Actuació Dani Miquel
23 d'abril
17.00 · Villa Eugenia

Festival Comarcal La
Banda del Casino
24 d'abril
22.00 · Teatre Capitoli

Cor Lambert Alonso i
Cor de la Vila
25 d'abril
22:00 · Teatre Capitoli

MAIG

ABRIL
MAIG
JUNY

Exposició Gremi
PALMITERS

Del 7 de al 23 de maig
Inauguració: 20.15 · Villa Eugenia

OrquestRa del Casino
Musical
10 de maig
19.00 · Teatre Capitoli

Musical 75 Aniversario
Domus
20 de maig
9.00 · Teatre Capitoli

22 de maig
22.30 · Teatre Capitoli

Premis Grup de Danses
El Poblet

Nit d'humor en l'escorxador
DIVENDRES, 3 · 22.30 h

Amb els humoristes: Toni Climent
(imitant a Eugenio), Rafa Forner i el
músic In the Pollo & Pavo.
Casal Jove alMatadero
el cifu i burguitos
Concerts gratuïts
Casal Jove

Taller d'elaboració 		
de pa
A càrrec de Pepa Pan. Organitzat per
La Burra Vella
Casal Jove

MAIG
TEATRE D'ANIMACIÓ LECTORA
DIVENDRES, 8 · 18.00 h

EPA CERÀMICA I COSTURA

jornades d'educació,
criança i crítica social

Del 27 de maig al 6 de juny
Inauguració: 20.15 · Xicranda

JUNY
EPA PINTURA I VIDRE

Del 3 al 10 de juny
Inauguració: 20.15 · Xicranda

Exposició EX-LIBRIS
Manuel Silvestre

Del 15 al 26 de juny
Inauguració: 20.15 · Xicranda

XIV Festival Coral Cor
Lambert Alonso
20 de juny
19.00 · Teatre Capitoli

2 de maig
20.00 · Teatre Capitoli

Del 25 al28 de juny
22.00 · Jardins Villa Eugenia

Presentación Obra
Rigoberto Ferrer

Exposició Tallers
Tercera Edat

Del 29 de juny al 3 de juliol
Inauguració: 20.15 · Xicranda

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

nova REGIDORA DEL PP. CARINA MARÍA FERRER ASCENSIÓN ALÓS.

S'incorporà al ple de febrer a l'Ajuntament en
substitució de Francisca Arigüel, que va dimitir per
diferències amb el seu partit.

DISSABTE, 11 · 22.30 h

Per a xiquets
Casal Jove alMatadero

Gothejazz

agenda cultural

ABRIL

23 de maig
19.00 · Teatre Capitoli

Homenatge a Ovidi
Montllor

5 de maig
20·30 · Villa Eugenia

alMatadero

DISSABTE, 18 · 18.00 h

Concert Banda DEL
Casino Musical

bim n Godella

15 i 16 de maig · 10.30 h

més informació a: https://
ladinamoasc.wordpress.com
Casal Jove alMatadero
I Festival Cultura
Urbana de Godella
9 i 10 de maig	

Entre altres activitats, s'organitzarà
un taller de grafitti, campionat de
bmx i skate, concert d'hip-hop i
batalla de galls. Per diferents punts
del poble de Godella.
Taller de cuina vegetariana
DIJOUS, 28 · 18.00 h

Dia internacional del joc. Teatres de la
llum presentaran la seua obra Camina
Camilo (teatre d'ombres xinesques)
sobre la guerra i la privació a molts
xiquets en el món d'un dret tan
fonamental com és el del joc
.
TEATRES DE LA LLUM «Camina...
Camilo»

MOCIONS
PLE EXTRAORDINARI del 18 DE DESEMBRE
• Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida
sobre el reconeixement de l'estat Palestí.
Vots a favor: 9 (PSPV-Bloc-EU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (PP)
PLE ORDINARI del 28 DE GENER
• Moció presentada pel grup municipal Bloc-Compromís
que fa referència a revisió i adequació de la normativa
aplicable a la prestació del servei de taxi.
Vots a favor: 15 (Unanimitat)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
• Moció presentada pel grup municipal Bloc-Compromís
que fa referència a la neteja de barrancs.
Vots a favor: 15 (Unanimitat)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
• Moció presentada pel grup polític municipal Esquerra
Unida que fa referència a Hepatitis C.
Vots a favor: 9 (PSPV-Bloc-EU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 6 (PP)
PLE ORDINARI del 27 DE febrer
• Moció presentada pel grup polític municipal Bloc-Compromís per evitar el sobreendeutament familiar.
Vots a favor: 9 (PSPV-Bloc-EU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 6 (PP)
• Moció presentada pel grup municipal Socialista sobre
el 8 de març, dia Internacional de la Dona Treballadora.
Vots a favor: 9 (unanimitat)
Vots en contra: 6 (PP)
Abstencions: 0

DIJOUS, 28 · 18.00 h

Espectacle per a tots els públics
sobre els xiquets i xiquetes soldat
Villa Teresita
IV Torneig d'escacs «La Burra
Pensant»
dissabte, 30 · Matí

Organitza l'associació La Burra Vella
Casal Jove alMatadero
Torneig de truc
dissabte, 30 · Vesprada

Casal Jove alMatadero

Trending topic
xarxA
El web de Ràdio godella ja ha superat, les 82.00 visites. Amb una mitjana
de visites setmanals d’uns 1.000 usuaris, esperem arribar a les 100.000
entrades al mes de maig. Fins llavors us donem l'habitual rànquing de
escoltes i descàrregues des de la nostra web.
Rànquing de Ràdio Godella
descàrregues:
1. GOLSMEDIA RADIO 26-01-15: 5.047
2. LA HORA DE KAYAKO 23-01-15: 3.460
3. kale barraka 14-01-15: 840
Tele Godella
Ple ordinari de febrer (57 reprod.)
Presentació pressupost 2015 (55 reprod.)

xarxes socials
Falles de Godella 2015, l'àlbum
de fotos de la crida i la cavalcada
del ninot, va ser la publicació més
vista de la pàgina de Facebook de
l'Ajuntament amb 1.784 lectures
orgàniques, 439 m'agrada i 33
vegades compartida.

