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Quatre dies amb artistes
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P. 25
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Festes de
Godella
P. 16-19

Cinema, teatre,
música... en la
Setmana de la
Joventut. P. 8

Milers de persones
van celebrar la
Trobada d’Escoles
en Valencià. P. 11

Compromís, PSOE, CET i EU revaliden
el pacte d’esquerres a Godella i cedeixen
l’Alcaldia els quatre anys a Eva Sanchis
(Compromís). P. 4 i 5

Godella injectarà
200.000 euros
per a generar més
ocupació. P. 23
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Bim de Godella
Comença una nova etapa
facebook.com/AjuntamentGodella

lDesprés de les darreres eleccions locals i au-

Eva Sanchis

eva.sanchis@godella.es
ALCALDIA
SERVEIS MUNICIPALS
URBANISME
CONTRACTACIÓ
POLICIA

COMPROMÍS
VisitEs. Cita prèvia.
centre. Ajuntament, c/ Major, 45.
Telèfon. 963 638 056

tonòmiques comença una nova etapa a l’Ajuntament de Godella, amb sis forces representades en la corporació i quatre d’elles al govern.
No serà fàcil gestionar la pluralitat però benvinguda siga perquè al final les administracions
han de ser el reflex de la societat i la nostra
cada vegada té més matisos i colors.
El pacte de govern és una eina molt important perquè marca els nostres objectius i el
nostre programa per als propers quatre anys
que vénen en què jo tindré l’honor de ser la
vostra alcaldessa. Però, a més d’este pacte de
progrés polític, també tenim un pacte amb la
ciutadania, a la qual hem d’escoltar i donar resposta, i un pacte amb els partits representats
a l’oposició als quals hem de facilitar la seua
tasca i dels quals també esperem propostes.
Com diu el refrany “Canteret nou, aigua
fresca” i en este nou govern només repetim
tres regidors de l’anterior mandat així que les
forces estan renovades i hi ha molta il·lusió per
treballar, rellançar nous projectes, mantenir
i reforçar aquells dels quals ens sentim orgullosos i modificar aquells que són millorables.
També són quatre anys en què esperem
comptar amb el suport de la Generalitat i la
Diputació governades també amb pactes de
progrés i valencianistes.
En este nou temps que ara s’obri estic segura que la transparència, la participació i la
defensa dels drets de la ciutadania seran el cen-

tre de la nostra acció política. Seran anys en
què no podrem fer grans inversions perquè el
pagament de les expropiacions pendents minvaran el nostre pressupost, però la nostra feina,
la nostra imaginació i el fet de treballar colze
a colze amb les nostres associacions faran que
la qualitat de vida de veïns i veïnes no es veja
minvada. I, si d’una vegada els municipis valencians tenim el finançament que ens pertoca,
podrem millorar els serveis que prestem per a
fer-vos més fàcil la vostra vida.
A través del BIM, de la ràdio municipal, del
butlletí d’informació digital i del web municipal
anireu rebent informació de la programació en
tots els àmbits.
En estos tres mesos ja hem demostrat la nostra manera de treballar i hem gaudit de campus
multiesportius, escoletes d’estiu, concerts de
cambra, jazz, exposicions, intercanvis amb
els pobles agermanats, actes per a joves, inici
del curs en el Conservatori, l’Escola d’Adults,
tallers per a majors, etc. i hem gaudit d’unes
festes molt especials, les festes del nou govern
de les quals teniu ací un ample reportatge.
Tindrem moltes ocasions per a parlar pels
nostres carrers i ja sabeu que la porta de l’Alcaldia continuarà oberta estos anys perquè, per a
mi, les persones que viviu al nostre poble i les
vostres preocupacions són el més important.
Eva Sanchis
Alcaldessa de Godella

twitter.com/Godella

www.youtube.com/telegodella

instagram.com/ajuntamentgodella

Subscriu-te al butlletí d’informació digital de l’Ajuntament de
Godella i mantin-te informat de tota
l’actualitat del municipi, l’agenda
cultural i altres dades d’interès.
Totes les setmanes, a la teua bústia
de correu electrònic. Dirigeix la teua
sol·licitud a premsa@godella.es

Descarrega’t l’app Agenda
Cultural de Godella i gaudiràs del
calendari d’activitats del poble de
manera automàtica al teu dispositiu
mòbil (telèfon intel·ligent o tauleta)

Ajuntament de Godella
(C/ Major, 45)..............................963 638 056
Centre Cultural Xicranda
(C/ de Manel Tomás, 2)....... 963 642 952
Casal Jove alMatadero
(C/ de l'Escorxador, s/n).......963 901 139
Poliesportiu Municipal

Paco Arándiga

paco.arandiga@godella.es

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

COMUNICACIÓ
AGERMANAMENT
1r TINENT D’ALCALDIA

Centre de Serveis Socials

COMPROMÍS

(C/ Major, 83).................................963 641 152
Piscina Municipal................963 160 193
Jutjat de Pau...........................963 636 566

VisitEs. Dj, de 17 a 18.30 h, amb cita.
CentrE. Ajuntament.
TelÈfon. 963 643 006

Tatiana Prades

Joan Alonso

Salvador Soler

salvador.soler@godella.es

Joan Cardo

joan.alonso@godella.es

CULTURA
FESTES

PERSONAL
MODERNITZACIÓ

BENESTAR SOCIAL
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ

COMPROMÍS

COMPROMÍS

PSPV-PSOE

JOVENTUT
BIBLIOTECA
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ
4t TINENT D’ALCALDIA

VisitEs. Vesprades, amb cita prèvia.
CentrE. Centre Cultural Xicranda.
TelÈfonS. 963 643 006

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

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

tatiana-prades@godella.es

Centre d’Art Villa Eugenia

Joan Cardo@godella.es

ESQUERRA UNIDA
VisitEs. Vesprades, amb cita prèvia.
CentrE. Centre Cultural Xicranda.
TelÈfonS. 963 643 006.

(C/ de Peset Aleixandre, 44).... 963 630
002
Centre de Salut......................961 926 280

Benestar social

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

AEDL

Policia Local............................670 373 408

Participació

Ferrocarrils GVA.................963 974 040
Ag. Local Tributària..........963 160 115

Medi ambient

Recollida Residus..............963 527 080

Joventut

Emergències / Protecció Civil.......112

Teresa Bueso

Fernando Oliveros Reme Cataluña
fernando.oliveros@godella.es

reme.catalunya@godella.es

Guàrdia Civil Trànsit.......963 695 899

EDUCACIÓ
IGUALTAT
2n TINENT D’ALCALDIA

ESPORTS
TRÀNSIT I OBRES
PROTECCIÓ CIVIL

HISENDA
SANITAT
3er TINENT D’ALCALDIA

MEDI AMBIENT
PARTICIPACIÓ
AGRICULTURA

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

PSPV-PSOE

PSPV-PSOE

CANVIEM ENTRE TOTS

CANVIEM ENTRE TOTS

VisitEs. Vesprades, amb cita prèvia.
CentrE. Centre Cultural Xicranda.
TelÈfonS. 963 643 006.

VisitEs. Amb cita prèvia.
CentrE. Poliesportiu.
TelÈfon. 963 638 056

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

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

Policia Nacional...................963 539 593
Guàrdia Civil................062 /963 174 660

teresa.bueso@godella.es

Mamen Esteve

mamen.esteve@godella.es

Ambulàncies............................963 677 375
Urgèncias mèdiques...........................085
Violència de gènere................................016

Trànsit i obres
Educació
Festes
Cultura
Esports
Hisenda
Sanitat
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Urbanisme

Accès al parc de la Devesa.

Godella abona els
primers 800.000
euros a les monges
lPARC DE LA DEVESA
L’Ajuntament de Godella va
abonar el primer pagament
a la Congregació del Sagrat
Cor de Jesús el passat mes de
maig, dins dels termes que
fixa l’acord a què van arribar
ambdues parts per a executar
la sentència per l’expropiació
del parc de la Devesa i que va
aprovar el Ple el 26 de febrer de
2015. La primera anualitat va
ser la més elevada, va ascendir
a 800.000 euros i «s’ha cobert,
tal com es va explicar en el seu
moment a la ciutadania, sense
perjudici de la seua qualitat de
vida, de cap dels serveis que
oferim ni de cap de les persones que els presta», va assegurar Salvador Soler, regidor
d’Hisenda en aquell moment.
El mateix regidor i els departaments de Tresoreria i
d’Intervenció van donar fe
de la consignació de l’import
que es va realizar en quatre
terminis. Un, el 23 de febrer,
de 250.000 euros; un segon
de 200.000 euros, ingressat el
10 de març; el tercer, també de
200.000 euros, el 5 de maig i,

finalment, el quart per valor de
150.000 euros.
«Malgrat les reticències, les
desconfiances i la incredulitat
d’alguns veïns i partits polítics, hem demostrat que quan
acceptàrem aquest acord era
perquè podíem garantir que no
s’anava a reduir la qualitat de
vida de la nostra ciutadania»,
va recordar Soler.
L’acord aconseguit establia
que 9.384,88 m² dels 26.087,42
m² totals els mantenia en propietat la Congregació i es descomptaven del preu final. A
canvi, el Sagrat Cor va acceptar el pagament fraccionat en
15 anys i reduir els interessos
de manera que el preu total
va passar dels 18 milions (més
els interessos que s’aniran generant, a raó d’uns 500.000
euros 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 pròxim termini haurà
d’abonar-se abans del 31 de
maig de 2016, però l’import ja
es reduirà considerablement,
fins als 500.000 euros.

Al·legacions al Port
Mediterrani
lEl 25 de juny, la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient anuncià que sotmetia de nou a consulta pública el Pla d’Actuació Territorial
Estratègica (PATE) del Port Mediterrani de Paterna.
Fa ja més d’un any que es
va obrir un període de consulta en què Godella va plantejar
una sèrie d’al·legacions que no
van ser contestades. Entre altres, es considera que la conselleria competent no ha resolt,

amb audiència prèvia a Godella com estableix la llei, sobre
la viabilitat de la iniciativa i que
no s’ha presentat una justificació de l’Actuació Territorial
Estratègica en matèria d’interès general, de paisatge i medi
ambient ni de localització selectiva. A més, l’actuació afecta
directament a Godella i discorre per sòl classificat com a no
urbanitzable, a 200 metres de
la zona 24 Ermita Nova, de sòl
urbanitzable no programat.

Accès a les urbanitzacions de Santa Bàrbara II i III fase.

El Suprem retrau a
Rocafort el tancament
«arbitrari» d’un carrer
lsentència
Sis anys després que l’Ajuntament de Godella i la comunitat de propietaris de la Urbanització La Bonaigua presentaren sengles recursos
contra la privatització d’un
vial per part de l’Ajuntament
de Rocafort, la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (TS) ha anul·lat
per «arbitrària» la decisió
del consistori veí de limitar
l’accés d’una via pública de
la urbanització Santa Bàrbara, que connectava amb Godella, per a transformar-la
en un carrer privat. Per a tal
fi, la corporació va resituar
diverses zones verdes «sense criteri d’interès públic». A
efectes pràctics, la sentència
tindrà poca repercussió per
a Godella ja que, en aquest
interval de temps, la milionària actuació en la CV-310,
ha arrasat amb els accessos
en lliça. Els recursos, que
havien sigut desestimats pel
Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana,
no solament han sigut admesos pel Tribunal Suprem sinó
que han sigut la base per a
una sentència especialment
dura contra la decisió que va
prendre l’Ajuntament de Rocafort, en 2009, d’aprovar la
modificació del Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU)
de Rocafort per canviar l’ús
del vial públic.

El consistori de Godella
i la comunitat de veïns més
afectada van interposar un
recurs en considerar que
la resolució corresponia a
interessos privats contraris
a l’interès general que tota
administració pública ha de
perseguir.
Els veïns també al·legaven que la modificació
pretenia que el vial fóra de
trànsit restringit en l’accés
a la urbanització de Santa
Bàrbara de Rocafort, de manera que únicament els seus
residents hi podien accedir,
cosa que perjudicava la resta
del veïnat.
Desviació de poder

Finalment, l’alt Tribunal ha
donat la raó al consistori de
Godella i a la Comunitat de
Veïns en estimar que la decisió de l’Ajuntament de Rocafort va suposar «desviació
de poder» i va ser «arbitrària», «moguda per interessos espuris».
Sobre aquest tema, indica que també va haver-hi una
desviació de poder, «clara i
patent», en el règim establit
en la variació del planejament per a la reubicació de
les zones verdes, partint del
fet que la reordenació i l’atomització de les noves zones
verdes «està dejuna de tota justificació material que
s’inspire en la concurrència
d’un interès públic per als
ciutadans diferent del que

va justificar la seua situació
originària i que aconselle la
necessitat o conveniència
del canvi de localització que
es duu a terme».
Per tant, el tribunal remarca que la modificació
donava lloc a la privatització de la utilització d’un
element del viari públic.
«Tenen raó en la seua denúncia els recurrents, ja que
la modificació escomesa en
el planejament municipal, a
més de la desviada finalitat
que la impulsa, és materialment arbitrària en la decisió
que adopta des de la perspectiva del seu allunyament
de les regles elementals de
la justícia, la lògica i la raó»,
remarca la decisió d’una de
les sentències.
El Suprem constata que
en la modificació del PGOU
de Rocafort hi ha un «designi
desviat», perquè es va orientar a satisfer «un fi purament
privat, en perjudici de les finalitats públiques, mitjançant
la privatització de facto de la
utilització d’un element de
la xarxa viària pública» per a
afavorir els propietaris de la
urbanització Santa Bàrbara.
Respecte a les zones verdes, el Suprem indica que la
nova zonificació no es troba
prevista per l’Administració,
la qual cosa «deixa en la incògnita tota explicació sobre
per què se substitueix» una
zona verda per «un conjunt
dispers de parcel·les».
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L’equip de govern al complet en el dia de la presentació davant els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament.

Compromís, PSOE, CET
i EU: revaliden el pacte
d’esquerres a Godella

lPOLÍTICA
La candidata a l’Alcaldia per
Compromís, Eva Sanchis, presidirà els pròxims quatre anys
l’Ajuntament de Godella gràcies a l’acord al qual van arribar
els quatre partits d’esquerres
(Compromís –4 regidors–,
PSOE –3 regidors–, Canviem
entre tots i totes Godella –2
regidors– i Esquerra Unida –1
regidor–). Es revalida així, per
tercera vegada consecutiva, la
coalició progressista que, en
aquesta ocasió, passarà de tripartit a quatripartit. Encara

“

ens trobem
davant nous
temps per a
la política i
noves formes
de construir el nostre
futur, i la nostra meta
serà sempre avançar
cap a una societat més
justa”

Eva Sanchis

alcaldessa de godella

que no calia el suport d’EUPV per a obtenir la majoria,
la decisió d’incorporar el seu
representant a l’equip de govern va ser unànime des del
principi com també el fet que
no hi hauria Alcaldia rotatòria –com en els últims quatre
anys– i que aquesta recauria
en la força més votada d’esquerres, Compromís.
«Vull reconèixer a la meua família el sacrifici que fa
diàriament i la seua preocupació constant», va comentar l’alcaldessa, visiblement
emocionada, en el seu dis-

curs d’investidura, i va recordar que «ens trobem davant
nous temps per a la política i
noves formes de construir el
nostre futur, i la nostra meta
serà sempre avançar cap a
una societat més justa».
El partit que va aconseguir més vots el 24 de maig,
no obstant això, –encara que
amb un considerable descens
respecte d’eleccions anteriors– havia sigut el PP –5 regidors– que està acompanyat,
en la bancada de l’oposició,
per Ciutadans –2 regidors. El
portaveu dels populars, José

María Musoles, va dirigir les
seues paraules més dures als
socialistes, a qui va retraure
la seua decisió d’associar-se
amb Compromís, CET i EU.
«Fem responsable el PSOE de
tot el que puga passar per haver deixat el Govern en mans
de l’esquerra més radical»,
va assegurar. Salvador Soler,
portaveu dels socialistes, va
respondre «sorprès per la intervenció del líder popular»
que «nosaltres mai eludirem
la nostra responsabilitat i estem molt orgullosos de poder
dir que hem consolidat que,
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lEL PLE DE GODELLA

Ventas	
  
2015
lRESULTATS ELECTORALS DEL 24 DE MAIG DE

Eva Sanchis
COMPROMÍS

Ciutadans
2 regidors

PP
5 regidors

CET
2 regidors

Paco Aràndiga
COMPROMÍS
Joan Alonso
COMPROMÍS

5

PP	
  

PSOE	
  

EU
1 regidor

EUPV	
  

PSOE
3 regidors

Compromís
4 regidors

Tatiana Prades
COMPROMÍS

Compr
CET	
  
C's	
  

Salvador Soler
PSOE

UPyD	
  

Teresa Bueso
PSOE
Fernando Oliveros
PSOE

lCOMPARATIVA EN VOTS. ELECCIONS 2011-2015
3.138

Reme Cataluña
CET
Mamen Esteve
CET

2.058

Joan Cardo
Esquerra Unida

1.872

1.554

José Mª Musoles
PP

1.164
864

Raquel Sánchez
PP
en aquest poble, durant 12
anys, hi haja un govern d’esquerres que permeta la gent
viure millor; però, sobretot,
estic orgullós perquè la meua filla, avui, està orgullosa de
mi». Joan Alonso, com a nou
portaveu de Compromís, va
destacar que «assistim a un
apoderament històric de la
societat i treballarem per la
transparència i per la defensa del territori, que és el que
la gent ha demanat en les urnes». Disposat a col·laborar
«pel bé de Godella, des de
la humilitat de les persones
que estimem la nostra terra»,
es va mostrar Sento Cotanda
(Ciutadans) mentre que Carmen Esteve (CET) va recordar
el seu compromís «amb les
persones i, fonamentalment,
amb les més necessitades».
Finalment, el portaveu d’EU,
Joan Cardo, va explicar el sentit del seu vot i la seua entrada
en el Govern i va agrair a la
resta de forces de l’esquerra
que «des del primer dia van
comptar amb nosaltres i ens
van dir que havíem d’estar
en les negociacions i formar
part del Govern; i estem ací
perquè un pacte implica maduresa política».

883
770

José Luis Martí
PP

702
625
119

Carina Ferrer
PP
Vicente Estellés
PP
Sento Cotanda
Ciutadans
Vicente Calatayud
Ciutadans
Redistribució de les àrees:
Compromís: Alcaldia, Urbanisme, Personal, Modernització,
Mancomunitat, Contractació,
Serveis Municipals, Cultura i
Festes, Comunicació i Agermanament.
PSPV-PSOE: Benestar Social,
Promoció de l’Ocupació, Igualtat, Educació, Esports, Trànsit,
Obres i Protecció Civil.
CET: Hisenda, Sanitat, Participació Ciutadana, Agricultura i Medi
Ambient
EU: Joventut, Biblioteca i Promoció del Valencià.

PP

Compr.

PSOE

C

CET

EU

UPYD

La dreta s’afona i
l’esquerra es redefineix
L’arc parlamentari del ple municipal de
Godella dibuixa el panorama més desequilibrat dels últims anys amb un equip de
Govern format per 4 partits (Compromís,
PSOE, CET i EU) que acaparen 10 dels 17
regidors de l’Ajuntament. Una majoria folgada davant l’oposició formada pel Partit
Popular i Ciutadans.
Destaca també la gran quantitat de
cares noves que s’estrenen en la política
municipal. Dels 10 regidors amb responsabilitats de govern, només 3 tenen experiència d’altres anys (Eva Sanchis i Paco Aràndiga –Compromís–, i Salvador Soler –PSOE–).
Mentre que, en l’altra banda de l’hemicicle,

repeteixen únicament, per part del PP, José
María Musoles i José Luis Martí. L’única
formació de les que es presentaven que
s’ha quedat sense representació al ple ha
sigut UPyD. Comparat amb els resultats de
fa quatre anys, tots els partits tradicionals
perden pes específic. El més acusat és el
cas del PP, al qual l’han votat vora 1.100
persones menys (un terç del seu electorat).
El PSOE es deixa 700 vots en el camí, que
són els que arreplega Compromís. S’incorporen amb força Ciutadans, amb 883 vots,
i Canviem Entre Tots i Totes Godella, amb
770. L’abaixada d’EU (73 vots menys que en
2011) el fa perdre un regidor.
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Medi ambient i agricultura

Sensibilització i responsabilitat
per a «evitar aquesta imatge»
els 13.125 habitants de godella generaren 6.522 tones de residus en 2014
lMEDI AMBIENT
Violoncels fets d’una llanda
d’oli, fusta i velles culleres
com a clavilles. Violins amb
velles forquetes, saxofons amb
culleres i botons o una flauta
fabricada a partir d’un tub
d’aigua, monedes i coberts.
No es tracta d’una pel·lícula
de ficció sinó de l’Orquestra
d’instruments reciclats de Cateura a Paraguai, un projecte
musical per a la reinserció
social de joves i la protecció
ambiental que ha estat de gira donant concerts durant els
últims anys a més de 30 països
(https://www.youtube.com/
watch?v=eff40ou63-q).
I és que parlar de reciclatge és molt més que separar la
brossa, i projectes com el de
l’Orquestra de Cateura i molts
altres naixen de la conscienciació, cada vegada major, dels
ciutadans, sobre la necessitat
de reduir, reutilitzar i reciclar,
les 3 primeres erres de l’ecologisme que, amb el temps,
s’han ampliat a 5 i fins a 7 (reflexionar, rebutjar, reduir, reutilitzar, reciclar, redistribuir i
reclamar).
Aquesta tendència a l’alça
de responsabilitat cívica ha
de trobar resposta en les administracions per a facilitar la
col·laboració en la gestió de les
brosses.
L’Ajuntament de Godella
es va enfrontar l’any passat a
6.522 tones de residus, generats pels 13.125 habitants que
vivim al municipi. Només en
brossa orgànica, cadascun
de nosaltres produïm 1 kg de
brossa al dia.
cost dels serveis

El tractament dels residus sòlids urbans, matèria orgànica,
restes vegetals i voluminoses,
és realitzat per l’Entitat Metropolitana per al Tractament
de Residus (EMTRE). El cost
d’aquest servei el sufraga el
ciutadà a través de la taxa
per la prestació del Servei
Metropolità de Tractament i
Eliminació de Residus Urbans
(taxa TAMER) que s’inclou als
rebuts de l’aigua potable. La
quota anual està en funció de
si és un domicili particular,
una comunitat de veïns o una
activitat econòmica, i del seu
consum anual d’aigua. La mitjana de la quota a pagar per

un domicili particular que
consumeix anualment entre
66 i 195 metres cúbics d’aigua
és de 116,76 €/anuals. L’import
recaptat per la TAMER al municipi de Godella, en 2014, va
ser de 561.778,46 €.
L’empresa TETMA és l’encarregada de realitzar en el
municipi la recollida de residus sòlids urbans, la recollida selectiva de matèria orgànica, de residus voluminosos, de restes vegetals i dels
contenidors viaris d’envasos
lleugers i els de paper i cartó.
A més, realitza el servei de
neteja viària que consisteix
en: neteja de carrers, mante-

niment de papereres, neteja
de grafits, retirada de cartells, neteja de pipicans, etc.
Açò va suposar una despesa
per al municipi de 783.280,42
€, més IVA, el passat any, dels
quals l’Ajuntament, va recaptar 529.954,75 € mitjançant el
cobrament dels rebuts municipals de brossa.
La recollida selectiva d’envasos lleugers i de paper i cartó es realitza també en una
segona modalitat de porta a
porta per a col·legis, restaurants, etc., que la duu a terme
la cooperativa El Cuc (Centre
de Recuperació, Coop. V),
amb un abast econòmic en

Residus voluminosos i enderrocs dipositats al carrer.
ANY 2014
Kg de residus
RESIDU SÒLID
URBÀ

4.725.420

ORGÀNIC
SELECTIU

179.040

RESTES DE
PODA

977.920

RESIDUS VOLUMINOSOS

120.960

ENDERROCS,
PNEUMÀTICS

lEls residus orgànics selec-

tius corresponen al servei de
recollida de grans productors,
com ara bars, restaurants,
tendes de venda de fruita i verdura, menjadors comunitaris…

lLa recollida de restes
1.880

ENVASOS
LLEUGERS

107.147

PAPER I CARTÓ

182.223

VIDRE

201.141

ROBA

26.616

TOTAL ANUAL

lEls Residus Sòlids Urbans

(RSU) és la brossa domèstica
que s’arreplega diàriament a
partir de les 22 hores.

6.522.347 Kg

vegetals i voluminosEs són

serveis que s’han de sol·licitar
al telèfon 963 527 080 de 8.30
a 17 hores. S’han de traure els
dimecres a la nit o abans de
les 7.30 del matí del dijous, a la
porta del domicili.
També hi ha els contenidors
grocs per als envasos lleugers,
els blaus per a paper i cartó,
els iglús verds per al vidre i els
punts de recollida d’oli usat
domèstic, piles, peretes i roba.

el període anual de 2014 de
31.352,16 €, IVA no inclòs.
En total es van arreplegar
107 tones d’envasos per a ser
reciclats per l’entitat ECOEMBES, juntament amb 182 tones
de paper i cartó.
No obstant això, la correcta gestió no suposa sempre
un cost per al ciutadà, d’ací
la importància i la insistència
a procurar tractar els residus
correctament a través de la
participació de tots.
El servei de recollida de vidre, per exemple, que realitza
l’entitat ECOVIDRIO, es fa mitjançant un conveni la modalitat del qual és la recollida per
part d’aquesta entitat sense
cost per a l’Ajuntament.
L’empresa TEXLIMCA de
roba usada realitza el treball a
cost zero, si bé, per cada quilogram de roba dipositada en
els contenidors, es destina la
quantitat de 10 cèntims d’euro per a diverses associacions
socials locals. I se’n van arreplegar 26 tones el passat any.
ECOEMBES, l’empresa recicladora de paper i cartó i
dels envasos lleugers, té una
compensació econòmica cap
al municipi en funció del conveni per estar adherida a la Generalitat Valenciana. En 2014,
aquesta compensació econòmica va suposar per a les arques del municipi un total de
38.092,63 €, IVA no inclòs.
«Des de la Regidoria de Medi Ambient volem anar un pas
més enllà en la millora contínua dels serveis a la ciutadania
i som conscients que fomentar
una correcta separació i gestió
dels residus que generem revertirà en una millor qualitat
de l’aire, una terra millor gestionada i unes aigües subterrànies i superficials més netes,
en resum, en un entorn més
saludable per a tots», comentà
la regidora de l’Àrea, Mamen
Esteve.
La següent mesura que
s’engegarà serà la instal·lació
de contenidors vegetals en la
zona de Campolivar, per intentar solucionar un problema
que, malgrat haver-se intentat
regular mitjançant una ordenança municipal que data de
l’any 1994, no s’ha pogut aconseguir.
Els serveis tècnics de
l’Ajuntament, juntament amb
l’empresa encarregada de la

recollida, han comprovat
que la immensa majoria dels
dipòsits es realitzen sense
sol·licitud, sobrepassen les
quantitats i dimensions admeses i es dipositen en qualsevol lloc, qualsevol dia i a
qualsevol hora de la setmana.
En el municipi de Godella hi ha un total de 2.251
habitatges enjardinats, que,
segons les restes vegetals recollides en 2014 (977.920 kg),
van generar l’any passat una
mitjana de 434 kg de residus
per habitatge. «Això és el
més greu del cas –assenyalà
Esteve– ja que el volum de
residus vegetals recollits és
superior a la mitjana d’altres
poblacions amb les mateixes
característiques d’habitatges enjardinats, per la qual
cosa se sospita que arriben
al nostre municipi restes vegetals que no són pròpies;
en conseqüència, el cost del
servei és més elevat, no es
pot realitzar correctament i
sempre queden residus a la
via pública».
Per tractar d’evitar aquests
inconvenients, TETMA ha
proposat, com a millora de
la seua oferta, la implantació
d’un servei especial de recollida per a aquests residus
en la zona, sense cost afegit.
Consisteix en la instal·lació
de 75 contenidors especials
per a restes vegetals, de 1.700
litres de capacitat. L’obertura
es realitzarà mitjançant una
targeta especial personalitzada, que se subministrarà a
cada veí de manera gratuïta.
Aquesta obertura quedarà
registrada informàticament
cosa que permetrà l’accés al
registre d’usuaris que realitzen correctament la retirada
d’aquests residus. D’aquesta
manera es podran dipositar
les restes en els contenidors
qualsevol dia de la setmana i
s’arreplegaran de forma efectiva, complint les ordenances
municipals, sense cost afegit.
«Una experiència amb la
qual pretenem iniciar un nou
cicle d’intercanvi i de difusió
d’idees que, si no ens porten a crear iniciatives com la
de l’Orquestra d’instruments
reciclats de Cateura de Paraguai, ens ajudaran a millorar
els nostres hàbits quotidians»,
conclogué la regidora de Medi
Ambient.

bim

Godella
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El Mercat continua
amb la seua
programació regular
lVENDA DIRECTA
Després d’un parèntesi al
mes d’agost, el passat 5 de
setembre, el Mercat de Venda Directa de Godella recuperà la seua activitat frenètica
amb la nova programació en
la qual la música i la gastronomia seran les protagonistes
dels pròxims mesos.
El mes d’octubre començarà amb el contacontes La
colla pesigolla salvem el mercat!!!, amb Ysa Cruz. El cap
de setmana següent, tindrà
lloc el taller de panellets per
a la Mocadorada amb Les Marietes Arteco. Cuca Balaguer
serà l’encarregada del taller
artesanal del dia 17 i, el 24,
Dani Miquel farà les delícies
dels més xicotets –i dels que
no ho són tant. El mes es
tancarà el dissabte 31 amb el
taller d’hort vertical que serà
a càrrec de Sembra en Saó.
Per a inaugurar la nova
temporada, el Mercat va incorporar un nou servei de
bar cafeteria que ofereix la
foodtruck Pimentó Torrat i
que estarà present de forma
permanent tots els dissabtes.
A més, va incrementar la presència de col·lectius com ara
Bostezo i parades novedoses
com la de Los Madrazos i les
seues antiguitats.

Mamen Esteve, durant la reunió.

Godella, «città slow»
lestil de vida

La foodtruck Pimentó torrat estarà els dissabtes al Mercat.

El Jipi del Arroyo, en directe.

El singular però captivador Jipi del Arroyo va actuar el dia 12 amb un concert
acústic i el 19 es dedicarà el
matí al taller de llets vegetals
(civada, soia i arròs) oferit per
Monvital. El mes es tancarà
amb la Festa de la Tardor que
se celebrarà el 26 de setembre amb activitats que aniran
des de les 10 fins a les 14 h.
Les albades, la dolçaina i el
tabal, amb Arrop i Tallaetes
(Tatiana Prades i Joan Esgarramanetes), el circ amb Kanijo i Xispa (la Jarana Circo) i el
concert de Besarabia i el grup
godellenc de Skatuttipresto
completaran el cartell.

El passat divendres 11 de setembre, el Centre Cultural
Xicranda va acollir la reunió
convocada per les regidories
de Sanitat i de Medi Ambient
en què es plantejà a la ciutadania la proposta que Godella
s’incorpore al moviment Ciutats Lentes. «Enganxar-nos al
moviment Città Slow (basat
en el moviment Slow Food)
suposa rebel·lar-se contra la
tirania del temps que ens obliga a viure per a treballar –va
comentar la regidora de Sanitat, Remedios Catalunya–, fer
coses a tota hora i sentir-nos
contínuament atabalats».
Qualsevol ciutat no pot ser
una città slow en sentit estricte. «Entre els requisits està el
fet de tenir menys de 50.000
habitants i complir un manifest de 55 criteris, tals com
reduir el soroll i el trànsit,
augmentar les zones verdes i
les illes per als vianants, donar suport als agricultors de
la localitat i a les tendes, als

mercats i restaurants perquè
venguen els seus productes,
promoure una tecnologia que
protegisca el medi ambient,
preservar l’estètica i les tradicions culinàries de la localitat
i fomentar l’esperit d’hospitalitat i bon veïnatge», explicà
la regidora de Medi Ambient,
Mamen Esteve.
A Espanya, hi ha una associació espanyola de città slow
anomenada Xarxa Estatal de
Municipis per la Qualitat de
Vida i té sis ciutats adherides:
Begur, Bigastro, Lekeitio, Mungia, Pals i Rubielos de Mora.
«Podríem començar per alguna cosa ben senzilla –va concloure la ponent, Irene Ferré
i posar flors als balcons».
La reunió es tancà amb el
compromís de continuar els
contactes per aprofundir en la
possibilitat real que Godella es
transforme en una città slow.
També es va obrir un correu
perquè qualsevol persona
puga aportar els seus suggeriments a mediambient@godella.es.

El TTIP es debat Torna a Godella Godella subscriu
Premi «El
l’agroecologia l’Acord de Vera
Periódico de Aquí» al Mercat
lEl projecte de comerç de productes
saludables i sense intermediaris que Godella va engegar fa cinc anys continua
arreplegant reconeixements. L’últim
a sumar-se a valorar els beneficis del
Mercat de Venda Directa després de la
Universitat de València i la Diputació va
ser El Periódico de Aquí en la seua segona gala anual celebrada al Puig. L’alcaldessa, Eva Sanchis, va lliurar el guardó
a la regidora de Medi Ambient que va
impulsar el projecte, Lola Sánchez.

lEl vicepresident d’Attac, Associació
per la Taxació de les Transaccions
Financeres i per l’Acció Ciutadana,
Alberto Martínez, va oferir una xarrada al Mercat de Venda Directa sobre els efectes i els procediments del
TTIP, «un tractat que s’està negociant
a porta tancada entre la UE i els EUA
–segons Martínez– l’objectiu del qual
és posar les nostres vides, els nostres
drets i el nostre planeta al servei de les
grans empreses».

lGodella acollirà les II Jornades per la
Terra i l’Agroecologia els dies 16 i 17 d’octubre de 2015. Aquesta segona edició de
les jornades estarà dedicada als menjadors escolars ecològics i comptarà amb
Nani Moré –cuinera i fornera catalana
presidenta de l’associació Menjadors
Ecològics i directora del documental El
plat o la vida. Durant les jornades es farà
la presentació pública de la nova associació godellenca Horta Encesa. A més,
es podrà gaudir d’una paella ecològica.

lEls dinou municipis que componen la
zona de producció de xufa de València
van signar l’Acord de Vera, un manifest
de defensa de l’orxata i la xufa de València amb denominació d’origen. Godella,
representada per la seua regidora de
Medi Ambient i Agricultura, Mamen Esteve, i per l’alcalde accidental i regidor
de Comunicació, Francesc Arándiga,
van subscriure el pacte després d’haver
visitat els camps de xufa de la partida de
Vera, a l’horta d’Alboraia.
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La batucada Kibombó va obrir la Setmana de la Joventut amb força i molt de ritme.

Cinema, teatre, música... en
la Setmana de la Joventut
la setmana de la joventut s’ha celebrat aquests dies amb un notable èxit de participació
lJOVENTUT
Godella es troba immersa en
una allau d’activitats dirigides
als joves de la localitat que,
encara en el moment de tancament d’aquesta publicació,
s’estaven celebrant a l’antic
escorxador municipal que
enguany commemora el seu
centenari.
«Treballar per l’oci saludable dels joves és invertir en el
seu i en el nostre futur –va comentar el regidor de Joventut,
Joan Cardo–, és enriquir les
seues experiències i aproximar-los a un estil de vida que
els permeta tindre opcions de
prosperitat, és compartir valors i inquietuds que beneficien
el seu sentit de justícia i d’igualtat i és, en conseqüència, posar
ciments per construir una societat millor. En aqueixa direcció
treballem i en aqueix sentit està plantejada aquesta Setmana
de la Joventut».
El dia inaugural, el dilluns
21, la batucada Kibombó obrí
els actes d’una setmana inten-

Alerta Roge enamorà els assistents.

sa. A continuació, Alerta Roge
va oferir el seu espectacle familiar Teatre de circ. El carismàtic
personatge «artista polipatètic
i faedor de gestes atzaroses»,
tal i com ell mateix es defineix,

es desviví per sorprendre, per
impressionar, per enlluernar el
nombrós públic que va acudir
al Casal Jove. El grafiti ocupà
la segona jornada amb un taller teòric i pràctic que tingué

El públic, a l’antic Escorxador.

Borja Penalba, «De mà en mà».

lloc durant tota la vesprada del
dimarts.
El dimecres, l’empresa
Clarió permeté als més menuts
gaudir amb els seus grans jocs
de fusta mentre que, a pocs
metres es disputaven els jocs
de taula com ara el truc i també
els campionats de ping-pong i
de bàsquet 3x3.
En l’equador, Francesc
Anyó i Borja Penalva feren una
parada per gaudir de la poesia,
la música i la gastronomia amb
la Picadeta Estellesiana i el concert recital musicat d’Estellés

De mà en mà. També el dia 25,
la música va ser la protagonista. A les 22.30 h, Contraband
i la Trocamba Matanusca, a la
mitjanit, prepararen un cap de
setmana dedicat al cinema de
terror, amb la presentació del
Festival Catacumba i la projecció d’alguns dels curtmetratges que concorreran a l’edició
número 13 d’aquesta singular
proposta, referent a la Comunitat. El diumenge, per a tancar
la Setmana i recuperar forces,
un taller de sushi dirigit a persones d’entre 14 i 40 anys.

bim

Godella
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Nou èxit
del torneig
d’escacs de La
Burra Vella

Un dels grups en la visita a Pixar i diferents tallers.

L’Escoleta d’Estiu
acull 235 xiquets
la visita a pixar, el més recordat
lescoleta d’estiu
La pintura, l’arquitectura, l’escultura, la música... i fins i tot
el cinema van tindre un paper
protagonista en l’edició d’enguany de l’Escoleta d’Estiu organitzada per la Regidoria de
Joventut, en la qual van participar 235 xiquets. Amb les set
arts com a leitmotiv, els monitors de l’Espai Jove van fer
que el mes de juliol «fóra inoblidable per als més menuts
amb centenars d’activitats,
tallers i propostes d’entreteniment, oci i diversió», segons
va comentar el responsable de
l’Àrea, Joan Cardo, en una de
les seues visites a les instal·lacions del col·legi públic Cervantes, on es va desenvolupar
l’activitat. A més, van vore
pel·lícules, van llegir, nadar... i
fins i tot van visitar l’exposició
Pixar, 25 anys d’animació, a la
Ciutat de les Arts i les Ciències, i van rebre artistes com Ra-

quel Aguilar i Antonio Antón,
que van traure «el talent que
tots ells porten dins».
«L’Escoleta cobreix dues
línies fonamentals –va assenyalar Cardo–, d’una banda,
permet la conciliació laboral
a les famílies i ofereix una
alternativa d’oci saludable a
xiquets i xiquetes i, per una
altra, ofereix als nostres joves
una opció laboral en la qual
demostren la seua responsabilitat i autoexigència».
De les 235 persones que es
van beneficiar d’aquest servei, 178 eren de Godella i la
majoria van sol·licitar l’horari
de 8 a 15 hores. També la majoria van optar per gaudir de
la piscina municipal –servei
inclòs en la inscripció–; quant
al menjador, pràcticament un
50 % de l’alumnat va fer-ne ús.
L’Escoleta acull joves d’entre 3
i 12 anys, encara que la franja
d’edat més nombrosa es trobava entre els 4 i els 7 anys.

lEl torneig d’escacs La
burra pensant, organitzat
per la Burra Vella, el Club
d’Escacs de Montcada i
la Regidoria de Joventut,
va erigir Francisco Sánchez Sáez en campió de la
tercera edició d’aquesta
cita que, cada any, reuneix més persones aficionades a aquest esport.
En aquesta ocasió, 43
jugadors van participar
durant el matí de dissabte passat, 30 de maig, en
la marató mental que van
suposar les cinc rondes
celebrades a les instal·lacions del Casal Jove amb
el sistema suís, l’aleatori
de Fischer (Fischer Random) i, com no, el clàssic. Francisco Sánchez
va aconseguir el títol de
vencedor i els 40 euros
del primer premi mentre
que Slodovan Kovacevic
va quedar en segon lloc i
es va emportar 25 euros.
També van obtenir
diferents guardons Sánchez
Villanueva,
amb
Elo<1900; Rafael Company, amb Elo<1700; Luis
Vidal Benavent, sense
Elo, i Alejandro Huguet,
en la categoria especial
per a menors de 12 anys.
Finalment, Jhoel García es
va imposar en el torneig
Fischer.
Va exercir d’àrbitre
Nacho Romero, del Club
d’Escacs de Montcada,
club que també va aportar jugadors al torneig,
així com el Club d’Escacs
de Burjassot i el Club
d’Escacs de Rocafort, que
van col·laborar-ne en la
realització.
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Jurat, premiats i organitzadors del concurs.

Carmen Botello
guanya el I Concurs de
Microrelats de Godella
lBIBLIOTECA
L’escriptora de Tenerife
Carmen Botello va guanyar
el primer premi de la primera edició del Concurs
de Microrelats de Godella,
organitzat per la Biblioteca
Municipal, amb l’obra Trabajo de edición. L’aleshores
regidora de l’Àrea, Francisca Mocholí, va presentar
l’acte de lliurament de premis al costat de les tres persones que van compondre
el Jurat del concurs, Josep
Vicent Domínguez, Rosa
Pastor i Antonio M. Herrera.

Botello va llegir la seua obra
davant el nombrós públic
que va assistir a l’esdeveniment. A continuació, ho va
fer el jove Juan Fernando
Morala Girón qui, gràcies a
El búnker más seguro, es va
adjudicar el premi al millor
text en la categoria local.
El Jurat, que va destacar
el gran nivell literari dels
escriptors, va considerar
la necessitat de concedir,
a més, cinc accèssits, que
van recaure en Miriam Tardón, Raúl Clavero, Salvador
Robles, Borja Criado i Juan
Muñoz.

Ballant al so d’Arrop i Tallaetes. Tatiana Prades i
Joanet Esgarramantes, açò és, Arrop i Tallaetes, van fer
gaudir de valent xiquets i grans en la seua actuació, que
va tenir lloc al centre juvenil Almatadero de Godella el
passat mes de maig.

No hi ha excuses per a no llegir
lLes regidories de Biblioteca i Benestar
Social han engegat una nova campanya de
la Biblioteca a casa. Es tracta d’un servei
la finalitat del qual és eliminar o mitigar
les barreres físiques, geogràfiques, socials,
econòmiques, culturals o de qualsevol naturalesa que impedeixen o dificulten l’accés a la cultura de certs grups de població.
«La biblioteca, entesa com un servei
públic, té l’obligació d’arribar a tots els
usuaris potencials i eliminar la marginació

física que impedisca a aquests l’accés als
serveis bibliotecaris», ha comentat el regidor de Biblioteca, Joan Cardo.
El servei té un caràcter eminentment
social. «Les persones amb alguna discapacitat física, amb mobilitat reduïda o que,
per malaltia, no poden eixir dels seus domicilis, ja siga de manera temporal o permanent, no poden, a més, tenir limitat
l’accés a la cultura», va assenyalar el regidor de Benestar Social, Salvador Soler.
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AlMatadero presenta la
campanya de tallers
lCURSOS I TALLERS
El Casal Jove ha fet pública la
seua oferta de tallers per al
pròxim trimestre amb alternatives artístiques, saludables
i d’oci diverses.
Un clàssic a l’antic escorxador municipal serà el taller
de percussió grupal, dirigit
per Antonio Anto, fundador
de la Batucada Kibombó, que
es realitzarà els dimarts, de 17
a 19 h.
La cantant Elma Sambeat
impartirà el taller de veus, de
manera grupal, amb l’objectiu d’explorar els racons de la
veu, els dijous, de 17 a 19 h.
En el taller de meditació
en moviment es realitzaran
exercicis de txi-kung, de l’escola Neijing i estarà dirigit per
Israel Gondar. S’impartirà els
dijous, de 19.30 a 21 h.
Raquel Aguilar s’encarregarà del taller d’iniciació a la
pintura per a xiquets i joves
d’entre 6 i 17 anys els dimecres, de 17.15 a 19 h.
El teatre tindrà el seu lloc
amb el taller de riure, impartit per Jorge Affranchino, els
dimarts, de 19 a 21 h.
Finalment, el fuster i dissenyador Javi Llorens ensenyarà a crear i desenvolupar
projectes en fusta els dimecres, de 19 a 21 h.
El preu complet de cada taller serà de 60 € i la posada en
marxa estarà condicionada a

L’oferta de tallers inclou taller de riure, batucada, pintura, fusteria...

la inscripció d’almenys 10 persones. Les inscripcions estaran obertes del 8 de setembre
al 2 d’octubre, a alMatadero,

TEATRE D’OMBRES. CAMINA CAMILO.

lloc on, en qualsevol cas, està
disponible tota la informació
dels tallers i de la programació
regular del Casal Jove.

El llenguatge de la llum serví per conèixer Camilo, un xiquet soldat que, el
passat 12 de juny, visità Villa Teresita per conscienciar el món de la realitat
d’aquests xiquets dins de la campanya d’Amnistia Internacional. En l’actualitat,
s’estima que hi ha uns 300.000 menors reclutats en 17 països.

bim

Godella

La cultura
urbana se cita
a Godella

La 3a Jornada
de Teràpies
Naturals

lEl Casal Jove alMatadero,
amb Urban Town i Sweet
Mandes, va organitzar, el
cap de setmana passat, el
I Festival Cultura Urbana.
El parc del Molí i l’antic escorxador van ser les dues
seus on es va desenvolupar
una multitud d’activitats
entorn de la subcultura del
hip-hop. Una pista portàtil
de skate i BMX va permetre que els joves feren les
seues piruetes a la plaça
d’Enric Cullell durant tot
el cap de setmana. Allí va
tenir lloc, la vesprada del
dissabte, el campionat de
BMX i, la del diumenge, el
de skate.
També els grafits van tenir el seu espai amb un taller teòric i un altre pràctic
que es van repartir entre el
dissabte a la vesprada i el
diumenge al matí. Un bon
nombre de participants va
donar color a l’antic llavador de l’horta amb un missatge ecològic.
La nit del dissabte la
va protagonitzar la música
amb la batalla de galls –duels d’improvisacions raperes– i l’actuació del grup
L’Horta Crew.

lLa Burra Vella organitzà,
el dissabte 19 de setembre,
la tercera edició de la Jornada de Teràpies Naturals,
que aprofundí en la medicina tradicional, la meditació
i la relaxació des de primera hora del matí fins a la nit.
Tot va començar amb
una sessió de meditació i
amb la xarrada que, a continuació, oferí José Miguel
Estellés sobre la nutrició
com a eina de salut.
Israel Gondar, acupuntor i coordinador de la cita,
s’encarregà del taller de
meditació en moviment i
ioga nitro passiu i el duo
Elena Fernández i Quique
Oliver del concert de relaxació. Abans del descans
per a dinar, Maggi de Diego i Ana Galbis tancaren el
matí amb un espectacle de
dansa tribal oriental.
De vesprada, el mètode
Bates de visió natural –amb
l’oftalmòloga Amelia Salvador– el diafreo de memòria
corporal –amb el psicòleg i
terapeuta Guillermo Martínez– i les tècniques orientals per combatre l’ansietat
–amb Israel Gondar– tancaren la jornada.

GRAHAM FOSTER. QUARTET DE VELLS ROCKERS.

El veterà rocker Graham Foster va tornar al Casal Jove amb el seu quartet per
revolucionar el multitudinari públic que es va donar cita a l’antic Escorxador.
Foster tancà una nit de música que començà amb l’actuació de Cor Trobat, un
orfeó de Burjassot format per cantants joves de diferents pobles.
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Milers de persones van celebrar
la Trobada d’Escoles en Valencià
Els premis sambori i l’homenatge a ovidi escortaren la fita comarcal
lLA TROBADA
El 26 d’abril, a les deu i mitja
del matí, 3.000 persones es
van congregar al col·legi Cervantes per reivindicar una escola en valencià, acompanyades pels músics de la Banda
del Casino Musical. A la mateixa hora, però en el col·legi
El Barranquet, naixia un altre
cercaviles amb unes altres
3.000 persones que confluïa
amb el primer al carrer Major.
Va arrancar així la XVIII Trobada d’Escoles en Valencià que
va reunir 57 centres educatius
de tota la comarca a Godella.
La jornada festiva va transcórrer sense cap incident,
amb més d’un centenar de
tallers –proposats pels mateixos centres i per col·lectius del
municipi– pels quals es calcula
que van passar prop de 10.000
persones en total. El Club de
Pilota de Godella, l’Associació
Ferroviària de Godella, La Coscollosa, el Grup de Danses la
Font de la Canyada i el Grup de
Danses el Poblet també es van
implicar en la celebració amb
diversos tallers i exhibicions. A
més, es va descobrir el taulell elaborat per Cuca Balaguer
amb motiu de la Ruta Estellés
a què s’ha adherit Godella i en
la qual van participar 10 associacions i entitats amb d’altres
taulells amb fragments d’obres
del poeta de Burjassot, Vicent
Andrés Estellés. Després d’un
dinar de germanor, el grup
Carraixet va tancar la jornada
amb un concert en el qual van
gaudir per igual grans i menuts
amb cançons tradicionals valencianes com ara El tio Pep
se’n va a Muro, La Tarara i el
Joan Petit, entre altres.
Era el coronament a unes
Trobades que van començar
el mes de març amb el concert que van oferir al Capitoli
Miquel Gil i Pep Gimeno, Botifarra, en què va col·laborar
la cantadora local Tatiana Prades. La inauguració de l’exposició de Carles Salvador i dels
cartells de les XXVIII Trobades
a l’Horta Nord, que va tenir
lloc el divendres 17 d’abril, al
Centre Cultural Xicranda, va
ser el primer esdeveniment
de la recta d’arribada en què
es va concentrar la major part
dels actes commemoratius.
Entre els prop de 30 cartells
finalistes, el realitzat per

amfitriona i que, en aquesta
ocasió, va ser per a recompensar el treball del Taller
d’Història Local de Godella.
Finalment, el grup La Douche
va amenitzar la vetlada fins a
ben entrada la nit.
premis sambori

Cercavila encapçalada per dolçainers i diferents professors i regidors de l’Ajuntament de Godella.

Apa i Esteve homenatgen Ovidi.

El carrer Major el dia de la Trobada.

l’alumne del col·legi Sant Bartomeu, Rubén García Esteban,
va presidir l’exposició com a
obra guanyadora en la categoria d’estudiants d’ESO.

A la nit, el centre d’atenció
es va traslladar al col·legi públic Cervantes, on va tenir lloc
un sopar de germanor i l’homenatge que ofereix, com ca-

da any, la Federació d’Escoles
en Valencià a una entitat local
destacada per la seua defensa
del patrimoni històric, artístic i cultural de la població

Homenatge a Ovidi, en el vintè
aniversari de la seua mort
lEl tancament de la Trobada d’Escoles en

Valencià va reunir prop de 400 persones
al teatre Capitoli amb motiu de l’homenatge que Godella va retre al cantant, poeta,
pallasso, actor… Ovidi Montllor. Després del
videoclip Tot explota pel cap o per la pota
interpretat per Ovidi mateix, la periodista
valenciana Amàlia Garrigós va presentar
Josep Aparicio, Apa, que, juntament amb
el guitarrista Ricardo Esteve, va entonar
l’emocionat Homenatge a Teresa. Gent del
Desert, Lupe Catalá i el poeta de Godella
Francesc Arnau i Chinchilla van prendre

el relleu. El director i pianista Josep Manel
Palau va interpretar la seua composició
Obra a Ovidi. Carles Enguix, Hugo Mas i
els Poetes Anònims van enfilar la recta
final d’un espectacle que continuaren Iván
Brull i Saxo Records, Arrop i Tallaetes, els
responsables del programa Kalebarraka,
les Maedeus, Lluís Vicent i el Doctor Dropo
i, finalment, Josep Manel Palau i Tatiana Prades van recordar l’Ovidi en el 20è
aniversari de la seua mort amb M’aclame a
tu i el Grup de Danses El Poblet va tancar la
vetlada amb De manars i garrotades.

El 18, es van lliurar els premis de la setzena edició del
Sambori, al teatre Capitoli.
Prop de 800 persones es van
congregar en una festa literària en la qual es van repartir
35 premis distribuïts entre
l’alumnat de l’Horta Nord de
primer, segon i tercer cicle
de primària, de primer i segon cicle de secundària, de
batxillerat i cicles formatius
i de Formació de Persones
Adultes. A la nit, i malgrat la
inoportuna pluja, els Dimonis de l’Avern d’Alboraia van
realitzar un correfoc molt
concorregut pel carrer Major,
que va servir de prolegomen
al concert oferit per Atzembla, Vadebo, X-Fanekaes i
Besugo, que va tindre lloc a
la plaça d’Enric Cullell.
Durant aquella setmana,
els centres escolars de Godella participants en la Trobada
(Sant Bartomeu, El Barranquet i Cervantes) van rebre la
visita dels contacontes Carles
Cano, Xavi Mínguez, Gemma
Pasqual i Rodamons, i van assistir a l’obra M i les Balenes al
teatre Capitoli.
El 23 d’abril van començar
les trobades musicals amb
desenes de centres educatius
de tota la comarca que es van
perllongar fins a l’endemà
mentre que, a la vesprada, i
coincidint amb la celebració
del Dia del Llibre, es van intercanviar llibres al mercat ambulant que es va situar al parc
de Villa Eugenia; acte que va
estar amenitzat per Dani Miquel i el Capità Llibre. La vespra del gran dia de la Trobada
es va festejar amb un concert
vocal que va reunir els cors de
la Vila i el Lambert Alonso, al
Capitoli, entorn d’un programa de cançons íntegrament
cantades en la nostra llengua,
obres de Joaquín Rodrigo, Jesús Debón, Rafael Talens, Sau
i Rodgers, entre altres. Només
unes hores abans que Godella
fóra literalmente envaïda per
milers de persones que reivindicaren l’escola en valencià.
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Recepció oficial dels estudiants.

Benvinguda de l’alcaldessa i la regidora d’Educació a l’alumnat d’El Barranquet.

Tornada al col·le amb la
gratuïtat dels llibres
inici de curs marcat per l’anunciada gratuïtat dels llibres
lescolars
El 10 de setembre, els col·legis
de Godella tornaren a obrir
les portes per encetar el nou
any escolar. Més de 7.000
persones s’incorporaren a
les classes del poble que té el
major percentatge d’alumnat
de la Comunitat Valenciana.
L’alcaldessa, Eva Sanchis, i la
regidora d’Educació, Teresa
Bueso, van assistir a l’inici de
curs del CEIP Cervantes i del
CEIP El Barranquet per donar
la benvinguda a l’alumnat i al
professorat i revisar les millores comeses durant l’estiu.
Entre les més significatives, al
col·legi El Barranquet destaca l’adequació del magatzem
multiusos i la instal·lació de
portes d’emergència.

lbeques
Per setè any consecutiu,
l’Ajuntament de Godella
es va adherir al programa
La Dipu et Beca, pel qual 21
joves estudiants, majoritàriament de la localitat, tingueren l’oportunitat de realitzar pràctiques formatives
en diferents departaments
del consistori.
Les pràctiques van tindre una durada de dos mesos –juliol i agost– i els joves
s’instal·laren en els departaments
d’Administració,
Informàtica, Cultura, Comunicació, Agricultura, Joventut, Educació, Biblioteca, Esports, Serveis Socials
i Festes, entre altres. L’assignació, assumida per la
Diputació i l’Ajuntament, va
ser, com en anys anteriors,

Lliurament de certificats.

de 500 € mensuals per estudiant en pràctiques.
Entre els criteris de selecció, va prevaldre el fet
d’estar empadronat a Godella, la nota mitjana de
l’expedient acadèmic, el nivell de formació acadèmica
i l’adaptació del perfil a la
beca convocada.

Entrada al col·le del Cervantes, el primer dia.
Casuística

LLIBRES GRATIS

Però, si entre pares i mares
monopolitzava les converses un tema, aqueix era el
de l’anunciada gratuïtat dels
llibres de text de Primària,
ESO i FP bàsica. El pla per
a la gratuïtat dels llibres de
text, introduït amb urgència
en aquest curs per a alleujar
la càrrega de les famílies davant una educació universal
i obligatòria, compta amb un
pressupost de 100 milions a
cobrir entre totes les administracions públiques: un terç la
Generalitat, un altre la Diputació corresponent i l’últim
els ajuntaments. Més enllà de
la dotació econòmica, que el
Consell ultima amb una ordre
que ha d’aprovar-se abans de
final d’any, la clau del programa és el component pedagògic que persegueix implicar
no solament a les administracions, sinó també a professo-

21 estudiants joves
feren pràctiques a
l’Ajuntament

Magatzem d’El Barranquet.

rat, alumnat i pares i mares
perquè el cost no repercutisca en l’economia domèstica.
On i quan?

La tramitació de les sol·licituds s’haurà de fer als ajuntaments en el moment en què
la Conselleria aprove l’ordre i
avise els ajuntaments.
Quant

100 euros abans de final d’any
i altres 100 en lliurar els llibres
en bon estat al col·legi al final
de curs

Si el preu dels llibres no arriba als 100 euros, el primer
pagament arribarà fins al cost
del material. Si supera els 100
euros però no arriba a 200, al
mes de juny es reemborsarà el
que falte després dels 100 primers euros. El pagament dels
100 primers euros per alumne s’efectuarà en els ajuntaments, en general a través de
transferència.
Factura

El Consell demanarà flexibilitat als interventors municipals
perquè accepten no només
tiquets de compra i factures,
sinó també justificants d’AMPA i de comerços de barri.
Bancs de llibres

Seran obligatoris en tots els col·
legis, de cara al pròxim curs,
on la Generalitat espera invertir en llibres la tercera part que
en el pla d’enguany, amb una
dotació de 100 milions.

Les ajudes per a material
infantil es podran sol·licitar
fins al 13 d’octubre
lDes del 14 de setembre i fins al 13 d’octubre es poden
presentar les sol·licituds per a acollir-se al Pla d’ajudes de
material escolar per a l’alumnat que cursa Educació Infantil als centres educatius sostinguts amb fons públics
(col·legis públics i concertats) del municipi de Godella.
Es tracta d’una subvenció de 60 euros que la Regidoria
d’Educació destina a aquells estudiants inscrits en l’actualitat en el Padró Municipal d’Habitants de Godella –de la
mateixa manera que el pare, la mare, el tutor o la tutora–
amb una antiguitat mínima des de la data d’inici del curs
escolar 2015-2016. Aquesta ajuda no té res a vore amb
l’anunciada per la Generalitat i que afectarà els llibres de
text de l’alumnat de Primària, ESO i FP bàsica.
A més, pot rebre l’ajuda de material escolar l’alumnat la
renda familiar anual de 2014 del qual no supere uns mòduls socioeconòmics que es troben entre els 24.089 euros (per a famílies de dos membres) i els 53.665 euros (per
a les de vuit).
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Godella exhibeix
múscul en formació
lpremis i èxits

AVIVA reedita
«Dins en
valencià»
lL’Agència de Promoció del
Valencià de Godella, AVIVA ha
reeditat i actualitzat els continguts de la campanya de promoció del valencià d’iniciativa
pròpia: «Dins en valencià».
Aquesta campanya consisteix en la realització d’un llapis
de memòria USB personalitzat
amb l’eslògan «Dins en valencià», de 4 GB de capacitat, dels
quals aproximadament 60
MB allotgen tota una sèrie de
recursos lingüístics per a promoure l’aprenentatge i l’ús del
valencià, en format indeleble.
A la campanya, com l’any
passat, s’ha afegit l’Agència de
Promoció del Valencià de la Pobla de Vallbona i hi col·labora la
Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport de la Generalitat. Com
a novetat, enguany també s’hi
ha sumat l’Agència de Promoció
del Valencià d’Algemesí.

eDuca
2015-2016

Formació bàsica

Formació superior

Tallers epa

inscripcions
 Iniciació i Cultura General
 Preparació Accés Cicles
Formatius
de Grau Superior. 2015-2016.
Fragment
del cartell anunciador
de
l’oferta
del 3 al 16 de setembre de 2015, de 9 a 11 h, de dilluns a
 Pregraduat
 Accés a la Universitat.
divendres, i dijous 3, de 16.30 a 18.00 h
 Educació Secundària, nivell 1
 Prep. Prova Lliure Graduat en Educació Secundària
 Preparació Prova Lliure Cicles Formatius de Grau Mitjà
 Castellà per a Estrangers (nivells 1 i 2)
 Valencià Oral i Elemental

inscripcions:
del 3 al 16 de setembre de 2015, de 9 a 11 h, i el 3 de
setembre, de 16.30 a 18 h, al Departament d’Educació
del Centre Xicranda (informació prèvia al despatx de
l’EPA, de 18 a 20.30 h).

l’alumnat d’informàtica, francès i anglès s’haurà de
matricular els dies 14, 15 i 16 de setembre en l’horari
següent:

Més de 20 tallers per
al pròxim curs de
l’Escola d’Adults
inscripcions:
del 3 al 15 de setembre de 2015, de 18.00 a 20.30
hores, al despatx de l’EPA, Centre Xicranda.

 Anglès, de 9 a 11 h i de 18 a 20 h
 Informàtica, de 18.00 a 20.30 h
 Francès, dimarts 15 de 17 a 19 h i dimecres 16 de 12
a 14 h

a

b

Lluís Subiela Escat i Júlia Torres Sambartolomé, alumnes
de segon i primer de batxiller, respectivament, del Sagrat Cor, es van imposar en
les Olimpíades organitzades
per la Universitat de València, en la categoria de valencià.
L’objectiu
d’aquestes
Olimpíades convocades per
la Universitat de València és
el d’estimular l’estudi de diferents àrees com la biologia, la
geologia, la geografia, l’economia, la física, les matemàtiques, la filosofia, la química, les llengües clàssiques i el
valencià entre els joves, premiar l’esforç i l’excel·lència
acadèmica i servir de punt de
trobada entre l’educació secundària i la universitat.
Els alumnes, que van estar acompanyats per la professora de valencià del Sagrat
Cor, Mª José Valdivieso, van
rebre el guardó acreditatiu
de mans del vicerector, el
degà, la delegada d’Incorporació a la Universitat i el cap
del Departament de Filologia
Catalana de la Universitat de
València.
D’altra banda, un projecte d’empresa de les Escoles
Professionals Luis Amigó va
acompanyar els de l’Escola
d’Artesans i el Centre Concertat Sant Jaume Apòstol en
el podi del Concurs projecte
empresarial, promogut per

Lliurament dels premis Sambori al teatre Capitoli.

lEPA

la Facultat d’Economia de
la Universitat de València en
col·laboració amb la Càtedra
Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria,
DACSA-UV i la Càtedra Finances Internacionals del Banc
de Santander.
La llar del vi va ser el projecte d’empresa dissenyat
per María Camallonga Doménech, Ana Belén Díaz Godoy,
Yolanda Ferrando García i
Teresa Ibáñez Folgado, estudiants de les Escoles Professionals Luis Amigó de Godella,
dirigit pel professor Eduardo
Palop Alejos, que va guanyar
el primer premi de la setena
edició del Concurs.
Èxits que s’uneixen a
molts d’altres com els de Juan

La Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Godella va
llançar la seua nova campanya amb més de 20 propostes
formatives dirigides, principalment, a persones adultes.
L’oferta per al curs 2015-2016 es
distribueix en tres grans capítols: formació bàsica, formació superior i tallers de l’EPA.
En total, més de 800 usuaris
s’estan beneficiant d’aquestes
alternatives i podran continuar fent-ho en el pròxim curs,
al qual es podran inscriure a
partir del 3 de setembre.
L’oferta de tallers i cursos
de l’EPA disposarà de matèries
com pintura, ceràmica, anglès
–tant per a adults com per a xiquets–, informàtica, valencià,
vidre, costura, teatre, francès

Fernando Morala Girón, del
col·legi Sant Bartomeu, que
es va imposar en el Concurs
de microrelats de Godella, en
la categoria local, i els premis Sambori obtinguts per
Guillem Álvarez Torres, de
l’IES Comarcal Burjassot-Godella-Rocafort-Massarrojos,
i Jorge Sanmartín Martínez,
del Centre Educatiu Gençana
en el primer cicle d’ESO; Mireia Poveda Bort, també de
l’IES Comarcal, en segon cicle, Belén Fernández García,
de l’EPA de Godella, Rubén
García Esteban, del col·legi
Sant Bartomeu, que va realitzar el millor cartell de la
Trobada 2015, i el CEIP Barranquet, en la categoria de
tres anys.

Un món verd, un món millor
lIES COMARCAL
A l’abril, l’IES Comarcal va
celebrar les seues jornades
culturals anuals amb el lema
Un món verd, un món millor de
l’alumne Guillem Álvarez, que
va ser escollit en un concurs
organitzat pel Departament de
Castellà.
El tema proposat va girar
al voltant de la preservació del
medi ambient i, amb aquesta finalitat, al centre, es van recollir
telèfons mòbils dins de la campanya Mobilitza’t per la selva de
l’institut Jane Goodall; es van realitzar exposicions sobre l’Antàrtida; l’alumnat va participar
en un concurs fotogràfic organitzat pel Departament de Plàstica; l’auxiliar de conversa en
anglès, Amy Tolan, va realitzar
una presentació sobre Escòcia;
en la matèria de Tecnologia es

Alumnat i professora de l’IES mostrant els treballs dels tallers.

van construir aerogeneradors i
estructures amb periòdics que
després es van exposar; l’alumnat va participar en diferents
tallers de reciclatge i es va dur
a terme un recital poètic.

El final de festa va ser la carrera solidària a favor de l’ONG
Save the children, en què va
participar alumnat i professorat del centre amb la qual es
van recaptar 825 €.

i creació literària. En Formació Bàsica, els cursos que hi ha
disponibles són el d’Iniciació i
Cultura General, Pregraduat,
Educació Secundària, Preparació per a les Proves de Lliure
Accés de Graduat en Educació
Secundària i Cicles Formatius
de Grau Mitjà, a més de Castellà per a Estrangers i Valencià
Oral i Elemental. Finalment,
en Formació Superior, els
cursos oferits són els de Preparació a Cicles Formatius de
Grau Superior i d’Accés a la
Universitat.
A més, cal destacar la bonificació de les quotes tant des
d’Educació com des de Serveis
Socials depenent de la situació
econòmica dels concurrents,
que disposaran d’una única
matrícula per a tots els tallers
i cursos.

Més coratge
per defensar el
valencià
lL’Acadèmia Valenciana de
la Llengua va aprovar l’acord
que pretén reforçar la promoció del valencià així com garantir, de forma més efectiva,
la igualtat lingüística.
Un acord que la Regidoria
de Promoció del Valencià de
l’Ajuntament de Godella ha
fet seu després que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
l’haja remès a les Corts, al
Consell i a totes les corporacions locals de la Comunitat,
amb la intenció d’encoratjar
les noves formacions de govern sobre la igualtat i la promoció del valencià.
I és que, tal com es desprèn del comunicat, l’ús del
valencià en tots els àmbits
de la vida pública no ha augmentat i, en molts casos, ha
disminuït «segons dades objectives».

14

Segon quadrimestre de 2015

Educació

bim

Godella

La primera promoció
del Conservatori de
Godella es gradua
els primers set alumnes del centre s’acomiaden
lCONSERVATORI
Maria Benavent Valero, Maria
Fernández Castillo, Mar Ferrando Marco, Júlia Ferriol Miralles, Eduardo José Sánchez
Ferrandis, Pablo Sanchis Cardo i Sílvia San Félix Balaguer
van conformar la primera promoció del Conservatori Professional de Música de Godella
a ser graduats.
El projecte educatiu, iniciat fa sis anys, va fer la seua
última parada a l’estació més
emotiva fins al moment amb
el comiat d’«aquests grans
músics que són els màxims
responsables que estem avui
ací i als primers a qui volem
agrair el seu enorme esforç i
talent», va comentar el director del Conservatori de Grau
Mitjà, Vicente Javier Benedicto Requena, qui també va
reconèixer el treball de «l’excel·lent professorat del centre
i la decidida aposta i suport de
l’Ajuntament de Godella».
Per la seua banda, la regidora d’Educació, Teresa Segura, va afirmar «que assistim a
un dia històric i simbòlic per a
Godella, en el qual celebrem
un projecte que ja s’ha consolidat i que és referència a
la comarca; un projecte que
hem defensat des del principi perquè sintetitza la idea de
poble que volem i per la qual
treballem».
L’audició va començar
amb el quartet format per Mª

Professorat i alcaldessa, amb Ana Sánchez, en el seu comiat.

Els tallers de l’EPA
tanquen els cursos
2014-2015
lEPA
Alumnat i professorat que es va graduar.

Actuació de l’Orquestra.

Ángeles Cuerda Morales (flauta), Pedro Alcántara Cerdán
(clarinet), Jesús Blasco Juan
(violí) i Sílvia Albiol Marí (violoncel) els qui van interpretar
I’ve got you under my skin, de
Cole Porter, arranjat per Jesús
Blasco.
A continuació, les graduades Sílvia San Félix Balaguer,
Maria Benavent Valero i Júlia
Ferriol Miralles van fer una demostració dels seus progressos

amb el Concert per a clarinet
d’Artie Shaw, la Sonata de Paul
Creston i el Concert n. 1 per a violí en sol menor, op. 26 de Max
Bruch, respectivament.
Després del protocol·lari
acte de lliurament de diplomes, la segona part la van protagonitzar el divertit Cor del
Conservatori, dirigit per Río
Gómez Beldad, i l’Orquestra,
que va actuar sota la batuta
de Francisco José Benavent
Montagud. De nou Júlia Ferriol va exhibir el seu talent en
l’Allegro del Concert n. 3 per a
violí i orquestra en sol m k. 216
de Wolfgang Amadeus Mozart
abans que els més de 60 músics que ja formen part del
Conservatori Professional de
Godella s’acomiadaren amb
l’adagi de la Simfonia n. 9 en
mi m, op. 95 (dta del nou món),
d’Antonin Dvorak.

Les exhibicions i demostracions que l’alumnat de l’EPA
va protagonitzar en tancar
els cursos 2014 – 2015 van ser
el centre de l’activitat cultural de Godella durant principis de juny. El taller de teatre que dirigeix Josep Vicent
Domínguez García va ser
l’últim a oferir una visió del
treball que realitzen durant
l’any, amb la representació
de l’obra Maletas. Utilitzant
textos de Federico García
Lorca, Sergi Bellver, Eugene
Ionesco, José Luis Alonso de
Santos i Stella Manaut, una
estació de tren va ser testimoni de les trobades i dels
desacords de les històries,
adaptades per a l’ocasió per
Domínguez.
Pocs dies abans, l’alumnat dels tallers de pintura i
vidre havien compartit espai
expositiu en la sala principal
del Centre Cultural Xicran-

Salutació final dels actors.

da. Llums i objectes decoratius, d’una banda, i quadres
d’igual format creats a partir
de la premissa de les línies
rectes va agafar el relleu a
la mostra de treballs dels tallers de ceràmica, costura i
escriptura creativa. Aquesta
mostra van servir, a més, per
a acomiadar –i agrair–, a la
professora de ceràmica, Ana
Sánchez, «els seus coneixements i la seua dedicació i
entrega a l’EPA de Godella
durant més de dues dècades», en paraules de la regidora d’Educació i alcaldessa
en funcions, Eva Sanchis.

La hilarant versió del «Cadàver del
señor García» de Jardiel Poncela
lAmb una perllongada ovació i el reconeixement de grans i menuts que van esperar
pacientment per aconseguir els autògrafs
dels joves actors, la representació d’El cadáver del señor García, va servir de colofó
al curs escolar de l’alumnat de Primer de
Batxiller del col·legi Sant Bartomeu. Una
adaptació de l’obra d’Enrique Jardiel Poncela, oberta a tot el públic de Godella i
interpretada de manera brillant per Carla
Zafra (Hortensia, l’enamorada), Lidia Ruíz
(Delfina, l’amiga), Clara Zahonero (doña
Carmen, la vídua del coronel, i Olga, la recitadora russa), Laura Genís (Ramona, la
serventa), Sergio Molina (don Casimiro, el
forense), Guillermo García (don Evelio, el

jutge), Pablo Santafosta (Abelardo, l’enamorat), Héctor González (Hipo, el metge),
Arantxa Sanz (Mirabeau, l’orador), Sara
Díaz (García, el cadàver) i David Llorente
(Damián, el porter).
Tots ells, sota la direcció del professor
Josep Ferriol i amb la col·laboració de Laura Verdeguer i Davinia Guardiola (apuntadores) i d’Andrea Giménez (ajudant de vestuari i maquillatge), van aconseguir elevar,
a la categoria que mereix, una obra que,
en el seu moment, va ser un dels grans fracassos de Jardiel. Absurda, amb originals
colps d’humor, perfectament incorporats
als papers dels actors, repleta d’enginyosos tocs per a rebentar-se de riure.
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Danses, a
les festes de
Granollers
Moment de l’eixida de la processó de la Mare de Déu.

La Mare de Déu i la
Setmana Santa a Godella
lFESTES
La festivitat de la Mare de
Déu dels Desemparats ha
consolidat la seua celebració
en el mes de maig. Enguany,
els actes en el seu honor van
començar el 8 de maig, amb
el besamans públic i la missa
en què es van imposar les
medalles als nous confrares.
L’Operació quilo, que va
acompanyar el besamans, va
permetre, a més, recaptar més
de 100 quilos d’aliments no
peribles destinats, juntament
amb les donacions realitzades
(485,85 euros) a Caritas.
La peregrinació de la
matinada del 10 de maig a la
basílica de la Mare de Déu
de València precedí la missa
major del dia 17, cantada
pel Cor Parroquial de Sant
Bartomeu. A continuació, la
processó i, finalment, el 18
de maig, a la parròquia del

Salvador, la missa en sufragi
de tots els confrares difunts.
setmana santa

Un mes abans, l’11 d’abril, la
missa cantada pel Cor Sant
Bartomeu, en honor a la Mare
de Déu dels Dolors, iniciava la
Setmana Santa. Pedro-Fernando Gálvez va ser l’encarregat
de fer el pregó. El Diumenge de Rams es van presentar
els xiquets que van prendre
poques setmanes després la
comunió i es van beneir els
rams. El viacrucis es va celebrar el Dijous Sant, a les Saleses, i el divendres, al bosc del
Sagrat Cor; el mateix dia que,
de vesprada, tenien lloc els
oficis de la passió i la processó
del sant soterrament.
La vigília del dissabte també va ser celebrada als quatre temples de la localitat. Un
acte que va estendre la catifa
al Diumenge de Resurrecció.

«Mig any» a Godella. La Federació de Moros i Cristians de

Godella va organitzar els actes de celebració del «Mig any».
Les comparses de la localitat van organitzar diferents activitats dirigides a totes les edats que van començar amb una
festa infantil. La jornada fou coronada amb un sopar popular amenitzat amb música. La festivitat arribà al clímax amb
la desfilada de Moros i Cristians que va descendir pel carrer
de Peset Aleixandre, des de la plaça de l’Ermita del Salvador
fins al carrer Major. A continuació, a la plaça dels Mestres Senabre, es van organitzar unes paelles d’agermanament.

lEl 16 de maig el Grup
de Danses El Poblet va
participar en La Passada
de l’Ascensió 2015, que
aquest any es titula El bé i
el mal a la festa, dins de la
Fira i la Festa de l’Ascensió
de Granollers. El col·lectiu
godellenc va rebre la invitació per a participar-hi
amb d’altres grups de ball
com l’associació Bolivianos de Corazón, amb la
seua Dansa de la diablada d’Oruro; la Germandat
dels 7 Pecats Capitals de
Reus, el grup del Carnestoltes d’Altasuna d’Irun i
Els Diablots de Granollers.
La 65 edició de la Fira
de l’Ascensió va ser el gran
aparador del Vallès Oriental per a totes aquelles
empreses de productes o
serveis que van voler impulsar el seu negoci.

Sant Antoni
desafia la
pluja
lLa festa de les lluminàries de sant Antoni va començar amb les 21 salves
i el volteig de campanes
que, en el seu honor, van
competir en baluern amb
la tempesta elèctrica i de
calamarsa que va atènyer
Godella el 13 de juny. La
climatologia va condicionar la festivitat i va obligar
la Clavaria a variar el programa previst, però no es
va suspendre més que l’exhibició del Grup de Danses
El Poblet. Així, tingueren
lloc el trasllat de la imatge, la missa cantada pel
cor de Sant Bartomeu i la
benedicció del pa que va
realitzar Ricardo Estrems i
que es va repartir a la plaça de l’Ermita.

Aplec de Danses de l’any passat.

Diversitat en el Dia
dels Valencians
l9 d’octubre
Les celebracions del Dia de
la Comunitat Valenciana,
enguany, començaran ja el
dimecres 7 d’octubre amb
la projecció de la pel·lícula
d’animació Bola de drac z,
la batalla dels Déus, doblada al valencià, que es podrà
vore al teatre Capitoli a partir de les 20 hores.
El dia 8, des de les 21
hores, el Grup de Danses
El Poblet organitzarà el
seu tradicional Aplec en
el qual, al costat d’altres
formacions de ball tradicional de tota la Comunitat
Valenciana, recorrerà el
carrer Abadia fins a arribar
a la plaça de l’Església, que
quedarà envaïda per desenes de parelles de ball.
El gruix dels actes de
commemoració de l’entrada de Jaume I a la ciutat de
València se celebraran el
divendres 9. A les 10.30 h,
l’Associació Ferroviària de
Godella obrirà les portes de

la Torre Guardabarreres, el
petit Museu del Tren godellenc, de la conservació del
qual s’encarrega aquest col·
lectiu.
A partir de les 11 h, el
carrer Major recuperarà el
seu històric ús esportiu i es
convertirà en el carrer de
pilota en què el CPV Godella disputarà una partida de
raspall d’exhibició.
A pocs metres de distància, instants després –a partir de les 12 h–, la Banda del
Casino Musical de Godella
s’unirà a la celebració amb
el seu concert del 9 d’Octubre, a la plaça de l’Església.
Al mateix escenari, es
completaran els actes, a
partir de les 21.30 hores,
amb el grup de folk valencià Urbàlia Rurana, que
amenitzarà un sopar popular en el qual, per tres
euros, es podrà degustar
un tros de coca salada, un
entrepà –a triar entre tres
varietats–, coca de llanda i
una beguda.

PROCESSÓ DEL CRIST. TANCAMENT DE LES FESTES.
El diumenge següent al dia de sant Bartomeu es va celebrar
la processó del Crist amb la participació de les clavaries i dels
devots de la localitat.
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Els Caballer
coronaren
les Festes de
Godella 2015
l El carrer Major va tornar a
recuperar tot el seu protagonisme el dia de tancament de
les festes de Godella amb la
mascletada que va disparar
Ricardo Caballer al migdia. Un
altre Caballer, Vicente, baixava
el teló amb el tradicional castell
que coronava una jornada en
la qual totes les imatges havien
retut homenatge a sant Bartomeu, inclòs el patró de Godella,
Sant Sebastià. Les festes havien
arrancat oficialment el dia 14
encara que, des de molt abans,
ja es van celebrar diferents actes. El 6 d’agost, el CPV Alfara
va derrotar al CPV Godella i es
va classificar per a la final del
Campionat de Pilota Valenciana
Josep Manel Torré i Cepa al costat del CPV Borbotó, que es va
imposar al Tamborí. La final es
va haver de posposar al dia 14
per la pluja i se la va adjudicar
el combinat de Borbotó –amb el
reforç godellenc de Llorenç. En
aqueixos mateixos dies previs al
pregó també es van celebrar els
actes taurins organitzats per les
penyes La Cuna i Astireu.
Aqueix mateix dia tingué
lloc la batalla del vi i un dinar
popular organitzat per la Penya Els Moliners. A la vesprada,
tots els festers es van reunir a la
plaça de l’Ermita per a donar la
benvinguda a les festes en un
cercaviles acompanyat per una
batucada que es va detenir a la
balconada de l’Ajuntament per
a escoltar el pregó cooperatiu. A
la nit, el Casal de la Pau va organitzar la Festa de la Solidaritat
en què, com tots els anys, van
col·laborar multitud d’associacions com les Mestresses de casa
i l’Associació de Comerciants,
entre altres. A continuació, l’orquestra Mónaco va tancar la nit
en gran. El dia 15 es va inaugurar l’exposició de maquetes de
tren; a la vesprada, es va rendir
tribut a la Mare de Déu de l’Assumpció amb una missa en el
seu honor cantada pel cor de
Sant Bartomeu i la processó i,
a la nit, va tenir lloc una de les
cites més esperades i populars
de les festes, les paelles.
El diumenge 16, després de
l’Aventura en la biblioteca, les
voluntàries de la Mare de Déu
de l’Assumpció van celebrar
el seu sopar i, posteriorment,
artistes de la comarca van protagonitzar un concert en acústic
al Casal Jove alMatadero. També
va haver-hi festa infantil el dilluns 17, en aquest cas, dedicada
a la màgia. A la mateixa hora,
les 19 h, que el Casino Musical
va iniciar la seua festa 100 %
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Casino (amb picadeta i fira de
la tapa multitudinària inclosa).
L’orquestra de València va tancar la vetlada.
El dimarts 18, el berenar
d’abonats del Salvador i del
Rosari va precedir l’elaboració
de fanalets i el teatre d’humor
Calcetín sin calceta. Una vegada
finalitzada l’original actuació infantil, el cercaviles i la batucada
dels fanalets es va traslladar fins
al Molí. El sopar de jubilats –preparat per l’empresa d’economia
social del barri de la Coma, Fundació Nova Terra– i el concert
de la xaranga Al-Sandré van
completar la jornada. Els més
menuts es van convertir en autèntics cuiners el dimecres 19 en
el Pequexef poc abans que començara la Carrera per l’horta
organitzada pels Mamelucs en
què els triomfadors, Paco Marco i Mari Luz Bru, guanyaren els
cobejats calaixos de verdures.
Mentrestant, Valcan oferia una
exhibició d’ensinistrament caní
a la plaça de l’Església abans del
concert de Skatuttipresto, Caravana, Xtraviados, Va de bo i The
Mandingos.
Elite va disparar una mascletada en el dia en què els clavaris
de Sant Antoni van organitzar
una fira infantil i van celebrar
la duta del seu benerat sant, a
més d’una dansa popular a càrrec del Grup de Danses El Poblet. El Salvador i el Rosari van
celebrar el seu sopar d’abonats
i van coronar la nit amb l’orquestra Génesis. El divendres,
el teatre infantil de Blancaneu
i la duta del Salvador van preparar el terreny a l’obertura de
les cases de sant d’«els fadrins»
i de sant Sebastià. L’apagada
general no va impedir que els
Moros i Cristians recuperaren
la seua Ambaixada mentre Sant
Antoni organitzava un sopar popular i gaudia amb Yes Brazil i la
xaranga Al-Sandré. Finalment,
les albades van perllongar el dia
fins a altes hores de la matinada.
La jornada motera Custom
Godella va ser una de les propostes d’un inacabable dissabte
22 en el qual es van repartir les
calderes de sant Antoni. A la
vesprada va tenir lloc l’espectacle Carcajadas mágicas, la
ruta de bars, el trasllat de Sant
Antoni, la missa i la processó,
que van deixar pas al sopar de
germanor de Moros i Cristians i
a la desfilada informal per a acabar amb la música de Meriland.
El parc aquàtic del diumenge i la festa infantil amb el Contacontes en Jaume I van ser les
propostes per als menuts. Era
el dia de la gran desfilada de gala de Moros i Cristians després
de la qual va actuar l’orquestra
Cruzada. Finalment, el sobretaules i la mascletada de Ricardo Caballer, la missa i la processó de Sant Bartomeu i el castell
de Vicent Caballer van coronar
les Festes de Godella 2015.
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La Regidoria
d’Hisenda
analitza l’estat
dels comptes
el deute total de l’ajuntament és d’uns 14 milions d’euros
lhisenda
La Regidoria d’Hisenda ha elaborat un informe sobre la situació econòmica actual de l’Ajuntament
de Godella del qual es desprèn que el deute total
és d’uns 14 milions d’euros. A més, s’expliquen les
accions que s’estan prenent i quins són els objectius
a mitjà i llarg termini.

Per tant, quedaran pendents 6.400.000,00 €.
Tot plegat, el deute de l’AJuntament el 10 de juny
de 2015 era de 14.014.590,10 € –13.649.216,99 en
termes globals, ja que l’import de les factures pendents de pagament a proveïdors fluctuen d’un mes
a un altre i no es consideren en un balanç a llarg
termini.
EVOLUCIÓ DEL DEUTE

«Deute viu»

L’anomenat deute viu és aquell que manté l’Ajuntament amb els bancs en qüestió de crèdits financers,
valors de renda fixa i préstecs o crèdits a tercers. No
inclou el deute comercial amb els proveïdors, només amb els bancs.
En aqueix deute viu hi ha crèdits a curt termini i
crèdits a llarg termini.
Els de curt termini s’han de retornar en el mateix
any de sol·licitud amb un determinat interès que varia en funció dels mesos de durada del crèdit i de la
quantitat demanada. A primers d’aquest mateix any
es va sol·licitar un crèdit de 966.667,50 euros.
A llarg termini hi ha crèdits per valor de
6.180.687,82 euros. Es tracta d’operacions de major
quantia la devolució de les quals es perllonga en el
temps més enllà de l’exercici actual (dels 11 préstecs
existents l’últim venciment és el 14/11/2037).
altres tipus de deutes

Hi ha pendent un deute amb la Hisenda de l’Estat
com a conseqüència del saldo al seu favor corresponent a la participació en els tributs de l’Estat dels
exercicis 2008 i 2009 que es farà efectiu en els exercicis 2015 i 2016 respectivament. Aquesta aportació
a l’Estat ve regulada en funció dels habitants del
municipi i de l’esforç fiscal. De l’exercici 2008 cal
abonar 44.379,28 € i del de 2009, 57.482,39 €.
A data 31/05/2015 existien obligacions reconegudes pendents de pagament a proveïdors per un
import de 365.373,11 €.
El dia 26/02/2015 la corporació municipal va
aprovar en ple l’acord definitiu amb la Congregació
del Sagrat Cor per a l’execució de la sentència expropiatòria del parc de la Devesa per un import de
7.200.000 €. El termini per a pagar aquest import
és de 15 anys i l’interès aplicable cada any, del 2 %.
El primer pagament s’ha produït ja aquest mateix
any amb una amortització de 800.000 €, dels quals
corresponen a aquest exercici únicament 350.000
€. La diferència es va pagar amb diners de l’exercici
2014. Els següents pagaments seran d’aproximadament 585.000 euros, quantitat variable en funció
de l’amortització del capital i dels interessos.

L’evolució del deute en els últims exercicis ha patit
un decreixement constant des de 2011 fins a 2014
–data a partir de la qual es computa el deute amb
la Congregació del Sagrat Cor per la sentència del
parc i que modifica dràsticament la tendència a la
baixa. Així, en 2011, el deute de l’Ajuntament era de
8.715.310,46 € i es varen amortitzar 388.888,51 €; en
2012, el deute era de 8.326.421,95 € i l’amortització
va ser de 666.950,48 €; l’any 2013 es va reduir el
deute per baix dels 8 milions, fins als 7.659.471,47
€ en haver amortitzat 590.278,32 € i, l’any 2014,
el deute es va situar en els 7.069.193,15 € amb una
amortització semblant de 597,585,64 €. L’evolució
descendent es va vore sacsejada amb la sentència
expropiatòria del parc de la Devesa que obligava
l’Ajuntament de Godella a fer front a un pagament
d’11.700.000 € més els interessos –uns 16 milions
d’euros– i que, després de l’acord aprovat pel ple
amb els vots a favor del Partit Socialista, de Compromís i del Partit Popular, va quedar en 7.200.000
€. Aqueix increment fa que ara el deute total de
l’Ajuntament, a llarg termini, es dispare fins als 13,6
milions d’euros.
Més expropiacions

Segons informa la Regidoria, hi ha un recurs interposat per l’empresa Edificacions Ferrando SA
contra l’acord del Jurat Provincial d’Expropiació
Forçosa de València per un import de 2.778.193,42
€. La sentència no és ferma i contra aquesta es pot
interposar un recurs de cassació.
D’altra banda, en l’elaboració dels pressupostos per a l’exercici 2015, en el capítol VI d’ingressos (Alienació d’Inversions reals) figura un ingrés
d’1.610.000,00 € corresponent a la venda prevista
de béns municipals que quan es realitze servirà de
pagament parcial a la Congregació del Sagrat Cor
per l’expropiació del parc de la Devesa.
«Vistos els temps que corren de crisis, el sector
immobiliari està absolutament parat i, per tant, resulta molt difícil esperar que es produïsca la venda
d’aquests immobles, almenys a curt termini», ha
assenyalat la responsable de l’Àrea, Remedios Cataluña.
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PENDENT PARC DE LA DEVESA.
La corporació va aprovar en ple
l’acord amb la Congregació del
Sagrat Cor per a l’execució de la
sentència expropiatòria del parc de
la Devesa per 7.200.000 €. El primer
pagament s’ha produït ja aquest
mateix any amb una amortització
de 800.000 €.P er tant, quedaran
pendents 6.400.000,00 €.

FACTURES PENDENTS.
A data 31/05/2015 existien
obligacions reconegudes
pendents de pagament a
proveïdors per un import
de 365.373,11 €

DEU
14.0

deute amb la
Hisenda de
l’Estat. com a
conseqüència del
saldo al seu favor
corresponent a la
Participació en els
5356431,11
Tributs de l’Estat Impuestos	
  directos
de l’exercici 2008Tasas
1546006,81
44.379,28 €
Transferencias	
  2521117,97
corrientes

Ingresos	
  patrimoniales
62700
Ingresos	
  por	
  bienes
1612100

lINGRESSOS PREVISTOS. 2015
ALIENACIÓ
D’INVERSIONS.
previsió de la venda de
béns municipals
1.612.100,00 €
Ingressos
Patrimonials.
interessos de comptes
corrents, arrendaments,
traspassos, adjudicacions
o concessions
62.700,00 €

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS.
participació en els tributs
de l’Administració Central
i Autonòmica, així com
de subvencions de la
Diputació Provincial
2.521.117,97 €

INGRESS
11.098.3

bim

Godella

UTE TOTAL
014.590,10 €

ESSOS
355,89 €
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lEVOLUCIÓ DEL DEUTE. EN MILIONS D’EUROS
DEUTE A CURT TERMINI. S’han de
retornar en el mateix any de sol·licitud
amb un determinat interès que varia en
funció dels mesos de durada del crèdit
i de la quantitat demanada. A primers
d’aquest mateix any es va sol·licitar un
crèdit de 966.667,50 €

14
13,649

12

DEUTE A LLARG
TERMINI. Es tracta
d’operacions de major
quantia la devolució
de les quals es
perllonga en el temps
més enllà de l’exercici
actual.
6.180.687,82 €

10
8,715

8,326

8
7,659
7,069
6

4

deute amb la
Hisenda de
l’Estat. com a
conseqüència del
saldo al seu favor
corresponent a la
participació en els
tributs de l’Estat
de l’exercici 2009
57.482,39 €

fonts de finançament

2

0
2011

2012.

Els ajuntaments es financen amb impostos municipals, taxes, aportacions de l’Estat i ingressos procedents de concessions i valors patrimonials.
Les principals fonts d’ingressos a Godella són
els impostos directes –l’impost de béns immobles
IMPOSTOS DIRECTES.
(IBI), el d’activitats económiques (IAE), el de vehi5.356.431,11 €
cles de tracció mecànica (IVTM) i la plusvàlua dels
terrenys de naturalesa urbana en el moment de la
4.428.197,16 € mitjançant
transmissió.
l’IBI rústic i urbà,
Per a l’exercici 2015 s’espera recaptar
632.413,58 € de l’IVTM,
5.356.431,11 €. (4.428.197,16 € mitjançant l’IBI rús268.461,38 € de plusvàlua
tic i urbà, 632.413,58 € de l’IVTM, 268.461,38 € de
i 27.358,99 € d’IAI
plusvàlua i 27.358,99 € d’IAE.
Impuestos	
  directos	
  
A data 31 de maig, per tots aquests impostos,
s’han recaptat 2.064.252,10 €.
Tasas	
  
Els impostos indirectes provenen dels impostos
sobre construccions, instal·lacions i obres, que a
Transferencias	
  corrientes	
  
causa de la crisi immobiliària es mantenen en niIngresos	
  patrimoniales	
  vells a penes significatius.
Les taxes són els pagaments que es fan per utiIngresos	
  por	
  bienes	
   litzar els serveis públics com ara la recollida de
brossa, Cementeri, Mercat, instal·lacions esportives, drets d’exàmens, guals, multes... Un concepte
pel qual s’espera recaptar 1.546.006,81 €
Aproximadament un terç dels ingressos dels
TAXES.
ajuntaments provenen de la participació en els
recollida de brossa,
tributs de l’Administració central i autonòmica, aiCementeri, Mercat,
xí com de subvencions de la Diputació Provincial
instal·lacions esportives,
–tranferències corrents–, de les quals s’espera redrets d’exàmens, guals,
captar 2.521.117,97 €
multes...
A data 31 de maig s’han rebut de l’Administra5.356.431,11 €
ció estatal 1.182.819,95 €, mentre que de l’Administració autonòmica i de la Diputación Provincial és
molt baixa l’aportació a hores d’ara.

2013

2014

2015

En el capítol d’ingressos patrimonials, que es
tracta dels diners que s’aconsegueixen a través de
la gestió dels recursos propis, com per exemple
els interessos de comptes corrents, arrendaments,
traspassos, adjudicacions o concessions (com ara
el cànon dels llocs del mercat, el cànon del bar del
Poliesportiu...) la recaptació no és important (uns
62.700,00 €)
Pel que fa a l’alienació d’inversions (el capítol
en què s’arreplega la previsió de la venda de béns
municipals) hi ha 1.612.100,00 € de previsió «encara que, si tenim en compte l’estancament del sector
immobiliari, sembla difícil que en un breu termini
es puguen vendre», assenyalà Catalunya.
Així que el total d’ingressos previstos per a l’any
2015 és d’11.098.355,89 €.
Segons assegura la regidora d’Hisenda «el pressupost està molt llastrat pels pagaments destinats a
cobrir el deute de l’expropiació del parc de la Devesa i ho estará més si s’ha d’abordar el pagament
de les expropiacions encara per resoldre».
«Com si de la nostra pròpia casa es tractara,
hem d’administrar eficaçment les despeses corrents del capítol 2 del pressupost, és en aquest
capítol on s’engloben totes les obligacions derivades del funcionament dels serveis que presta
l’Ajuntament al municipi i, possiblement, en l’únic
en el qual podem incidir amb millors resultats»,
ha conclòs Remedios Catalunya qui ha confiat que
«en un futur pròxim els ingressos procedents de
les administracions central i autonómica es realitzen amb més agilitat per a no haver de retardar
els pagaments a proveïdors o sol·licitar crèdits
bancaris».
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Godella incorpora el
servei de preparació al
part en l’aigua
lCENTRE DE SALUT
Un tècnic aplica el tractament contra el mosquit tigre a un embornal.

El mosquit tigre i
la mosca negra, els
maldecaps de l’estiu
lSALUT PÚBLICA
La Regidoria de Sanitat de Godella es va posar en contacte
amb Salut Pública, alarmada
per la quantitat de persones
que han estat acudint a les
consultes mèdiques, així com
a urgències, per picades –fonamentalment a les cames i amb
unes característiques diferents
a les típiques picades dels mosquits–. El Cap de la Secció de
Sanitat Ambiental, José Vicente Martí Boscá, va explicar a la
responsable de l’Àrea a Godella, Remedios Cataluña, que la
causant d’aquest tipus de picades no és el mosquit tigre com
se sospitava, sinó a la mosca
negra.
La mosca negra és un insecte dípter amb una grandària
xicoteta, d’entre 3 i 6 mm, de
color negre, amb ales blanques
i més menuda que la mosca co-

muna. És molt agressiva, prolifera als rius, canals de regadiu
i aigües de muntanya.
L’altre insecte que ha causat multitud de picades este
estiu ha sigut el mosquit tigre.
L’empresa concessionària del
servei del control i prevenció
de plagues urbanes contractada per l’Ajuntament de Godella
aplica, amb caràcter mensual,
un producte larvicida en 875
embornals de tot el municipi
des del passat mes de març. Els
albellons són probables focus
de cria del mosquit tigre, però
la seua proliferació depèn, en
major mesura, de la presa de
consciència de la ciutadania
doncs, a diferència del mosquit
comú, aquest insecte, necessita, per a completar el seu cicle biològic, petites quantitats
d’aigua estancada, habitual en
jardins privats, recipients exteriors, etc.

L’Àrea de Sanitat de l’Ajuntament de Godella va tancar
un acord de col·laboració
amb la Piscina Municipal,
mitjançant el qual les dones
en estat podran realitzar la
preparació al part en l’aigua.
«Es tracta d’un nou servei
amb una demanda creixent
i que té un cost zero per a
l’Ajuntament», va ressaltar
la responsable de Sanitat,
Remedios Catalunya.
Els beneficis d’aquest
mètode són molt interessants, segons la matrona del
Centre de Salut de Godella,
Lola Serrano: «La preparació al part en l’aigua és un
mètode de treball amb les
embarassades, que els permet aconseguir una forma
física, respiratòria i psicològica adequada durant la seua gestació». Es tracta d’una
pràctica usada a França per
les matrones des de fa més
de 30 anys. Aquesta modalitat d’educació maternal
permet a la gestant treballar
en un mitjà similar al que es
troba el bebè, en què el seu
cos és més lleuger a causa de
la ingravitació que exerceix
l’aigua, cosa que afavoreix el
treball sense sobrecarregar
les articulacions, flexibilitzar la pelvis i treballar a con-

Participants al curs de preparació al part en l’aigua.

traresistència, usant l’aigua
com a element, segons va
explicar Serrano, qui va recordar que «en trobar-se en
un mitjà similar al de l’úter,
la mare associa emocions,
sentiments i vincles més segurs amb la seua gestació».
Una altra de les activitats
noves en la preparació al
part que es realitza al Centre
de Salut de Godella són les
dinàmiques amb la parella.
«Aquestes sessions sorgeixen arran de la necessitat
d’implicar la parella en la
difícil tasca que és la paternitat i la maternitat, sense
perdre de vista la unitat com
a parella», va assenyalar la

matrona. La iniciativa consisteix en una sessió d’unes
tres hores de durada en la
qual es treballen els aspectes
emocionals sense censura.
Es realitza tot aquest treball
mitjançant dinàmiques grupals, individuals i de parella
a través del tacte, de la pintura, del ball, del massatge...
«Aquest treball és molt
nou ja que, a voltes, en l’àmbit sanitari, ens enfoquem a
donar-los informació sobre
aspectes mèdics, com és el
part, el nounat, la lactància... i moltes vegades ens
oblidem de treballar l’aspecte psicològic i de parella», va
concloure Serrano.

La Ruta de la Salut fa parada a Godella
lSANITAT
La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Godella, en col·laboració amb la
Diputació de València i dins
del programa la Ruta de la
Salut, va oferir una sessió informativa i pràctica sobre com
prevenir malalties, envellir de
manera sana i tenir una bona
qualitat de vida.
El saló d’actes de Serveis
Socials es va convertir en el
centre d’operacions de la Ruta de la Salut amb l’arribada
de metges, infermeres i nutricionistes, que van ocupar
les seues instal·lacions per a
oferir al veïnat una revisió mè-

Professionals sanitaris atenen el veïnat de Godella.

dica gratuïta (presa de tensió,
audiometries, electrocardiogrames, proves de glucèmia,
nutrició…) i orientació sobre
qüestions relatives a la salut,
com ara malalties cardiovasculars, malalties respiratòries
i alimentació.
Godella es va acollir al
programa, que es desevonlupar durant els mesos de juny,
juliol, agost i setembre, amb
l’objectiu que el personal professional sanitari isca del seu
centre per a aproximar-se a la
ciutadania i promoure hàbits
saludables entre la població i
que, aquesta, valore el personal sanitari des d’un punt de
vista més directe.

Les Tyrius
tanquen el curs
lEl mes de juny va ser frenètic
al local del carrer Major de les
Tyrius de Godella que van acollir una xarrada sobre el càncer
colorrectal en col·laboració
amb la Junta Local Contra el
Càncer de Godella i el tradicional berenar de final de curs al
qual acudiren pràcticament totes les sòcies i autoritats municipals i religioses de la localitat.

bim

Godella
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Els majors agafen el
relleu als joves
lSETMANA DELS MAJORS
L’endemà de la cloenda de la
Setmana de la Joventut, els
majors inauguraran la seua
Setmana. A les 18.00 es farà
l’acte oficial d’inici de les Jornades del Major a càrrec de
l’Alcaldessa Eva Pilar Sanchis
i Bargues i del regidor de Benestar Social, Salvador Soler i
Chuliá. El saló d’actes de Villa Teresita serà l’escenari en
què es presentaran les activitats que tindran lloc fins al 4
d’octubre. A més es donarà
a conéixer el nou taller saludable que s’oferirà dins de la
programació regular.
El dimarts 29 de setembre, a les 10.00 h, el Taller de
risoteràpia obrirà les seues
portes a totes les persones
que estiguen interessades a
gaudir de la companyia i del
bon humor amb la psicòloga
Eva Vives. El taller és gratuït
però caldrà inscriure’s a la
Consergeria de Serveis Socials per controlar l’aforament.
A les 18.00 h, també al
saló d’actes de Villa Teresita
es projectarà una obra de teatre.
Ja per a dimecres 30 de
setembre està prevista la
Volta a Peu en què es repartirà la camiseta al·lusiva a la
Setmana dels Majors de 2015.
L’eixida tindrà lloc al Poliesportiu Municipal, a les 9.30
hores i finalitzarà al jardí de
Villa Teresita on es lliurarà un

Soler dóna la benvinguda als participants en el curs.

Godella injectarà
200.000 euros per a
generar més ocupació
Lliurament de premis de la passada edició.

entrepà per a reposar forces.
Aqueixa mateixa vesprada, a les 18.00 h. es retrà homenatge a una de les grans
dives de l’humor espanyol, Lina Morgan, amb la projecció
d’una de les seues pel·lícules.
Dijous 1 d’octubre, el Dia
Internacional de les Persones
Majors tindrà lloc l’eixida cultural que, enguany, visitarà el
Museu de Belles arts Pío V. A
continuació, totes les persones assistents tindran l’ocasió de compartir un dinar de
germanor subvencionat per
l’Ajuntament. La informació
i les inscripcions es poden
sol·licitar a la Secretaria de
l’Associació de Jubilats.
Les exhibicions dels tallers d’exercicis terapèutics
i de gimnàstica de manteniment seran el prolegomen de

l’esperada actuació de la rondalla dels Claveles Rojos que,
a les 19 h, es farà al Capitoli.
Dissabte, el dinar als jardins de Villa Teresita precedirà el lliurament de premis
a les persones guanyadores
dels campionats de parxís,
petanca, truc, dòmino i birles. El preu del dinar serà de
4 € i a continuació hi haurà
ball amb orquestra. Les inscripcions es faran a la Secretaria de l’Associació dels Jubilats, fins al 30 de setembre.
Per últim, diumenge dia 4,
l’Associació Criterio 21 organitzarà la ruta Caminant per
l’Horta, amb eixida a la plaça
d’Enric Cullell (el Molí), a les
9.30 h. Es lliurarà un entrepà subvencionat per l’Ajuntament i el dia 14 hi haurà una
altra excursió a Andilla.

lOCUPACIÓ
El regidor de Promoció
d’Ocupació i Desenvolupament Local, Salvador Soler,
va assegurar que el nou equip
de govern «injectarà fons per
generar més ocupació pública des de l’Ajuntament de
Godella». El compromís, realitzat durant la presentació
del curs de formació sobre la
plataforma del Servef, s’emmarca dins de les tres línies
de treball que està desenvolupant el Departament: «La col·
laboració amb altres administracions per a millorar l’accés
a les tecnologies, la formació
continuada en les diferents
àrees que possibiliten la incorporació al mercat laboral
–com els cursos de manipulador d’aliments– i la creació
directa d’ocupació pública

amb aqueixos nous fons», va
sentenciar Soler.
L’Agència d’Ocupació i
Desenvolupament Local (AODL) de Godella va celebrar el
segon aniversari de la prestació del servei de formació sobre la plataforma del Servef.
Es tracta de cursos regulars
mensuals en els quals les persones aturades descobreixen
les possibilitats de la plataforma més important d’ofertes i
demandes de llocs de treball.
Prop de mig miler de persones s’han beneficiat ja d’aquest
tipus de cursos des que es van
engegar; les últimes vint van
ser rebudes a Xicranda pel nou
regidor de Promoció d’Ocupació i Desenvolupament Local,
Salvador Soler qui els va esperonar a aprofitar «els recursos
que l’Ajuntament posa al vostre abast», conclogué.

Contra el
masclisme

Ajudes a la
retolació

Unanimitat per
ajudar el Nepal

4000 € per al
Trencaclosques

lLa setmana del 25 de novembre, la
Regidoria de Benestar Social organitzarà un seguit d’actes per promoure l’eliminació de la violència contra la dona.
En el moment de tancament d’aquesta
publicació el nombre de dones assassinades pel maltractament masclista a
Espanya ja era de 37, i se’n detecta un
increment entre els adolescents.

lLa Regidoria de Promoció de l’Ús del
Valencià concedirà ajudes a empreses,
comerços, associacions i professionals
que instal·len, abans d’acabar l’any
2015, els rètols exteriors i de vehicles
en valencià. L’ajuda que s’oferirà podrà arribar fins als 150 euros per cada
rètol, els quals s’obtindran d’una partida de 2.000 euros en total.

lEl Ple de l’Ajuntament de Godella va
aprovar, per unanimitat, la moció presentada per urgència i de viva veu pel
grup Socialista per destinar 4.000 euros de la partida de Solidaritat Internacional al Nepal. La proposta va rebre el
suport de tots els grups que van recordar les conseqüències del terratrèmol
que va assolar el país el 25 d’abril.

lDues germanes, Ana i Nadia, van ser
les guanyadores dels 4.000 euros amb
què les regidories de Joventut i de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Godella van premiar la millor
idea per a la constitució d’una nova cooperativa. El seu projecte empresarial
–Trencaclosques– va estar valorat amb 11
punts, 3 més que el segon classificat.
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Ser voluntari a Godella
té recompensa
ESCOLTAR, doNAR afecte i fER somriure a QUI ho necessitA
lVOLUNTARIAT
Un curs d’anglès anual a canvi
d’un parell d’hores setmanals
dedicades als altres. O tot un
any de tai-txi, de ioga, de pilates, de pádel o fins i tot de
ceràmica. L’Àrea de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Godella va incorporar nous beneficis i avantatges de què es podran beneficiar totes aquelles
persones que participen en el
programa de voluntariat municipal que enguany complirà
el tretzé aniversari.
Passejar, fer companyia
en el domicili de les persones
usuàries del servei, acompanyar-les a visites mèdiques i
recolzar-les en la realització
de gestions administratives
són les principals ocupacions
dels voluntaris que escolten,
donen afecte i fan somriure a
les persones que més ho necessiten. Altres accions que
es duen a terme amb el voluntariat van dirigides a xiquets i
joves en edat escolar i estrangers i el suport té un caire més
pedagògic d’ajuda en tasques
educatives i aprenentatge de
l’idioma.
Per a ser voluntari és necessari tenir, almenys, 18 anys
«però, sobretot, cal tenir voluntat d’ajudar els qui més
ho necessiten –va comentar
el regidor de Benestar Social,
Salvador Soler–, és una experiència que reporta una gratificació personal que tots desta-

Lliurament de diplomes en l’últim dia del curs.

Vint-i-un joves
participen en el taller
d’habilitats socials
lINSERCIÓ
Els voluntaris en la celebració del final de curs.

quen i que l’Ajuntament agraeix amb una sèrie d’avantatges
i de beneficis en les matrícules
a cursos, entrades a espectacles, etc.».
A més de la gratuïtat d’un
curs de l’EPA, les persones voluntàries poden gaudir d’un

dels tallers anuals que organitza la Regidoria d’Esports sense cap tipus de cost, igual que
accedir a l’autobús municipal
i gaudir d’un descompte en
les activitats culturals que es
realitzen a Godella. «Estem estudiant algunes altres contraprestacions per a reconèixer
millor l’esforç altruista de les
persones voluntàries –va reconèixer Soler– ja que, gràcies a
elles, Godella és, encara, millor poble». Totes les persones
interessades poden posar-se
en contacte amb el Departament encarregat de la coordinació de voluntaris, dins de
Serveis Socials, mitjançant el
telèfon 963 641 152 (Pepa).

El Servei d’Atenció a les Famílies i a la Infància de Godella (Seafi) va engegar el passat estiu una nova experiència formativa dirigida a joves
adolescents. Es tracta d’una
sèrie de tallers d’habilitats
socials i reforç escolar en què
van participar 21 persones.
Tutoritzats per la treballadora social del Servei, Raquel García, han rebut xarrades, han participat en cinefòrums i han visitat diferents
dependències i instal·lacions
de l’Ajuntament com la Ràdio, la Biblioteca, el Poliesportiu, la Piscina... També
han visitat a l’alcaldessa, Eva
Sanchis. «Creiem que és interessant que posen cara als
responsables polítics, que
coneguen l’estructura de

l’Ajuntament, els regidors,
els funcionaris i el fet que es
poden dirigir a aquests per
solucionar molts dels seus
dubtes i inquietuds», va comentar García.
L’experiència ha estat
molt positiva, segons va explicar la treballadora social,
i s’ha generat una relació de
solidaritat i companyonia
«exemplar; fins i tot estan
parlant entre ells per a deixar-se llibres de text per al
pròxim curs», assenyalava la
treballadora social. A més,
se’ls va orientar per a obtenir el carnet de la biblioteca
i l’abonament de l’autobús
municipal.
El servei s’oferia els dilluns i els dimecres d’11 h
a 12.30 h, va començar l’1
de juny i va concloure el 21
d’agost.

Sis persones troben
treball al juny gràcies a
l’Agència d’Ocupació
lL’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de Go-

SENYALÈTICa ACCESSIBLE.
Les regidories de Benestar Social i de Trànsit han engegat un procès participatiu per a la
renovació i incorporació d’una nova senyalètica municipal. Els centres d’educació i formació
especial Koynos, Godayla i Renàixer estan col·laborant en l’anàlisi i valoració d’aquesta
iniciativa per abastar una rotulació estàndar basada en pictogrames universals intel·ligibles
per totes les persones i que les permitisca identificar els espais públics i els edificis més
representatius de la localitat amb facilitat. L’estudi s’està fent a partir d’una guia que ja havia
preparat la Policia Local de Godella fa uns anys.

della va aconseguir incorporar sis persones del municipi
en el mercat laboral durant el mes de juny. Es tracta de
contractes temporals però que beneficien col·lectius de
difícil inserció, per trobar-se en exclusió social, ser dones
o joves menors de 35 anys.
«Realment aquest és un èxit de tots però, principalment, d’aquestes sis persones que no han desistit, que
han seguit els plans de formació proposats per l’Agència
i que, finalment, han rebut la recompensa que es mereixen», va comentar el regidor de Promoció de l’Ocupació i
Desenvolupament Local, Salvador Soler.
Les empreses que van contractar aquestes sis persones desenvolupen la seua activitat en diferents sectors
com la metal·lúrgia, la neteja viària, serveis assistencials
i neteja, entre altres. «Seguim tenint un dels índexs més
baixos de desocupació de la Comunitat Valenciana però
no descansarem mentre hi haja una sola persona a l’atur»,
va concloure Soler.
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La Jove
Orquestra de
la FSMCV, a
Godella

Dena DeRose va tancar el festival amb un concert antològic.

Godella, ciutat del jazz
rivero, rived, escoudé, sonora latina i la big band del casino al gothejazz
lmúsica
Entonant el «Quizás, quizás,
quizás» d’Osvaldo Farrés, el
públic de Godella es va acomiadar de la tercera edició
del Festival Internacional de
Jazz amb el prodigiós pianista Pepe Rivero a l’escenari. El
músic cubà, acompanyat pel
contrabaixista de Santa Clara,
Reinier Elizalde i per Georvis
Pico a la bateria, va tancar els
quatre dies en què la música
en directe havia envaït el jardí de Villa Eugenia amb un
concert antològic en el qual
també va participar, amb un
apoteòsic sol, el trombonista
Julio Montalbo. Es deia així
adéu a un dia en el qual la
Big Band del Casino Musical
de Godella havia omplert per
quarta vegada consecutiva
l’aforament del Festival. La
formació, dirigida per Manolo Valls, va tornar a demostrar per què, malgrat la seua
joventut, és considerada una
de les millors big bands de
tota la Comunitat Valenciana.

Mateo Rived i Voro García i la Big Band del CasinoMusical de Godella.

Christian Escoudé Quartet.

TRES DIES ABANS...

Amb aqueix sabor genuí de
jazz americà i latin jazz es va
clausurar l’edició de 2015 de
Gothejazz que havia inaugurat la subtil i melòdica veu de
Mateo Rived i la suggeridora
trompeta de Voro García amb
l’homenatge a Chet Baker.
Bertrand Kientz (guitarra),
Mariano Steinberg (bateria) i
Ales Cesarini (contrabaix) el
van acompanyar en aquest
viatge als anys 50 i 60 en la

Sonora Latina.

seua concepció musical del
moviment cool.
Més pròxim a la salsa realment que al jazz, la Sonora
Latina, va traslladar la seua
passió per la música afrocaribenya a un nodrit públic que
no va necessitar molta insistència per a alçar-se de les seues localitats i ballar al ritme
que van marcar Juanjo Serna,
Rafael Martínez, Miguel Ángel
Bosch… i la resta d’imponents
músics (fins a 16), que es van
amuntegar a l’escenari.
Christian Escoudé Quartet
va tornar a canviar el registre
en el penúltim dia de festival.
El seu líder, el guitarrista francès, va conjugar la gran tradició de la guitarra manocuche
i gypsy amb els nous corrents
del jazz contemporani. Escudat pel trio de Biel Ballester
(guitarra), Dave Mitchell (guitarra) i Leo Hipaucha (contrabaix), el jardí de Villa Eugenia
va vibrar amb els solos i duels dels tres estils de guitarra
–diferents però màgicament
compatibles. Una catifa roja
perquè el coronaren el Festival la Big Band del Casino Musical i Pepe Rivero.

lVora 80 músics qualificats –entre els quals es podien trobar alguns godellencs– d’entre 15 i 28 anys,
pertanyents a societats
musicals federades de la
majoria de les comarques
de la Comunitat Valenciana, van demostrar, el
passat dissabte 29 d’agost,
el nivell dels centres musicals i dels estudiants valencians al teatre Capitoli.
Després de la presentació
del vicepresident del Casino Musical de Godella,
Ferran Vilella, la Jove Orquestra de la Federació
de Societats Musicals de
la Comunitat Valenciana,
sota les ordres del jove
director Cristóbal Soler,
convidat per a l’ocasió,
va oferir un concert molt
aplaudit pel públic.

L’Orquestra
del Casino i la
Sinfonietta
lEl passat 10 de setembre, el Capitoli va acollir
el concert que el Casino
Musical de Godella i l’Imperial College Sinfonietta
oferiren conjuntament per
a inaugurar la temporada
musical després del breu
descans estival.
Mendelssohn i Beethoven van ser els autors revisats en el programa que
va dirigir William Carslake.
Interpretaren Les Hèbrides
(Mendelssohn), el Concert
per a violí, violoncel i piano
en do major, op. 56 (Beethoven) i la Simfonia número
5, op. 67 (Beethoven). Raúl
Arias (violí), David Barona
(violoncel) i Óscar Oliver
(piano) van ser els solistes.
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Brahms, Bach, Beethoven i
Webern acomiaden l’Stage
lSIMFÒNICA
L’Orquestra Segle XXI va
oferir dos concerts dins del
XXVII Stage Internacional de
Música Simfònica, amb els
quals la ciutadania va poder
gaudir d’un programa variat
sota la batuta del barceloní
Jordi Mora Griso.
La filosofia didàctica
d’aquest projecte, que va celebrar la seua novena edició
a Godella, va permetre el públic endinsar-se en la Simfonia n. 4 en mi menor, op. 98
de Johannes Brahms, en un
concert pedagogic. Aquesta
simfonia va ser analitzada i
explicada pel director, Jordi
Mora, amb l’ajuda de l’Orquestra, que interpretava els
passatges en què considerava convenient centrar-se.
Tal com el mateix Jordi Mora va explicar «en la
quarta simfonia de Brahms
està molt present la música
de Bach, tant en aquells elements que remeten a l’harmonia com en aquells que
remeten a l’estructura, ja que
era un autèntic enamorat del
compositor barroc». L’obra
de Brahms és una obra «que
conté molt de sentiment i
que construeix moments de
tensió i misteri combinats
amb moments de distensió i
d’alliberament».
El concert de cloenda de
l’Stage –per al qual la forma-

Bustamante,
acadèmica
numerària a
Cadis

L’orquestra Segle XXI saluda al final del concert.

Jordi Mora dirigeix l’orquestra i Sancho i Vilella, solistes.

ció havia estat assajant durant tota la setmana–, es va
estructurar en dues parts.
En la primera, l’Orquestra
va interpretar l’Obertura
Der Freischütz de Carl Maria
Von Weber i el Doble Concert per a violí i oboè en do

menor BWV 1060 de Johann
Sebastian Bach. En aquesta
obra els solistes van ser els
músics locals Sarahi Sancho, al violí, i Ferran Vilella,
a l’oboè.
La segona part va començar amb una romança de

Ludwing van Beethoven, en
la qual el concertino de l’Orquestra, Joel Bardolet Vilaró,
va fer el paper de solista.
La Simfonia n. 4 en mi
menor, op. 98 de Brahms
(en la qual s’havia centrat el
concert pedagògic) va tancar aquesta segona part i el
XXVII Stage Internacional de
Música Simfònica. Els músics
es van acomiadar amb els
quatre moviments que componen aquesta famosa simfonia. Una experiència que
els va permetre, un any més,
aprendre i gaudir dins d’una
formació simfònica dirigida
pel reconegut director Jordi
Mora Griso.

lEl passat 18 de maig, el saló
de plens de l’Ajuntament de
Cadis rebé, com a acadèmica
de número de la corporació,
l’artista plàstica de Godella
Carmen Bustamante Costa.
Bustamante ha participat, amb la seua obra, en les
últimes edicions de la mostra col·lectiva Espai propi
que anualment se celebra al
Centre d’Art de Godella Villa
Eugenia, sota el comissariat
de Josep Ferriol. Nascuda a
Godella, però establida a Cadis des de jove, pronuncià el
seu discurs d’ingrés que versà
sobre els «espais de la meua
memòria». «Dir Bustamante
en la pintura espanyola contemporània és evocar l’argument infinit dels quatre elements: l’arena, l’aigua, l’aire
i la llum. En aquest univers
silenciós el cinquè element
podria anomenar-se solitud.
Millor encara: contemplació», així introdueix el seu
text de presentació de l’artista la professora i doctora en
Filologia Hispànica, Ana Sofia
Pérez-Bustamante Mourier.

La marca dels
llibres

Almela, Jordá i la Tradició
música barroca palmitera

Godella i el País
Basc es retroben

lEls ex-libris són petits segells o estampes que es posen en l’interior dels
llibres per a identificar-ne el propietari
i també són el leitmotiv de l’exposició
que es va exhibir al Centre Cultural Xicranda. La mostra va reunir obres de
20 artistes, de Portugal, Argentina i Espanya, el nexe comú de les quals va ser
la seua vinculació al camp del gravat i
de l’estampació. El projecte, comissariat pel godellenc Manolo Silvestre, va
entrellaçar les obres per parells.

lAffecti Armonici, la formació a la
qual pertanyen Antonio Almela i Ignasi Jordá, va recuperar el Clavecí ben
temperat de Bach en els seus Diàlegs –
títol amb el qual van acostar el barroc
del compositor alemany al públic que
es va donar cita a Villa Eugenia. Diàlegs entre el violí d’Almela i el clavecí
de Jordá, que van recuperar les sonates III, IV i VI per a violí i clavecí obligat, en les quals Bach va demostrar el
seu geni visionari.

lUn any després del viatge que la xaranga l’Aixequella va realitzar a Hondarribia, els músics d’Abiyuan van visitar
Godella en un cap de setmana replet de
música, bon ambient i germanor.
Tots plegats, els músics d’ambdues
formacions, gaudiren i feren gaudir
amb el correbars que va arrossegar
amb si un elevat nombre de persones
i acomiadaren la jornada a la plaça de
l’Església interpretant cançons basques i valencianes.

lSi Godella destaca per haver contribuït a dignificar i conservar un ofici, aquest
és, sens dubte, el de l’artista palmiter –o
artesà, segons alguns dels mateixos protagonistes. Per això va ser tan àmplia la
representació de ventallers godellencs
en l’exposició El palmiter, artista i faener,
exposada al Museu del Palmito-Casa de
la Llotgeta d’Aldaia. S’arreplegava així el
testimoni de la mostra que tingué lloc a
Villa Eugenia en maig organitzada pel
Gremi de Mestres Palmiters de València.

bim

Godella

Segon quadrimestre de 2015

Cultura

27

Aplaudida revisió de
la «Consagració de la
Primavera»
lDANSA
La companyia de dansa i teatre Fil d’Arena i el quartet
de música de cambra Quartet
Cercle van oferir, el passat
mes de juny, una nova versió
musical i coreogràfica de la
Consagració de la Primavera,
d’Igor Stravinsky, al teatre
Capitoli. La climatologia i les
múltiples propostes de la jornada van fer que l’afluència
de públic fóra escassa encara
que l’aprovació a l’arriscada
posada en escena va ser unànime en finalitzar la representació.
En aquesta nova mirada
sobre la versió original, la dona no es va presentar com a
víctima sinó que va ser l’artífex del seu propi sacrifici impulsada per la música. Aquesta Consagració reflexionà sobre el plaer i els diferents rols
en què la dona se situa en una
societat en la qual l’erotisme
és un fet present i explícit.
Dos pianos de cua (Vicente David Martín i Carles Budó), dues combos de percussió (Sergio Izquierdo i Manel
Ramada) i quatre ballarines
(Paula Quiles, Jéssica Martín,
Clara Crespo i Isabel Abril)
van conviure i es van nodrir
en escena gràcies a la dramatúrgia de Fil d’Arena.

La mezzo soprano amb el sextet, al teatre Capitoli.

De l’òpera al musical
amb Rinat Shaham i
Pablo Zinger
lMUSICAL
Escena final de l’actuació.

El dramatisme de la representació va estar present en tot moment.

La privilegiada veu de la mezzo israeliana i nord-americana
Rinat Shaham i el virtuosisme
del ZingerSextet es van fondre
el 17 de maig en el Broadway
Liric Concert. Shaham va demostrar els seus dots i la seua versatilitat en el repertori
operístic i en el musical amb
girs vocals inversemblants
amb idèntica perfecció per a
insinuar la falsa ingenuïtat de
Marilyn Monroe i per a tocar
la petxina acústica del Capitoli amb el rang de tres octaves
d’Ella Fitzgerald.
El programa, un recorregut
pel teatre musical nord-americà dirigit i arranjat pel pianista
que va acompanyar Piazzolla,
Pablo Zinger, va recuperar
quatre de les figures bàsiques
del jazz, del blues, de la cançó

Mig miler de persones reviuen el
«Glups!!» que s’estrenà ara fa 30 anys
lTEATRE MUSICAL
La singular revisió d’un dels
períodes més transcendentals de la nostra història recent, la transició, va congregar prop de 500 persones al
teatre Capitoli,. La companyia Yukataca Teatre va recuperar el mític espectacle
musical Glups!!, creat per
Dagoll Dagom, i el va portar
a Godella en una funció doble dirigida per Josep Manel
Casany i protagonitzada per
deu intèrprets que van donar vida als 45 personatges
d’aquesta sàtira musical que
riu de les misèries humanes.
L’elenc d’artistes el van integrar Maribel Casany, Carles
Olivella, Àngels Bargues, Marina Alegre, Nacho Ruipérez,
Brega Tos, Paco Bargues, Ma-

La controvertida reunió familiar de «Glups!!» i diferents moments de la representació.

popular nord-americana i de
l’òpera: George Gershwin, Col·
le Porter, Leonard Bernstein i
Kurt Weil.
Shaham va estar acompanyada pel Zinger Sextet, liderat pel mestre Pablo Zinger
(piano) i format per destacats
músics espanyols, solistes,
majoritàriament, de l’Orquestra de València, com Roberto
Turlo (oboè), Josep Sancho
(clarinet), Javier Sapiña (contrabaix) i Javier Eguillor (percussió). Fins i tot en el tema
que van reinterpretar en el
bis, van actuar de barítons
corejant el «em muir, tinc una
hèrnia» d’una rima impossible.
Uns dies abans, els set artistes havien oferit un assaig
obert i una xarrada col·loqui
en què descobriren alguns
dels secret del concert.

rio García, Jordi Carbonell i
Andrea Bargues.
La versatilitat de l’escenografia va permetre contar
històries d’amor impossibles
entre socialistes i comunistes, aprofundir en la patètica
prepotència del masclisme,
en les diferències narcisistes
de les societats, en els canvis
generacionals i en les sempre
representatives –i hipòcrites–
reunions familiars.
Aquesta nova versió del
musical basat en els còmics
del dibuixant francès Gérard
Lauzier es va fer amb el guió
i l’adaptació de Joan Lluís
Bozzo, Anna Rosa Cisquella,
Miquel Periel i Ferran Rañé.
L’obra original es va estrenar
el 28 de juliol de 1983 al Teatre Municipal de Girona i es
podria dir que Glups!! va ser
el primer gran musical de
Dagoll Dagom, després del
qual van arribar èxits com
El Mikado, Mar i cel, Flor de
nit o, el recentment estrenat,
Cop de rock.
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Xicotets
grans músics

El cor participatiu va ser la innovadora proposta amb què es tancà el Festival.

Claret, Santos i el Líban,
al Festival de Residències

lL’alumnat més jove de
l’Escola del Casino Musical
de Godella va exhibir els
seus dots artístics al festival de finalització de curs.
Les estacions de Vivaldi van
servir de comiat de l’exercici escolar als més xicotets
( Jardí Musical i Iniciació),
que van demostrar els seus
progressos amb la seua
professora, Laura Català.
L’alumnat de Llenguatge
Musical, Primer i Segon,
dirigits per Juan Amado,
Francisco Benavent, Ferran Vilella i Manuel Valls,
van aprofitar el repertori
de Saül Gómez i van solfejar cúmbia, rock, reggae i
disc.
En la recta final, l’Orquestra Infantil, dirigida
per Marina Sánchez i la
Banda Infantil, amb Francisco Benavent al capdavant, van tancar la vesprada.

nou dies de música CLÀSSICA, al festival de joan enric lluna
lmÚSICA DE CAMBRA
El Capitoli de Godella es va
omplir el passat 21 de juliol
per a acomiadar nou intensos
dies d’activitats i de concerts
que van fer de Godella, un
any més, un referent en el gènere de la música de cambra.
L’acte de tancament va estar protagonitzat pel Glòria de
Vivaldi Participatiu. Una nova
proposta en la qual van compartir escenari coralistes professionals i aficionats preparats per Josep Ramón Gil-Tárrega. L’Orquestra, composta
pels músics de Moonwinds i
els joves talents que enguany
han participat en el festival,
va acompanyar l’orfeó i les
solistes, la soprano Isabel
Monar i la mezzo Marina Rodríguez; tots ells, dirigits pel
mateix director artístic i fundador del Festival, Joan Enric
Lluna.
Godella va gaudir de la
presència d’artistes de la talla de Lluís Claret, que no solament va oferir un concert
memorable, sinó que, a més,
va presentar el llibre Correspondència Casals - Claret a la
Guerra Civil, una recopilació
de les cartes que es van intercanviar el seu pare, Andreu
Claret, i Pau Casals.
També la música provinent d’altres parts del món

L’Orquestra
del Casino,
emociona

L’ermita de Campolivar, el Capitoli i Villa Eugenia van ser els espais que van acollir els concerts.

va tenir espai en el Festival.
Els músics del Líban, Houtaf
Khoury i Wissam Boustani,
van oferir un concert cridaner i transgressor i, a més,
van donar l’oportunitat als
ciutadans i a les ciutadanes
de conèixer més de prop el
Líban gràcies a les diferents
xarrades que van fer.
El, ja tradicional, concert
a l’ermita de Campolivar va

ser dedicat en exclusiva a la
música de Bach. El diumenge 18 de juliol va ser el gran
moment dels Joves Talents,
que van oferir un concert a
Villa Teresita després de tota
una setmana de preparació i
formació al costat de músics
professionals. Instants més
tard, l’atenció es va traslladar al Capitoli, on altres dos
talents –encara que no tan

joves–, Carles Santos i Isabel Monar, van presentar el
seu nou espectacle Necessite temps, davant un auditori
atònit.
Nou intensos dies en els
quals, tal com va dir Lluna en
l’acte de clausura, «recordem
que de veritat volem la música» i que deixen, a tota la població, amb ganes de repetir
l’experiència.

lL’obertura de l’òpera Les
noces de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, va
anunciar que el concert
que esperava les prop de
300 persones que van assistir al teatre Capitoli anava a ser antològic. Precisió,
tècnica, sensibilitat…
A la Simfonia Concertant
per a violí i viola KV 364,
també de Mozart, considerada la més grandiosa de les
seues obres concertants, la
directora i concertino Pilar
Mor i de David Churcher actuaren com a solistes. Tots
dos, amb Carlos Gil Medrano, al contrabaix, van oferir
un bis abans del descans,
un arranjament de Churcher del clàssic de Queen Somebody to love.
La segona part, la va
ocupar íntegrament la Segona Simfonia en re major
op. 36, de Beethoven.

bim

Godella

Segon quadrimestre de 2015

Cultura

29

Actuació del Cor de la Vila

Roselles roges del
Cor de la Vila
lcoral
El passat 4 de juliol, el Cor de
la Vila va omplir Villa Eugenia
amb el concert Un cant per la
pau, en el qual va interpretar
l’obra The armed man. Abans
de començar, es van repartir
roselles roges de paper, en referència a les flors que van ser
símbol de la pau després de
la Primera Guerra Mundial.
Durant el concert, es van
projectar imatges extretes
d’enregistraments de diferents conflictes bèl·lics que es
van presentar en una evolució cronològica (de la Primera Guerra Mundial a la Guerra

de l’Iraq) i van culminar amb
imatges actuals no bèl·liques
que aconseguien transmetre
un fil d’esperança en el futur.
La suite coral comença i
acaba amb L’homme armé,
adaptació que va fer Jenkins
de la famosa cançó popular
francesa del Renaixement de
nom homònim i que, al’hora,
va adaptar el director del Cor
de la Vila José Tomás Poveda,
per a l’ocasió. A més, va ser
destacada la participació de
la soprano Marina Monzó, la
violoncel·lista María Fernández, el percussionista Carlos
Pérez i el pianista Andreu
Soler.

La mezzo soprano amb el sextet, al teatre Capitoli.

El Festival Lambert
Alonso fa 14 anys
lcoral
La Coral de Bonrepòs i Mirambell, dirigida per Vicent
Ros Muñoz, va obrir el XIV
Festival Coral Lambert Alonso de Godella, que va tenir
lloc el passat mes de juny al
teatre Capitoli. Del seu programa, Africanta, van interpretar temes com Ipharadisi
/ Aya Ngena, un dels himnes
oficials de la República de
Sud-àfrica i la cançó tradicional zulu, Mamaliyé, entre
altres.

A continuació va actuar
el cor Unió Musical l’Eliana,
acompanyat al piano per Andreu Soler i dirigit per Juani
Jorge.
Finalment, el cor amfitrió, dirigit per Josep Manel
Campos i Campos, va completar el concert amb un
repertori contemporani. La
coral godellenca i les seues
solistes, acompanyades al piano per Toni Moya reberen,
per últim, les tres formacions per a interpretar el cant
conjunt, Paloma mensajera.

Francesc Aràndiga amb David Escarabajal i Josep Ferriol, al lliurament de premis.

Escarabajal guanya el
XII Concurs de Pintura
Ràpida de Godella
lpintura
Més de 6.000 euros en premis
es van lliurar dissabte passat
19 de setembre a les millors
obres realitzades en el XII premi de Pintura Ràpida «Godella
i el seu entorn». Una edició en
la qual, l’obra de l’artista d’Alcoi, David Escarabajal, que arreplega un instant de la plaça
de l’Estació, va ser la guanyadora. 1.500 euros es va adjudicar el jove pintor, habitual
a aquesta cita, i que ja havia
aconseguit, en altres edicions,
algun reconeixement menor.
El premi a l’artista local
va recaure en Enrique Vieco,
amb una aquarel·la tardorenca de la Quadra del Manyo i
per la qual es va embutxacar
500 euros també patrocinats
per l’Ajuntament de Godella.
Entre els mecenes privats, les
famílies Rodríguez-Bronchú
i Giner Valls van ser les que
majors alegries van oferir
amb els seus premis d’1.000
euros cadascuna. Els Rodríguez-Bronchú van escollir
l’obra d’Alberto Márquez, de
Pilar de la Horadada –una altra mirada de la plaça de l’Estació–, i els Giner Valls, la de
Salvador Ribes, de Guadasuar
–amb un singular punt de fugida de l’escala de Villa Eugenia.
R&B Asesores van premiar,
un any més, amb 600 euros,
la millor aquarel·la, realitzada
pel barceloní Alejandro Miras,
i Ricardo Caballer va reconèixer amb 500 euros el treball

Jurat, patrocinadors y organitzadors del concurs.

Ferriol i la regidora de Cultura, Tatiana Prades, visiten els artistes.

–també una aquarel·la– de
José Antonio Campos, de Vilamarxant. Miguel Mellado es
va portar a Múrcia també 500
euros, els lliurats per la Masia
de Xamandreu, i la Cerveseria
Fernández Pons, que s’estrenava enguany com a patrocinador, triava la inconfusible
peça de l’artista d’Ontinyent,
Blai Tomás, qui es portava
a canvi 300 euros. La tenda
de belles arts de Godella, El
Almacén, valorava el quadre
d’Héctor Dols, d’Alacuás, amb
una borsa d’adquisició en ma-

terial de belles arts de 150 euros, sense lliurament d’obra,
i l’Ajuntament oferia les dues
últimes borses d’adquisició,
també valorades en 150 euros,
al madrileny José María Díaz i
a Pepi Sevilla, de Ontinyent.
A les 19 hores del mateix
dissabte, Villa Eugenia va dictar sentència davant els 55
participants, dels quals 11 van
rebre algun dels premis oficials i 22 van ser seleccionats
per a una mostra que estarà
oberta al públic fins al 18 d’octubre.
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Participació i ciutadania

Dos metres quadrats i
75 anys de silenci
ELS ALCALDES DE GODELLA I FOIOS, ASSASSINATS fa 75 anys
lmemòria històrica
Poc més de dos metres quadrats ocupa la fossa 114 del
Cementeri de Paterna en la
qual es va apilar 196 persones que el règim franquista
va executar per les seues
idees entre el 9 de maig i el
28 de juny de 1940. En l’última de les cinc sacas (com es
denominen), formada per 31
persones, cinc d’elles eren de
Godella: l’alcalde d’Esquerra
Republicana, Arturo Caballer
Feliu, joier de 40 anys; Vicente Rodríguez Ramírez, pintor
i tinent d’alcalde del Partit
Obrer d’Unificació Marxista;
Vicente Hernández Berga,
obrer i regidor del Partit Socialista, i dos membres del
Comitè Executiu Popular,
Juan Contreras García (pintor) i Vicente Llorens Casas
(obrer).
L’alcalde de València, Joan
Ribó; ciutadans de Godellla,
familiars de les víctimes i representants polítics de totes
les formacions d’esquerres
que componen l’equip de
govern local (Compromís,
PSOE, Canviem entre Tots i
Esquerra Unida) van retre homenatge a les víctimes en un
acte organitzat per la Fundació Societat i Progrés. «Va ser
una saca en la qual es van encruelir especialment amb Go-

La bandera de l’arc-iris va onejar a la balconada de l’Ajuntament.

La imparable revolta
de la felicitat arriba
fins a Godella
Veïns i autoritats de Godella a la porta del Cementeri de Paterna.

della i van afusellar mig Ajuntament», va comentar Matías
Alonso Blasco, coordinador
del Grup per a la Recuperació
de la Memòria Històrica de la
Fundació.
Francesc Aràndiga, regidor de Comunicació i Agermanament, va prendre la
paraula després de dipositar
una corona, en representació
de l’Ajuntament de Godella,
amb Mamen Esteve, Remedios Cataluña i Joan Cardo. «És
un dia de sentiments oposats
per homenatjar unes persones que van morir per les seues idees en un acte que no
solament és de memòria històrica sinó que és de justícia»,
va reconèixer Aràndiga.

Els també regidors de Godella Salvador Soler i Fernando Oliveros van oferir, així
mateix, una altra corona de
flors en nom del PSOE pel regidor Vicente Hernández Berga i pel diputat i president de
l’Ateneu Mercantil, el periodista Isidro Escandell Úbeda,
tots dos executats en la mateixa saca. «El Partit Socialista
és un partit amb una llarga
història de defensa dels drets
i de les llibertats i aquesta és
una de les proves més tràgiques en què persones valentes van donar la seua vida per
les seues idees, per la seua
dignitat, perquè avui puguem
viure com vivim», va assenyalar Soler en el seu discurs.

lIGUALTAT
L’Ajuntament de Godella es
va adherir oficialment al manifest publicat pel col·lectiu
de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals amb motiu
del Dia de l’Orgull LGTB i
va fer onejar a la balconada
del consistori, la bandera de
l’arc iris com a mostra del
suport que l’equip de govern
va voler oferir a la iniciativa.
A més, es va fer una lectura
pública d’un comunicat que
es va elevar al ple en forma
de moció conjunta. Diferents
persones simpatitzants i implicades al col·lectiu LGTB,
regidors i l’alcaldessa mateixa van exposar els motius de
l’adhesió i els compromisos

que adquiriran. «La nostra
és una revolució romàntica
que estem fent dia rere dia
per a defensar l’amor, la dignitat, la llibertat, la igualtat…
de lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals,
en particular, i de totes les
persones en general. La revolta de la felicitat és imparable. Ho estem aconseguint!»,
assegurearen des del col·lectiu LGTB.
L’alcaldessa va repassar la
sèrie de mesures a les quals
es comprometrà l’Ajuntament com promocionar el
respecte cap a la diversitat
sexual i de gènere, realitzar
formació a la policia, i sol·licitar a les Corts l’aprovació
d’una Llei integral.

La Policia intervé Es localitza
la venda de dos l’amo d’un gos
conills d’Índies
abandonat
lL’Ajuntament de Godella incoà un
expedient sancionador contra una jove veïna de Burjassot per la suposada
venda il·legal de dos conills d’Índies
en ple carrer, que va realitzar amb la
seua parella. Es considera una infracció «lleu», que comporta una multa
d’entre 30,05 euros i 601,01 euros.
La identificació de la jove denunciada es va produir després que una
dona es posara en contacte amb la
Unitat de Protecció d’Animals (UPAN)
de la Policia de Burjassot. La UPAN va
remetre la persona denunciant –que
es va identificar com a defensora dels
animals– a la Policia Local de Godella,
qui va confirmar la il·legalitat de l’operació i va posar en marxa l’operatiu
per intervindre la venda.

lLa recentment creada Àrea Mediambiental de la Policia Local de Godella
continua el seu treball en defensa de
l’entorn i de la dignitat dels animals
d’acord amb la legalitat vigent. L’última
de les seues actuacions ha permès la localització del propietari d’un gos abandonat a Godella.
«L’animal estava solt en un parc i
provocava les molèsties consegüents a
la resta de vianants i propietaris d’altres gossos que van ser els que van
alertar la nostra unitat», comentà el
responsable de l’Àrea, Emilio Guijarro.
Una altra de les línies d’actuació de
la Unitat Mediambiental és la del control d’abocaments, gràcies a la qual es
van poder evitar accions il·legals a les
proximitats de l’hort de Sant Maure.

Actuacions
Una parada més
contra les pluges a l’autobús
lLa Policia Local de Godella –amb la
col·laboració de Protecció Civil– va participar activament en l’operatiu contra
els efectes de les pluges caigudes el mes
de juny i que provocaren inundacions en
algunes zones de la localitat. Entre altres
accions, prestaren auxili el conductor
d’un vehicle que quedà encallat en l’aigua així com abalisar les àrees de risc.

lLa Regidoria de Trànsit ha publicat el
calendari de parades del servei d’autobús del nou curs en què la principal novetat és la incorporació de l’estació del
Col·legi Públic El Barranquet a l’itinerari
regular. Els últims estius aquesta ha sigut
una parada que, de forma eventual, s’ha
habilitat a l’estiu per a donar servei a les
persones usuàries de la piscina.
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Polvoritzats tots els
rècords de la 10k
Hicham Ettaichmi i Claudia Montagut, guanyadors
lRUNNING
Els 1.079 corredors que van
prendre l’eixida de la 10k de
Godella suposaven un increment del 30 % en el nombre
de persones participants respecte de l’última edició, en la
qual ja s’havia superat el rècord de la prova. A ells s’afegien prop de 500 xiquets que
van inundar l’avinguda dels
Salzes, en les hores prèvies a
la carrera, amb proves dividides per edats i després de les
quals tots van rebre els seus
merescuts premis: medalles,
camisetes i diferents obsequis.
A les 19.15 hores, l’alcaldessa, Eva Sanchis, donava
l’eixida a la marea multicolor en la qual, ben prompte,
prengué la davantera el trio
que es disputaria la victòria,
format per Hicham Ettaichmi (IES Massamagrell), Fouad
Benzeourad (CA Alzira) i Adil
L’Hand (CE Mediterrani). Per
darrere d’ells, el vencedor de
les últimes edicions, el corredor local Emilio Aguayo
Muñoz (CT CD Montcada),
intentava no perdre referència visual malgrat el ritme
trepidant imposat per Ettaichmi, que va entrar en primera posició als 31 minuts i
18 segons, amb una mitjana
de 3,07 minuts el quilòmetre.
A 20 segons, Benzeourad i, a
poc més d’un minut, El Hand

Edu Febrero i Jordi Cabriada celebren el títol.

L’equip del CPV de
Godella s’alça amb el
campionat autonòmic
lFRONTÓ A MÀ
Hettaichmi arreplega el premi,entrant en meta i una carrera infantil.

li succeïen en la meta. Els tres
atletes que pujaven al podi
batien el rècord de la prova
aconseguit per Aguayo en
la passada edició. També la
primera dona polvoritzava el
rècord femení de la carrera.
Claudia Montagut Sanz (Redolat Team) va recòrrer els
10.000 metres en 41 minuts i
36 segons, a un ritme de 4,06
minuts el quilòmetre. Una hora després entrava en meta
l’última corredora.
La carrera, organitzada
pel Club d’Atletisme A les

Nou i per l’Ajuntament de
Godella, va disposar de la
col·laboració de multitud de
voluntaris i col·lectius com el
nodrit cos de Protecció Civil i
la Policia Local i diferents patrocinadors, que van sortejar
una sèrie d’obsequis entre les
persones participants. A més,
un percentatge del preu de la
inscripció es destinà a la Junta Local Contra el Càncer,
que va rebre, de mans del
president del Club, Fernando Oliveros, l’import recaptat, que superà els 500 euros.

lvolta al terme. El passat mes de juny, més de 150 persones van completar la

marxa que va partir a les 8 hores del parc del Molí i que va vorejar els límits del terme
en un recorregut de vora 20 quilòmetres. Trams d’horta, de nucli urbà i de muntanya
permeteren als participants trobar els pilons de terme existents. Els organitzadors,
el col·lectiu d’Amics de la Volta al Terme, s’ocuparen que no hi faltara cap detall
com ara reconstituents distribuits al llarg d’una prova, no competitiva que va tenir la
col·laboració de l’Ajuntament de Godella, Protecció Civil, la Policia Local i de la Penya
Taurina La Cuna.

A la tercera, com en la dita,
va la vençuda. Per això no
sorprèn ni l’expectació generada ni l’explosió d’alegria
d’Edu Febrero i Jordi Cabriada
quan van aconseguir el punt
41 amb el qual s’imposaven
a l’equip de les Alcubles en
la final disputada a Carlet. Va
ser la tercera final autonòmica
que jugava Febrero en pocs
anys i, encara que sempre
havia fregat el títol, mai havia
aconseguit apoderar-se’n. En
aquesta ocasió, i al costat d’un
altre històric –no per edat– del
Club de Pilota Valenciana de
Godella, com Jordi Cabriada,
va aconseguir desfer el malefici. La igualtat va ser la tò-

nica dominant de la partida
final del Campionat Autonòmic de Frontó per Parelles en
aquesta categoria –tercera B.
Els punts s’anaven alternant
entre l’equip de les Alcubles
i el de Godella fins als últims
instants en què Edu i Jordi van
saber imposar la seua experiència i impedir a Jesús i Felipe
que s’emportaren el primer
triomf oficial dels de la Serrania. El 39 a 41 final resumeix
la igualtat que va imperar en
el municipal de Carlet. Un resultat històric que van gaudir
en directe prop d’una vintena
d’aficionats godellencs entre
els quals hi eren el regidor
d’Esports, Fernando Oliveros,
i el de Comunicació i Agermanament, Francesc Aràndiga.

lCAMPUS MULTIESPORTIU. El Campus Multiesportiu
de Godella va congregar vora un centenar d’adolescents
entorn a activitats físiques que potenciaren l’audàcia, la
maduresa i la independència. El campus es va desenvolupar
al Poliesportiu Municipal i al Pavelló. Com sempre, aquesta
alternativa s’agenda tot just finalitza el curs escolar i
abans que comencen les diferents escoletes per facilitar la
concicliació laborals i la personal.
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La Piscnia Municipal ha renovat la il·luminació amb làmpares led.

L’equip femení, campió de Lliga, enguany competirà en Divisió d’Honor.

El CW Godella puja
a Divisió d’Honor
TANCÀ L’ANY AMB 12 victòries EN 14 partits disputats
lwaterpolo
L’equip femení absolut del
CW Godella va tancar la temporada amb una nova victòria
en l’última jornada disputada
el 25 d’abril. Ho va fer a Sant
Vicent del Raspeig on va infligir una contundent derrota al conjunt amfitrió (3-10).

D’aquesta manera, va ratificar
una brillant temporada en la
Primera Divisió Autonòmica
en la qual, dels 14 partits disputats, va guanyar-ne 12, va
empatar-ne un i tan sols en va
perdre en una ocasió.
La victòria, a més, va certificar la primera posició d’aquest
equip –extraordinàriament jo-

ve– al Campionat, amb la qual
va accedir automàticament a la
Divisió d’Honor Autonòmica.
El Club va manifestar la seua
enhorabona a les esportistes,
a l’equip tècnic i a l’equip directiu, i va agraïr el suport
incondicional del grup humà
que componen els pares i les
mares de les nadadores.

Primer partit del Godella CF.

L’equip Aleví B celebra el títol.

El Benjamí IR alça el títol.

Els clubs
signen els seus
convenis

L’Escola de
Futbol, en
plena forma

El Bàsquet
arreplega els
seus fruits

lLa Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Godella va
signar els convenis de col·laboració amb tots els clubs de
la localitat. Els representants
del Club de Pilota Valenciana,
del Club Ciclisme el Cantonet,
del Club Waterpolo i del Club
Natació de Godella, del Club
Atletisme A les 9, del Godella
CF i del CB L’Horta Godella
van passar per les instal·lacions municipals el passat
mes de maig. D’altra banda,
també el Comitè d’Agermanament amb Noisy-le-Roi i Bailly
es va sumar a la ronda de signatures de convenis.

lA l’èxit del primer equip
cadet del Godella, es van sumar altres tres resultats que
confirmaren l’escola municipal de futbol local com una
de les millors de la comarca.
Els jugadors del Juvenil A van
guanyar el campionat i aconseguiren l’ascens a la Primera
Divisió Regional, categoria
perduda fa una dècada en un
cap de setmana memorable
en el qual altres dos equips
també guanyaren les seues
lligues respectives. L’Infantil A també s’apoderava del
campionat a domicili i l’Aleví
B complia amb els pronòstics.

lEl planter dels esports
godellencs no han parat
d’arreplegar els resultats
del treball realitzat. El torn
al bàsquet arribà de la mà
del Benjamí IR Autonòmic
de l’EMB Godella que va
revalidar el títol de campió. Lucas Marí, de l’EMB
Godella, va guanyar, a
més, el MVP (jugador més
valuós) de la final. Per la
seua banda, l’equip aleví
femení de la categoria autonòmica va quedar subcampió després d’una gran
temporada i una fase final
molt meritòria.

El vestidor ha estat reformat i actualitzat durant l’estiu.

Reformes a la
piscina coberta
La Piscina coberta ha aprofitat l’estiu per fer algunes millores com
ara la substitució de tot el sistema de il·luminació, de les antigues
panatalles halògenes a pantalles de tecnologia LED de baix consum. Açò un estalvi considerable en la factura elèctrica i multiplicarà per 10 la seua durabilitat. D’altra banda, l’empresa gestora de
les instal·lacions municipals, Activitats Aquàtiques L’Horta S.L ha
escomès la renovació i modernització dels vestuaris situats en la
planta baixa que estaven d’origen des de l’any 2001.

El pilot de la Volta a Espanya al seu pas per la rodona de Godella..

La Volta a Espanya
passà per Godella
lEls godellencs amants del ciclisme i de l’esport en general
van poder gaudir de la carrera
més important del panorama
nacional i una de les tres grans
del món, la Volta Ciclista a Espanya que va passar per Godella en la desena etapa que
arrancà al port de València i
que conclogué a Castelló.
A gairebé 3 quilòmetres
de l’eixida neutralitzada, els
corredors entraren a la CV
310 i passaran pel terme de

Godella fins a arribar a Bétera. La participació de l’Ajuntament es basà en l’aportació
de la logística necessària per
a controlar els punts d’accés
al recorregut, que realitzà la
Policia Local amb el suport
de Protecció Civil. El pas del
pilot, que circulava a una velocitat de 40 kms/h va generar
certa confusió entre els espectador a la rodona de l’EPLA ja
que la Guàrdia Civil va abalisar
malament l’itinerari.
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De Godella fins a
València, amb bici
lBICICLETA
El servei de lloguer de bicicletes Valenbisi va incorporar una nova estació a Nuevo
Centro, cosa que fa de l’àrea
metropolitana de València
l’única a Europa amb un
sistema de bike sharing integrat. En l’acte d’inauguració
va estar present el regidor
de Trànsit de Godella, Fernando Oliveros, amb altres
representants de diferents
localitats que també disposen d’aquest servei i uns altres que l’incorporaran en
el futur. A més, el responsable de l’Àrea de Mobilitat de
l’Ajuntament de València i
regidor d’Infraestructures i
Transport Públic, Giuseppe
Grezzi, va presidir l’acte amb
el director de Nuevo Centro
i Joaquín Ríos Casanova, director general d’Energia de
l’Institut Valencià de Competitivitat (IVACE).
mesures de millora

Es tracta de la primera de les
mesures de millora plantejades del servei de la bicicleta
pública metropolitana de València i del projecte d’ampliació «que es desenvoluparà
com a solució a una necessitat de la majoria dels usuaris de Mibisi ja que, en l’enquesta realitzada l’any 2014,
la petició més sol·licitada va
ser que les bicis també pogueren intercanviar-se amb

Premiats al Torneig de Tenis i Pàdel amb el regidor de Comunicació.

El Torneig de Tenis
i Pàdel Ciutat de
Godella bat rècords
El regidor de Trànsit en la presentació de la nova estació.

València ciutat», segons han
assegurat representants de
Movus, empresa valenciana
que ha desenvolupat el projecte integral de Mibisi. En la
inauguració, Movus va presentar un pla més ampli que
permetrà accedir a la ciutat

de València en els punts de
connexió amb els serveis públics urbans, amb les bicicletes metropolitanes. A més,
en l’acte, es va proposar una
integració tarifària de tots els
transports públics, inclosa la
bicicleta (Valenbisi i Mibisi).

Una APP per a anar amb bici
lLes persones usuàries de bicicleta ja poden conèixer, en
temps real, l’estat de les estacions del servei de lloguer de Valenbisi i de Mibisi, així com el mapa d’aparcabicis de València i
la xarxa de carril bici de la ciutat i dels pobles metropolitans.
En l’aplicació, que ha sigut desenvolupada per Javier Moragón, s’arrepleguen els serveis de Godella (GoBici), que es
troba dins del sistema compatible de Mibisi, juntament amb
el de BiciPaterna, BurjaBike, Horta Sud amb bici (Aldaia, Alaquàs, Quart de Poblet i Xirivella), BiciMislata, TorrentBici i Valenbisi. L’aplicació està disponible en el Play Store de Google.

lTENIS-PÀDEL
El IV Torneig de Tenis i Pàdel
Ciutat de Godella va tancar
els seus quadres el 27 de juny
amb la disputa de les finals de
cada disciplina en cada categoria.
L’esdeveniment, que es
va desenvolupar des del diumenge 21 fins al dissabte 27 de
juny, va batre rècords de participants tant en tenis com en
pàdel. Més de 70 persones es
van donar cita durant la setmana per a jugar els seus partits. Trenta parelles de pàdel
dividides en dues categories
i una vintena de jugadors en
tenis van completar un quadre
que fins avui no havia disposat
de tants participants.
Durant tota la setmana,
les instal·lacions esportives
municipals van gaudir d’un
gran ambient per l’assistència

de públic per a presenciar els
partits.
El torneig va ser organitzat
per Urbantenis, empresa col·
laboradora de l’Ajuntament
de Godella, i va col·laborar-hi
Gesports i la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Godella. Els resultats van ser:
Tenis 1a categoria
Campió: Francisco Javier Alonso
Subcampió: Miquel Aparici
Tenis 2a categoria
Campió: David Pla
Subcampió: Lorenzo Fernández
Pàdel 1a categoria
Campions: Vivancos-Tortajada
Subcampions: Leal-Herrero
Pàdel 2a categoria
Campions: Delgado-Muñoz
Subcampions: Hernández-Palanca

El Daimús s’adjudica el
Torneig de futbol 8 de Godella
lFUTBOL
Protagonistes de l’èxit.

L’equip infantil
de bàsquet del
Sagrat Cor,
campió de lliga
lEl 6 de juny de 2015, al Pavelló de Benidorm, el Club
Esportiu Sagrat Cor de Godella es va proclamar campió en la categoria infantil
femenina IR 1a Zonal. Les
jugadores de Godella van
anar sempre per davant en
el marcador davant del CB
Almussafes i es van emportar el triomf per 65-43.

El torneig aleví de futbol 8 de
l’Escola del Godella CF va erigir el Daimús CF com a campió després de tota una jornada d’esport i de convivència al
Poliesportiu Municipal i d’una
vibrant final contra l’Alboraia
UE, en la qual el potencial
ofensiu dels de la Safor va ser
determinant. El regidor Paco
Aràndiga va presidir el lliurament de trofeus en el qual, a
més dels finalistes, van estar
presents el tercer classificat,
el Torrefiel ACE i l’At. Amistat,
que va quedar en quarta posició i es va emportar el títol a
l’esportivitat.
El gran nivell del torneig
va impedir que algun dels
equips que Godella va incorporar arribara a les últimes

Partida al carrer de pilota.

Godella acull
l’Autonòmic
de Raspall

Jugadors del Daimús CF amb tècnics organitzadors i Aràndiga.

fases, tan sols el Godella D va
superar la primera i, encara
que ho va fer com a primer de
grup, a la vesprada, va caure
davant del Torrefiel. Tots els
equips participants, arribats
des de diferents racons de la
Comunitat Valenciana, i fins i

tot d’Espanya –com Albacete,
Conca, Canet, Canals, Xiva
i l’Eliana, entre altres– van
destacar l’exquisida organització que únicament es va
veure obligada a suspendre
una ronda de partits per la
tempesta.

lEl carrer artificial del
Pavelló Municipal acull el
Campionat Autonòmic de
Raspall per parelles que es
disputa tots els diumenges
des del passat 5 de setembre i fins al 14 de novembre.
El 19 de setembre, el 26 de
setembre, el 24 d’octubre i
el 14 de novembre es disputaran les partides entre les
11 i les 13 h. El Campionat
està organitzat pel club el
Tamborí de València.

34

Segon quadrimestre de 2015

Esports

bim

Godella

Aguayo, campió d’Espanya
una malaltia de la seua parella l’impedí anar a altafulla
lTRIATLÓ
Ni tan sols tenia una bicicleta
específica per poder córrer al
València 113, Triatló de Mitja
Distància que, organitzat per
A300W, era a més Campionat
d’Espanya de Triatló MD. A
Emilio Aguayo li deixaven una
bicicleta per a esta disciplina –estil contrarrellotge– eixa
mateixa setmana i la va provar
tres dies abans de la competició. A més havia centrat el seu
entrenament en les proves de
Sprint i Olímpic –cap d’elles
d’una durada superior a 1,30
horas–. Els més ràpids cobreixen el triatló de mitja distància en prop de quatre hores.
A pesar de tots els entrebancs,
el godellenc, es va imposar en
la platja de Les Arenes amb un
temps de 03:44:27, 20 segons
per davant de Raúl Amatriain
(Saltoki TrikiDeak), 03:44:47
i Josep Torres (CT Ferrer Hotels) 03:45:37.
L’èxit del triatleta que pertany al CDM Moncada s’afegia
als aconseguits en una temporada que hauria sigut per
emmarcar si no haguera estat
pels esdeveniments de les últimes setmanes. Primer al triatló Fuente Álamo (el triatló de
lss triatletes, 3er a la Copa de
Europa de Triatló de Madrid,
primer al Campionat Autonòmic de triatló olímpic i universitari, sèptim al Campionat
d’Espanya de Triatló Sprint, a
Pontevedra i, finalment, eixe
or al Campionat d’Espanya de
Triatló de Mitja Distància.

Canvis en la
direcció del
l’Horta Godella

Emilio Aguayo i son pare en la recepció oficial a Godella, amb el regidor d’Esports i l’alcaldessa.

Eixos registres i precedents
feren que l’alcaldessa de Godella i el regidor d’Esports el
reberen a l’Ajuntament per felicitar-lo i imposar-li la insígnia

d’or de Godella. A més, es convertia en un dels favorits per al
Campionat d’Espanya de distància Olímpica que es disputà
el 29 d’agost a Altafulla (Tarra-

gona). No obstant això, el campió godellenc no va participar-hi per motius que superen
l’àmbit esportiu. Pocs dies
abans, la seua parella, la també triatleta Miriam Roselló, patia una pericarditis després de
pujar al podi del X Triatló de
Borriana, i Aguayo reconegué
que «no tinc el cap per anar al
Campionat» i que era prioritari en eixos moments estar al
costat de Miriam.
La triatleta valenciana ha
rebut ja l’alta encara que haurà d’esperar uns sis mesos per
tornar a competir.

L’oferta esportiva de l’Ajuntament
reuneix disciplines per a tots
lOFERTA ESPORTIVA

Nou tatami
per a l’escola
de karate
lLa Regidoria d’Esports
ha adquirit recentment
un nou tatami per a l’ús
de l’Escola Municipal de
Karate que desenvolupa
la seua activitat a la sala
multiusos del col·legi Cervantes.
La instal·lació substitueix el sistema de matalassets que s’utilitzava
abans i es queda de forma
permanent a l’aula cosa
que permet l’alumnat del
centre el seu aprofitament
també.

Més de 15 disciplines esportives diferents en horaris de
matí i de vesprada, per a menuts i grans. L’oferta esportiva de l’Ajuntament de Godella per a la temporada 20152016 disposa de cursos per a
adults de ioga, tennis, pàdel,
tai-txi, pilates, gimnàstica de
manteniment, aeròbic amb
ball (aerodance), globalfitness, funcional training basic
i defensa personal. Per als
menuts, els cursos disponibles són el pretennis, el pàdel, el tennis, el bàsquet, la
pilota valenciana, el karate,
la gimnàstica rítmica i el futbol. A més, està el servei de
banys lliures, lúdics i cursos
de natació i busseig a la piscina coberta del Poliesportiu
Municipal. Les tarifes i con-

Xiquets participants en els tallers de tenis i codi QR de l’oferta.

dicions estan disponibles
al web de l’Ajuntament així
com en els díptics que es
poden trobar en els edificis
públics del municipi. A més,
el gimnàs del Pavelló manté
el servei amb preus que van
dels 10 € al mes –per al veï-

nat de Godella– als 15 € –per
als d’altres municipis. A més,
enguany s’incorpora la novetat de poder fer ús del gimnàs a 1 € la sessió.
Per a més informació, es
pot contactar amb el telèfon
963 643 006.

lEl CB l’Horta Godella ha
confiat Álex Martínez les
regnes de l’equip sènior
que milita en la 1a Divisió
Nacional. Álex ve d’estar
3 temporades al NB Paterna on va estar dirigint el
sènior B en la mateixa categoria i, la temporada anterior, va aconseguir l’ascens des d’Autonòmica.
Alex va entrar a formar
part del NB Paterna de la
mà de Nico Sánchez de qui
va ser segon entrenador al
sènior A, en la temporada 2011-2012 en què van
aconseguir dos ascensos a
la Lliga EBA.
Ferran Pizcueta, el seu
predecessor, que va anunciar que abandonava el
Club, ha retornat per ferse càrrec del cadet B. Marc
Torres dirigirà el cadet B
femení i Isaac Palacios,
l’infantil A femení.

Álex guanyà
les 12 hores de
frontó a mà
lEn una final antològica,
el jove jugador de Borbotó,
Álex (16 anys) es va imposar a Chaveli i es va alçar
amb el títol de la segona
edició del Campionat 12
Hores de Frontó Valencià
Individual de Godella organitzat pel CPV de Godella.
La final, d’un altíssim nivell, va combinar l’experiència del jugador de Xeraco –establit ara a Godella–,
Chaveli, exprofessional de
llargues, amb la joventut i
potència d’Álex, a qui les
partides acumulades li van
passar menys factura.
Era el colofó d’un torneig que va tenir jugadors
de diferents racons de la
geografia valenciana i que
arribava al clímax després
d’una partida, també èpica, entre els dos locals,
Edu i Jordi, que va caure
del costat d’Edu.
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El Godella CF
lluitarà per la
permanència

Hamilton, el nou jugador de València Basket i MVP del partit, encistella davant la mirada de la defensa de l’ICL Manresa.

València Basket regala
una victòria a Godella
guanya l’ICL Manresa al Pavelló Municipal de Godella
lBÀSQUET
Per segon any consecutiu Godella va gaudir d’un partit de
València Basket al seu pavelló. L’equip de casa va guanyar
per dos punts (73-71) en el seu
tercer partit de pretemporada
davant l’ICL Manresa. Durant
els tres primers quarts els
«taronja» tingueren el partit
controlat però el gran encert
dels catalans en l’últim parcial va brindar al públic un
final de partit emocionant.
Debutaren Jon Stefansson i
John Shurna però l’MVP del
partit va ser un altre fitxatge,
el pivot nord-americà Justin
Hamilton, vital per a la víctoria dels de Pedro Martínez
amb els seus 20 punts.
Dos minuts va tardar el capità de València Basket a fer
els tres primers punts del partit. Un tímid començament
gens paregut al gran espectacle que es va veure després
al Pavelló Municipal. El bàsquet de primer nivell tornava a
Godella i era qüestió de temps
que arribaren les bones accions ofensives. Justin Hamilton –una de les incorporacions
d’enguany– va ser l’home més
encertat al llarg dels deu primers minuts. Gràcies, entre
altres coses, als seus 11 punts,
el València Basket va acabar
el primer quart amb un bon

lEl Godella CF ha començat amb bon peu la temporada encara que amb
dues derrotes contra el
Paiporta i l’Alboraia, i una
contundent victòria per
4-0 contra un rival directe
en l’objectiu de la permanència, com és el UD Aldaia. Tot això, amb Manolo
Llorens un any més al capdavant de l’equip i un bloc
que encara no està tancat
però que té els porters
Yosu i Rubén Sánchez, els
defenses Feliu, Culla, David, Iván, Soliva, Pau, Benito (sense equip), Doño
(sense equip) i Banamara
(juvenil Paterna); els migcampistes Bruno, Jarque,
Rubén, Pedrosa, Sánchez i Botella (Torrent); i
els atacants Costa, Pablo,
Edu Lorente (Mislata) i Josué (Històrics). Són sis les
cares noves arribades al
club, encara que algunes
d’elles amb passat en l’entitat (Benito, Botella i el
polivalent Doño).

Els xics del
CW Godella,
campions

Diferents accions i imatges del partit que es disputà al Pavelló de Godella, amb un bon ambient.

avantatge (24-13), que ja no
perdria fins als minuts finals.
La tònica en el joc es
va mantindre i el conjunt local se’n va anar al descans 17
punts per damunt en el marcador (50-33). En aquest període el protagonista va ser
John Shurna. Debutava amb
la samarreta taronja i va demostrar la seua destresa més
enllà de la línia de 6,25.

En la represa, el València
encara va augmentar la diferència fins als 20 punts sobre
un ICL Manresa que no donava senyals de poder tornar a
l’encontre. Pareixia que anava
a ser un final de partit tranquil però no va faltar l’emoció
al Pavelló de Godella.
En l’últim quart, els «taronja» estigueren molt poc encertats en el tir, fet que aprofitaren

els catalans per a endossar un
parcial de 0-18 i posar-se per
davant. Els triples anotats per
l’aler visitant, Marius Grigonis,
tingueren la culpa. Amb tot, el
partit arribava als últims tres
segons amb els valencians un
punt per davant. La possessió
era per a Manresa però una
gran defensa va tallar en sec
les possibilitats dels visitants i
la victòria es va quedar a casa.

lL’equip masculí sènior
del CW Godella va seguir
els passos del femení i
també es va imposar en la
seua categoria per tancar
la temporada com a campions de la seua competició,
la 1a Divisió de la Comunitat Valenciana zona Nort B.
El títol el van rubricar els
godellencs amb una última victòria, contundent
de 20 a 13, a la piscina de
Natzaret, davant el CW
Morvedre. Es completava
així una temporada per
a emmarcar al Club, amb
èxits en totes les categories
i disciplines, tant en waterpolo com en natació, en
sincronitzada i en diferència funcional.
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França, present a les
Festes de Godella
lINTERCANVI

Panell municipal al Centre de Salut.

El nou sistema de
cartelleria arreplegarà
l’activitat mensual
lINCLUSIÓ
La Regidoria de Comunicació
de l’Ajuntament de Godella
està engegant una nova línia
comunicativa que es reflectirà en un nou sistema de cartelleria. A partir d’octubre, es
distribuïrà pels panells municipals un únic cartell que arreplegarà tota l’activitat mensual. A més, s’ha llançat una
campanya d’anàlisi de l’efectivitat de la promoció institucional amb la qual es pretén
conèixer els interessos i les
preferències de la ciutadania
a l’hora d’informar-se sobre
les activitats que s’organitzen.
L’enquesta que es va posar
a disposició de la gent mostra
les diferents alternatives i els

canals que usa l’Ajuntament
per a publicitar la seua programació com ara l’app, la cartelleria, el canal de Facebook, el
de Twitter, el butlletí de notícies que setmanalment s’envia
als subscriptors, el periòdic o
la ràdio.
En la primera experiència
realitzada, durant el Festival
Residències de Música de
Cambra, el canal que més eficàcia va tenir va ser el de la
cartelleria, seguit d’uns altres
no descrits i de la ràdio i l’APP.
Tota persona que desitge
emplenar el qüestionari per a
millorar l’efectivitat de les accions promocionals de l’Ajuntament pot descarregar-lo des
d’aquesta mateixa pàgina web i
remetre’l a premsa@godella.es.

Una delegació de vora 20
persones procedents de les
ciutats agermanades, Noisy
le Roy i Bailly, visità Godella
del 19 al 25 d’agost per participar activament en les festes
patronals. L’alcalde de Bailly,
Claude Jamati, l’alcalde de
Noisy-le-Roi, Marc Turelle, i
regidors de diferents àrees
de les localitats franceses van
estar presents a les paelles, a
la desfilada de Moros i Cristians i fins i tot, a la Processó de
Sant Bartomeu. Però, a més,
tots ells, van poder realitzar
visites culturals com ara al
Museu de l’Arròs i al Museu
d’Andreu Alfaro guiats per la
Comissió d’Agermanament
de Godella l’alcaldessa, Eva
Sanchis; el regidor d’Agermanament, Paco Aràndiga; i les
persones acollidores.
Els intercanvis amb Noisyle-Roi i Bailly s’han consolidat
en tots dos sentits i multitud
de col·lectius culturals, entitats esportives, sectors artístics i institucionals s’han
beneficiat d’aquesta relació
recíproca que, pròximament,
podria estrendre’s a altres localitats com la romana Lanuvio i Gibraltar, amb què s’està
estudiant la viabilitat d’uns
possibles agermanaments.

La delegació francesa i godellenca, en la visita al Taller Museu Alfaro.

Els alcaldes de Noisy le Roi i Bailly tornaren a desfilar a Godella.

La nit del 24 de
maig, en directe

Arrop i Tallaetes El debat electoral Píndoles de
visità França
omplí el plenari valencià

lRàdio Godella va viure en directe
la nit electoral del 24 de maig amb un
programa de tres hores i mitja en què
s’avançà a l’audiència –abans que en
cap altre mitjà– els resultats municipals i es repassaren els autonòmics i el
d’algunes poblacions limítrofs a Godella. Els professionals de la comunicació Pau Molins i Nerea San Fèlix s’afegiren a l’equip habitual del Bim Ràdio
per oferir un programa que va tindre
un notable èxit d’audiència.

lEl grup godellenc Arrop i Tallaetes
–Tatiana Prades i Joan López– va participar a la soirée espagnole organitzada pel Comité de Jumelage de Bailly et
Noisy le Roi (CJBNR), a la sala Georges
Lemaire. L’endemà, Noisy-le-Roi celebrava la Fête du Cèdre i Arrop i Tallaetes era un dels grups convidats. Una
jornada en la qual se celebrava també
la Fête de la Musique i que va reunir,
al centre de la localitat, centenars de
persones.

lEl programa d’informació municipal,
BIM Ràdio 2.0, va eixir de l’estudi de
Ràdio Godella el 14 de maig per gravar
un debat electoral, de dues hores, amb
els set candidats a l’Alcaldia que es van
presentar a les eleccions municipals
del 24 de maig. El programa es va realitzar al saló de plens de l’Ajuntament; a
més, es gravà en format de vídeo i es va
publicar en el canal municipal de Youtube. L’enregistrament va estar obert al
públic que omplí les instal·lacions.

lLes regidories de Promoció i Ús del
Valencià i de Comunicació han encetat
una iniciativa radiofònica per tal de fomentar l’ús del valencià i oferir consells,
recomanacions i explicacions respecte
de particularitats, refranys i normativa
de la llengua. Píndoles de valencià serà
la secció que s’integrarà setmanalment
en el programa magazín Bim Ràdio que
Ràdio Godella emet tots els dijous, de 19
a 20 hores i es redifon divendres i dissabte al matí.
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Usuari amb diversitat funcional.

Rosa Estellés, Enrique Rodríguez-Bronchú, Francesc Aràndiga, Jordi Mas i Eva Sanchis, a Encamp.

Pròxima parada agermanada:
Encamp, una localitat andorrana
lINTERCANVI
La tercera ciutat amb la qual
Godella intentarà mantenir
una relació d’agermanament
oficial serà l’andorrana localitat d’Encamp. Es tracta d’una
parròquia de similars característiques a les de Godella,
amb una mica més 13.000 habitants situada a 1.300 metres
sobre el nivell del mar. Dimats
passat, una delegació de persones de Godella –encapçalada per l’alcaldessa, Eva Sanchis, i pel regidor de l’Àrea,
Francesc Aràndiga– va visitar
la localitat del principat. Al
costat d’ells, la presidenta

del Comitè d’Agermanament
de Godella, Rosa Estellés, i
Enrique Rodríguez Bronchú
van ser rebuts pel cònsol major, Jordi Mas, i per persones
membres del comitè d’agermanament d’Encamp.
Dels sis pobles que anteriorment formaven la parròquia (Encamp, Tremat, Mosquera, Els Bons, Vila i el Pas
de la Casa) només aquests dos
últims han quedat actualment
diferenciats del nucli principal.
«Les expectatives són excel·lents encara que hem considerat que, tenint en compte
que les eleccions d’Encamp

tindran lloc al novembre, no
era recomanable tancar un
acord d’agermanament en
aquest moement per a no condicionar una possible relació
d’estabilitat», va comentar el
regidor d’Agermanament godellenc qui, no obstant açò,
sí va reconèixer que s’havia
obert la possibilitat d’iniciar
certs intercanvis «pilot» sense
un conveni previ.
Els intercanvis amb Noisyle-Roi i Bailly s’han consolidat
en els dos sentits i multitud de
col·lectius culturals, entitats
esportives, sectors artístics i
institucionals s’han beneficiat
d’aquesta relació.

El portal web
municipal incorpora
l’accessibilitat total
lACCESSIBILITAT
L’Ajuntament de Godella, a través de les regidories de Modernització i Comunicació, va incorporar noves funcionalitats
a la pàgina web municipal amb
l’objectiu de fer-la completament accessible, incorporar-hi
noves utilitats i afavorir-ne la
transparència. Des d’aleshores, totes aquelles persones
amb diversitat funcional i
amb dificultats sensorials poden navegar pel portal sense
necessitat d’utilitzar el ratolí,
movent-se exclusivament amb
el teclat, amb la seua pròpia
veu i malgrat que siga amb
sons inintel·ligibles. Aquesta
tecnologia d’accessibilitat integral es pot habilitar des de

la nova pestanya que ja està
operativa al 100 % en la part
superior esquerra de la pàgina
i que oferirà a l’usuari les diferents alternatives de navegació
(per deshabilitar-la només cal
prémer la tecla «esc»).
Una altra de les novetats
que està disponible en el
web municipal és la del portal virtual de plens. Es tracta
d’autèntiques actes homologades en format de vídeo. Des
d’aquesta secció del portal
es poden consultar els plens
complets des de desembre de
2014 o accedir directament al
punt del dia que més interesse a l’usuari i fins i tot a les
intervencions dels regidors
que van participar en el ple
consultat.

El Bim de Godella el reparteixen els joves
interns de la Colònia de Sant Vicent Ferrer
lL’Ajuntament de Godella i
el Centre Reeducatiu Colònia
Sant Vicent Ferrer van signar
un conveni de cooperació
educativa i de construcció
personal de projecció social
i intercanvi relacional mitjançant el qual els joves interns del Centre amigonià es
van encarregar de repartir el
Butlletí Informatiu Municipal
(Bim) i també el Calendari
Municipal.
«El programa de col·laboració persegueix que els joves
adolescents internats al centre amb sentències fermes o
cautelars puguen desenvolupar destreses i competències
per a la seua inserció sociolaboral així com la seua participació en projectes que n’afa-

Joves fent el repartiment.

vorisquen la inclusió en un
context comunitari», va comentar el regidor de Comunicació, Francesc Aràndiga.
José Miguel Bello, director i representant legal del
Centre, va subscriure l’acord
al costat del regidor de l’àrea
municipal i un dels educadors responsables del programa, Guillermo Mota, el dia en
el qual van començar el primer dels repartiments –el del
Bim de festes– els joves seleccionats.
En tot moment, els joves
estan supeditats al personal
educatiu del CR Colònia Sant
Vicent Ferrer, responsable
del programa en què es desenvolupen les seues activitats.

Reunió de la Xarxa.

La Xarxa, en
marxa
lL’Eliana va acollir dijous
17 de setembre la reunió de
la Xarxa de Ràdios Municipals per parlar del present i
sobretot del futur de Ràdio
Túria, Burjassot Radio 93.8,
Ràdio l’Om de Picassent, Radio Sol Albal 93.7 FM, Mislata Radio, la ràdio local de
Ribarroja del Túria i Radio
Godella 98.0 fm. Es va planificar la programació conjunta i els, projectes comuns.
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Ricardo Caballer i
José Vicente Casar,
homenatjats pel Casino
lCASINO MUSICAL
La Banda del Casino Musical
de Godella va oferir el passat
24 d’abril, al teatre Capitoli,
un concert històric en benefici de la Plataforma de Solidaritat Ciutadana, que va arreplegar 400 quilos de menjar i
productes de neteja personal
per a les famílies sense recursos de la localitat. Després de
la potent benvinguda amb la
qual els músics van rebre el
multitudinari públic –el pasdoble Les Arenes, de Manuel
Morales Martínez–, va arribar
un dels moments més emotius de la nit. El presentador
del concert, Juanma Melero,
va reclamar la presència de
José Fernando Cuadrado Lloret, el compositor del pasdoble Ricardo Caballer, dedicat
a la família godellenca de
pirotècnics i que ell mateix
va dirigir en la seua estrena mundial. L’ovació va ser
unànime i l’agraïment dels
homenatjats es va fer explícit a l’escenari quan Ricardo
Caballer, pare i fill, es van
fondre en una abraçada amb
el jove compositor. Javier Llorens, director de la Societat,
va aprofitar per a imposar-los
la insígnia d’or del Casino.
A continuació, i ja de
nou sota la direcció d’Isaac
González Ferriol, la família
de trombons de la Banda
va ocupar la primera fila de
l’escena per a protagonitzar

Sanchis mostra el CD sobre Cortina Gallego davant Robert Ferrer.

Retrobar-nos amb la
història de la nostra
música
lTALLER D’HISTÒRIA

José Vicente Casar, 50 anys amb el Casino Musical de Godella.

Caballer pare i fill amb Cuadrado.

Trombons braus, d’Edmund
Löffler. En la mateixa línia,
continuà La festa de les trompetes, de Leroy Andersson.
Va ser el moment de viure un
altre dels moments màgics
de la vetlada. El Capitoli es va
enfosquir i la imatge en blanc
i negre d’un jove d’uns 10
anys, amarrat al seu clarinet,
va il·luminar en la pantalla

del teatre. José Vicente Casar, tota una institució en la
família del Casino Musical de
Godella, va rebre l’homenatge públic per haver dedicat
50 anys de la seua vida a la
Banda. «Seguisc perquè mantinc la mateixa il·lusió que el
primer dia», va confessar
emocionat Casar i va tornar
a la seua butaca, va agafar de
nou el seu clarinet i es va unir
a la seua «altra» família en la
Conga del fuego nuevo, d’Arturo Márquez.
L’última sorpresa de la
nit va venir de la mà del pianista Antonio Moya Latorre
qui va actuar de solista en el
Rhapsody in blue, de George
Gershwin, acompanyat per
la Banda. El perllongat aplaudiment va obligar el jove a
oferir un bis, ara ja completament en solitari.

El Taller d’Història Local va
presentar a Villa Eugenia el treball que el músic i investigador
Robert Ferrer Llueca va realitzar sobre el compositor godellenc Rigoberto Cortina Gallego
(1843-1920). En l’acte, Ferrer va
agrair l’estreta col·laboració del
Taller d’Història, que va definir com «cor del projecte»,
en la cerca de documentació,
que li ha suposat un treball de
quatre anys —«i encara està
en la fase inicial», va afirmar.
El rastreig el va traslladar per
arxius de Madrid, Barcelona,
València, Sogorb i Alcoi, ciutat
on va trobar la partitura de la
Simfonia Diana Caçadora, una
de les obres de Cortina Gallego,
prolífic autor d’unes seixanta
obres religioses i vint sarsueles,
a més de música de cambra.
«La millor manera d’homenatjar un músic és interpretar el
seu repertori», va comentar
Ferrer en la presentació de la
partitura i el CD amb la gravació de la Simfonia Diana Caçadora, realitzada el 22 de juny

de 2014 als locals d’assaig del
Casino Musical de Godella amb
la participació de l’Orquestra
d’aquesta entitat.
D’altra banda, es va publicar, per Edicions d’Alfons el
Magnànim Retrobem la nostra
música, el seu llibre sobre la
vida i l’obra de Rigoberto Cortina. El pròleg és a càrrec de Josep Vicent López, president del
Taller d’Història, entitat que va
dedicar íntegrament el número
sis de la seua publicació Cantals
(maig de 2015), a la figura del
compositor. «Les generacions
vinents seran conscients del
treball que, en l’actualitat, realitza el Taller d’Història Local
en la recuperació i salvaguarda
de la història del nostre municipi», va afirmar l’alcaldessa
de Godella, Eva Sanchis, en la
presentació de l’acte.
Per a concloure, Ferrer va
anunciar futures publicacions
dedicades a Rigoberto Cortina,
com l’edició de les partitures
de les seues obres religioses
i de les sarsueles, en la qual
també col·laborarà el també
godellenc Juli Leal.

L’Associació Valenciana del Bonsai
celebra la primavera
lMés de 1000 persones van visitar l’Expo-

sició de Primavera que, anualment, instal·
la l’Associació Valenciana del Bonsai en la
seua seu, el jardí del Clot de Barrabás, a Godella en el qual pomeres, roures, alzines,
oliveres i altres espècies més exòtiques es
van convertir en els protagonistes de les
dues jornades d’activitats.
L’esmorzar de germanor, a base de
sang amb ceba, amanides i diferents tipus
d’aperitius i de tapes, va servir de benvinguda i de prolegomen a la demostració de
disseny que va realitzar Antonio Torres.
També es van impartir xarrades, taules
redones i tallers sobre el modelatge i cultiu

del bonsai i una altra demostració de disseny, en aquesta ocasió, a càrrec d’Antonio
Zamora.
L’exposició es va tancar passades les 19
hores de diumenge, després d’una altre dinar que, enguany, es va realitzar al local del
col·lectiu. Però l’Associació Valenciana del
Bonsai no para i ja ha anunciat les activitats
per als pròxims mesos. La primera tindrà
lloc dissabte 3 d’octubre i tractarà sobre
disseny, trasplantament, alambrat, treballs
en fusta etc. Els Tutors d’aquestes sessions
seran Antonio Torres i Antonio Zamora. Els
tallers seran gratuïts per als socis i per a les
persones residents a Godella.

bim
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Fragment del cartell anunciador.

El cor preparat per actuar el dia de sant Bartomeu.

El cor Sant Bartomeu,
present a les festes
lCor sant bartomeu
L’activitat del Cor Sant Bartomeu en el mes d’abril va estar
totalment volcada en la Setmana Santa, amb actuacions en la
missa de Divendres de Dolors i
en la celebració del Dijous Sant
–en què van estrenar la missa
Minerva I, composta pel director de la formació, José Manuel
Palau Sala–. També participaren en els Sants Oficis del Divendres Sant en què interpretaren, l’Oh Bone Jesu de Palestrina
y el Popule Meus, també el compost per Palau. Van concloure
amb la Vigília Pasqual on cantaren el Pare Nostre en Valenciá,
una vegada més, compost pel
director godellenc. En el mes
de maig, en la Capella de Mater
del Sagrat Cor, participaren en
la missa en què es recordava
el 150 aniversari de la mort de

la fundadora de l’Ordre, Santa
Magdalena Sofía Barat. En el
mes de Juny, a l’exconvent de
les Carmelites, participaren en
el Corpus Christi i díes després
en la festa de Sant Antoni. En
Juliol celebraren el 25 aniversari de l’ordenació sacerdotal
de Ricardo Estrems, rector de
la parròquia de Sant Bartomeu.
El día 22 d’agost en la festa
de Sant Antoni, interpretaren la
Missa de Montserrat de J. Sancho Marraco, el día 24 d’agost, la
Missa per la Pau de Karl Jenkins,
ambdues celebracions acompanyades pel quartet de vent de
l’Orquestra del Palau del Marqués de Dos Aigües. Per a finalitzar, en la festa del Crist de la Pau
interpretaren la missa Minerva
I, Stabat Mater de Kodaly i un
clássic en la parròquia sempre
emotiu, Meditación de José
Sanchis Cuartero.

Contracultura
estrena el dia 16
«Protocolo B»
lAmb un pressupost menor
de 300€, Protocolo B ha sigut
rodat i produït pel col·lectiu
Contracultura Godella gràcies a la col·laboració d’actors
novells de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València(ESAD-València) i al grup
Novus Ordo, el qual posa música al curtmetratge.
Dirigit per Bruno Martínez, el curt situa l’espectador en la pell d’un supervivent que es troba aïllat durant
un apocalipsi i que decideix
reunir vídeos casolans per a
trobar una explicació a allò
que li ha passat a la humanitat. Després d’un temps recopilant el material decideix
visionar-los trobant en ells la
resposta a la seua pregunta.
L’estrena oficial serà el el
pròxim 16 d’octubre (20 h),
a l’antic Escorxador. A continuació, a partir de les 22.30
hores, actuaran Tavistock,
Thrashgressive i, com no, Novus Ordo.

Voluntàries de la JLCC de Godella amb el president provincial, Trenor.

La Junta Local Contra
el Càncer bat el rècord
de recaptació
lcontra el càncer
En els últims anys, la Junta Local contra el Càncer semblava
haver assolit el sostre de la localitat amb unes recaptacions
d’uns 6.000 euros, però la solidaritat dels godellencs –particulars i empreses– va ultrapassar aqueix sostre i, enguany,
n’ha superat els 7.000. La campanya, que es va desenvolupar
entre el 8 i el 9 de maig, va mobilitzar prop de mig centenar
de persones voluntàries i més
de 2.000 donants.
El divendres 8, com ja és
tradició, l’Associació d’Ames de
Casa Tyrius va col·laborar en
la primera jornada de la campanya davant de l’antic Mercat

Municipal i, el dissabte 9, altres 10 taules es van instal·lar
per tota la localitat. «És molt
reconfortant veure que l’esforç
que tantes persones dediquem
a una causa com aquesta val la
pena –va assenyalar la presidenta de la Junta Local contra
el Càncer, M. Carmen Giner–, i
per això és de justícia reconèixer la seua generosa entrega
a la Junta, a les persones voluntàries, a les clavariesses del
Rosari, a les Tyrius i al CA A
les Nou», El mateix president
de la Junta Provincial contra el
Càncer, Tomás Trenor Puig, va
acudir, a la taula de l’ermita del
Salvador de Godella, a donar el
seu suport i reconeixement a
les voluntàries i als voluntaris.

Convenis per a
la cultura

La Coscollosa,
amb el Nepal

Godella s’uneix
a Albuixech

Vicent Castillo,
premi «El Poblet»

lLes entitats socials i culturals de
Godella van signar els seus respectius
convenis amb l’Ajuntament de Godella durant el passat mes de maig. Una
dotzena de col·lectius van passar per
les instal·lacions del consistori on els
seus representants van ser rebuts per
l’alcaldessa, Eva Sanchis, i pel regidor
de Cultura d’aquell moment, Ferran
Vilella –en el cas de les associacions
culturals.

lL’Associació La Coscollosa va organitzar una jornada solidària al Mercat
de Venda Directa en favor de les persones damnificades pel terratrèmol del
Nepal. Satish Raghunathan i George
Karpasitis, estudiants de Música per a
pel·lícules a la Berklee College of Music es van sumar al projecte sense dubtar-ho. Burguitos –artista polifacètic– i
Anitaju també van participar amb la
seua música i el seu bon humor.

lEl Festival Comarcal de Bandes
de l’Horta Nord convocà de nou els
amants de la música el passat 11 de
juliol, a la plaça d’Enric Cullell (antic
parc del Molí) per gaudir d’un concert
agermanat en què, la Banda del Casino
Musical de Godella, exercí d’amfitriona. La formació de la societat civil més
antiga de la localitat rebé, en aquesta
ocasió, la banda de la Societat Musical
d’Albuixech.

lEl Grup de Danses el Poblet lliurarà el
Guardó El Poblet a Vicent Castillo i Bargues. En 2012 es va instaurar aquest singular premi que va reconèixer el seu treball al Taller d’Història Local de Godella.
En 2013 va ser a l’erudit Vicent Alonso i
Catalina, natural de Godella, a qui es va
retre homenatge. El passat any, el guardó va recaure sobre Godayla Teatre. El
Guardó es lliurarà dissabte 26 de setembre, a les 20 hores, a Villa Eugenia.
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L’ última

Escoleta

a enda
ODELLA

OCTUBRE
meditació en
moviment

Amb Israel Gondar
DISSABTE 3 · 10.00 h
Sala Multiusos Poliesportiu

MERCAT ARTESANAL I
SOLIDARI

Falla Sant Sebastià-Arquebisbe
Fuero
DIUMENGE 4 · 9.30 h
C/ de l’Arquebisbe Fuero

la colla pesigolla
salvem el mercat!!!!

II Jornades
per la Terra i
l’Agroecologia
Agrofever i Camí de l’Horta
dijous i Divendres 16 i 17
Villa Teresita i Casal Jove

PAPER D’AIGÜES
Taller amb Cuca Balaguer
Divendres 17 · 20.00 h
Plaça de l’Ermita

jornades d’educació
emocional, rols i
gènere

NOVEMBRE
exposició IRIS

Dilluns 2 · 19.30 h
Centre Cultural Xicranda

música de cambra
enric cullell	
DIVENDRES 6 · 22.30 h
Casino Musical

autoexpressió
corporal creativa
Taller amb Carme Navarro
DISSABTE 7 · 10.00 h
Sala Multiusos Poliesportiu

Dirigides als joves
DISSABTE I DIUMENGE 17 I 18
Casal Jove alMatadero

Gala del Càncer

III Matinal motera

mercat DE TARDOR

Concert Santa Cecília
DIUMENGE 8 · 21.00 h
Església Sant Bartomeu

«Bola de drac z»
Cinema en valencià
DIMECRES 7 · 20.00 h
Teatre Capitoli

Aplec del Grup de
Danses el Poblet
Festivitat del 9 d’Octubre
DIJOUS 8 · 21.00 h
Carrers de Godella

Apertura
Portes Torre
Guardabarreres
Festivitat del 9 d’Octubre
Divendres 9 · 10.30 h
Av. Arquebisbe Fuero

EXHIBICIÓ DE PILOTA
Festivitat del 9 d’Octubre
Divendres 9 · 11.00 h
Carrer Major

Concert casino
musical

Festivitat del 9 d’Octubre
Divendres 9 · 12.00 h
Plaça de l’Església

Urbàlia Rurana +
Sopar popular*

Festivitat del 9 d’Octubre
Divendres 9 · 21.30 h
Plaça de l’Església · * 3 €

panellets per a la
Mocadorada

Taller amb Les Marietes Arteco
DISSABTE 10 · 12.00 h
Plaça de l’Església

«PROTOCOLO B» i «EL
SUEÑO DE LA RAZÓN»

Presentació dels curt i concerts
Divendres 16 · 20.00 h
Casal Jove alMatadero

Godella

OCTUBRE
novembre
desembre

Contacontes amb Ysa Cruz
DISSABTE 3 · 12.00 h
Plaça de l’Ermita

Falla Dr. Valls
DISSABTE 4 · 10.00 h
Plaça del dr. Valls

bim

Falla Cervantes-Sant Blai
DISSABTE I DIUMENGE 17 I 18
Carrer Cervantes

Concert de la Tardor
del Cor de LA Vila
Diumenge 18 · 19.30 h
Centre d’Art Villa Eugènia

club de lectura

dimecres 21 · 20.30 h
Centre Cultural Xicranda

PRESENTACIÓ DE
CONTES INFANTILS DE
CARLES CANO
DIJOUS 22 · 18.00 h
Biblioteca Municipal

ACTUACIÓ DANI MIQUEL
DISSABTE 24 · 12.00 h
Plaça de l’Ermita

TALLER DE COMPOST
La Coscollosa
Diumenge 25
Casal Jove alMatadero

Concert acústic de
sáez i samuel riena
Diumenge 25 · 18.00 h
Casal Jove alMatadero

hort vertical
Taller Sembra en Saó
Dissabte 31 · 12.00 h
Plaça de l’Ermita

Concert de los
Claveles Rojos

Dissabte 31 · 22.00 h
Teatre Capitoli

la nit del matarife
El Halloween de Catacumba
Dissabte 31
Casal Jove alMatadero

Dissabte 7 · 22.00 h
Teatre Capitoli

COR Casino Musical

ORQUESTRA Casino
Concert Santa Cecília
Dissabte 14 · 22.00 h
Teatre Capitoli

club de lectura

dimecres 18 · 20.30 h
Centre Cultural Xicranda

20 Aniversari 		
A. Ferroviària

Projeccions, xarrades, exhibicions
Dijous 19 · 10.00 h
Carrer Tenor Alonso

CLAVELES ROJOS,
PULSO Y PUA CELIA
GINER
DIVENDRES 20 · 22.00 h
Casino Musical

DIA DE L’AQUAREL·LA

Pintura al carrer i exposició
DISSABTE 21 · 19.00 h
Casino Musical

Concert de la Tardor
Cor Lambert Alonso
Dissabte 21 · 19.00 h
Teatre Capitoli

«Nosotros no nos
mataremos con
pistolas»
Teatre (Majors de 12 anys)
Divendres 27 · 20.00 h
Teatre Capitoli

Dia del soci

Grup de Danses El Poblet
dissabte 28 · 19.30 h
Teatre Capitoli

marxa contra el
canvi climàtic
DIUMENGE 29
Casal Jove alMatadero

Rastrillo del Casal
de la Pau
Dilluns 30 · 20.00 h
Centre Cultural Xicranda

DESEMBRE
INTERCANVI
ORQUESTRES

JO Granada/Orquestra del
Casino Musical de Godella
Dissabte 5 · 10.00 h
Teatre Capitoli

DANSA ORIENTAL

Amb Rosa Rosell
DISSABTE 12 · 10.00 h
Sala Multiusos Poliesportiu

Exposició Espai Propi
Dilluns 14 · 20.15 h
Villa Eugènia

club de lectura

dimecres 16 · 20.30 h
Centre Cultural Xicranda

Modelisme
Ferroviari

Exhibició
Dissabte 19 · 10.00 h
Antic Mercat Municipal

Concert de nadal
Banda del Casino
Dissabte 19 · 19.00 h
Teatre Capitoli

Circ Passabarret

Taller de circ La Berta
Diumenge 27 · 11.00 h
Plaça de l’Església

Circ Passabarret

Acrobàcia, il·lusionisme,
malabars, humor i amor
Rodolfo&Rita
Diumenge 27 · 19.00 h
Teatre Capitoli.

Cap d’any amb eugeni
alemany
dijous 31 · 23.30 h
Teatre Capitoli.
Entrades 10 €

Segueix-nos a:
Codi del QR
Desacarrega’t el PDF del bim
de godella.
www.godella.es

