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Bim de Godella
Comencem 2016
amb bon peu
l Estimats veïns i veïnes, finalitza 2015 i

anem a procurar entrar amb bon peu en
2016. Després de totes les conteses electorals entrem ara en un moment ja d’estabilitat i amb quasi quatre anys per davant
per a treballar per al nostre poble tant des
del govern com des de l’oposició, perquè
al cap i a la fi tots som representants de la
ciutadania.

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

facebook.com/AjuntamentGodella

twitter.com/Godella

www.youtube.com/telegodella

instagram.com/ajuntamentgodella

Realment és un repte assumir la màxima
responsabilitat del govern municipal, i encara ho fa més difícil la situació econòmica
per la qual estem travessant, no és època
de grans obres ni de grans despeses en general, sinó d’esforços compartits per mantenir la qualitat de vida dels nostres veïns
i veïnes. Però Godella és un poble solidari
i amb molt de compromís amb la seua cultura, les seues festes, les seues tradicions i,
sobretot, amb les moltes entitats solidàries
que tenen seu al nostre poble, i la xarxa que
hem teixit entre tots i totes farà que junts
superem estos moments complicats.
Però de segur que comencem 2016 amb
bon peu, almenys alguns el començarem
amb un gran somriure al Teatre Capitolio,
amb un espectacle innovador per a aquelles
persones que es queden al poble a eixes dates. I de segur que continuarem tots i totes

Ajuntament de Godella
(C/ Major, 45)..............................963 638 056
Centre Cultural Xicranda
(C/ de Manel Tomás, 2)....... 963 642 952

treballant per fer de Godella un poble més
habitable, més sostenible i continuarem
sent referent en temes com horts socials,
mercat de productes de venda directa, participació ciutadana, pressupostos participatius, associacionisme, festivals de musica,
esport, etc. I és que ja fa temps que ací es
treballa des de la nova política i això, que
forma part ja del nostre tarannà, és vist des
de fora com un exemple a seguir. M’ompli
d’orgull quan em telefonen per a explicar a
altres municipis o a la Universitat de València com treballem a Godella, i m’agradaria
que vosaltres també se sentireu orgullosos
del vostre poble i que, amb totes les virtuds
i també amb tots els defectes que puguem
trobar, treballem colze a colze per mantenir
la nostra rica vida col·lectiva però també
fer més fàcil la vida d’aquells que ens envolten. Continuem sent poble, pèrquè allò
que val és la consciència de no ser res, si
no se és poble
Comencem 2016 amb bon peu, amb nous
reptes i nous propòsits i tractem de trobar
a les institucions el recolzament que necessitem per a portar-los endavant.

Casal Jove alMatadero
(C/ de l'Escorxador, s/n).......963 901 139
Poliesportiu Municipal
(C/ de Ramón i Cajal, s/n).963 643 006
Centre de Serveis Socials
(C/ Major, 83).................................963 641 152
Piscina Municipal................963 160 193
Jutjat de Pau...........................963 636 566
Centre d’Art Villa Eugenia
(C/ de Peset Aleixandre, 44).... 963 630
002
Centre de Salut......................961 926 280
Correus........................................963 905 298
Policia Local............................670 373 408
Ferrocarrils GVA.................963 974 040
Ag. Local Tributària..........963 160 115
Recollida Residus..............963 527 080
Emergències / Protecció Civil.......112
Policia Nacional...................963 539 593
Guàrdia Civil................062 /963 174 660
Guàrdia Civil Trànsit.......963 695 899
Bombers.........................................................080
Ambulàncies............................963 677 375
Urgèncias mèdiques...........................085

Eva Sanchis
Alcaldessa de Godella

Violència de gènere................................016

lPartit Popular
VisitEs. Amb cita prèvia.
CentrE. Ajuntament, c/ Major, 45.
contacte. info@ppgodella.es

Paco Aràndiga

paco.arandiga@godella.es
COMUNICACIÓ
AGERMANAMENT
1r TINENT D’ALCALDIA

COMPROMÍS
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

Joan Cardo@godella.es

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

José Mª
Musoles
Araceli
Cuenca
José Luis
Martí
Carina
Ferrer
Vicente
Estellés

Benestar social
AEDL
Participació

lCiutadans

Medi ambient
Joventut
Trànsit i obres

Teresa Bueso

Fernando Oliveros

Reme Cataluña

Irene Ferré

Festes

EDUCACIÓ
IGUALTAT
2n TINENT D’ALCALDIA

ESPORTS
TRÀNSIT I OBRES
PROTECCIÓ CIVIL

HISENDA
SANITAT
3er TINENT D’ALCALDIA

MEDI AMBIENT
PARTICIPACIÓ
AGRICULTURA

Cultura

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

Educació

teresa.bueso@godella.es

fernando.oliveros@godella.es

reme.catalunya@godella.es

irene.ferre@godella.es

Esports
Hisenda
Sanitat

VisitEs. Amb cita prèvia.
CentrE. Ajuntament, c/ Major, 45.
contacte. godella@ciudadanos-es.org

Sento
R. Cotanda
Vicente
Calatayud
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Urbanisme

Godella, a
la comissió
contra Port
Mediterrani
l

L’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, va participar en la comissió de
Port Mediterrani en la
qual va mostrar el seu rebuig obert al projecte. En
la sessió en obert, a la qual
també va acudir l’acalde
de Manises, Jesús Borrás,
tots dos representants van
assenyalar que «aquest
megacentre és innecessari, danyaria molt seriosament al comerç de proximitat i acabaria amb un
paratge natural de valor».
Sanchis va recordar que és
la segona vegada que presenten al·legacions i que
les últimes van ser ratificades en ple. «Godella és
un municipi directament
afectat, doncs un dels vials d’accés està dins del
nostre terme».
Estem en contra per la
insostenibilitat del projecte, pels enormes recursos
hídrics o lumínics que requeriria, perquè encara
saturaria més el by-pass i
per les conseqüències negatives que tindria per al
xicotet i mig comerç, no
solament de Paterna, sinó
de la resta de poblacions».
informes a favor

La Direcció general d’Economia ha remès un informe a la Conselleria de
Territori en el qual ratifica el pronunciament
favorable al macrocentre
comercial Port Mediterrani, emès al juliol de 2014
pels anteriors responsables d’aqueix departament. Mancant l’últim
informe d’urbanisme i
que la Comissió d’Impacte Ambiental determine si
la declaració ambiental és
favorable o no, el projecte
tenia al juliol 39 informes
favorables del Ministeri
de Foment, la Generalitat
i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, sobre
el seu potencial en matèria d’ocupació, inversió,
millora de la imatge internacional de la Comunitat
i increment dels ingressos
públics municipals.

Vista panoràmica d’habitatges de Godella.

L’IBI s’incrementarà un màxim
de 25 euros per habitatge
lHisenda
Godella ha sigut inclosa en la
relació de municipis als quals
s’aplicaran els coeficients
d’actualització dels valors cadastrals dels béns immobles
urbans en 2016, fet que comportarà una «lleugera» pujada
del rebut de l’IBI, segons han
informat fonts municipals.
Aquesta mesura no afectarà
tots els immobles ni tampoc a
tots per igual, i suposarà un increment que, en el major dels
casos, serà de 25 euros i, en el
menor, de 0 €. Si no s’haguera fet aquesta actualització,
l’Ajuntament hauria perdut
prop de 90.000 euros en la recaptació respecte a la d’aquest
exercici.
ANTECEDENTS

Godella va baixar el tipus de
l’IBI en 2003 i va decidir aplicar la pujada de forma progressiva durant 10 anys en lloc de
fer-ho directament. En 2013,
data en la qual es complien 10
anys de la ponència casdastral,
Godella va renunciar també a
pujar la base imposable de l’IBI
i va optar per una alternativa
«menys onerosa atenent a les
especials circumstàncies de
crisi del moment –puntualitzen les mateixes fonts– ja que,
si s’haguera pujat aqueixa base
imposable, l’import del rebut
seria substancialment superior al que se’n preveu ara amb
l’increment».

ÚS

VALOR
CADASTRAL

QUOTA IBI
2015

QUOTA IBI
2016

DIFERÈNCIA

Residencial

10.000

70

74,2

4,20

Residencial

20.000

140

148,4

8,40

Residencial

30.000

210

222,6

12,60

Residencial

40.000

280

296,8

16,80

Residencial

59.529,84

416,68

441,68

25

Residencial

> 59.529,84

Qualsevol
valor

Qualsevol
valor

0

Increment segons el valor cadastral. Font: Departament de Tresoreria.

El Govern d’Espanya, per
a compensar la baixada de les
aportacions que fa als ajuntaments l’any 2015, va permetre
un increment extraordinari
i selectiu en el qual es podia
escollir entre pujar el tipus impositiu a tots els béns, indiscriminadament, o únicament
a aquells que es trobaren per
sobre de la mitjana del valor
cadastral. Godella va optar
per la segona opció. Ara, per
a l’any 2016, l’opció que es dóna als municipis és la de pujar
la càrrega al segment a què
el passat any no s’havia pujat
o, per contra, no pujar a ningú i tornar a la situació de fa
dos anys, és a dir, baixar l’IBI
als del tram més alt. «Al final,
havíem de decidir entre deixar
d’ingressar 90.000 euros o fer
efectiva la pujada general –que
ja podíem haver aplicat l’any
passat– cosa que suposarà un
increment en la recaptació de

160.000 euros», assenyalen
fonts de l’Ajuntament.
L’INCREMENT

En tot cas, el tipus impositiu no
s’ha modificat i es manté en el
0,7 %. Pels serveis que ofereix
Godella, el coeficient podria estar entre el 0,4 % i l’1,1 %. En el
cas dels béns immobles, per als
habitatges amb valor cadastral
de més de 59.525,84 euros, no
hi haurà cap tipus de pujada;
en la resta de valors, la pujada
s’especifica en la taula de dalt.
Una altra qüestió és la regularització cadastral que el Govern
d’Espanya està duent a terme en
tot el país perquè cadascú pague
pel que realment té. Aquesta
mesura és aliena a la voluntat
del consistori municipal i també
ocasionarà una pujada de l’import del rebut de l’IBI en aquells
habitatges la revisió dels quals
haja aflorat elements que n’incrementen la base imposable.

BONIFICACIONS

L’Ajuntament també recorda
que el passat mes de desembre el Ple va aprovar les bonificacions de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre
béns immobles que beneficien, principalment, les famílies
nombroses (amb un 40 %), habitatges amb sistemes d’aprofitament tèrmic de l’energia
solar (entre un 40 i un 50 %),
cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra
(95 %), organismes públics de
recerca o d’ensenyament universitari (45 %), activitats econòmiques declarades d’especial interès, d’utilitat municipal
o que fomenten l’ocupació (50
%), assentaments de població
singularitzats amb menor nivell de serveis (50 %), habitatges protegits (50 %) i activitats
d’urbanització, construcció
i promoció immobiliària (50
%). Recentment, també s’ha
incorporat una «important»
reducció en la taxa del fem
dels comerciants perquè es va
entendre que hi havia condicions objectives de descens del
consum.
D’altra banda, la modificació incorpora la possibilitat de
fraccionar l’impost en dos terminis sense necessitat de sol·licitud i la de demanar el fraccionament en més terminis sense
interessos –a sol·licitud de la
persona interessada–, sempre
que s’acabe de pagar dins de
l’exercici.
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Sanchis i Soler més enllà de Godella
els dos representants godellencs a la FVMP i a l’Emtre
lsupramunicipal
L’alcaldessa de Godella, Eva
Sanchis, i el regidor de Benestar Social, Salvador Soler, han
estat triats pels seus partits
(Compromís i PSPV-PSOE respectivament), per a ocupar la
vicesecretaria general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i la vicepresidència de l’Entitat Metropolitana per al Tractament
de Residus (Emtre). «La FVMP
ha encetat una nova etapa
des de les darreres eleccions
municipals de maig amb la
intenció de sumar interessos
i voluntats entre les diferents
entitats valencianes amb l’objectiu de coordinar propostes
i accions per a ser efectius en
els serveis que s’ofereixen en
l’àmbit municipal», ha indicat
Sanchis que ja ha mantingut
reunions i s’han compromés
amb el govern valencià a cercar fórmules de col·laboració òptimes per a millorar els
serveis que arriben des de les
institucions supramunicipals
als ens locals com ara amb representants de la Conselleria
d’Igultat i Polítiques Inclusives, la Conselleria de Justicia,
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, la directora
general de Funció Pública i la
Directora General de Transparència i Participació. Un dels
objectius de la relació entre la

Sanchis a la reunió amb Eva Coscollosa, Aitana Mas i Quico Fernández.

Soler, a una intervenció a l’hemicicle, en una sessió de l’Emtre.

conselleria i la FVMP serà ajudar a tots els ajuntaments del
territori valencià a complir els
requisits de transparència pels
que ha apostat el nou govern
valencià i plasmats recentment en la llei autonòmica
que va entrar en vigor el passat 9 d’octubre.
D’altra banda, Salvador
Soler continua la tasca que ja
duia exercint en l’anterior legislatura com a representant
del seu partit a l’Emtre i ara,
a més és vicepresident del’entitat. Una de les primeres accions empreses des del canvi
de govern en la Generalitat ha
estat l’aplicació de la rebaixa
de la taxa Tamer, una de les
seues grans reivindicacions
quan estaven a l’oposició. Uns
680.000 particulars pagaran
entre un 3,5 i un 6% menys per
la Tamer en 2016. L’assemblea
de l’Entitat Metropolitana de
Tractament de Residus (Emtre) va aprovar el passat 18 de
novembre, amb tots els vots a
favor i només quatre abstencions (dues de regidors del PP i
altres dos de Ciutadans) una
modificació de l’ordenança
que regula la Taxa Metropolitana de Residus, coneguda
com Tamer, i que es cobra en
el rebut de l’aigua en funció
del consum d’aquesta. Amb
la modificació, en 2016, uns
680.000 particulars pagaran
entre un 3,5 i un 6% menys
que en anys anteriors.

Sánchez (PP) i Esteve (CET) s’acomiaden del ple
lplens
Les regidores del Partit Popular, Raquel Sánchez Barella, i de Canviem Entre Tots
(CET), Mamen Esteve, han
presenciat la seua renúncia
en els primers mesos de la
legislatura. En ambdós casos, per qüestions personals,
laborals o de salud. Esteve,
va ocupar les Delegacions de
Participació Ciutadana, Medi
Ambient i Agricultura que,
ara, recauran en Irene Ferré,
número quatre de CET –ja
que el número tres, també
renuncià a incorporar-se al
grup de govern. Ferré s’incorporarà al ple, amb quasi
tota probabilitat, en les pròximes setmanes.

De dreta a esquerra: Raquel Sánchez, Araceli CUenca, Mamen Esteve i Irene Ferré.

Pel que fa a Raquel Sánchez Barella, que secundà Musoles Granada com a número
dos del principal partit de
l’oposició, ha estat substituï-

da per Araceli Cuenca Vinuesa qui va jurar el càrrec en
el ple ordinari del mes de
novembre. En ambdós casos,
tots els regidors del consisto-

ri van coincidir a desitjar-li el
millor a ambdues regidores i
agraïren el seu treball «sempre pensant en el millor per
a la ciutadania».

La unanimitat
es consolida al
saló de plens
l«És reconfortant vore
que moltes de les mocions
i iniciatives que es plantegen al ple de l’Ajuntament
les estem aprovant per
unanimitat i, fins i tot, en
alguns casos, les presentem conjuntament tots
els partits representats al
consistori». Així va destacar l’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, el bon
«esperit» de tots els grups
municipals que «no busquen la confrontació sinó
que treballen de forma
constructiva pel bé de la
ciutadania». Bona mostra
d’eixe bon enteniment va
ser el ple de novembre en
què la unanimitat va ser
una constant en les votacions. Aixís va donar la conformitat al projecte de nou
traçat de connexió del barranc dels Frares i afluents
amb el Palmaret Alt en els
termes municipals de Burjassot i Godella, i al projecte desglossat de connexió
del barranc dels Frares i
afluents amb el Palmaret
Alt, en els termes municipals de Burjassot, Godella,
Rocafort i València.
També per unanimitat
es va aprovar la proposta
del criteri interpretatiu
formulada pel Consell Local Agrari per a incloure
en l’ús rústic per a la zona
de sòl no urbanitzable de
protecció agrícola, també
el de l’ús de guarda d’animals, sempre que es desenvolupe en les edificacions existents.
Per últim, tots els grups
polítics es van adherir a
la moció proposada per
Compromís sobre finançament autonòmic i també
a la plantejada per Ciutadans sobre la manca de
serveis de pediatria hospitalària en tot el Departament de Salut de l’Hospital Arnau de Vilanova.
Aquesta dinàmica ja
venia produïnt-se en mesos anteriors en què també s’aprovaren per unanimitat punts com ara
l’adjudicació del servei de
jardineria i la moció Contra la Violència de Gènere
entre altres.

bim
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Intercanvi
d’experiències
de foment de
la producció
amb Orduña
menjadors ecològics
lagroecologia
L’alcaldessa de Godella, Eva
Sanchis, amb un equip de dones expertes en agroecologia
i en menjar ecològic de Godella, van visitar la localitat basca d’Orduña, amb la finalitat
de conèixer diferents experiències de foment del comerç i
del producte local, organitzacions de productors, centres
de transformació dels productes i el menjador ecològic
municipal.
«Ha sigut una visita intensíssima, amb voluntat d’intercanvi, extraordinàriament
productiva i interessant –va
comentar l’alcaldessa de Godella–, hem tornat carregades d’idees i de nous punts
de vista que estem desitjant
poder plantejar per a veure la
possibilitat de traslladar-les al
nostre poble».
Van visitar el servei de producció Ekoizpen, van identificar els projectes i van tenir
l’ocasió de dinar al menjador ecològic de la residència
d’ancians –projecte pilot de
menjadors socials ecològics.
També van participar en una
trobada amb persones productores i agents de desenvolupament local juntament
amb persones productores
d’Orduña, personal tècnic
de l’Agència de Desenvolupament Local d’Urduñederra i
de la VSF Justícia Alimentària
Global, entre altres.
Finalment, després de la
recepció a l’Ajuntament d’Orduña, en la qual l’alcaldessa
i el regidor de l’àrea de Promoció Econòmica van exercir d’amfitrions, l’expedició
godellenca va visitar l’Oficina
de Turisme i va ser guiada pel
centre històric. A continuació, va conèixer de primera
mà els horts d’autoconsum,

de producció de tòfones, de
xitake, de caragols, d’ous ecològics i l’obrador de transformació de fruites i hortalisses.

La delegació godellenca va visitar els horts municipals ecològics d’Orduña.

menjadors escolars

La possibilitat d’incorporar
menjadors escolars als centres públics de Godella va ser
una de les grans motivacions
per conèixer aquests projectes. Aqueix interés ja es va
desvetlar a les II Jornades per
la Terra i l’Agroecologia organitzades per Agrofever i Camí
de l’Horta el passat mes d’octubre.
Si l’any passat els hàbits
alimentaris van ser l’eix principal, en aquesta ocasió el
protagonisme va recaure en
els menjadors escolars i el
procés de transformació que
cal seguir per acostar-los a
un model de menús ecològics
i saludables. Unes jornades
que complementen la tasca
que sobre aquest tema es realitza des d’una taula de treball en la qual participen els
col·legis públics de la localitat, les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA)
i l’Ajuntament de Godella.
«L’objectiu és que els menjadors escolars dels col·legis
de la nostra localitat puguen
integrar-se en aquest model
de consum agroecològic, sostenible i de proximitat», va
apuntar Susanna Ferrando,
agricultora ecològica i organitzadora d’aquestes jornades, en les quals també va ser
presentada l’associació Horta
Encesa, creada per a reunir
gent i entitats interessades
en aquestes qüestions. En la
primera sessió van intervenir
Nani Moré, presidenta de l’associació Menjadors Escolars
de Catalunya, i la nutricionista i representant de Camí de
l’Horta, Empar Martínez, la

També van conéixer els menjadors ecològics dels quals parlaren a les Jornades d’Agroecologia.

ponència de la qual va versar
sobre els mals hàbits alimentosos infantils que causen els
actuals menús escolars de les
empreses tradicionals. Per la
seua banda, Moré va centrar
la seua intervenció en les dificultats que s’han de sortejar per a implantar aquests
models ecològics en els menjadors escolars i en les possibles vies per a aconseguir-ho:
«És possible, però aquesta
possibilitat seria més fàcil si
hi haguera un consum domèstic majoritari que fora en
aquesta línia. Les escoles poden incidir a través dels seus
menjadors en aquest sentit,
en algun lloc ha de començar aquest canvi de proposta

alimentària. I l’escola, com
a espai educatiu, pot liderar
aquesta transformació».
En la sessió del dissabte es
van sumar l’experiència del
col·legi Pare Catalá de Benimaclet, que fa quatre anys va iniciar un procés de reconversió
ecològica del seu menjador escolar, i la intervenció de Rosa
Pardo, membre de l’AMPA del
col·legi Cervantes de Godella,
que va compartir amb les persones assistents una visita recent al col·legi Gómez Moreno
de Granada, on els pares i les
mares gestionen a través de
l’AMPA el menjador escolar,
en el qual han aconseguit introduir un menú ecològic per
als seus fills.

Després d’una parada per
a tastar una paella vegetariana, es va projectar el documental El plat o la vida, en el
qual Nani Moré mateix narra
la seua experiència i el procés
amb el qual la seua associació
ha aconseguit introduir menús ecològics en col·legis de
la comarca catalana del Maresme. «Se sol dir que els menús ecològics són més cars,
però es pot competir amb la
gran indústria des de petites
entitats com la nostra que
redueixen despeses estructurals en favor d’implementar
la qualitat dels menús que
consumeixen els xiquets i les
xiquetes en les nostres escoles», va apuntar Moré.
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Godella, Rocafort, i Burjassot
units contra les inundacions
Imelsa intervé
al Barranc dels
Frares i netejarà
la Devesa

linundacions
A iniciativa de l’alcaldessa de
Godella, Eva Sanchis, els màxims responsables de Rocafort, Amparo Sampedro, i de
Burjassot, Rafa García, participaren en sengles reunions
amb el director general d’Aigües de la Generalitat, Manuel
Aldeguer, i amb la presidenta
de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Mª Ángeles
Ureña per avançar en la consecució del col·lector que arreplega les aigües pluvials de
Burjassot, Godella i Rocafort.
Es calcula que el projecte
té un cost de vora 17 milions
d’euros, i vista la voluntat
d’executar-lo, el següent pas
serà la consignació pressupostària i iniciar els tràmits de
les expropiacions que calguera durant l’any 2016. «Podem
tenir un horitzó de possible
inici de treball entorn de l’any
2017 –va assenyalar Aldeguer
en la primera de les reunions–, cal realitzar primer els
treballs d’expropiació, dotar
el projecte final i, per últim,
realitzar-lo com es considere
tècnicament, ja que abasta
tres municipis i és un projecte
gran i, en algunes parts, com
Burjassot i Godella, complicat». Menys receptiva es va
mostrar la presidenta de la
CHX per col·laborar en el finançament del tram que connecta el barranc dels Frares i
l’afluent amb el Palmaret Alt,
en els termes de Burjassot,
Godella i Rocafort.
Segons l’alcalde de Burjassot, Rafa García, «És una obra
cabdal i de vital importància
per als tres municipis, una
obra supramunicipal que ha
d’iniciar-se de manera immediata i en la qual han de col·laborar les administracions que
hi tenen competències».
En aqueixa mateixa línia,
l’alcaldessa de Godella, Eva
Sanchis, va confiar en la voluntat dels responsables de les administracions competents «de
mirar per les persones, més
enllà de qualsevol altre tipus
d’interès polític o ideològic, ja
que a qui se li inunda la casa,
el cotxe o l’hort és als veïns i
a les veïnes, votants del PP, de
Comprimís, del PSOE... indistintament; la pluja no pregunta quan entra en ta casa i el
drama el pateixen tots».
És una actuació necessària
que han d’assumir les dues administracions, l’estatal i l’autonòmica –va comentar l’alcaldessa de Rocafort, Amparo
Sampedro–; la Direcció General de la Conselleria ja ens
ha reconegut la voluntat de
solucionar aquest problema i
esperem que l’Administració

l Les

Sanchis mostra el dossier dels danys causats per les pluges a Godella al director General d’Aigües.

Visita a l’entrada a Rocafort, una de les zones més inundables.

General de l’Estat també entenga que en són responsables
perquè governem per a les
persones, no per als partits».
el veïnat

Així les coses, el veïnat també ha pres la inicativa i ha començat a mobilitzar-se. El dia
20 d’octubre de 2015, en junta directiva de l’Associació de
Veïns del Casc Antic, un únic
punt preocupa i ocupa els

assistents: Les inundacions.
És el germen de la comissió
veïnal creada per a fer un seguiment específic del tema de
les aigües.
«L’objecte principal de
la comissió és fer un seguiment de manera continuada,
preguntant a l’Ajuntament
i traslladant al veïnat de Godella, tots aquells passos que
es vagen donant per a pal·liar
els regs d’inundacions en cas

de fortes pluges, que pateix la
població de Godella», ha comentat Pedro Fernando Gálvez, secretari de l’AAVV Casc
Antic i un dels promotors de
la comissió d’inundacions.
A més, el grup pren diferents acords com ara sol·licitar per Registre d’entrada que
es cree un compte dotacional
en els pressupostos de 2016
que arreplegue un import en
previsió per a adaptar tota la
canalització de l’aigua de pluja en la població que haurà
de desguassar a futur col·lector. En principi sol·liciten l’1
% dels pressupostos. També
han elaborat un text per a sol·
licitar la signatura a totes les
associacions de veïns de Godella, solidaritzant-se amb el
tema de les inundacions que
pateix una gran part del poble i, que els cedisca la representació en les converses que
sobre aquest tema, es tracten
amb l’Ajuntament.

Perquè s’inunda Godella?
lL’any 1984, l’Ajuntament de Godella aprovava el pla parcial «El Barranquet» i donava llum
verda a l’expansió del barri de Socusa. Però
l’edificació –sobre el barranc- es va fer per baix
del nivell de la sèquia convertint la zona en
un clot al qual anirien a desaiguar les pluges
torrencials. El problema de les inundacions
que ja patia el casc antic, s’agreujava. Un altre
inconvenient de Godella és que la seua xarxa
de sanejament és unitària, és a dir que només
hi ha un canal per transportar les aigües fecals
i no les pluvials, que discorren per escorrentia
superficial (pels carrers). Però hi ha solució. La
plasmà en un projecte la Conselleria i l’aprovà
l’any 2006: la connexió del Barranc dels Frares

i Afluents amb el Palmaret Alt. Tots els tècnics
coincidiren en aquell moment i continuen
assegurant-ho hui. I perquè, 9 anys després encara no s’ha solucionat? Segons Rafael Arnal,
membre de la Comissió d’Urbanisme i Medi
Ambient, «el problema és econòmic, de prioritats i de sensibilitat». L’obra de connexió costaria uns 17 milions –que serien competència
d’instàncies supramunicipals– però no seria
l’única que caldria fer. L’obra de les connexions
internes perquè l’aigua arribara a eixa artèria
principal sí l’hauria d’assumir l’Ajuntament i
eixa actuació està calculada en 4,8 milions a
l’estudi del Pla Director de Pluvials que marca
totes les actuacions que s’han fet des de 2008.

brigades forestals de
l’empresa pública de la Diputació de València, Imelsa, realitzaran tasques de neteja i esbrosse en la parcel·la que ha
adquirit l’Ajuntament després
de l’acord amb la congregació
del Sagrat Cor per la sentència expropiatòria del parc de
la Devesa de Godella.
La vicegerent d’Imelsa,
Agustina Brines, va visitar
la zona amb l’alcaldessa Eva
Sanchis, en una trobada en la
qual també han estat presents
el coordinador general de les
brigades forestals d’Imelsa,
un coordinador de zona i tècnics municipals de Godella.
Brines ha assenyalat que
«es tracta d’un paratge de
gran valor botànic, paisatgístic i cultural, per la qual cosa
es farà una neteja selectiva».
Sanchis, per la seua banda, ha agraït la predisposició
d’Imelsa per a escometre
aquest treball i ha sol·licitat
«que comence al més prompte possible, sempre després
d’estudiar quina és la millor
manera de fer-ho; per a açò,
coordinarem als tècnics municipals amb el personal de
les brigades forestals».
L’empresa pública de Diputació també col·labora de
forma habitual en les tasques
de manteniment d’alguns
dels espais forestals dels
municipis de la província de
València. Entre altres, va realitzar les tasques de neteja
del Barranc dels Frares de Godella dins del Pla de Neteja i
Condicionament de Barrancs
de la província de València.
«L’objectiu d’aquesta mesura
és salvaguardar els nuclis de
població de possibles avingudes d’aigua –va comentar
l’alcaldessa, Eva Sanchis– i
evitar noves inundacions com
les que vam patir per no tenir el Pla Director de Pluvials
que connecte el barranc amb
el col·lector comarcal».
L’actuació de les Brigades
a Godella afecta a una superfície aproximada de 44.000
metres, en el Barranc dels
Frares, que s’endinsa també
en el terme municipal de Rocafort.
D’altra banda, també la
base de laminació adjacent
al Barranc va ser netejada i
esbrossada uns dies abans,
en aquest cas, amb recursos
propis municipals.

bim
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Dani Miquel, tallers i la
«food truck» dinamitzen
el Mercat dels dissabtes
lVENDA DIRECTA
El Mercat de Venda Directa ha esdevingut el centre
neuràlgic de l’activitat social, cultural i formativa dels
dissabtes per a la ciutadania
de la comarca. En els últims
mesos, han sigut molts i molt
variats els tallers que s’han
oferit com ara el de bombons
vegetals, el d’horts verticals,
d’espart, sobre la cultura de
les xufes... I també els espectacles que s’han pogut gaudir
a la plaça de l’Ermita, com
les danses circulars amb Estación del Norte i el més concorregut de tots, el del trobador de l’Alcúdia, Dani Miquel,
que va batre el rècord d’assistència amb la seua actuació
musical reivindicativa i plena
d’energia. Abillat amb la seua
dolçaina i acompanyat d’un
guitarrista i un saxofonista,
el cantacançons –o alquimista musical, segons ell mateix
s’autodefineix– va repassar
alguns dels temes infantils
més tradicionals i d’altres
propis, que van ser entonats
per xiquets i adults, com El
sol i la lluna, La Princesa Ratolina i la Xata Merenguera,
entre moltes altres. Com a
flautista d’Hamelín, es va colar entre el públic i va anar
atraient a tots darrere d’ell en

La batucada va encapçalar la marxa.

Contra el canvi climàtic
lestil de vida

Dani Miquel va omplir la plaça de l’Ermita

Taller d’espart.

una inacabable conga que va
arribar al seu clímax amb La
Masereta.
En el moment del tancament d’aquesta publicació
tenia lloc la Festa del Solstici
d’Hivern, amb l’espectacle
de clown Cartoon & Cia Recortable, l’orquestra Cinc en
Swing i el punt d’informació
dels Horts Municipals La Coscollosa. El 2016 es rebrà amb
la festa de fi de campanya
micromecenatge de la resvista
Bostezo del dia 9; el 16, Cuca
Balaguer impartirà un taller
d’escultures amb verdures
tindrà lloc un taller de percussió a càrrec de Sedajazz.

Godella es va unir als centenars de milers de persones de
tot el món que participaren
en la Marxa mundial pel clima
per impedir la catàstrofe del
canvi climàtic el passat 29 de
novembre. La plaça de l’Ermita va ser el punt de reunió per
iniciar les activitats que va programar l’Associació dels Horts
Municipals la Coscollosa com
ara taller de pancartes, pintar
cares a xiquets i xiquetes… A
migdia comença la marxa cap
als horts municipals a la qual
s’uniren vora mig centenar
de persones acompanyades
d’una batucada.
Avaaz i centenars d’organitzacions locals, nacionals i
internacionals eixiren al carrer per tot el món aqueix 29 de
novembre. La Marxa mundial
pel clima es dugué a terme la
vigília d’una important cimera
de líders mundials a París, on
es discutia una resposta mundial unificada per a fer front a
la crisi del canvi climàtic.

Se celebraren milers d’esdeveniments en més de 150
països per a enviar el missatge
rotund als líders mundials que
prengueren mesures urgents i
ambicioses en aqueixa reunió
a París.
«La Marxa mundial pel clima es va transformar en una
mobilització massiva de milions de persones de tot el món
que desitgem que els nostres
líders s’esforcen més per a
frenar el descontrol del canvi
climàtic», assenyalà María Carrasco, membre d’Avaaz i presidenta de l’associació d’Horts
Municipals la Coscollosa de
Godella.
«El veïnat de Godella, València i pobles propers han
vingut per a fer notar la creixent preocupació a Espanya
perquè les negociacions sobre
el clima aconseguisquen un
acord que impedisca la catàstrofe del canvi climàtic i incentiven la transició mundial cap
a una nova economia verda
impulsada per energies 100 %
netes», conclogué Carrasco.

Curs de cultiu
del bonsai

Millores als
parcs

Es renova la
il·luminació

lL’Associació Valenciana del Bonsai,
que té la seua seu a Godella, al jardí
del Clot de Barrabàs, va oferir el passat mes d’octubre un curs d’iniciació
al cultiu i cures del bonsai. La sessió
formativa va ser gratuïta per a tot el
veïnat de Godella i per als socis del
col·lectiu i va tindre una gran acollida.
L’expert en la matèria, Antonio Torres
es va encarregar de tutoritzar el curs i
atendre, individualment, tots els dubtes de les persones assistents.

lEls parcs de la localitat han estat
millorats, reparats i actualitzats en els
últims mesos. La Regidoria de Serveis
Municipals ha abordat aquestes actuacions gràcies a part dels fons del pla
d’inversions sostenibles de la Diputació de València i a recursos propis amb
els quals incorporarà o ja ho ha fet 42
bancs, 7 taules de pic nic i 3 fonts. A
més s’han reparat i millorat nous jocs
infantils i s’han instal·lat jocs saludables i cartells explicatius.

lUna de les mesures que s’han esco- lLa Policia Local de Godella va capmés amb els fons obtinguts del pla d’inversions de Diputació ha sigut la renovació de la xarxa lumínica de Godella.
S’estan substituint 700 peretes VSAP
(Vapor de Sodi Alta Pressió) de 100
i 150 W per leds de 45 W, en la xarxa
d’enllumenat públic. També els centres
municipals com ara els col·legis Cervantes i El Barranquet, Xicranda, Serveis Socials, el Poliesportiu i el Pavelló
substituiran la il·luminació per leds.

Capturen un
porc vietnamita
turar un porc vietnamita que passejava per Campolivar, gràcies a l’avís
d’un veí de la zona. La Unitat Mediambiental va acudir per evitar el risc
que suposava per als conductors i per
a l’animal mateix i va rebre l’ajuda
d’una bomba urbana pesada de Bombers. FInalment va capturar l’animal
després de dues hores de persecució
en les quals es van prendre totes les
mesures perquè no patira cap lesió.
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La xarrada oferida pel Taller d’Història a la sala del Museu Agrari de l’antic Escorxador Municipal va congregar mig centenar de persones.

100 anys amb l’Escorxador
Municipal de la concòrdia
EL CENTENARI DE L’ESCORXADOR MUNICIPAL REUNEIX ELS CARNISSERS DE GODELLA
lhistòria
En 1915, fa exactament 100
anys, va nàixer Orson Welles,
Ingrid Bergman, Billie Holiday,
Frank Sinatra, Édith Piaf... es
va publicar La Metamorfosi
de Franz Kafka i Albert Einstein va presentar la teoria de
la relativitat... Aquell 1915, fa
exactament 100 anys, un soci del València CF, arquitecte
al servei de l’Estat, Francisco
Almenar Quinzá –responsable
de la construcció de l’estadi
de Mestalla i que arribaria a
ser president del València CF
durant 4 mesos, fins a la seua
defunció, sent succeït per Luis
Casanova–, rebia l’encàrrec de
l’Ajuntament de Godella de
projectar l’Escorxador Municipal. Aquesta va ser alguna
de les anècdotes que van explicar Pedro Fernando Gálvez
i Salvador Carsí, membres del
Taller d’Història i autors de
l’article sobre el centenari de
l’Escorxador, que es publicarà en la pròxima edició del
llibre Querns, durant l’acte de

Imatges de l’antic Escorxador Municipal en l’èpoc en que encara estava operatiu.

commemoració de l’efemèride
que es va celebrar el passat 30
d’octubre al mateix edifici.
Gálvez va repassar la història de l’emblemàtic Escorxador, que va començar quan, el
15 de març de 1915, el consistori municipal, presidit per Fran-

cisco Serra Alonso, va acordar
elaborar un pressupost per a
construir-lo. El 3 de maig, es
comprà un camp d’horta de
966 m² a la partida de la Coscollosa, pel qual es van pagar
1.400 pessetes. A les 15.30 h
del dia 27 de desembre de 1915

s’inaugurà el nou Escorxador,
amb la presència de les autoritats locals, i va ser beneït pel
rector Francisco Gil Estellés.
Genís Ruiz, pertanyent també al Taller d’Història, es va
encarregar de l’organització
de l’acte i, després de la seua

presentació i la intervenció de
Pedro Fernando Gálvez, Luis
Marco Pastor, cuiner, carnisser i exregidor de l’Ajuntament de Godella, va iniciar
un recopilatori d’anècdotes i
curiositats al qual es van unir
altres carnissers de la localitat i persones vinculades a
aquest i a altres escorxadors.
Ramón Llorens, Nelo Bargues,
Luis Marco Concepción i José
Valls van destacar la importància que va tenir l’edifici
per al desenvolupament del
sector ramader i carnisser de
la comarca i van deixar palès
l’envejable ambient de companyonia i col·laboració que va
regnar sempre entre tots ells.
A continuació, se celebrà
un sopar al mateix escorxador
que va consistir en una paella de bou, embotit, beguda i
dolç.
L’escorxador de Godella
cessà definitivament l’activitat l’any 1991 i posteriorment
es va rehabilitar amb l’objectiu
de destinar-lo a l’ús actual de
casal de la joventut.

bim
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Xarrada amb Erick Pescador.

El director del Festival, Xavi Llorens en l’acte de lliurament de trofeus. Fotos: Sergi Inclán

Catacumba se supera
en la seua XIII edició
El curt francès «Zero m²», Fetus d’Or al millor curt
lcinema
En una gala divertida i desimbolta, Catacumba va celebrar
la clausura d’una nova edició
del seu festival de cinema,
que durant una setmana vaoferir més de cinquanta projeccions de gènere fantàstic,
ciència-ficció, terror, bizarro i
experimental. L’obra francesa
Zero m², del director Matthieu
Landour, es va fer amb el Fetus d’Or i mil euros en metàl·lic al millor curtmetratge,
atorgat per un jurat compost
pels cineastes catalans Adrián
Cardona i David Muñoz, present en l’acte de lliurament
de premis. Els esments d’honor del jurat van ser per al
curt Tsar-The heat, del director polonés Bartosz Kruhlik i
La forcé de l’âge, del francès
Lecocq Quentin.
El Fetus d’Or del Públic al
millor curtmetratge atorgat
per les persones assistents al
festival va recaure en la també francesa L’ours noir, de
Xavier Seron i Méryl Fortunat-Rossi, mentre que Videoclub, d’Àlam Tall, es va fer
amb la Nina Trencada, estatueta amb la qual el festival premia el curt més entranyable,
realitzat amb molt d’enginy i
pocs mitjans.
En la secció de llargmetratges, el premi de cinccents euros a la millor pel·lícula, atorgat per l’organització, va anar per a El eslabón
podrido, del director argentí
Valentín Javier Diment, que
va enviar des de Buenos Aires un vídeo d’agraïment que
es va projectar durant l’acte
de clausura. D’altra banda,

Concurs de crits.

Homes-llop roquers.

l’actor Anthony Sonigo i l’actriu Florence Monge van rebre esments d’honor per les
seues interpretacions en les
franceses Zero m² i La forcé de
l’âge respectivament, mentre
que El bosque negro, de Paul
Urkijo, va rebre esment especial als millors efectes especials.
Com a novetat d’aquesta
edició, per primera vegada
Catacumba va programar un
cicle dedicat a l’stop-motion,
coordinat pel cineasta valencià Pablo Llorens, que va ser
l’encarregat d’escollir els treballs guanyadors d’aquesta
secció, el premi de la qual,
de 250 euros al millor curt,
va ser per a Canis, de Marc
Riba i Anna Solanes, mentre que El Cryptozoologo es
va fer amb els 150 euros del

premi a la millor animació.
El seu director, Vicente Mallols, i la productora, Paloma
Mora, van arreplegar el premi i van agrair a Catacumba
que inclogueren una secció
de stop-motion en el festival.
Catacumba va tancar aquesta
edició amb el lliurament dels,
ja tradicionals, premis Pípol i
Comomolo, amb els quals els
organitzadors
distingeixen
els espectadors més fidels del
festival.
Més de set-cents treballs
internacionals
presentats
als respectius certàmens de
llargmetratges i curtmetratges, i 2.500 euros repartits en
premis consoliden la proposta cinematogràfica de Catacumba, que ja prepara la seua
XIV edició, que se celebrarà a
Godella a la fi del 2016.

Cardo: «El desinterès
dels joves demostra la
regressió en Igualtat»
lgènere
La proposta pedagògica
d’educació emocional, sexual i de gènere dirigida a joves
i adolescents que va tenir
lloc al Casal Jove, no va tenir
un gran acolliment malgrat
el cartell de ponents i d’artistes convidats. Els tallers,
les dinàmiques teatrals, les
xarrades i els espectacles
de clown gratuïts van ser
seguits per unes desenes de
joves i adults interessats en
la iniciativa de la Regidoria de Joventut. La primera
xarrada va estar oferida pel
reconegut sociòleg i sexòleg, especialista en gènere,
masculinitats i prevenció de
la violència masclista, Erick
Pescador Albiach. Persones
de Picanya i Burjassot van
assistir al Taller breu per a

aprendre a lligar amb cert
èxit o amb èxit cert atrets per
la proposta.
A la vesprada, el Taller de
teatre dels oprimits impartit
per Paula Sánchez García va
servir de plataforma d’assaig per a la transformació
social. El diumenge al matí
va caldre cancel·lar el taller
d’educació sexual i afectiva
oferit per l’associació Sexe
and Rols atesa la falta d’assistència. Més concorregut va
ser el teatre Test, a càrrec de
Claudia Verdecchia, actriu,
pedagoga i clown. «Crec que
hi ha molt de camí a recórrer
en Igualtat –comentà Joan
Cardo, regidor de Joventut–,
i la falta d’assistència i d’interès dels joves és una clara
mostra que vivim una regressió en la lluita pels drets
aconseguits per les dones».

70 joves es beneficien de
les ajudes al transport
oferides per l’Ajuntament
lEls joves de Godella estan tenint, de nou, la possibilitat de viatjar amb metro per un preu substanciañment
inferior al que Ferrocarrils de la Generalitat té establit en
els seus bons genèrics. Aquest és el principal avantatge
d’acollir-se a les ajudes per al transport oferides, com ja és
habitual, per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
Godella i a les quals han tingut accès vora 70 persones.
Els joves que s’estan beneficiant d’aquesta mesura tenen
entre 16 i 25 anys, estan empadronats a Godella i cursen
estudis fora de la localitat. L’import de l’ajuda està condicionat a la renda familiar de les persones sol·licitants i fluctua entre els 115 euros (per a les rendes més baixes i que
afecta al 70 % dels sol·licitants i els 50 euros que només
afecta a 4 persones del total.
«La promoció del transport públic millora la qualitat
de vida de la ciutadania –va indicar el regidor de Joventut,
Joan Cardo– i, amb aquest conveni, a més, incidim en dos
punts fonamentals com són l’educació i la igualtat d’oportunitats, més enllà dels seus recursos econòmics».
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Posada en comú d’una lectura.

Lliurament de premis a la localitat andalusa.

Elisa Pont, segon
premi del concurs
de relats breus MA
de Còrdova
lPREMIS
«Hace un tiempo me dedicaba a cumplir sueños. Los
sueños de otros, los sueños
de los que están a punto de
decir adiós, y casi nunca los
míos. Puede que por eso dejase la profesión, porque ya
no podía soportar tanta felicidad ajena». Així arranca
el relat que va valdre a la
periodista i escriptora de
Godella, Elisa Pont, per a
alçar-se amb el segon premi
de la 12a edició del concurs
de relats breus del Museu
Arqueològic de Còrdova.
El jurat va escollir, en
primer lloc, l’obra de Luis
Grau; la godellenca, Elisa

Pont, amb el seu relat inspirat en una foto de Concha García, va aconseguir el
segon premi, i Rufo Molina,
el tercer.
180 relats procedents
de diferents punts del país
i d’altres nacionalitats com
Argentina, Xile, Israel, Portugal... «demostren el creixent abast i la importància
que està adquirint la cita»,
van assegurar fonts de l’organització del concurs.
El vídeo del text de
Pont, llegit per la mateixa
autora, es pot vore al següent enllaç: https://www.
facebook.com/museoarqueologicocordoba/videos/862918670424166/

La lectura més
enriquidora,
al Club de la
Biblioteca
lLa

iniciativa del Club
de Lectura, promoguda
per la Regidoria de Biblioteca es consolida mes a
mes. Cada proposta incorpora nous adeptes a
l’experiència que consisteix a compartir una obra
proposada pel bibliotecari i comentar-la al mes
següent. En octubre, Los
Buddenbrook, de Thomas
Mann va ser el títol suggerit. La història d’amor
d’Alí y Nino, de Kurban
Said (o els autors que hi
haguera darrere d’aquest
presumpte pseudònim)
va ser el llibre que es va
desentranyar al novembre mentre que en el mes
de desembre la història
triada va ser la d’Amós
Oz, Conocer a una mujer.
El Club de lectura es
reuneix segons dimecres
de mes, a les 19 hores, a
l’edifici Xicranda i la participació està oberta a qualsevol persona. És una activitat gratuïta. Per a gener,
l’obra seleccionada serà El
libro de los susurros, de Varujan Vosganian

El curs de còmics està dirigit a joves d’entre 14 i 18 anys.

El còmic s’afegeix a
l’oferta de tallers i
cursos del Casal Jove
lCURSOS I TALLERS
El Casal Jove incorporarà a la
seua oferta de cursos trimestrals, un taller de còmic dirigit a joves d’entre 14 i 18 anys.
Tindrà lloc els dimarts, de 19
a 21 h. Per descomptat, continuarà 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
també reeditarà el taller de
veus, 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, com en el passat trimes-

tre, 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.
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 del trimestre de cada taller serà de 60
€ i la posada en marxa estarà
condicionada a la inscripció
d’almenys 10 persones. Les
inscripcions estaran obertes
fins al 31 de desembre, i es faran mitjançant un correu electrònc a almatadero@godella.
es amb el nom i cognoms, el
número de telèfon i la puntualització del taller en ql qual
s’està interessat. En qualsevol
cas, al Casal Jove està disponible tota la informació dels
tallers i de la programació regular del Casal Jove.

Monedes socials, una alternativa
real al sistema monetari actual
leconomia
Paco Arenas.

La Teresa
Panza de Paco
Arenas, a la
Biblioteca
lL’escriptor

Paco Arenas,
va presentar la seua primera
novel·la, Los manuscritos de
Teresa Panza, el passat mes de
novembre, a la Biblioteca Municipal. La casualitat provoca
la troballa a l’interior d’una
cova d’un bagul, una bacia i
uns textos. Eixos manuscrits
estan escrits per Teresa Panza, la filla de Sancho Panza.

L’Associació d’Emprenedors
i Innovadors socials de València va dirigir la jornada
sobre Monedes Socials i sobirania monetària dissabte
passat 12 de desembre, al Casal Jove alMatadero.
Durant una intensa vesprada, les persones membres d’aquest col·lectiu van
aprofundir en l’alternativa
de les monedes complementàries, en el funcionament
dels diners locals i dels seus
circuits de crèdit comercial. Amb un enfocament
didàctic, facilitaren als participants i explicaren la metodologia emprada per les
iniciatives que promouen les
monedes socials per al seu
disseny, llançament, promo-

Anterior promoció.

33 persones
s’incorporen
a la borsa de
monitors
Taller sobre les monedes socials al Casal Jove.

ció i gestió. A més van desenvolupar un exercici pràctic
per a facilitar l’assimilació
del funcionament d’aquestes
eines i la seua aplicació en
projectes socials, culturals,
educatius i per a la dinamització de l’economia local.

Hi ha més de 70 monedes
socials a Espanya. No estan
admeses pels bancs convencionals, però s’han convertit
en una alternativa per a adquirir béns i serveis en circuits locals. La seua fi no és
el lucre.

lLa Junta de Govern va
aprovar la llista provisional
de la borsa de monitors de
temps lliure que es va convertir en el mes d’octubre,
superat el termini d’al·legacions. En total són 33 les
persones que han sigut admeses i 19 les que han sigut
excloses per no haver aportat algun dels documents
exigits.
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Paco Inclán explica les
seues «mentides» a casa
«TANTAS MENTIRAS», L’ÒPERA PRIMA DE L’ESCRIPTOR GODELLENC
lBIBLIOTECA
Membre d’ETA en l’Associació Mexicana d’Amistat amb
Corea del Nord; quasi pedòfil en la frontera colomboequatoriana, segrestat pel seu
impermeable, periodista en
un campament de refugiats
sahrauís i fins i tot artista valencià «artista no, però artista
valencià... ahí sí que em fique». El passat 3 de desembre
l’escriptor i editor valencià
Paco Inclán va presentar la
seua novel·la Tantas mentiras,
doce actas de viaje y una novela ( Jekyll&Jill Editors, 2015),
al saló d’actes de Villa Teresita. A sa casa, aquest producte
“sui generis” del bressol d’artistes de la localitat, Inclán, va
estar acompanyat pel regidor
de Biblioteca i Joventut, Joan
Cardo; per David Barberá,
«80 % heterosexual i 20 % homosexual» i redactor en cap
de la revista Bostezo, i Rafa
Rodríguez, editor de la revista Verlanga.
Va ser aquest últim qui es
va encarregar d’«estirar la
llengua» a l’autor del llibre
amb un qüestionari interactiu que el públic triava entre
preguntes personals o intel·
lectuals. Paco Inclán va acceptar l’envit, es va despullar
davant el públic assistent i va
reconèixer fins i tot algun dels
seus escarcejos universitaris
amb personatges que posteriorment van formar part de
la faràndula informativa valenciana.
La de Godella s’unia a
les presentacions de la seua

Samuel Reina, íntim i la banda de Sáez, contundent.

Samuel Reina i
Sáez, als concerts
d’alMatadero
Inclán estigué acompanyat per Barberá, Rodríguez i Joan Cardo.

lConcerts

òpera prima realitzades a llibreries de Saragossa, Madrid,
València, Barcelona i en les
fires del llibre de Besalú (Girona), Praga i Malabo, capital
de Guinea Equatorial.
Tantas mentiras arreplega
dotze cròniques, a mig camí
entre la ficció i la realitat, ambientades en llocs que l’autor
ha visitat en un desenfrenat
deliri viatger. També els carrers de Godella són escenari

La introspectiva calidesa
de Samuel Reina va obrir
la vesprada de concerts del
passat 25 d’octubre al Casal Jove alMatadero on el
cantautor de Montcada va
avançar els temes d’Alarms,
el seu últim treball. Reina
ho descriu com una arquitectura sonora que s’ha estat coent a foc lent durant
llarg temps i que, després
de mesos de treball amb el

d’una de les històries del llibre, en què el protagonista
narra una peculiar relació
sostinguda en el temps amb
una veïna del municipi. Tantas mentiras –publicada per
l’editorial aragonesa Jekyll&Jill, amb portada del músic i
dibuixant gallec Víctor Coyote– es tanca amb una micronovel·la, amb la qual Inclán
reflexiona sobre el procés
creatiu de l’escriptura.

productor Tono Hurtado,
veié la llum a la fi de novembre.
A continuació, la banda
de Sáez, amb Javier Sáez al
capdavant, va desplegar el
seu rock imprevisible, visceral i contingut, acompanyat
per Marcelo Trías (bateria),
Guillermo Sanz (guitarra) i
Carlos Soler Otte (baix). La
formació avançà també el
seu primer àlbum Camina
conmigo, que eixa mateixa
setmana va eixir a la venda.

Carles Cano presentà les seues últimes
creacions a la Biblioteca Municipal
lL’escriptor, poeta i contacontes, Carles Cano, va presentar les seues últimes
creacions, dimarts passat, a la Biblioteca
Municipal de Godella «el seu poble des
de fa 17 anys i mig». Ho va fer en un acte
al qual van assistir prop de mig centenar
de persones i en què va demostrar els
seus dots literaris, d’interpretació i fins i
tot musicals, ja que es va atrevir a cantar,
a cappella, algun dels seus poemes.
La princesa Totpamí i 29 poemes per
al dia a dia i un per a la nit van ocupar
la primera part de l’acte. Amb el seu
habitual estil trepidant, irresistible i
«innocentment» irreverent, Cano va introduir el públic en el món de la fanta-

sia i va utilitzar les paraules com a peces
d’un Lego que van acabar encaixant a la
perfecció. Finalment, va interpretar, al
costat de Miguel Gago i Empar Marco, alguns fragments de Querida Blanca i Cenicientaaaa!, sense ratolins ni fades, amb
prínceps poc prototípicos i uns nans en
decadència.
Totes quatre obres han estat publicades durant l’últim any i estan disponibles a la Biblioteca per al seu prèstec.
«Sempre és un luxe tindre a Carles Cano
i gaudir de la seua companyia, com a
narrador, contacontes, rapsoda, cantant
o el que ell vulga», comentà el regidor de
Biblioteca i Joventut, Joan Cardo.
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1.640 persones sol·liciten l’ajuda
del programa «Xarxa Llibres»
educació reforça el servei d’atenció per tramitar les sol·licituds
lSUBVENCIONS
La Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Godella va
atendre 1.640 persones durant la setmana que va dedicar a rebre la documentació
requerida per beneficiar-se de
les ajudes del programa XarxaLlibres. Set intensos dies
per als quals es van habilitar
punts extarordinaris d’informació i de tramitació de les
sol·licituds a les instal·lacions
de l’Ajuntament. A més, els
centres van tindre assignats
uns dies determinats des del
9 fins al 16 de desembre per a
evitar aglomeracions.
En aqueixa setmana van
lliurar la documentació les
famílies del municipi amb xiquets i xiquetes en edat escolar. XarxaLlibres va estar creat
per la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
i té com a objectiu la gratuïtat
dels llibres de text i la creació
de bancs de llibres. Està financiat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, la Diputació
i els municipis.
Els col·legis Gençana, CEIP
Cervantes i la secció de Primària del Sant Bartomeu van
ser els primers a presentar la
documentació a les instal·lacions de l’Ajuntament. El dia
10 va ser el torn de l’alumnat
de Primària del Sagrat Cor i
l’11, dels estudiants empadronats a Godella però que cursen els seus estudis fora de la
localitat. El dia 14 es tancà la
tramitació de la documentació de l’alumnat de Primària
amb el Domus i El Barranquet. El col·legi Sagrat Cor,
l’IES Comarcal, el Domus i el
Sant Bartomeu es repartiren
els dies 15 i 16 de desembre.
Finalment arribà el moment
de l’EPLA i el seu alumnat de
Formació Professional que
va ser atès el dia 17. Una vegada rebudes les sol·licituds,
l’Ajuntament les estudiarà i,
una vegada estiguen conclosos tots els tràmits administratius necessaris, realitzarà
el pagament de les ajudes al
més prompte possible.
Les ajudes van dirigides a
les famílies amb fills empadronats a Godella i que estiguen
cursant estudis en Educació
Primària, Especial, ESO o FP
Bàsica, tant en centres públics
com privats concertats de la

Una ciutadana és atesa en el segon dia dessignat per la Regidoria d’Educació per lliurar la documentació.

Bueso a l’Ajuntament, que va reforçar el servei per atendre totes les persones i evitar aglomeracions.

Comunitat Valenciana. La
quantia de les ajudes serà de
100 euros per alumne per a totes les persones que complisquen els requisits i presenten

la documentació obligatòria i
d’uns altres 100 euros si tornen els llibres en bon estat.
«Educar és també ensenyar
als fills i filles a compartir amb

la resta de les companyes i els
companys i a cuidar el material», va comentar la regidora
d’Educació i Igualtat, Teresa
Bueso.

Godella habilita una partida de
55.000 € per fer front a l’ajuda
lL’ajuda del programa de gratuïtat dels

llibres de text Xarxa Llibres està financiada a
parts iguals per la Generalitat Valenciana, la
Diputació i el municipi. En el cas de Godella,
això ha significat que s’haja hagut d’habilitar
una partida de 54.666 euros per assumir la
part que li pertoca en aquest exercici. Les
1.640 sol·licituds tramitades fan que l’import
total de l’ajuda ascendisca a 164.000 euros
en la seua primera fase i, fins al doble, en
la segona que caldrà tindre-la prevista ja
en l’exercici de 2016. La tercera part d’eixa quantitat és la que tindrà que abonar

l’Ajuntament que ha reconegut l’esforç que
ha significat habilitar «una partida d’eixa
envergadura que no estava prevista però
que assumim amb agrat. Tots ens benefiem
ja que invertir en educació és invertir en
expectatives de treball, en esperança, en un
sistema més solidari i en una societat més
formada i amb futur», ha la regidora d’Educació, Teresa Bueso. En el cas de Godella,
aquesta ajuda no entra en conflicte amb cap
altra ja que la que s’atorga per a material escolar és únicament per a l’alumnat d’Infantil
que no està inclòs en XarxaLlibres.

Si les famílies retornen els
llibres en bon estat, podran
cobrar la segona fase de l’ajuda. A més, entraran en el banc
de llibres i, per tant, en el curs
2016-2017 tindran els llibres
gratuïts per als seus fills i filles.
«Estic realment satisfeta
amb l’estratègia que hem dissenyat perquè no es tornara
un procès complex ni fosc per
als pares i mares de l’alumnat
que venien a tramitar les sol·
licituds –assenyalà la responsable de l’Àrea–; i també estic
molt agraïda al personal que
s’ha encarregat de facilitar la
gestió de les ajudes». Bueso,
que reconegué que la mesura
havia generat una preocupació
inicial «llògica por tractar-se
de la primera vegada», va valorar que «el més important
és que l’objetiu de la gratuïtat
dels llibres de text i el banc
de llibres, «poc a poc, està
esdevenint una realitat» encara que també va sol·licitar
que s’estudie la contemplació
de casos en què els centres ja
disposen d’un banc de llibres
sostinguts econòmicament
pels pares i mares.
El programa XarxaLlibres
de gratuïtat dels llibres de
text va ser una de les apostes
del tripartit de la Generalitat
Valenciana, governada per
PSOE, Compromís i Podem,
quasi abans de constituir el
Consell. Una experiència ue
ja tenia precedents a altres
autonomies com ara Navarra
i Andalusia on s’està duguent
a terme des de 2012.
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Un godellenc
classificat per
a dissenyar un
tren supersònic

Cursos de
Manipulació
d’Aliments per
a comerciants

a finals de gener se sabrà el resultat
lINVESTIGACIÓ
L’equip Hyperloop UPV, format pels estudiants Ángel
Benedicto, Daniel Orient, David Pistoni, Germán Torres
i el godellenc Juan Vicén, ha
sigut seleccionat entre nombrosos projectes de tot el món
per a competir en el concurs
internacional per a dissenyar
l’Hyperloop, el «cinquè mitjà
de transport que està cridat
a revolucionar la forma en la
qual ens movem», segons expliquen els aspirants valencians. Per a açò compten amb
la tutorització del professor
Vicente Dolz.
Organitzat per SpaceX,
l’empresa
d’aeronàutica
d’Elon Musk, inventor i fundador de la coneguda marca de
cotxes elèctrics Tesla, el projecte Hyperloop és un mitjà
de transport d’alta velocitat,
una alternativa als vaixells,
avions, automòbils i trens. En
teoria, el sistema seria capaç
de viatjar des del centre de la
ciutat de Los Ángeles al cen-

tre de la ciutat de Sant Francisco en menys de 35 minuts,
és a dir, 563 km (350 milles) a
més d’1.100 km/h (685 mph).
Hyperloop és un concepte de
disseny obert, en el qual les
aportacions de la comunitat
poden fer avançar el disseny
i fer-lo una realitat. Es tracta d’un sistema ràpid, barat,
amb eixides quasi immediates per al viatger i sostenible
ambientalment.
Al setembre de 2012 Musk
va estimar que el cost de
l’Hyperloop entre Sant Francisco i Los Ángeles seria d’uns
sis mil milions de dòlars, trenta vegades menys que el cost
del Tren d’Alta Velocitat de
Califòrnia que ha sigut proposat per a donar servei entre ambdues ciutats. Açò va
donar lloc al fet que l’estat
reconsidere la seua proposta
i donara una oportunitat al
projecte.
L’equip d’estudiants de la
UPV competirà ara en la fase
final al costat d’algunes de les
universitats més prestigioses

L’equip Hyperloop UPV amb el godellenc Juan Vicén al mig.

del món com el Massachusetts Institute of Technology
(MIT), en total 318 equips, 162
universitats i 16 països, amb
la finalitat d’arribar a una
solució innovadora i que revolucione el transport d’una
vegada per sempre.
La cita tindrà lloc el 29 i
30 de Gener a la Universitat
A&M de Texas i l’equip ja s’està preparant tot el necessari
per a la seua partida: «El nostre sistema tractarà d’aplicar les més revolucionàries
tecnologies de levitació així

com l’últim en sistemes de
control i sensoritzat. El disseny del sistema de propulsió és tot un repte: volem que
queden impressionats, i per
a açò anem a donar el màxim de nosaltres», assenyala
Germán Torres, enginyer aeronàutic i director tècnic del
projecte.
Aconseguida la fase final
del mateix, ja solament faltarà conèixer els guanyadors
definitius, circumstància que
es produirà, probablement,
durant el mes de febrer.

Alejandro Morala, el jove i
prolífic cineasta godellenc
lCINEMA
El jove realitzador Alejandro
Morala, compta per premis les
seues participacions en els diferents concursos i certàmens
de cinema als quals es presenta. Recentment va aconseguir
el tercer premi del Concurs
de Curtmetratges Gravats amb
Mòbils organitzat per la Universitat Catòlica de València
amb DNI i va ser finalista en
la categoria de millor actor i
rebé l’Esment d’Honor de Produccions Linterna al concurs
nacional de curtmetratges No
te cortes 2015, amb El gorrión.
Alumne del Col·legi Sant Bartomeu i veí de Godella, Morala
compta amb una producció
de prop de 100 obres audiovisuals alguna de les quals es
projectarà pròximament en
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Alejandro Morala amb un dels últims reconeixements.

alguna de les sales de la localitat. L’última que té entre mans
és un documental sobre Godella en què arreplega la realitat
monumental i social del seu
poble.
Entre els seus mèrits consta la seua participació com a
actor al curtmetratge El Jardín
elaborat en 2012 pel col·legi
Sant Bartomeu que va concórrer al certamen Cinema Jove.
En 2013 va ser finalista del
concurs No te cortes en la categoria de millor guió, amb el
curt Ojalá fuera así.
Ja l’any 2014 va ser quan
va guanyar els premis del concurs No te cortes al millor actor
i al millor curt d’11 a 16 anys
amb Te tengo a ti.
Finalment s’incorporen al
seu palmarès els títols anteriorment esmentats.

lL’Agència d’Ocupació i
Desenvolupament
Local
de Godella ha impartit dos
nous cursos per a obtenir
el certificat de manipulació
d’aliments i al·lergògens dirigits, el primer a persones
aturades i, el segon, exclusivament, a comerciants de la
localitat. Els cursos tingueren lloc als mesos d’octubre
i novembre i va ser finançat,
íntegrament, per la Regidoria, per la qual cosa resultà
gratuït per a les persones
participants.
Ha sigut la primera vegada que s’ofereix aquest curs
als comerciants «però es
tracta d’una necessitat que
hem detectat atesa la implantació del sector hosteler
en el nostre poble i la necessitat de reciclatge formatiu
en alguns casos», va comentar el regidor de l’Àrea, Salvador Soler.

L’AODL impulsa
les noves
tecnologies al
comerç local
lL’Agència d’Ocupació i
Desenvolupament
Local
(AODL), sensible a la fragilitat del comerç de proximitat,
ha impulsat la implantació
de noves tecnologies entre
els membres de l’Associació
de Comerciants de Godella
i ha gestionat el desenvolupament de pàgines web individuals i personalitzades
per als associats. D’aquesta
manera, el comerciant únicament haurà de fer front
al pagament del servidor i
del domini (per 105 euros a
l’any) i obtindrà, de forma
gratuïta, el disseny i el manteniment dels continguts del
seu portal.
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Taller
d’escriptura
creativa de
l’EPA
lSoplaba un viento
suave que apenas movía su cabello.
Decidió subir sola
donde tantas veces lo
habían hecho juntos.
El silencio le hacía escuchar el sonido de las
hojas y esa sensación
de paz la trasladó a
años atrás.
Pensó que sería tarde para hacer todo el
camino y decidió parar
a refrescarse junto a la
fuente que en tantas
ocasiones les había
dado de beber.
El cielo empezaba a
coger ese color grisáceo que marca el final
de la tarde.
Cierta emoción corría por su cuerpo. La
última vez la reflejaron
en un par de “selfies”.
Ahora no le apetecía
dejar su recuerdo en
una fotografía.
Le corría un sentimiento de impotencia
que no la dejaba ni un
instante tranquila.
¿Por qué se le había
ocurrido subir sola?
Seguramente cualquiera de sus hijos la hubiera acompañado. No
importaba. Necesitaba
encontrarse a ella misma. Escuchar su respiración y notar cómo se
le aceleraba el pulso.
¡Qué ingenua! Pensó que así todas las
ausencias desaparecerían sin más.
Un grito desgarrador salió de su garganta y fue entonces
cuando apareció él.
¡Pero no te he dicho
que me esperaras! ¡Siempre haciendo de las
tuyas!
Ella sonrió y lo miró
fijamente. Ya no recordaba nada.

Text de Dori

Visites de l’alumnat de l’Escola de Persones Adultes.

Les activitats de
l’EPA eixen de l’aula
l’epa, com a centre de socialització
leXTRAESCOLARS
L’Escola de Persones Adultes
de Godella ha viscut un final
d’any frenètic amb activitats
de tots els estils extra lectives
i, en molts casos, obertes al
públic en general. El 30 de novembre inaugurava l’exposició
del Mercat Solidari del Casal
de la Pau que va estar instal·lada al Centre Cultural Xicranda
fins el divendres 11 de desembre i el dia 1 de desembre,
oferia la xarrada, també del
Casal de la Pau que duia per
títol Prevenció de la delinqüència en els jóvens, amb l’ advocat
d’aquesta entitat, Juan Molpeceres.
L’endemà, tenia lloc la visita a la Biennal de Ceràmica de
Manises. Una activitat cultural que va tindre un cost de 2
euros que anaren destinats al
banc d’aliments de la Plataforma de Solidaritat Ciutadana
de Godella.

L’Associació d’Alumnes de
l’EPA es va reunir el dia 9 de
desembre per planificar les
activitats per al segon i tercer
trimestre del curs, i per valorar l’informe econòmic d’inici
de curs.
El 14 de desembre es va inaugurar l’exposició de Ceràmica Nadal ceràmic. Una mostra
que va estar exposada al públic, al hall de Xicranda, fins el
dia 18 de desembre.
La pel·licula Caravaggio va
ser l’obra triada per al cinefòrum que va celebrar-se el dia
15 al saló d’actes de Villa Teresita mentre que, el dia 16, el
Club de lectura, va analitzar
l’obra d’Amos Oz, Conocer a
una mujer.		
Per últim, el dimarts 22
de desembre, mentre aquesta publicació està en procés
d’elaboració, està previst el
dinar de Nadal al restaurant
del Poliesportiu de Godella, el
preu del qual és de 13 euros.

Dori Palencia

Dues de les persones del Pla Conjunt en el repintat viari.

El Pla Conjunt permet
incorporar-se a
treballar a 12 persones
locupació
L’Agència d’Ocupació i
Desenvolupament Local de
Godella (AODL) va incorporar 12 persones del municipi al mercat laboral dins
del Pla d’ocupació conjunt
de les administracions públiques valencianes que assumeixen, a parts iguals, la
Generalitat Valenciana, la
Diputació i l’Ajuntament de
Godella.
Les persones beneficiàries se seleccionaren seguint els criteris establits
en les bases i que prioritzaven els sectors d’aturats
de llarga durada, els joves
menors de 25 anys i els majors de 45 anys. Els perfils
que es van cobrir van ser
el d’oficial d’obra de pale-

ta, el de peó d’obra de paleta, el de peó de pintura,
el de peó de jardineria, un
grau superior en administració i finances i dos guardes rurals. La durada dels
contractes ha sigut de dos
mesos i finalitzaran en el
mes de gener. La modalitat
triada ha sigut de mitja jornada, excepte en els casos
de l’oficial i del peó d’obra
de paleta, que han tingut
jornada completa.
Atenent el suggeriment
del Consell Agrari es va
augmentar a dues persones qui es fera càrrec de la
guàrdia rural.
Les persones candidates
a l’oferta van ser seleccionades pel centre SERVEF
de referència prèvia inscripció a l’AODL.

Cursos regulars del Servef
lL’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) de Godella continua
amb els cursos programats en la seua
agenda mensual de formació, per als quals
compta amb la col·laboració del Servef.
Des del mes de juliol de 2013, la iniciativa té un caràcter regular i l’acollida ha
sigut notable. «Des del començament, han
passat prop de mig miler de persones per
aquests tallers –va comentar el regidora de
l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament

Local, Salvador Soler–, persones, en la major part, que es troben en sectors extremadament fràgils amb la crisi econòmica».
Tots els cursos s’han realitzat a l’aula
d’informàtica de l’Ajuntament de Godella.
En bona part d’ells s’ha dedicat a aprofundir en el funcionament del portal del Servef mentre que en uns altres va servir per
a ampliar les opcions de cerca en altres
plataformes en què s’ofereixen diferents
ofertes i alternatives de treball.
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Les postals
nadalenques
demanen pau
Urbàlia Rurana i «Bola de Drac» en valencià van ser les novetats.

Godella va celebrar la
festa del 9 d’Octubre
lidentitat valenciana
El Chato de Fast & Furious 5,
Gary Cooper en Açò és la Marina,... les mil veus de César
Lechiguero, de Sergio Capelo
i fins i tot de Maribel Casany
van estar presents en l’estrena
mundial de la versió valenciana de la pel·lícula d’animació
Bola de Drac Z, la batalla dels
Déus. Era també el primer
acte dels organitzats per la
Regidoria de Festes per a commemorar el 9 d’Octubre, una
vetlada reivindicativa en què
va estar sempre latent l’absència de la Televisió Valenciana.
El projecte va veure la llum
gràcies al micromecenatge
dels fans de la sèrie Bola de
Drac i a un elenc d’actors de
doblatge valencià que es van
bolcar, de forma completament altruista, en la iniciativa.
La pluja va amenaçar –i va
condicionar– la celebració del
V Aplec organitzat pel Grup de
Danses El Poblet, el dia 8 d’octubre. Però, encara que vestits
de carrer, la cita, puntual, va
tenir lloc entre el carrer Abadia i la plaça de l’Església que
va quedar embolicada per desenes de parelles de l’escola
de ball d’aquesta formació. A
continuació, el seu propi local
es va transformar per a allotjar el sarao que es va perllongar fins a entrada la nit.
El gruix dels actes de commemoració de l’entrada de
Jaume I a la ciutat de València
es va celebrar el divendres 9.
Les persones més madrugadoras van poder descobrir les
singulars peces de la història
del tren al museu que l’Associació Ferroviària de Godella
té instal·lat en la Torre Guardabarreres. Quasi simultàniament, el carrer Major recuperaraba el seu històric ús
esportiu i es convertia en el
carrer de pilota en la qual el
CPV Godella va disputar una

partida d’Escala i corda d’exhibició davant l’atenta mirada
d’un nombrós públic que, en
concloure aquesta, es va afanyar per agafar un bon lloc
a l’ombra des del qual poder
gaudir del concert oferit per la
Banda del Casino Musical de
Godella, a la plaça de l’Església. Sota la batuta del jove Toni
Moya, mig centenar de músics
van recórrer algunes de les peces més conegudes del repertori tradicional valencià com
Las Provincias, Goyescas, La
calle Mayor, Dansa Oriental,
L’entrà de la murta i Estampes
Mediterrànies per a acabar
amb l’Himne de la Comunitat
Valenciana.
A aqueixes altures de la
jornada, al jardí de Villa Teresita, ja bullia l’olla d’arròs amb
fesols i naps, preparada per la
Regidoria de Benestar Social,
per als jubilats de la localitat.
La col·laboració de les Tyrius
en l’organització va contribuir
a l’èxit del dinar que va concloure amb una mini mocadorada individual.
Es va tancar el Dia dels valencians al ritme que va marcar el grup de folk valencià,
Urbàlia Rurana. L’espectacle
va congregar a desenes de
persones també a la plaça de
l’Església després d’un sopar
popular en la qual, per tres
euros, es va poder degustar
un tros de coca salada, un
entrepà, coca de llanda i una
beguda.

lJuan Carlos Romero Gar-

cía, d’11 anys; Carmen Marco Fernández, de 7 anys;
i Lucía Mayordomo, de 4
anys van ser els xiquets que
van dibuixar els motius nadalencs que il·lustraran les
postals de felicitació de la
Junta Local de Falles. Tots
tres, fallers de la comissió
Sant-Sebastià-Arquebisbe
Fuero, amfitriona enguany
del concurs que, com sempre, patrocina l’Oficina
d’Ús i Promoció del Valencià. En els casos de les categories dels més menuts, la
temàtica va ser coincident.
El pessebre amb l’arribada
dels Reis Mags va il·lustrar
els treballs de Lucía i de
Carmen. En la categoria
dels més majors, el missatge de pau de Carlos va ser
el que va convéncer el jurat
del concurs.

Ja hi ha bases
del concurs
de cartells de
Falles
lLa Regidoria de Festes
ha anunciat els terminis
per participar en la pròxima edició del Concurs
de Cartells de Falles que
s’obrirà l’11 de gener i romandrà obert fins el 12 de
febrer. Podran prendre
part totes aquelles persones majors de 10 anys. El
tema de les composicions
serà lliure, sempre que
tinga relació amb la festa de les Falles. El cartell
adoptarà la forma vertical
i les dimensions seran de
DIN A3. En l’original figurarà la llegenda: «GODELLA EN FALLES DEL 15
AL 19 DE MARÇ 2016». Les
bases completes estan publicades al web municipal
(www.godella.es). El millor treball serà guardonat
amb un premi en metàl·lic
de 100 euros que es lliurarà públicament el dia 17
de març a les 12.00 hores a
l’edifici Xicranda.

La Festa de Reis
portarà a ses
majestats a Godella
lNADALS
El dissabte dia 2 de gener,
a partir de les 17.30 hores,
tindrà lloc una de les activitats més esperades pels
menuts de Godella, el lliurament de cartes als Reis Mags
d’Orient, sota el guiatge dels
Cavallers Templaris. La vesprada tindrà, com és habitual, globus per a tots, mistela
i dolços abans de l’arribada
de ses Majestats. A partir
de les 18 h, tots els xiquets
i xiquetes tindran l’ocasió
de donar les seues cartes en
mà a Melcior, Gaspar i Baltasar i endur-se algun detall
per no oblidar mai eixe moment.

Amb prou faenes, tindran 3 dies per preparar
tots els regals que els xiquets els demanen a les
seues cartes i dimarts, 5 de
gener desfilaran en la gran
cavalcada que baixarà des
de la plaça de l’Ermita fins
l’Ajuntament. Abans d’arribar, no obstant, a la casa
consistorial, faran una parada a la plaça de l’Església
on tindrà lloc la representació de l’adoració. La comitiva estarà acompanyada de diferents carrosses
des de les auls es lliuraran
tot tipus de regals als xiquets i xiquetes, a manera
de’aperitiu de la nit més
màgica de l’any.

ltots sants. l’1 de novembre.

El Dia de Tots Sants va congregar centenars de persones al
Cementiri Municipal, a la missa de campanya que van oficiar
els rectors Ricardo Estrems i José Antonio Ayuso. Un grup de
música de cambra va acompanyar les oracions.
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Quant costa
alçar la persiana
cada dia?
L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS COMPLEIX 15 ANYS
l COMERÇ
Fa 15 anys, amb el canvi de mil·lenni i l’actual alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, com a regidora d’Activitats Econòmiques, va veure la llum l’Associació
de Comerciants de Godella. Encara estava lluny la
crisi i, dins de les limitacions del municipi, l’activitat
comercial local resistia als envesteixes de les grans
superfícies. Però va arribar el 2008 i la vida es va
transformar. El món es va parar o, millor dit, va retrocedir. L’activitat econòmica es va convertir en un
erm i el petit comerç es va quedar enmig del no-res.
L’A ssociació de Comerciants de Godella, que havia
arribat a comptar amb 67 socis, va començar a veure com aquests s’anaven donant de baixa un darrere
l’altre. Ara es resisteix a baixar de la quarentena. «Alçar la persiana ens costa moltes vegades diners», reconeix Lupe Marco, presidenta del col·lectiu des de
2013 «ens hem quedat sense el nostre fons d’emergència –postil·la María del Prado Rodríguez, una altra
de les supervivents de l’Associació–, sense matalàs»,
«dormim sobre el somier», remata Lupe amb ironia.
La veritat és que, malgrat les circumstàncies que dibuixen, el bon ambient impera en la conversa que
mantenim amb Lupe i Prado en una de les cafeteries
de la localitat.
– Llavors, si no compensa econòmicament, per
què seguiu alçant-vos a les 6 del matí i obrint la
persiana?
– Estem condemnats a açò. Què anàvem a fer si
no? –assenyala Lupe–, tenim una edat que ens
condiciona i accedir ara al mercat laboral és impossible. A més, no és tan fàcil deixar un negoci quan ha sigut la teua vida durant 15, 20 o 30
anys.
– Els comerços que en aquests anys de crisis
han tancat han sigut els nous –confirma Prado–,
aqueixos van obrint i tancant però els de tota la
vida, seguim ací, a costa de sacrificar moltes coses. Els diners és el més obvi però la família, a tu
mateixa...
– Quin és el vostre gran enemic?
– Els centres comercials, clar –assegura rotunda
Lupe–, la gent no es planteja comprar els regals
de Nadal als nostres comerços. Resisteixen millor els negocis d’hostaleria encara que també
pateixen.
– I quiens són les vostres armes per a combatre-l?
– Poques –reconeix Lupe–, el tracte, la proximitat. A una gran superfície no poden destinar el
temps que nosaltres dediquem a cadascun dels
nostres clients. Els coneixem, els cridem pel seu
nom.

– I més enllà del tracte personal, hi ha algun
altre avantatge que puga trobar el client perquè
s’acoste al comerç del seu carrer?
– Fem campanyes estacionals per a recordar-los
que seguim ací –riu Lupe–, ara en Nadal hem sortegem 2.000 euros per a gastar en els comerços
de l’associació –aquesta campanya es va tancar
el dia 21 amb el sorteig públic que va tindre lloc
a l'edifici de Serveis Socials, mentre aquesta publicació començava a repartir-se.
– També fem campanya –continua la presidenta
de l'Associació– per al dia dels Enamorats en la
qual es regalen sopars en els restaurants associats, la campanya del dia del Pare, la del dia de la
Mare, Sant Dionís i el Sopar de Festes juntament
amb el Casal de la Pau. Ah!, i ara anem a fer un
descompte del 5% a totes aquelles persones que
presenten el carnet de l’Ampa del Sagrat Cor.
Va ser una proposta d’ells que la directiva ja ha
aprovat.
–Un terç dels comerços que hi ha a Godella (118)
formen part de l’Associació per què creeu que és
bo associar-se?
–Ah, aqueixa és una altra arma que tenim –adverteix Prado–; ens permet tenir més força per
a negociar amb les institucions, sobretot amb
l’Ajuntament.
– I què és el que negocieu amb l’Ajuntament?
– Bé, doncs des del conveni que actualment tenim i que ens permet finançar part de lgunas
campanyes com la d’ara de Nadal fins a qüestions de tràfic, impostos... –assegura Prado.
– La baixada de l’impost de brossa per al comerç
local ha sigut gràcies a la directiva de l’Associació. El semàfor del carrer Sagrat Cor va ser una
petició nostra. Ara estem cercant una solució als
aparcaments, també se’ns consulta quan cal fixar els festius locals... –especifica Lupe–; la gent,
potser, no ho acaba de valorar però el treball del
col·lectiu ens dóna una mica d’aire al comerç local perquè si no, fa temps que la crisi ens hauria
asfixiat.
– I són dures aqueixes negociacions amb l’Ajuntament?
– No, què va! Hem de reconèixer que sempre s’ha
sigut molt receptiu a les nostres demandes –confirma Prado–, tant ara que està Eva d’alcaldessa
com quan estava Voro, al que ara tenim com a
regidor i que sempre ens rep i ens atén amb una
gran sensibilitat cap a la nostra situació.
– I no solament tractem amb l’Ajuntament –afig
Lupe–, també anem a reunir-nos amb el Sagrat
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Cor i amb l’Ampa del centre per a veure si podem intercedir entre ells i el consistori perquè
sembla que el problema de l’aparcament s’ha
enquistat i aqueixa zona és una de les més complicades del poble.
– Tant d’esforç tindrà un cost, què val associar-se?
– 100 euros –confirma Lupe– i es divideix en dos
pagaments. No és molt per poder afrontar campanyes conjuntes però, així i tot, és massa per
a alguns. Hi ha comerços que s’estan donant de
baixa per eixos 100 euros. Eixa és la nostra realitat.
– Què tal és Godella per a muntar un comerç?
– Molt dolent –diuen a l’uníson les nostres dues
interlocutores. Després de somriure i mirar-se
còmplices, continua Prado– És un molt mal poble. Ho compares amb altres municipis com per
exemple, Burjassot i la diferència que et trobes
és molt gran, abismal.
– És un poble dormitori –continua Lupe–, molta gent no sap ni que estem ací. Molta gent que
viu a Campolivar, amb prou faenes es passa pel
poble. Vénen a Godella per les nits i se’n van a
València de matí. Allà treballen i consumeixen.
– I ajudarien els projectes que porten sonant
aquests últims anys?
– El de la peatonalització del carrer Major, per
descomptat, no –assevera Lupe–; entenem que
es puga veure com a beneficiós per a guanyar el
carrer la ciutadania però eñ comerç és un generador de vida local, de socialització. No cal fer
molts experiments. Què han fet al nostre poble
veí, a Burjassot amb la carretera de Llíra?: Ampliar les voreres, augmentar les places d’aparcament i fer la via d’un sentit. Ara és una via de referència comercial en tots els pobles de l’entorn.
La gent passeja, conviu,... i compra.
– I el bulevard comercial?
– Açò sí estaria bé –s’anima Prado–, és un projecte molt interessant el de concentrar els comerços locals en una zona del poble. Podríem
traslladar-los o obrir una espècie de franquícia.
Quant a les zones que s’han plantejat, cadascuna
té els seus avantatges i els seus inconvenients.
L’antic Mercat Municipal, la zona de XIcranda, la
de la Plaça de la Comunitat Valenciana...
– També està quallant la possibilitat de fer l’any
que ve la Setmana del Comerç, una Fira o alguna
cosa semblança –diu Lupe–, ja l’hem començat
a preparar amb l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local. Ens han plantejat una sèrie de
propostes i estem molt il·lusionats perquè ens
sembla una molt bona inicaitiva que pot ajudar a
revifar el consum local.
– I una mica d’autocrítica...
– No invertim –confessa Lupe–; la publicitat és
molt important, aconseguir una señalética municipal seria una gran ajuda però no podem ferho amb els nostres mitjans. No podem encara
que hauríem d’invertir però arriscar tal com està
tot és quasi un suïcidi i no fer-ho també perquè
tal com et deia abans, estem condemnats a continuar alçant la persiana o morir en l’intent.
La conversa es talla de sobte. Prado s’alça de la taula
i Lupe la segueix.
– Ho sent però he de marxar-me, ja és l’hora
d’obrir –es disculpa Prado.
– Sí, ser autònoma significa també avançar l’IVA,
pagar els teus impostos tingues o no tingues ingressos i obrir la persiana a l’hora que toca –conclou Lupe.
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Godella
aposta per
la diversitat
lingüística
Les bosses de paper que s’estan lliurant als comerciants.

4 GB d’espai en una targeta molt útil.

AVIVA lliura bosses
de paper a fruiteries i
verduleries

La campanya «Dins
en valencià» es
reinventa

lCOMERÇ LOCAL

ldocumentació

L’AVIVA, Agència de Promoció del Valencià, de l’Ajuntament de Godella, gràcies al
Conveni de col·laboració amb
la Diputació de València, està
fent arribar el material de la
campanya de promoció del
valencià «Bosses de fruites i
verdures», que aquesta entitat ha elaborat, a totes les
fruiteries i verduleries del
municipi de Godella.
En concret, el material de
la campanya consisteix en
bosses de paper grans i menudes amb la impressió de
les imatges i del lèxic de les
principals fruites i verdures
dels nostres horts perquè la
clientela puga emportar-se

dins els productes hortofructícoles a casa.
El material d’aquesta campanya també es distribuirà a
través del Mercat de Venda
Directa de Godella dels dissabtes a la plaça de l’Ermita.
Es tracta d’un model de
campanya que conjumina la
promoció del valencià i el foment del consum local, en la
mateixa línia que la que es va
posar en marxa prèviament
amb el lliurament d’unes bosses de pa de cotó impreses
amb tinta ecològica. La campanya va ser reeditada en diferents ocasions als comerços
i alguns propietaris van posar
de manifest la seua felicitació
i l’interès a realitzar les bosses
pel seu compte.

Una memòria USB amb format
de targeta de crèdit i capacitat
de 4 GB ha sigut l’últim suport
en el qual l’Agència de Promoció del Valencià de Godella,
AVIVA, incorporà la documentació de la seua iniciativa
«Dins en valencià».
És la reedició d’una campanya, assumida amb pressupost propi, en la qual s’està
lliurant una memòria amb 60
MB indelebles de recursos lingüístics per a promoure l’aprenentatge i l’ús del valencià.
La campanya persegueix
promoure l’ús del valencià escrit, fomentar el coneixement
de la llengua i contribuir a difondre les agències de promo-

ció del valencià municipals i
els serveis que ofereixen.
Els destinataris són els joves de Godella d’entre 13 i 15
anys d’edat, la gent del programa del Voluntariat pel Valencià
del municipi, les persones que
sol·liciten els serveis de l’Agència de Promoció del Valencià
i l’estudiantat de valencià de
l’Escola d’Adults de Godella.
La campanya es duu a
terme amb la participació de
les AVIVA de l’Ajuntament
de la Pobla de Vallbona i de
l’Ajuntament d’Algemesí, i la
col·laboració de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport
de la Generalitat, així com de
la Xarxa d’Oficines AVIVA i de
la Xarxa Tècnica de Serveis
Lingüístics Valencians.

Sant Bartomeu i Pimentó torrat, en valencià
lRETOLACIÓ
El col·legi Sant Bartomeu i la
food truck Pimentó Torrat han
sigut les entitats beneficiàries
de l’ajuda que va oferir la Regidoria de Promoció de l’Ús
del Valencià per a les empreses, comerços, associacions i
professionals que hagueren
instal·lat o instal·len, abans
d’acabar l’any 2015, els rètols
exteriors i de vehicles en valencià. L’ajuda, que arribava
fins als 150 euros per cada rètol eix d’una partida municipal que Promoció del Valencià
havia destinat a aquesta finalitat i que estava dotada amb
2.000 euros.

Façana de Sant Bartomeu.

La «food truck» de Pimentó Torrat.

lL’Agència de Promoció del
Valencià de l’Ajuntament de
Godella es va sumar a la commemoració del Dia Europeu
de les Llengües en l’acte que
es va celebrar el passat 26 de
setembre i que va servir, a
més, per a presentar les línies
generals que marcaran la política de la Generalitat en matèria lingüística i de gestió del
multilingüisme.
El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, Vicent Marzà, va destacar que les
llengües són motiu de riquesa,
de suma, d’integració. «Com a
mediterranis que som, volem
posar en valor el mar de llengües que ens envolta i, sobretot, posar èmfasi en l’enorme
sort que tenim els valencians i
les valencianes de disposar de
dues llengües oficials». Segons
Marzà, les dues llengües oficials, valencià i castellà, haurien
d’aconseguir l’equilibri, «han
de conviure en igualtat de condicions i per això caldrà aprofundir en la revaloració social
del valencià».
Per la seua banda, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, va declarar que l’Administració té
el deure de garantir els drets
lingüístics de les valencianes
i dels valencians i això passa per assegurar l’accés dels
ciutadans a l’aprenentatge de
quatre llengües, això és, les
dues llengües oficials de la Comunitat, el valencià i el castellà, una llengua de comunicació internacional com l’anglès
i una segona llengua estrangera. «Tots tenim la nostra part
de responsabilitat en aqueix
procés de reequilibri lingüístic –va assenyalar el regidor
de l’Agència de Promoció del
Valencià de l’Ajuntament de
Godella, Joan Cardo– i, des
de l’oficina, contribuïm, en la
mesura de les nostres possibilitats, a aconseguir-ho».
A l’acte van assistir, a més,
representants i tècnics lingüístics de les institucions autonòmiques, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, dels municipis, de les universitats, de
les escoles oficials d’idiomes i
d’entitats cíviques.

bim

Godella

Tercer quadrimestre de 2015

Benestar social

19

Benestar social

Presentació del llibre «016: relatos que se deben contar» amb Rosa Pastor, Mauro Guillén, Teresa Bueso i Susana Gisbert.

Contra els feminicidis
la setmana contra la violència de gènere implica a tots els col·lectius
lGÈNERE
La Comunitat Valenciana és
l’autonomia espanyola que
més ha incrementat l’índex
d’assassinats masclistes en
2015. És la segona Comunitat
on més “feminicidis” s’han comès enguany. 16 dones assassinades per l’únic motiu de ser
dones; 94, a l’Estat espanyol,
víctimes del terrorisme masclista.
Una xacra contra la qual
l’Ajuntament de Godella lluita
amb els seus mitjans i campanyes, amb un pla d’igualtat
de referència, amb tallers regulars durant l’any, impartits
per una psicòloga especialista
en violència de gènere, amb la
seua adhesió al Protocol d’Actuació de l’Atenció a les Víctimes de Gènere –en el qual es
coordinen els Serveis Socials,
la Policia Local i els serveis sanitaris–, amb la formació específica de la Policia Local i accions de denúncia i sensibilització com les del 7N i la Setmana
Contra la Violència de Gènere.
Nombrosos col·lectius es
van implicar, una vegada més,
en totes les iniciatives com les
Ames de Casa Tyrus, Qualitat
de Vida, Colombaires de Godella, el Mercat de Venda Directa, el Grup de Teatre EPA,
l’IES Comarcal i el col·legi
Sant Bartomeu. El dilluns 23,
l’alcaldessa, Eva Sanchis, i la
regidora d’Igualtat, Teresa Bueso, van inaugurar la setmana
a Villa Eugenia, acompanyades de la periodista Paqui
Méndez, que va presentar una

La xarrada amb alumnat del Sant Bartomeu i concentració.

«Formigues Roges».

nova edició dels Curtmetratges
per a la Igualtat, en el qual es
va incidir en la creixent «i preocupant» violència de gènere
juvenil. El dimarts 24 va tenir
lloc la primera xarrada taller
a Villa Teresita, a càrrec de la
psicòloga, experta en igualtat,
Raquel Barletta, a la qual va
assistir l’alumnat de secundària del col·legi Sant Bartomeu.
A la vesprada, el Grup de Te-

Godella, al 7N
lDesenes de godellencs van marxar, dissabte passat, pels
carrers de Madrid per exigir que la lluita contra la violència
masclista siga qüestió d’estat. L’expedició es va unir a les
200.000 persones que van prendre el passeig del Prado,
la Gran Via, la plaça del Callao i la plaça d’Espanya, on es
va llegir el manifest que, simultàniament, es llegia també a
la plaça de l’Ajuntament de Godella, després d’una marxa
que va partir de la plaça de l’Ermita passades les 11.30
hores i en la qual van participar representants de tots els
partits que formen el govern, encapçalats per l’alcaldessa,
Eva Sanchis; de bona part del teixit associatiu de la localitat i de persones particulars que van donar el seu suport a
la iniciativa. Els agents socials van acompanyar, a més, la
regidora d’Igualtat, Teresa Bueso, en la lectura del manifest que va concloure amb un llarg aplaudiment.

atre de l’EPA va representar
l’obra Formigues roges, dirigida per Josep Vicent Domínguez i escrita per la polifacètica autora godellenca Amparo
Grafiá. Va fer d’avantsala de
la commemoració del Dia 25
de Novembre, que va reunir,
davant de l’Ajuntament, persones de la localitat, representants del teixit associatiu,
autoritats polítiques i alumnat
de l’IES Comarcal i del Sant
Bartomeu per a denunciar la
violència masclista i homenatjar les dones assassinades. Un
altre dels moments especials
de la setmana va tenir lloc el
dijous, a Villa Eugenia, amb
la presentació del llibre 016:
relatos que se deben contar. La
fiscal de Violència de Gènere i
coordinadora del llibre, Susana Gisbert, va estar acompanyada en l’acte per la regidora
d’Igualtat, Teresa Bueso, el coordinador de Generación Bibliocafé, Mauro Guillén, i Rosa
Pastor, professora de Psicologia de la Universitat de València. Per a acabar la setmana,
es van preparar dues taules de
divulgació i sensibilització.

S’estrena
el taller
saludable
lLa Regidoria de Benestar Social ha incoporat un
nou taller a la seua oferta
regular impartit per Clemen Avilés sota el títol
Gimnàstica
Saludable.
Els nous aparells incorporats a diferents zones
de la localitat com ara al
jardí de Villa Teresita i al
barri de Ptufos han permés el desenvolupament
d’aquesta iniciativa l’acollida de la qual ha sigut
notable.

El xec
energètic es
pot sol·licitar
fins el 30 de
desembre
lLes famílies amb fills
menors al seu càrrec i els
ingressos de les quals no
superen l’indicador públic de renda d’efectes
múltiples (IPREM), poden
sol·licitar, fins al 30 de desembre, la subvenció que
atorga la Generalitat Valenciana. Es tracta d’una
ajuda directa destinada al
pagament d’una part de la
factura elèctrica, la sol·licitud de la qual s’ha de lliurar en les oficines habilitades per la Creu Roja, prèvia
cita obtinguda a través del
servei telefònic 012. Cal
aportar-hi el DNI, l’autorització al personal de l’entitat col·laboradora, la còpia
del Llibre de Família, la
còpia d’una de les últimes
factures elèctriques i els
certificats de convivència,
de l’IRPF i responsable.
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Concentració en memòria de les víctimes.

Guanyadors dels campionats de la Setmana dels Majors amb Bueso i Soler.

La Setmana dels majors,
amb rutes, dinars i teatre
inici de curs marcat per l’anunciada gratuïtat dels llibres
lTERCERA EDAT
La Setmana de les Persones
Grans va acabar amb la ruta
Caminant per l’Horta organitzada per l’associació Criterio
21 que guià mig centenar de
persones pels indrets més emblemàtics de l’horta de Godella. Una hora de passetjada,
amb la patrulla de voluntaris
de Protecció Civil i que tancà
amb un esmorzar patrocinat
per l’Ajuntament. Acabava
així una setmana que havia
començat tot just l’endemà de
la cloenda de la Setmana de la
Joventut. Dilluns 28 de setembre, l’alcaldessa, Eva Sanchis,
i el regidor de Benestar Social, Salvador Soler, presidien
l’acte d’inici de les Jornades
dels Majors. A més, es donà a
conèixer el nou taller saludable que s’ofereix ja dins de la
programació regular.
El dimarts 29 de setembre,
amb la psicòloga Eva Vives al
capdavant, el taller de risoteràpia obrí les seues portes al
bon humor com a forma de
curació natural dels mals de
l’ànima o anímics.
Ja de vesprada, aquesta
volta sí, al saló d’actes de Villa Teresita, es projectà l’obra
de teatre Maribel i la extraña
familia, interpretada pel grup
local Godayla Teatre.
L’amenaça de pluja tampoc va acoquinar el centenar
de participants en la Volta a
Peu del dimecres. La marea
fúcsia baixà des del Poliesportiu Municipal fins al jardí de
Villa Teresita, on els esperaren
uns entrepans amb què recuperar forces.
Aqueixa mateixa vesprada,
es va retre homenatge a una
de les grans dives de l’humor

Godella se solidaritza
amb les víctimes de
l’atemptat a França
lSOLIDARITAT
L’Ajuntament de Godella va
mostrar la seua solidaritat
i traslladar el condol a les
famílies, amics i a tot l’Estat francès en general pels
atemptats que es van produir el passat 13 de novembre a París. Godella es troba
agermanada amb les ciutats
de Noisy-le-Roi i Bailly, localitats situades a tan sols
unes desenes de quilòmetres de la capital gal·la.
En memòria de les víctimes, la bandera europea
onejà a mitja asta i autoritats locals i veïnat protagonitzaren diferents mostres
de rebuig dels atemptats. Es
concentraren a la plaça de
l’Ermita, per denunciar «la
injustificable barbàrie terrorista». A més, una delega-

ció municipal participà en
la concentració convocada
per la Generalitat Valenciana a la plaça de la Mare de
Déu de València i el funcionariat guardà un minut de
silenci a les portes dels edificis municipals. 137 persones
van morir i més de 400 van
resultar ferides en l’onada
d’atemptats que va assolar
la nit d’aqueix 13 de novembre París. Un tiroteig en el
restaurant Petit Cambodge,
es va saldar amb almenys
quatre morts. Un segon tiroteig va tenir lloc al teatre
Bataclan, amb almenys 100
ostatges. En una brasserie
propera a l’Estadi de França, una explosió va deixar
almenys 10 morts. L’autoria
dels atacs va ser reivindicada per l’organització yihadista Estat Islàmic.

La ruta per l’horta va ser una de les novetats d’aquesta edició.

Claveles Rojos,

espanyol, Lina Morgan, amb
la projecció de La extraña
pareja, una controvertida i
agosarada pel·lícula en què la
recentment desapareguda actriu està acompanyada per un
altre dels grans de la comèdia
espanyola, José Luis López Vázquez.
El Dia Internacional de les
Persones Majors, l’1 d’octubre,
tingué lloc la visita cultural al
Museu de Belles Arts Pius V. A
continuació, compartiren un
dinar de germanor també subvencionat per l’Ajuntament.

Ja en la recta final, les exhibicions dels tallers d’exercicis
terapèutics i de gimnàstica de
manteniment foren el prolegomen de l’esperada actuació
de la Rondalla Claveles Rojos
que es va fer al Capitoli. Cançons de tots els temps i estils,
com ara María la portuguesa,
La vida es bella, Clavelitos i Claveles Rojos, entre altres moltes, precediren el sorteig de
25 discos compactes del seu
segon treball que es repartiren
entre les persones assistents.
Dissabte, el dinar a la porxada dels jardins de Villa Teresita i el lliurament de premis a
les persones guanyadores dels
campionats de parxís, petanca, truc, dòmino i birles van
ser coronats amb l’actuació
d’una orquestra i els inevitables balls a ritme de pasdoble i
del «chu cu chu del tren».
La primera ruta «Caminant
per l’Horta» i l’excursió que
s’organitzà a Andilla tancaren
la Setmana.

SENYALÈTICa ACCESSIBLE.
Les regidories de Benestar Social i de Trànsit han tancat
el procès participatiu per a la renovació i incorporació
d’una nova senyalètica municipal. Els centres d’educació i formació especial Koynos, Godayla i Renàixer
han col·laborant en l’anàlisi i valoració per abastar una
rotulació estàndar basada en pictogrames intel·ligibles
per totes les persones i que les permitisca identificar
els espais públics i els edificis més representatius de la
localitat amb facilitat.
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El solidari
Cor Lambert
Alonso
l600 quilos entre aliments

El versàtil humorista Eugeni Alemany, monologuista, presentador, actor, guionista... i ara també «campaner» de Godella.

Eugeni Alemany dóna
la campanada a Godella
les entrades estan disponibles a www.instanticket.com
lCAP D’ANY
Els veïns i veïnes de Godella
donaran el salt de 2015 a 2016
reunits al teatre Capitoli, amb
l’espectacle humorístic En
persona guanye, de l’ex presentador de Canal 9, el monologuista Eugeni Alemany.
Les entrades, que inclouen
cotilló, cava, raïms «i molta
diversió» ja estan a la venda
per 10 euros al Centre Cultural Xicranda.
El còmic valencià Eugeni
Alemany serà el protagonista de la Nit de cap d’any de
Godella. La iniciativa –inèdita– de la Regidoria de Cultura
permetrà que la ciutadania de
la localitat i els seus voltants
puguen gaudir d’una «vetlada
inoblidable» i rebre el nou any
«de la millor manera, amb un
somriure als llavis», tal com
ha assenyalat la responsable
de l’Àrea, Tatiana Prades, qui
ha assegurat a Ràdio Godella
que el seu major interès és
«programar amb originalitat
i atreviment, alhora que involucrar al riquíssim teixit associatiu i cultural del poble».
Serà al Teatre Capitoli de
Godella on l’humorista farà
una representació especial de
finalització d’any del seu espectacle En persona guanye,
un monòleg ple d’humor i improvisació i on el públic també

Alemany ha estat presentador de televisió i reconegut pel seu estil humorístic.

Home de negre al «Caiga Quien Caiga, presentador de l’«A la fresca», actor a sales de teatre...

juga un paper molt important.
El xou començarà a les 23.30 h
el dia 31 de desembre i, a més
de moltes rialles i sorpreses,
hi haurà cotilló, cava i raïms
per a tots els assistents amb

el preu de l’entrada, que serà
de 10 euros i que ja es poden
adquirir al Centre Cultural Xicranda de Godella (tel. 963 64
29 52. C/ Manel Tomás, 2) i a
instanticket.com.

«Us esperem al Teatre Capitoli de Godella amb un espectacle de finalització d’any
100% valencià, 100% imprevisible i 100% divertit!!!», conclou el propi Eugeni Alemany.

no peribles i productes d’higiene personal, i 250 euros
va ser la recaptació del concert que el 21 de novembre
va oferir el Cor Lambert
Alonso al Capitoli, en favor
de la Plataforma de Solidaritat Ciutadana.
Per segon any consecutiu, la formació que dirigeix
Josep Manel Campos transformà el seu Concert de tardor en una vetlada solidària
amb una extraordinària
resposta d’un públic que, a
canvi, es va portar un gran
espectacle. Al nodrit elenc
de cantants del Cor els hi
van acompanyar, en diferents peces, alguns convidats especials com Gabriel
Belkheriri (flauta de bec),
Laia Dasí, Laura Millán i
Ana Ibáñez (percussió), i
David Fernández (violoncel) i Toni Moyá (piano).
El concert va estar dividit en dues parts. En la primera, es va interpretar ¡Ay!,
linda amiga, cançó anònima del segle XVI; ¿Con qué
la lavaré?, també anònima
del cançoner d’Upsala; Tata
la parte, de Juan del Encina,
May it be, d’E. Ni Bharaoniain i N. Ryan & Ryan, i Dirait-on, de M. Lauridsen. Finalment, abans del descans,
Sergio Fernández-Arroyo
i Mayte Pardo van oferir
l’emocionat Duo de Lippen
Schweigen, i Laia Dasí, Laura Millán i Sonia Ricart, en
trio, l’I’m dreaming of home,
de Philippe Rombi i l’Hallelujah de Leonard Cohen, al
costat del mateix director,
Josep Manel Campos.
En la segona part, encara va anar in crescendo la
intensitat d’un concert que,
amb Northern light, d’Ola
Gjeilo, i Crucifixus, d’A. Lotti, havia deixat el públic corprés i que, amb el repàs a alguns dels temes dels Miserables, treia a flor de pell totes
les emocions. Quasi ja un
himne del Lambert Alonso,
l’obra de Schöenberg va ser
coronada amb el Luminous
night of the soul, d’Ola Gjeilo,
amb dos grans flanquejant
l’escenari, David Fernández
al violoncel i Toni Moyá, al
piano.
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L’original tribut del Casino
Musical a Santa Cecília
lMÚSICA
L’atrevida proposta del Casino
Musical per al concert central
de la festivitat de Santa Cecília
no va deixar ningú indiferent.
Des del cartell anunciador fins
a l’escenografia aventuraven
un espectacle provocador que
no va decebre qui va assistir-hi
amb l’esperança de gaudir
d’un concert –o Desconcert–
diferent.
El sofà al centre de l’escena, els llums escampats entre
els músics que eren músics
i actors, i figurants, i rapsodes... La concertino i directora
de l’Orquestra, Pilar Mor, i el
president, Javier Llorens, van
introduir els espectadors en un
món d’il·lusió, de màgia imaginat per Tono Berti en el qual
l’al·legoria sobre la inversió
cultural va permetre caminar
ensems la literatura i la música
amb textos i fragments d’obres
de Perrault, Asimov, Poe, Benedetti, Cortázar... musicats amb
Ttxaikovsky, Puccini, Ayling i
Piazzolla, entre altres.
Júlia Ferriol, Jorge Castellar, María Gil, Nel Cardo i Mar
Laguna, Javier Blasco i Nerea
Moya, Roser Sayas, Diana Esteve, Xavi Terol, Victoria Palmero, José Antonio Morala,
Irene Sebastián i Laura González, Carlos Gil i el mateix públic van llegir, actuar i recitar
els textos.

Concert central d’homenatge a Santa Cecília del Casino Musical de Godella.

Foto de la temporada i directiva amb autoritats el matí de les corones.

Abans però va tindre lloc
el II Concert de Cambra Enric
Cullell, a càrrec dels músics de
la societat, en el primer pis del
Casino. Després del berenar
de les Amigues de la Música i
el campionat de futbol 5 arribà

un dels moments més emotius
de Santa Cecília, la recollida
dels musicandos. La Banda va
anar casa per casa a ritme de
pasdoble arreplegant els nous
membres de les agrupacions
de la societat: Pepe Benlloch

Armijo (trompa), Roser Cuevas Fabra (clarinet), Adrián
Contreras Jurado (clarinet i
percussió), Mª Empar Colomer Llorens (clarinet), Claudia Jaime García (flauta), Carme Mansanet Sanchis (flauta),
Sergio Giménez Justo (flauta),
Silvia Cuñat Benlloch (flauta),
Paula Sánchez Martínez (flauta), Juan Ferrándiz Llinares
(percussió), Maria Caballer
Sanchis (oboè), David Sanchis Morales (saxofon), Marta
López Gilbert (saxofon), Silvia
Albiol Mari (violoncel) i Sergio
García Martínez (viola). En
acabar l’acte, tots els músics
es van fer la foto oficial.

El mateix diumenge, el Cor
del Casino Musical, dirigit per
José Ramón Gil Tárrega, va
oferir un concert a l’església
de Sant Bartomeu.
Ja per al divendres següent, un grup de músics de
la Banda va ser l’encarregat
d’amenitzar la vetlada al primer pis del Casino i serví per a
fer boca per al concert central
de la festivitat.
En la tercera setmana de
celebracions, l’església de Sant
Bartomeu va acollir el concert
que oferiren la Rondalla Claveles Rojos i l’Orquestra de
Pols i Pua Celia Giner d’Alfafar.
L’endemà, el grup Júniors Som
Rent de Godella, s’organitzà
una jornada de divertits jocs
musicals infantils a la plaça de
l’Església i, a la vesprada, tingué lloc el trasllat de santa Cecília. Una jornada que es tancà
amb l’esperat sopar de disfresses al Casino Musical.
El diumenge 22, després
de la missa solemne en honor
a santa Cecília, amb el Cor de
la Parròquia i el Cor i el Casino
Musical de Godella, s’homenatjà els artistes de Godella amb
l’habitual recorregut, acompanyats de la Banda del Casino,
per a col·locar les corones de
llorer en els monuments i carrers de la localitat. I dilluns, es
tancà el programa d’actes amb
la missa en memòria dels socis
i músics difunts.

Exposició del
grup Iris

Intercanvi
d’Orquestres

El Grup de
Torna el cinema
Danses, solidari al Capitoli

lDilluns 2 de novembre, el grup
Amants de la Pintura, Iris, va inaugurar
l’exposició de treballs realitzats al llarg
del present exercici al centre Cultural
Xicranda. Iris és un col·lectiu d’artistes
plàstics de Godella que va nàixer l’any
2008 amb persones aficionades a la pintura que no són professionals i que «ens
retroalimentem», en paraules del seu
president, Pepe Monllor, que va visitar
el programa Bim Ràdio 2.0 i va destacar
el taranna col·laboratiu de l’Associació.

lL’Orquestra del Casino Musical va
oferir, els passats 5 i 6 de desembre, dos
concert conjunts amb la Joven Orquesta Sinfónica de Granada. El primer, va
tindre lloc al teatre Capitoli i, el segon,
al Palau de la Música. L’experiència tindrà una segona part amb la visita que la
formació godellenca farà a la ciutat de
l’Alhambra, la segona setmana de gener. El viatge està obert al públic en general i es poden dirigir a Secretaria del
Casino per obtindre més informació.

lDissabte 28 de novembre, el Grup
de Danses El Poblet va oferir un espectacle al teatre Capitoli amb un caire
solidari. L’actuació, que portà per títol
Qui no fa la vespra no fa la festa, serví
per recollir aliments no peribles per a
la Plataforma de Solidaritat Ciutadana.
El cant d’estil i les albades acompanyaren els balladors de la formació. També els més menuts participaren en la
«festa» amb algunes de les actuacions
més aplaudides.

lLa Regidoria de Cultura recuperarà la
projecció de pel·lícules al teatre Capitoli. Des del pròxim mes de gener, es programaran entre un i dos films per mes,
normalment un de gènere infantil i un
altre dirigit al públic adult, en general.
La iniciativa s’estrenarà amb la pel·lícula
d’animació de Pixar, Del revés, diumenge 10 de gener, a les 18 h i diumenge 24,
es projectarà la comèdia francesa dirigida per Eric Toledo, Samba. Ja en febrer,
el 21, es podrà vore La Oveja Shaun.
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55 anys convivint amb
els Claveles Rojos
la formació de «los mayos» presentael seu segon CD
lRONDALLA
Des que aquells sis xics –quasi xiquets– van començar a
ajuntar-se a casa de José Antonio Ferrando Navarro per assajar els boleros, les havaneres i els valsos amb els quals
rondar les xiques del poble,
han passat ja 55 anys. Cinc
dels sis continuen fidels als
seus inicis «això sí, ja no rondem més que les nostres dones», reconeix Ferrando, qui
explica que un dels secrets de
la longevitat del grup resideix
en la incorporació d’aquestes
com a veus. «Va arribar un
moment en què era més fàcil
dir a les nostres núvies i esposes que ens acompanyaren
que explicar-los què fèiem
fins a les cinc del matí tocant
en altres balcons» explica entre riures José Caballer Lerma
a Ràdio Godella.
Los Claveles Rojos van celebrar el seu 55è aniversari
al teatre Capitoli, amb la presentació del seu segon disc,
gravat als Estudis Morgana.
Un treball que havia despertat
una gran expectativa al poble,
que va completar l’aforament
del teatre. La gala, presentada
per Ana Marco Lloréns i per
María Jesús Ferrando i Carles
Cano, va estar dividida en tres
parts. En la primera, el protagonisme va ser acaparat exclusivament per la Rondalla, que

Un dels moments més bojos de la representació.

Una generació donada
per morta, al mirall
Interpretació de l’última cançó del concert «Claveles Rojos».

va interpretar Aires Andaluces,
Don Gil de Alcalá i La Mesonera de Tordesillas. Salvador Caballer Tarín va ser el solista en
Recuerdos de la Alhambra i els
ballarins Roser Galindo i Ernest Machí van acompanyar el
Bolero de l’Alcúdia abans de La
leyenda del beso, amb la qual
es va tancar el primer acte.
La segona part va començar amb Historia de un amor i
va continuar amb la veu de José Orts Bargues, qui va exercir
de solista en Yo te diré. María
José Miguel Serra li va agafar
el relleu en Qué bonito amor
i, després d’Ansiedad, Ana
Marco Lloréns va interpretar
Paraules d’amor, tots ells, sempre, sota l’acompanyament de
la Rondalla Claveles Rojos. Per

al final del segon acte, l’artista
convidada va ser Sabina Vidal,
qui va cantar El colibrí y la flor
i el pasdoble de Carlos Cano,
Macarena.
Finalment, es va sumar
a la festa la Coral Polifònica
de Rocafort que, dirigida per
Carlos Pastor, va interpretar
El Mareny i La Gavina. La vetlada es va tancar amb un perllongat lliurament de reconeixements a totes les persones
i entitats que Han participat
en el desenvolupament i l’enregistrament del nou CD de
la formació, que ja està a la
venda. I, per acomiadar-se, a
manera de bis, la peça Claveles Rojos, amb què tanquen
sempre les seues actuacions i
que dóna nom a la Rondalla.

la guardonada obra, al capitoli
lteatre
Román Méndez de Hevia, Bruno Tamarit, Laura Romero, Lara Salvador i Silvia Valero van
donar vida, divendres passat,
a tota una generació de promeses incomplides, d’esperances trencades i de somnis
de grandesa mai realitzats: les
vides imaginades per Víctor
Sánchez Rodríguez. Les vides
de tots aqueixos joves que van
arribar per a obrir-nos la porta d’un nou món, però amb la
clau equivocada.
El teatre Capitoli de Godella va acollir l’obra Nosostros
no nos mataremos con pistolas
que va ser presenciada per
prop de 300 persones i que va
retratar la generació nascuda

Els aquarel·listes es reuneixen a Godella
per retre tribut a les víctimes de França
lpintura
38 aquarel·listes de tota la província de València van tornar
a prendre Godella dissabte, 21
de novembre, per a celebrar el
Dia Mundial de l’Aquarel·la.
Els artistes, convocats
per cinquè any consecutiu
per l’Agrupació Valenciana
d’Aquarel·listes, van dedicar
la jornada de convivència a
les víctimes dels atemptats de
París, i van rubricar les seues
obres amb la bandera francesa a manera d’homenatge.
De nou, el godellenc Salvador Rodríguez Bronchú, membre fundador del col·lectiu,
va exercir d’amfitrió al costat
del també pintor Enrique Vieco, guanyador en la categoria local de l’última edició del
Concurs de Pintura Ràpida de

Els aquarel·listes valencians tornaren a triar Godella per commemorar el Dia Mundial de l’Aquarel·la.

en els vuitanta, representada
per cinc amics que van aprofitar la festa de la Mare de Déu
del Carmen, el 16 de juliol,
d’un poble mediterrani, per a
reunir-se després de cinc anys
sense veure’s. Acudien perquè
esperaven que el retrobament
els permetera recuperar un
passat perdut reparador de les
seues fracassades vides.
El pragmatisme, la falta
d’expectatives, de fe... l’apatia
existencial ofegada en les drogues, l’alcohol... o el suïcidi.
Una atrevida i encertada metàfora d’aquella Generació del
Mil·lenni, de joves de talent
malbaratat, balafiat, ignorat,
sense més ambició que la de
viure en la normalitat una vida
de mentida.

Godella. José Francisco Rams,
el president dels aquarel·listes
valencians, va reconèixer la
seua satisfacció per la convocatòria, encara que lamentà
les l’oratge. «Sembla que no
tenim sort amb el temps cap
any, el pròxim ens potser farem coincidir la nostra eixida
amb el Concurs Godella i el seu
entorn», va comentar Rams.
La regidora de Cultura,
Tatiana Prades, va acompanyar els artistes i va seguir tot
el procés d’elaboració de les
obres des dels primers esbossos fins a les últimes pinzellades. El carrer Major, la plaça
de l’Església i l’antic escorxador van ser, un any més, els
racons més concorreguts.
Després del restablidor i
merescut dinar, els pintors
van instal·lar la mostra al Centre Cultural Xicranda, que va
ser inaugurada per l’alcaldessa de la localitat, Eva Sanchis, i les regidores de Cultura
i d’Educació, Tatiana Prades i
Teresa Bueso.
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Les Corts demanen que
2016 siga l’Any Pinazo
lART
El Ple de les Corts va aprovar,
per unanimitat, una proposició no de llei per a declarar
el 2016 com a Any del Pintor
Pinazo, en commemoració
del centenari de la mort del
pintor valencià Ignacio Pinazo Camarlench (València,
1849 - Godella, 1916). Des de
la tribuna de l’hemicicle, familiars de l’artista i l’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis,
van poder escoltar el discurs
llegit pel president del Parlament, Enric Morera, qui
va destacar que la Cambra
valenciana considera que la
commemoració del centenari Ignacio Pinazo constitueix
«una iniciativa necessària
quant al compromís de posar
en valor i donar continuïtat
a les referències que donen
sentit a la identitat cultural
valenciana».
Amb l’objectiu de preservar el llegat patrimonial d’Ignacio Pinazo, a més, les Corts
instaren el Consell i els altres
òrgans previstos en l’Estatut
d’Autonomia a prendre les
mesures legislatives, iniciar
els expedients administratius
i prendre les mesures pressupostàries oportunes per a
garantir la millor conservació
del llegat cultural d’Ignacio
Pinazo.
A l’octubre del pròxim
any es compliran 100 anys de
la mort de l’il·lustre pintor de
Godella, que representa «una
referència inqüestionable del
patrimoni cultural de tots els
valencians», comentà l’alcaldessa, Eva Sanchis, per la seua «condició de precursor de

Els joves rapsodes i futurs poetas amb els homenatjats.

«Paraules de poeta»,
un homenatge als
poetes de Godella
Familiars de Pinazo amb l’alcaldessa de Godella.

la modernitat de la pintura
valenciana i espanyola, per
l’intens afecte demostrat a la
seua terra natal, Godella, per
la influència estètica que la
seua producció pictòrica ha
exercit sobre altres mestres
de la pintura, així com sobre
el simbolisme de les tradicions i dels costums valencians». En aquest sentit, la preservació integrada de l’arxiu,
de la col·lecció i del llegat del
pintor dins de la Casa Museu
Pinazo de Godella «ha fet

d’aquesta, gràcies al compromís familiar, un dels millors
centres d’interpretació de la
cultura valenciana de principis del segle XX i una font indispensable de coneixement
científic respecte als orígens
de la nostra modernitat», recordà Sanchis. Per tot això,
es considera que la commemoració del Centenari «és
una iniciativa necessària en
un moment de profunda significació cultural per al poble
valencià» conclogué Morera.

Incondicionals de Pinazo
lEl Ple municipal de Godella ja va declarar el 2012 com l’Any

Pinazo en commemoració del centenari de la concessió de la
Medalla d’Honor que li va ser concedida a l’artista amb motiu
de l’Exposició Nacional de 1912 i ara, l’Ajuntament, encapçala
–amb diferents entitats i col·lectius, com ara el Taller d’Història de Godella– la Comissió del Centenari organitzada per planificar els actes commemoratius. «Des del Taller ens hem afegit incondicionalment a aquesta iniciativa, i hem convocat a
totes les persones i entitats interessades a enaltir la figura de
Pinazo, que tant ha fet per posar el nom de Godella al mon».

lLITERATURA
El passat mes de novembre,
el Centre d’Art Villa Eugenia
va completar l’aforament durant l’original iniciativa en què
una vintena de joves va retre
tribut a quatre poetes de Godella: Vicent Alonso, Carles
Cano, Francesc Arnau i Eduard Marco.
Sota la coordinació de la
professora del CEIP Sant Joan
de Ribera, Dori Palencia Jiménez, exalumnes del centre de
Burjassot –actualment a l’IES
Vicent Andrés Estellés–, van
oferir un recital amb una selecció de poemes dels autors
godellencs. Després d’un vídeo de presentació en què es
van repassar els detalls biogràfics i les obres dels poetes
homenatjats, van anar desfilant els petits rapsodes per
l’escenari per parelles, trios,
individualment...
El projecte, iniciat fa dos
anys, quan encara eren alumnes del Sant Joan de Ribera,
ja va ser presentat a Alonso,

Cano, Arnau i Marco al si de
l’escola, i en aquest acte van
poder veure l’evolució de tots
ells. A més, una representació de l’alumnat actual del
col·legi també va aportar un
poema escrit per a l’ocasió. Finalment, van ser els poetes homenatjats mateixos els qui van
dedicar alguns dels seus textos
als joves estudiants. «La meua
principal activitat, juntament
amb la d’escriure, ha sigut la
d’ensenyar –va comentar Vicent Alonso– i, sincerament,
en tots els anys d’experiència
com a docent, mai m’havia
trobat amb una iniciativa tan
interessant com aquesta per
a promoure la poesia entre
l’alumnat, la meua més sincera enhorabona a tots vosaltres
i al vostre professorat».
Una vegada finalitzat l’acte, joves rapsodes, familiars,
professorat, públic en general i poetes van compartir un
xicotet refrigeri amb el qual
van poder comentar els detalls
de les seues obres i conversar
sobre l’actual situació de la
poesia.

Espai Propi estarà obert fins el 21 de gener
sense Ramón Puig i Vicent Benlloch
lL’edició d’enguany de l’exposició col·
lectiva d’artistes plàstics de Godella, Espai
Propi, estarà marcada per dues absències,
la de Ramón Puig Benlloch i la de Vicent
Benlloch Palau, Tico. Ambdós han mort en
els últims mesos –en el cas de Tico, fins i
tot, una volta ja estava elaborat el catàleg.
«El Centre d’Art Villa Eugenia es vestirà
de dol alhora que mirarà cap al futur –ha
comentat la regidora de Cultura, Tatiana
Prades– ja que l’obra de Puig i Benlloch
sempre estarà amb nosaltres; ells, a més
sempre han compartit el sentit últim
d’aquesta mostra que és el de mostrar a la
ciutadania el que fan, dia rere dia, els nostres artistes plàstics als quals devem bona

part de l’essència, la imatge i el sentit del
nostre poble».
Així, la mostra arreplegarà les últimes
creacions de 26 artistes de Godella que
conjuminaran l’hiperrealisme amb l’abstracte, l’impressionisme amb el constructivisme. Escultura, serigrafia, pintura...
Diferents generacions, motivacions, estils i
perspectives en una mateixa sala i amb un
mateix objectiu: «demostrar que més enllà
de cap altra circumstància, som artistes»,
assenyalà el comissari i alma mater del
projecte, Josep Ferriol. Lexposició s’inaugurà el divendres 18 de desembre, mentre
aquesta publicació s’està imprimint i romandrà oberta al públic fins al 21 de gener.
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Fotografia guanyadora.

Del Castillo guanya el
«Coneix Godella»
lFOTOGRAFIA
Un imatge picada de la sinuosa escala de Vila Eugenia
ha sigut la fotografia triada
pel jurat de la cinquena edició del concurs de fotografia
digital «Coneix Godella» per
a il·lustrar la portada del calendari de 2016 que en les
pròximes setmanes, l’Ajuntament, repartirà per tots els
habitatges de la localitat. La
seua autora, Ana del Castillo,
es va imposar amb aqueixa
imatge a altres 72 que, en total van concórrer al certamen
organitzat per la Regidoria de
Cultura i, de pas, s’embutxacarà els 250 euros del primer
premi. La contraportada del

calendari i el premi de 150 euros va ser per al vencedor de
l’edició de 2013, Toni García,
qui es va quedar a un sol vot
de la guanyadora amb la seua instantània de la plaça del
Mercat de Venda Directa. El
premi juvenil, per a menors
de 16 anys, se’l va adjudicar
Nacho Pascua Murcia, de 8
anys, amb una fotografia amb
punt de fugida del porxo del
parc de la Torreta.
Totes aquestes fotografies, al costat d’altres 10 més
seleccionades formaran part
del calendari municipal i
d’una exposició que s’inaugurarà l’11 de gener, al Centre
Cultural Xicranda i que estarà
oberta fins a 22 de gener.

Salutació final de la Gala.

Lliurament de l’obra donada per Enedina Lloris.

Els cors s’uniren per una causa solidària.

La Junta Local Contra el
Càncer recapta 2.500 €
en el concert solidari
lMÚSICA

Moment de la interpretació de la Cantata de Bach.

Homenatge als
músics difunts
lMÚSICA
El concert de Nadal que el
passat diumenge 13 de desembre va oferir l’orquestra
del Palau de Dos Aigües, amb
el seu Director i director
també del Cor i l’Orquestra
Godayla, Josep Manel Palau,
va estar dedicat, com cada
any, als músics godellencs
que ja han mort però també
a les víctimes i familiars dels
atemptats terroristes.
«No podíem ignorar tot el
que està passant», comentà

Palau en referència als últims atemptats de París.
El concert es va celebrar
a l’església de Sant Bartomeu davant d’un nombrós
públic i va estar dividit en
dues parts. En la primera,
es va interpretar la Cantata
BWV 82 de Johann Sebastian Bach amb el baix Vicente
Antequera com a solista i,
en la segona, el Stabat Mater de Pergolesi. Inmaculada
Palmí va actuar com a solista soprano i Myriam Arnouk
com a alt.

La ciutadania de Godella va
tornar a bolcar-se en una causa solidària, en aquest cas, la
lluita contra el càncer. Mig miler de persones van omplir el
Capitoli el passat 7 de novembre per a assistir a la gala benèfica organitzada per la Junta
Local, coordinada per Ferran
Vilella i dirigida per Joan Enric
Lluna. Un elenc de músics de
talla internacional, solistes en
diferents formacions instrumentals com l’Orquestra del
Palau de les Arts i l’Orquestra de València, al costat de
joves talents de Godella, van
demostrar que la nit anava a
ser memorable. La Simfonia
incompleta de Franz Schubert
i la Suite de Carmen n. 1, de
George Bizet, van posar dempeus el públic en una primera
part del concert íntegrament
orquestral.
Abans de començar la segona, dos quadres brodats
a mà per la cantant Enedina

La sarsuela tingué un paper central al concert.

Lloris, qui també va col·laborar en la selecció de les peces
i en l’assistència musical, van
ser sortejades entre el públic.
A continuació, la soprano Miriam Zubieta va donar vida
a Francisquita i a Aurora i els
tenors Yauci Yanes i Mario
Corberán, a Fernando i a Cardona, els protagonistes de la
comèdia lírica en tres actes
Doña Francisquita. Acompanyats per un autèntic orfeó for-

mat pel Cor de la Vila, el Cor
Lambert Alonso i el Cor Sant
Bartomeu, van revisar algun
dels passatges més famosos
d’aquesta sarsuela amb llibret
de Federico Romero i Guillermo Fernández-Shaw i amb
música d’Amadeo Vives. L’ovació final del públic va recompensar el centenar d’artistes
que van passar per l’escenari
després d’un Canto a la juventud pletòric i ple d’alegria.
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Escola Municipal i Club B’asquet l’Horta Godella compartiren protagonisme en la presentació

L’escola de bàsquet i el
Club, es presenten
PABLO SÁNCHEZ I SANDRA BERROCAL, AL CAMPIONAT D’ESPANYA
lBÀSQUET
Un any més, el Club C.B
L´Horta Godella i l’Escola
Municipal de Bàsquet, realitzaren ensems la presentació
dels seus respectius equips el
passat 15 de novembre, al Pavelló Municipal d’Esports. En
total, més de 300 esportistes
van ser presentats en societat
en la gran festa del bàsquet
godellenc. Puntuals a la cita, a les 7 de la vesprada, els
més menuts arrancaren una
perllongada desfilada que va
anar omplint el parqué de la
pista del carrer de les Acàcies de color roig-i-blanc. Va
ser una immillorable ocasió
per a conèixer les cares dels
nous jugadors que conformen
l’Escola Municipal de Básquet
local i els equips del Club en
les seues diferents categories.
«Es tracta d’una gran festa
del bàsquet –va comentar el
regidor d’Esports, Fernando Oliveros-, una festa en la
qual l’equip de referència de
la localitat ha demostrat, una
vegada més, el seu compromís amb aquest esport i amb
la formació dels nostres joves
compartint aquesta cita tan
emocionant i estimulant per
als xics en la qual els fan sentir
importants».
El Pavelló ja olorava a festa
des de minuts abans en què
l’equip sènior havia aconse-

Presentació de la gran família del futbol de Godella.

Els xiquets de l’Escola
Municipal, amb els
majors com a referent
lFUTBOL
Diferents moments de la presentació de l’Escola i del Club.

guit sumar una nova victòria
que l’apujava a la segona posició de la taula. Un duel intens,
encara que irregular, en què
els d’Álex Martínez s’imposaren el CB Aldaia amb més problemes dels necessaris (68-51).
Precisament Martínez va ser
una de les grans novetats de
la presentació. El tècnic, que
també es fa càrrec de l’Infantil B, tancà amb el seu equip
la desfilada en la que, un per
un, van ser nomenats tots els
jugadors i jugadores, entre
ells, Pablo Sánchez i Sandra

Berrocal, que uns dies més
tard van ser convocats per la
selecció autonòmica de les
seues respectives categories
per al Nacional de gener.
«Aquests actes només
poden eixir bé gràcies a la
col·laboració de tots vosaltres:
entrenadors, jugadors, pares,
directius, òrgans de govern,
voluntaris... Des del club,
només podem dir gràcies,
gràcies a tots perquè el que és
una miqueta per a vosaltres,
per a nosaltres significa molt»,
va dir des del Club.

La bona ratxa del Godella CF
li ha permès, amb tres victòries, un empat i una derrota
en els seus últims cinc partits,
allunyar-se dels llocs de descens de la Regional Preferent
Grup II, categoria en la qual
milita. Tot, gràcies a un mes
de novembre pletòric en el
qual, els més xicotets, els jugadors de l’Escola Municipal
de Futbol, també van tenir el
seu moment de glòria, el dia
29, amb la presentació oficial de més de 250 esportistes
que van desfilar pel Pavelló
Municipal davant l’atenta i
emocionada mirada dels seus
familiars i amics que van omplir el lateral de les graderies.

Després de la gala, presidida
pel regidor d’Esports, Fernando Oliveros i pel portaveu
de Ciutadans, Sento R. Cotanda, cada equip va passar pel
photocall per a fer-se la foto
de la temporada. L’acte va
concloure amb la instantània
oficial de tota l’Escola Municipal conjunta que va posar en
el centre de la pista.
Per a acomiadar la fita, els
més xicotets d’entre els xicotets, van oferir un partit d’exhibició que va concloure amb
un torn de penals en la qual
va destacar en gran manera el
punt d’honor del jove porter
Aguilar que es va sobreposar
amb admirable enteresa a la
pressió del moment, malgrat
el resultat.
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Tots a l’aigua
amb els clubs
de natació,
waterpolo i
sincronitzada
300 PERSONES ALS CLUBS AQUÀTICS
lpiscina
Al mes d’octubre va tindre un
marcat protagonisme la Piscina
de Godella amb les presentacions de totes les disciplines
que es practiquen al si del recinte municipal.
Varen inaugurar el carrusel
de presentacions els nadadors
del Club Waterpolo Godella, el
dia 17 d’octubre, amb una desfilada en què hi intervingueren
més de 150 esportistes. Per ordre d’edats –dels més menuts
als més majors–, anaren posant
per a la foto d’equip enmig dels
aplaudiments de familiars i
companys que no es perderen
la fita. El regidor d’Esports,
Fernando Oliveros, va estar
acompanyat pel representant
de Ciudadanos, Vicente Calatayud. Ambdós van poder gaudir dels partits d’exhibició que,
per tancar l’acte, van oferir els
jugadors de les diferents categories del Club.

El dia 18 va ser el Club Natació Godella que es va presentar
amb els seus vora 100 esportistes davant un públic entregat
que va assistir a una gala en què
desfilaren tots davant l’atenta
mirada del regidor d’Esports,
que, en aquesta ocasió, estigué
acompanyat per la regidora
d’Educació i Igualtat, Teresa
Bueso. També la guardonada
secció de Natació Adpatada va
participar a la presentació. Per
finalitzar l’acte, els nadadors i
nadadores oferiren, igualment,
una exhibició en què demostraren el seu potencial.
Per últim, la família menys concorreguda de la Piscina
Municipal, encara que també
prolífica en guardons, el Club
de Natació Sincronitzada, es va
presentar en societat el dia 24
d’octubre. En aquesta ocasió,
l’exhibició final va acaparar
una gran expectació i les més
de 60 nadadores van fer les
delícies de tot el públic.
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Nadal solidari
del tenis, el
pàdel, el futbol
i el bàsquet

Secció de Waterpolo del CN Godella.

El multitudinari equip de sincro (central i bai a la dreta)

CN Godella

lLa Regidoria d’Esports
ha anunciat els tornejos
de Nadal que s’oferiran en
els pròxims dies, el primer
d’ells, mentre aquesta publicació s’està elaborant.
Serà el Torneig Solidari
Americà de Tenis i Pàdel,
el preu de la inscripció del
qual es de 12 € que inclou
el dinar i la participació en
la competició. La iniciativa, permetrà, a més col·
laborar amb la Plataforma
de Solidaritat Ciutadana
de Godella amb l’operació
quilo de Nadal. Un producte de menjar no perible, de neteja o d’higiene
personal equivalia a una
participació per al sorteig
d’una raqueta.
Dissabte 27, durant tot
el matí, el Pavelló Municipal d’Esports acollirà un
altre torneig solidari, en
aquest cas, de futbol sala i
de bàsquet. Per rebre més
informació sobre la forma
de participar o qualsevol
altre detall podeu dirigir-vos al Departament
d’Esports, al Poliesportiu
Municipal o telefonar al
963 643 006

lpista de bàsquet. Una altra de les instal·lacions que
lPista de frontó. La Regidoria d’Esports ha repintat la pista de frontó del

Poliesportiu Municipal de Godella per tal d’evitar relliscades i per aprofitar al màxim la
instal·lació. S’ha tingu en compte la distribució de les línies per mantindre l’ús de pista
de mini tenis, per als entrenaments de l’Escola, s’ha contemplat la reglamentarietat per
poder continuar disputant frontó a mà, frontó de raqueta i la disciplina de One Wall en
la qual destaca a tota la Comunitat Valenciana el pilotari godellenc Edu Febrero.

han sigut millorades ha sigut la pista exterior de bàsquet
que es troba dins del recinte del carrer de les Acàcies,
junt al Pavelló Municipal d’Esports. La pista s’ha repintat
amb pintura antilliscnat per evitar lesions als jugadors i
jugadores dels equips de l’Escola Municipal de Bàsquet que
l’utilitzen per a entrenar però també per a disputar alguns
partits de competició
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Diputació atorga vora
mig milió d’euros a
Godella per a inversions
el romanent trobat va ser de 72 milions d’euros
lECONOMIA
El pla d’inversions sostenibles
de 71,2 milions d’euros que va
aprovar la Diputació el passat
mes de setembre va permetre que Godella es beneficiara
d’una partida per a inversions
de vora mig milio d’euros.
Els municipis de més de
1.500 habitants –com és el cas
de Godella– van tindre una
consignació de 35,88 euros
per habitant, motiu pel qual
Godella rebé 470.000 euros
que va destinar a diferents
propostes, plantejades de forma urgent, amb la finalitat de
«millorar la qualitat de vida de
la ciutadania i crear llocs de
treball», segons els requisits
de la subvenció. «Ens hauria
agradat obrir el procés a la ciutadania i així hauria pogut ser
realment participatiu, però ha
sigut materialment impossible ja que se’ns van donar 10
dies naturals per a presentar
les propostes justificades amb
els seus corresponents pressupostos», va comentar l’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis.
Entre els projectes que Godella ha desenvolupat o està
en procés amb aquests fons
es troba la instal·lació i mi-

Imatges de les tres assemblees de barri.

Part de la neteja del Barranc s’ha fet amb l’ajuda de la Diputació.

llora de l’enllumenat públic
amb peretes led a diferents
zones de la localitat i al pavelló, l’adequació del carrer
de l’Escorxador i del camí de
Camarena, la reparació i reforma d’alguns edificis municipals, la instal·lació de parcs
amb jocs saludables, el sistema d’extinció d’incendis, la
compra de llicències de programes informàtics per a la
tramitació de nòmines i per a
la gestió d’incidències, la senyalització exterior, la renovació del reg i la millora de les
zones enjardinades, la neteja
del barranc i d’alguns camins,

la connexió amb el centre de
transformació, la instal·lació
de fibra des de Xicranda fins
a Serveis Socials, la compra
de panells digitals destinats
a la promoció d’activitats i la
compra de projectors per al
Capitoli. Aquest Pla és fruit
del romanent que va trobar el
nou equip de govern de la Diputació i els projectes que s’hi
acolliren s’havien d’adjudicar
abans de final d’any per evitar
que els diners consignats tornaren a la corporació provincial i s’hagueren de destinar,
com estableix la legislació, a
amortitzar deute.

S’avança l’horari de
l’autobús

Trànsit prioritza el
carrer Ample

lLa Regidoria de Trànsit ha anunciat l’engegada imminent d’un nou horari d’autobusos
que permetrà, a l’estudiantat de Godella, utilitzar aquest mitjà de transport per acudir als
seus centres escolars. «Hem alterat algunes
franges de pas que possibilitaran que l’alumnat del Sagrat Cor i del Sant Bartomeu puguen
utilitzar el servei i arribar a classe amb antelació suficient».

lLa Regidoria de Trànsit ha canviat l’estop que
fins ara afectava els vehicles que circulaven pel
carrer Ample i l’ha traslladat a la via transversal,
el carrer del Sagrat Cor. Els embossos que es generaven al carrer Ample a les hores d’entrada als
col·legis ha fet considerar aquesta mesura que
tindrà un període de prova i, si es confirma que
soluciona part dels problemes de circulació de la
zona, es consolidarà en uns mesos.

Els pressupostos
participatius,
solidaris i sostenibles
lECONOMIA
La ciutadania de Godella va
demostrar, un any més, la
seua responsabilitat a l’hora
de decidir la destinació dels
40.000 euros assignats en
el pressupost general per als
pressupostos participatius.
Reparacions i adequacions d’infraestructures, i
instal·lacions i projectes solidaris han sigut les propostes
realitzades per qui va participar en el procés d’elaboració
dels pressupostos –obert a
totes les persones del municipi–, que veuran la llum en
les pròximes setmanes.
La zona de Campolivar
millorarà amb la reparació
de prop de 230 metres quadrats de voreres que seran
repavimentades als carrers
de l’Ermita Nova, de Guillem
Tatay, dels Ametllers, de Camarena, de les Buganvil·les i
dels Salzes. També es repararan els vidres de 100 fanals
de Campolivar amb panells
de metacrilat.
D’altra banda, s’adequaran alguns dels parcs de la
localitat, com el parc del
carrer de Cervantes, el de
la Torreta, el de la plaça del
Mestre Senabre, el de la plaça del Dr.Valls i el de la plaça
de l´Horta, i s’executarà una
petita obra d’adequació del
pati d’Educació Infantil del

col·legi Cervantes durant
les festes nadalenques. En
aquest mateix centre, es reservarà als vianants el tram
del carrer de Cervantes en
els horaris d’entrada i eixida.
La replantació d’arbres
en la zona de l’eixample és
una altra de les propostes
que es podran executar amb
aquests pressupostos participatius que, com en anys
precedents, han tingut un
caràcter solidari i han permès l’adquisició d’un frigorífic industrial per a la Plataforma de Solidaritat Ciutadana i l’aportació econòmica
de l’import restant per a la
compra d’aliments per a les
persones més necessitades,
que també gestionarà aquest
col·lectiu.
Entre les propostes que
es van quedar a punt, la del
projecte tècnic per a poder engegar, en un futur, la
cuina per al menjador de
Serveis Socials va ser una
de les que encara es podria reprendre. A proposta
d’una de les persones interessades a desenvolupar-la,
la Mesa va tornar a reunir-se
i va aprovar-ne l’execució,
condicionada al fet que el
ple donara llum verda –com
així va ser– a les subvencions de Participació Ciutadana i puga destinar-ne el
romanent a aquest projecte.
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Godella, present als
Marchés de Noël
el romanent trobat va ser de 72 milions d’euros
lNOISY LE ROI I BAILLY
Com ja és tradició, i quasi cita
ineludible, el Comité d’Agermanament de Godella va visitar recentment les localitats de
Noisy le Roy i Bailly per participar als seus marchés de Nöel.
Els dies 29 i 30 de novembre,
i el 6 i 7 de desembre, la delegació de godellencs estigué
a Bailly i Noisy le Roi, respectivament, on van ser acollits
per persones voluntàries de
les localitats fanceses i guiats
perquè no es perderen cap de
les activitats programades.
Entre altres, es va realitzar
una degustació i venda de productes tradicionals valencians, així com artesania elaborada per l’alumnat de Koynos
i productes de ceràmica de
l’Escola de Persones Adultes
de Godella. Fins i tot, la coral
local va obrir la participació
a les persones membres del
Comité de jumelage godellenc
que no dubtaren a entonar, en
francés, algunes de les obres
nadalenques que s’interpretaren. Els alcaldes d’ambdues
poblacions acompanyaren els
godellencs: «Quin gran equip!
La nostra família valenciana!
Gràcies per la vostra presència càlida i somrient», va dir el
màxim responsable de Bailly,
Claude Jamati.

Curs oferit per Diputació per a «webmasters».

La nova web municipal,
més interactiva
l2.0
Godella amb la parada d’objectes artesanals fets per Koynos .

Le sobres d’art de ceràmica de l’EPA de Godella, a França.

El portal web de l’Ajuntament
de Godella es troba en ple procés de transformació després
de la migració a la nova versió
que s’ha realitzat del gestor de
continguts (CMS) que fa servir.
Godella està adscrita al projecte de Portals Municipals de
la Diputació Valenciana juntament a altres 170 municipis, els
administradors web dels quals
van rebre, la primera setmana
del mes de desembre, un curs
de gestió de la nova versió. El
diputat d’Informàtica i Modernització, Iván Martí, va donar
la benvinguda als participants
al curs que podran desenvolupar, les noves funcionalitats
que, progressivament s’aniran
incorporant al web www.godella.es. Entre altres, la versió
7.5 de Portals Municipals per-

Una delegació de Godella visità Lanuvio,
amb qui s’acosta l’opció d’agermanar-se
lUna delegació de Godella
va visitar recentment la localitat italiana de Lanuvio
amb l’objectiu de conèixer
aquest comune i els seus representants institucionals i
de valorar les possibilitats
d’agermanament entre tots
dos pobles.
La presidenta del Comitè
d’Agermanament de Godella, Rosa Estellés, el secretari, Vicente Madrid, i el
regidor de l’Àrea, Francesc
Aràndiga, van ser rebuts pel
sindaco (alcalde), per diferents regidors del municipi
i per alguns familiars de Giacomo Lauri Volpi, el tenor
establit a Burjassot que va
nàixer en aquesta localitat

Els responsables de Lanuvio reberen l’expedició godellenca.

pròxima a la capital italiana,
Roma.
En la reunió que van
mantenir a l’Ajuntament de
Lanuvio es van estudiar les
possibilitats d’agermanar-se
i de fer intercanvis en la mateixa línia que els que es fan
amb Noisy-le-Roi i Bailly des
de ja fa quasi una dècada.
Guiats pel director del Museu Municipal de Lanuvio i
acompanyats per representants de l’Ajuntament de la
localitat italiana, van visitar posteriorment la ciutat
i l’entorn d’aquest poble de
13.000 habitants (pràcticament els mateixos que Godella), la principal activitat
del qual és l’agroturisme.

metrà una millor comunicació
amb l’APP que també s’està
reconfigurant; donarà la possibilitat de demanar cita prèvia amb els regidors i l’alcaldessa directament des de l’ordinador o des de qualsevol
dispositiu i rebre al mòbil la
confirmació d’aquesta; oferirà l’opció de reserva de pistes
i podrà incorporar, de forma
actualitzada, les farmàcies
de guàrdia de la zona. A més,
s’ha renovat el potencial dels
articles, als quals es podran
incorporar nous continguts
per enriquir-los i interconnectar-los.
En els primers mesos de
2016 es tancarà el procés
d’actualització del portal amb
un nou disseny més intuitiu i
responsable que ja s’està treballant amb recursos propis
de l’Ajuntament.

Dos panells
electrònics a
Villa Teresita i
al Poliesportiu
lEl punt informatiu que hi
ha enfront de l’Estació de
Godella, davant de la reixa
del jardí de Villa Teresita està
sent substituït per un panell
electrònic que està previst
que puga estar en funcionament en els primers dies de
gener.
Aquest, juntament
al que s’instal·larà enfront
del Poliesportiu de Godella
i a l’entrada de l’Ajuntament
seran els primers tòtems digitals que s’utilitzaran a manera d’experiència pilot per
comunicar-se amb la ciutadania d’una manera més àgil i
efectiva, segons ha assenyalat
el regidor de Comunicació,
Francesc Aràndiga.
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La Plataforma de
Solidaritat Ciutadana
fa el seu primer any
el seu nº de coMPte és: ES35-2100-3801-5402-0015-1924
lentrevista
Davant l’efemèride del primer aniversari de la Plataforma de Solidaritat Ciutadana de Godella i la
necessita urgent de productes de
neteja, pasta, arròs i llet, Bim Ràdio
2.0 va convidar tres de les seues
voluntàries a la ràdio municipal.
Adela Villar Tomás, Merche Cortés Tortajada i Romana Martínez
Martínez van explicar el funcionament del col·lectiu i la situació
actual de les persones que acudeixen a la Plataform.
Adela: Tot va sorgir perquè
tres dones de Godella detectaren que la forma de comprar
de les famílies havia canviat
substancialment. Fins i tot
anaven al final de la jornada
de l’horari comercial per poder emportar-se productes
en pitjors condicions perquè
els isqueren més econòmics.
Aquestes tres dones s’organitzaren i després ens anàrem
incorporant més gent. Vam
vore la necessitat d’organitzar-nos per poder ajudar, ja
que Cáritas estava colpsada
per la quantitat de gent que
estava acudint.
Romana: Actualment tenim
un número important de famílies, més encara que fa un any
quan començàrem a treballar
com a col·lectiu. Probablement perquè la unitat familiar
va creixent perquè els avis estan suportant tota la família.
S’ha reduït el nombre de famílies però cadascuna d’elles ha
crescut.
Merche: El dia a dia ens confirma que no està millorant la
situació tal i com s’està venent.
Els xicotets canvis que podem
apreciar no són de qualitat.
Contractes de curta durada i
salaris molt baixos. De vegades
eixen d’aquesta situació però
malauradament, no tarden a
tornar.
Merche: Tenim signat un
conveni amb l’Ajuntament en
què adquirim el compromís
de comprar als establiments
de la localitat (i en un local de
Burjassot perquè va ser pioner
i voluntari). També signàrem
un conveni amb Consum en
el qual ens comprometérem a
anar tots els dies a arreplegar
els aliments que estigueren a
punt de caducar. Aquest és el

Voluntaris del Casal de la Pau (dalt) i J. A. Bargues en el Sopar i Ballar.
Membres de la Plataforma al concert del Cor Lambert Alonso.

nostre major punt d’abastiment. També, els Pressupostos
Participatius ens han permés,
l’any 2014 comprar un congelador i, enguany, un armari
frigorífic i un percentatge per
determinar que es dedicarà a
la compra d’aliments frescos,
per descomptat, tot açò justificat amb factures lliurades a
l’Ajuntament. Després tenim el
finançament de gent anònima
que ens fa aportacions periòdiques. A més la Caixa es va dirigir a nosaltres i ens va oferir,
mitjançant la seua Fundació,
una ajuda.
ROMANA: Som una plataforma
solidària, ciutadana i independent. No ens devem a ningú
més que a la gent.
Adela: Una plataforma aconfessional i sense cap tipus de
vinculació política.
Merche: Els Serveis Socials
de Godella ens deriven a les
persones i nosaltres ens comprometem a ajudar-les amb els
mitjans que tenim. En alguna
ocasió puntual atenem a persones que vénen directament
a nosaltres però també els intentem explicar els avantatges
d’acudir als Serveis Socials.
Mai els donem diners. També
gestionem la sol·licitud de medicaments que els puguen fer
falta, a través dels Serveis de
Salut. Nosaltres ni valorem ni
jutgem. No esbrinem els seus
antecedents ni les seues qüestions personals.
Romana: El que sí fem és el
seguiment de la seua situació
perquè no perda cap oportunitat, que estiga apuntat a
l’atur, amb els seus papers en
regla, donat d’alta en l’Agència d’Ocupació Local, que
es reciclen, que s’apunten a
l’Escola d’Adults i que sàpien

que han de tirar endavant pels
seus propis mitjans. També els
oferim la possibilitat que treballen l’hort que tenim cedit
per l’Ajuntament no solament
perquè es beneficie de les col·
lectes sinó també perquè ho
treballe.
Merche: És un treball que
requereix molta organització
i esforç. Som més de 25 persones. Convidem a què la gent
vinga i que s’adone que tant els
qui estem de voluntaris com
als qui ajudem som gent amb
la qual ens hem pres cerveses,
hem anat al col·legi, hem jugat
al carrer.
Adela: El que sí podem garantir és que el que vulga ajudar,
treball, va a tenir (no remunerat, com totes les persones que
hi estem de voluntàries però
treball, no li va a faltar). Tots
els dies estem treballant encara que cara al públic estem els
dimarts, els dijous i els dissabtes, de 10 a 11 h.
Adela: La gent de Godella ens
ha sorprès per la seua solidaritat. També tenim una gran
ajuda de tots el col·lectius del
poble, del Grup de Danses, el
Casino Musical, el Cor Lambert Alonso...
Merche: I d’altra banda, tenim una relació excel·lent amb
Cáritas i quan es dóna el cas
que qualsevol té algun tipus
d’excedent li’l cedeix a l’altre.
També tenim una xarxa perquè no es malbarate res –roba,
joguets...– per exemple l’Economato de Burjassot, el CUC,
i fins i tot, lliurem productes
a un pis de tutelatge de dones
maltractades.
Tant de bo desapareguérem i només ens dedicàrem
a fer un intercanvi de llibres i
joguets.

El Casal de la Pau
agraït a Godella
lCARTA DEL CASAL
Un any més hem pogut fer
novament Sopar i Ballar, festa d’amics que mostrem la
nostra alegria de poder compartir i ajudar a persones de
vides dificils.
Sopar i Ballar, el sopar
solidari de Godella, ajuda al
manteniment de projectes i
servicis que beneficien homes i dones que, per motius
diversos, han tingut problemes amb la justícia i, després de passar per la presó,
s’han trobat sense un context
d’ajuda per a refer les seues
vides.
Que Godella ajude al Casal
de la Pau, com ho fa des de fa
tants anys, ens fa sentir-nos
especialment agraïts. Sabem
que la condició d’haver passat per la presó estigmatitza i
només una profunda reflexió
des de la comprensió capaç
d’entendre les realitats humanes, ens fa mobilitzar-nos
generosament a ajudar.
Una festa necessita qui se
la crega i qui la faça possible.
Sopar i Ballar, integrada com
a una més de les festes de
Godella, és possible perquè
a Godella viuen molts amics,
voluntaris i socis del Casal
de la Pau que la fan possible
amb el seu treball. A ells va
d’entrada el nostre agraïment.
I entre els amics del Casal
de la Pau estan la Corporació

Municipal i les moltes Associacions del poble de Godella
(Associació de Comerciants,
Ames de Casa Tyrius, Amigues de la Música, Associació
Qualitat de vida, la Cofraria
de la Dolorosa...) que fan
possible d’una banda sopar,
contribuint amb la seua ajuda econòmica, en dolços i
amb els seus regals per a la
rifa que Sopar i Ballar siga
una festa participada i divertida.
Però una festa és una convocatòria a la participació i
el nostre agraïment és molt
especial al poble de Godella
perquè amb la seua participació consolida l’alegria de
compartir.
Per tant, gràcies als amics,
voluntaris i socis del Casal de
la Pau que són impescindibles, gràcies a tots els col·laboradors que són igualment
imprescindibles i gràcies als
participants que són els més
imprescindibles. Tots ells fan
que els residents del Casal de
la Pau esperen amb il·lusió i
preparen a la seua manera
esta festa que arriba cada
mes d’agost.
I ja dir-vos només que estem a la vostra disposició i
que vos invitem a conéixer
més profundament la nostra
casa i el nostre treball diari entrant en la pàgina web
del Casal de la Pau o senzillament venint a fer-nos una
visita. Sereu benvinguts!
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Villa Eugenia es va omplir per escoltar la conferència.

Paraules contra l’Oblit,
amb els republicans
l El grup de memòria histò-

rica Paraules Contra l’Oblit es
va presentar en societat el 3 de
desembre en un acte que arreplegava les il·lusions i el treball
de les persones que componen
aquest col·lectiu que va nàixer
recentment amb la finalitat de
recuperar la memòria històrica
i proporcionar ajuda psicosocial a les famílies dels represaliats pel Franquisme.
Una d’aquestes figures va
ser el sergent Fabra, la història del qual va ser un dels arguments de la conferència que
va tenir lloc a Villa Eugenia.
Va obrir l’acte Xavier Costa,
president de l’associació, qui
va relatar els orígens, motivacions i objectius de la mateixa,
i va incidir en el concepte de
legitimitat democràtica «que
acompanyava el govern de la
República i la ruptura dels mi-

litars colpistes encapçalats per
Franco, que van voler imposar
per les armes el que havien perdut a les urnes».
A continuació Jordí Durà,
membre de l’associació, va reflexionar sobre el poc estudiat
tema del paper dels militars
que es van mantenir fidels a la
legalitat republicana que havien jurat defensar com l’avi de
Jordi Alonso del Amo qui va
anar el següent a prendre la
paraula. Alonso Va dedicar la
seua intervenció a fer un emocionat i emocionant homenatge al seu avi, Jesús del Amo
Barón, membre de la Guàrdia
Nacional Republicana. Amb
la seua fidelitat a la legitimitat
democràtica va contribuir a fer
fracassar la revolta franquista a
Guadalajara. Li costaria la vida.
Va morir afusellat a Paterna el
12 de juny de 1939. A dia d’avui

El racó de les associacions

encara no es pot determinar
amb exactitud on reposen les
seues restes. «Amb el cor en
un puny escoltàrem com, la
família de Jordi, havia silenciat
el tema durant molts anys... Silenci...Silenci i oblit», va recordar Mª Jesús Ferrando.
Finalment, Xavier Costa va
presentar José Antonio Vidal
Castaño doctor en història contemporània i especialista en
l’anàlisi i el rescat de la memòria històrica. Castaño va projectar un document gràfic que
li va servir per a introduir la
figura del sergent d’enginyers
Carlos Fabra Marín, nascut a
Xella, qui durant els primers
moments de la Guerra Civil va
ser considerat un heroi pels
comandaments i les autoritats
republicanes. El sergent Fabra,
el 29 de juliol de 1936 va avortar la rebel·lió d’els qui eren els
seus oficials a les casernes de
Paterna. Aquesta acció de guerra i el seu posicionament per
la legalitat republicana, va ser
decisiva per a impedir el triomf
de la rebel·lió franquista en la
guarnició de València. El professor Vidal va acostar a la persona, al militar i a l’exiliat que
no va voler tornar a Espanya
mentre va durar la dictadura i
que va morir a França.
Paraules contra l’Oblit va
homenatjar a Jesús del Amo
Barón, al sergent Fabra i, per
extensió, «a tots aquells a els
qui la història va obligar a ser
herois i heroïnes, en complir
amb el seu haver de: mantenir-se fidels a la legalitat democràtica. Retirem la llosa del
silenci i donem-los la nostra
veu: Paraules contra l’oblit»,
va concloure Xavier Costa.

Inauguració de l’exposició de l’Associació.

L’Associació Ferroviària
de Godella celebra el
seu 20 aniversari
l L’Associació Ferroviària de
Godella està d’aniversari, es
compleixen 20 anys de la seua fundació, per açò va celebrar-ho amb un programa d’activitats relacionades amb el ferrocarril, la història ferroviària
i el modelisme ferroviari que
tingué lloc el passat mes de novembre. Tot començà amb una
exposició dels 20 anys de l’associació, plena de fotografies,
cartells d’activitats, documentació ferroviària i modelisme
ferroviari, en què s’arreplegava des dels seus primers passos
fins als viatges i activitats que
avui dia realitzen.
També s’oferiren uns cicles
de conferències ferroviàries
que tingueren lloc al seu local
de maquetes del carrer del Te-

nor Alonso i que s’allargaren
fins al dia 20.
Les conferències tractaren
obre El nostre ferrocarril (el Trenet, ara Metre) i història ferroviària i sobre uns altres temes de
Modelisme Ferroviari.
Finalment, per a tancar les
activitats, es realitzà una exhibició de Modelisme Ferroviari
al seu local de maquetes entre
les quals es mostraren al públic
la maqueta d’escala 0 més gran
d’Espanya en funcionament,
maquetes d’escales HO i N així com diferents objectes ferroviaris. A més es projectaren
audiovisuals i simuladors ferroviaris. Paral·lelament a aquesta
exhibició es realitzà una petita
mostra de maquetes en l’Estació de Godella.

L’EPA obri el Nadal Apertura de les
amb escultura
Tyrius

Concentració
Fira de la Tardor
motera Dr. Valls de Cervantes

lEl Taller d’Escultura de l’EPA va inaugurar, el passat dilluns 14 de desembre,
a Xicranda, l’exposició dels treballs realitzats en els últims mesos. La mostra
recull peces realitzades amb diferents
tècniques i estils però amb una mateixa
temàtica: el Nadal. Ninots de neu, pessebres, pares Noël, ciris. Imatges presentades per la regidora d’Educació,
Teresa Bueso, que va estar acompanyada pels professors Josep Vicent Domínguez, Marisa Benavent i Rosa Caballer.

lLes concentracions moteres s’han
convertit en una activitat freqüent a
la nostra localitat i la seua vinculació
amb el món faller ha fet que, en poques setmanes, la comissió de Cervantes i la de Doctor Valls visqueren
dues jornades de convivència entre les
persones aficionades a les motos. La
passetjada, l’esmorzar i l’acompanyament musical han estat algunes de les
principals característiques d’ambdues
concentracions.

lEl nou curs va obrir-se, a la seu de
les mestresses de casa Tyrius, el passat 1 d’octubre amb un berenar per a
les sòcies al qual també van estar convidades les autoritats de la localitat.
L’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis
va recordar el paper «tan important
per a este poble» que té el col·lectiu ja
que «manté actives les persones majors i fan possible moltes altres activitats amb una predisposició col·laborativa digna de reconeixemnet».
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lAmb un clar signe solidari, la Falla
Cervantes Sant-Blai va organitzar la
Fira de la Tardor el passat dissabte 17
d’octubre. A més de passetjades a cavall, castells inflables i una gran diversitat d’activitats per als més menuts, es
muntaren parades d’una gran varietat
de productes i complements, algunes
d’elles, de col·lectius i entitats altruistes
com ara la Junta Local Contra el Càncer
i Oxfam Intermon. També hi col·laboraren les clavariesses del Rosari.

32

Tercer quadrimestre de 2015

L’ última

a enda

Mocions
PLE del 24 DE setembre
▶▶MOCIÓ RELATIVA A GARANTIR LA
GRATUITAT DELS llibre DE TEXT EN
L'EDUCACIÓ OBLIGATòRIA.
8Vots a favor: 16 (PSPV-Bloc-EU-PP-C's)
2Vots en contra: 0
Abstencions: 0

ODELLA

gener
Exposició Espai Propi
Fins el 21 de gener de 2016
PVilla Eugènia

Cap d’any amb Eugeni
Alemany
Dijous 31 – 23:30

▶▶MOCIÓ RELATIVA A LA CRISI MIGRATÒRIA
I LA SITUACIÓ DELS REFUGIATS QUE
arriben A EUROPA.
8Vots a favor: 12 (PSPV-Bloc-EU-C's)
2Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (PP)
▶▶MOCIÓN RELATIVA AL REPUNTE DE
ASESINATOS MACHISTAS OCURRIDOS EN
LOS ÚLTIMOS MESES.
8Vots a favor: 16 (PSPV-Bloc-EU-PP-C's)
2Vots en contra: 0
Abstencions: 0

PLE del 29 D'octubre
▶▶MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS RELATIU A LA MARXA
ESTATAL CONTRA LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES DE 7 DE NOVEMBRE DE 2015.
8Vots a favor: 16 (PSPV-Bloc-EU-PP-C's)
2Vots en contra: 0
Abstencions: 0

PLE del 26 DE NOVEMBRE
MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS
GRUPS POLÍTICS, COMPROMÍS, PSOE,
EU, CET, PP I C's, SOBRE FINANÇAMENT
AUTONÒMIC.
8Vots a favor: 17 (PSPV-Bloc-EU-PP-C's)
2Vots en contra: 0
Abstencions: 0
MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS
GRUPS POLÍTICS, COMPROMÍS, PSOE, EU,
CET, PP I C's, SOBRE MANCA DE SERVEIS
DE PEDRIATRÍA HOSPITALÀRIA EN TOT
EL DEPARTAMENT DE SALUT “ARNAU DE
VILANOVA” - LLIRIA.
8Vots a favor: 16 (PSPV-Bloc-EU-PP-C's)
2Vots en contra: 0
Abstencions: 0

Celebrem cap d’any amb l’humorista
Eugeni Alemany i el seu espectacle
En persona guanye. Farem les
12 campanades, brindarem per
l’entrada del nou any i tindrem
sorpreses. Entrades a la venda al
Centre Cultural Xicranda.

PTeatre Capitoli Godella

Organitzat per la Comparsa
Cavallers Templaris

PSaló d’actes de Villa Teresita

CONTACONTES per
Carles Cano
Entrada lliure

Dilluns 4 – 18:00
PBiblioteca Municipal

CAVALCADA DE REIS
Dimarts 5 – 19:00
PDes de l’Ermita

Festa de la resvista
Bostezo
Dissabte 9 – 12:00
PMercat de Venda Directa
(plaça de l’Ermita)

Cinema Infantil:
«Del Revés»
Diumenge 10 – 18:00
PTeatre Capitoli

Exposició Concurs
Fotografia

Calendari 2015 “Coneix Godella”

Desacarrega’t el PDF
del bim de godella.
www.godella.es

Dissabte 16 – 20:00
PTeatre Capitoli

FESTA DE SANT
SEBASTIÀ

Diumenge 17 – 11:00
Missa

Diumenge 17 – 12:00

Dansa a càrrec del Grup de Danses
El Poblet. Festa en col·laboració
amb la confraria de Sant Sebastià i
la Parroquia Sant Bartomeu

PEsglésia de Sant Bartomeu

CURS D’INICIACIÓ A
L’ESCALADA ESPORTIVA
Pràctica a la muntanya 30, 31 de
gener
Preu 35€

PPoliesportiu de Godella

FESTA DE SANT
SEBASTIÀ

Dimecres 20 – 12:00

Volteig general de campanes i
disparada de 21 salves.

PEsglésia de Sant Bartomeu

CLUB DE LECTURA

Llibre: El libro de los susurros
Autor: Varujan Vosganian

Dimecres 20 – 19:00
PEdifici Xicaranda

CURS DE PROGRESSIÓ
EN VIAS FERRATAS
(INICIACIÓ)
Dimecres 20 – 19:30

Dia 20 de gener al poliesportiu.
Eixida a la muntanya 24 de Gener.
Preu 35€.

PPoliesportiu de Godella

Taller de percussióbatukada amb
Sedajazz

Slow-food

Presentació Falla
SanT SebastiÀ
Arquebisbe Fabián i
Fuero

Dimecres 13 – 19:30

Ponent: Ignacio Herrando

Taller d’escultures
amb verdura

Codi del QR

Espectacle d’humor / Musical

Dissabte 23 – 12:00
PMercat de Venda Directa
(plaça de l’Ermita)

PVilla Eugenia

Segueix-nos a:

STRADIVARIAS

Inauguració dilluns 11 – 19:30
Exposició fins el 24
PXicranda

O el començament del moviment slow

A càrrec de Cuca Balaguer

Dissabte 16 – 12:00
PMercat de Venda Directa
(plaça de l’Ermita)

TALLER D’EDUCACIÓ
EMOCIONAL EN FAMÍLIA
Dissabte 16 – 17:30

Taller gratuït per a pare/mare amb
xiquet/a de 7 a 11 anys. Aprenem a
relaxar-nos, comprendre’ns i divertirnos a través del joc, la dansa i el ioga
Imparteix: Irene García Lucca.
Professora de primària, especialista
en música, ioga i educació emocional.

PCasal Jove alMatadero

Godella

GENER
FEBRER

LLIURAMENT DE CARTES Dimarts 1 – 19:30
Dies 19, 20, 26 i 27 de gener
ALS REIS MAGS
Dissabte 2 – 17:30

bim

Dissabte 23 – 17:00
PTeatre Capitoli

Cinema Adults:
SAMBA
Diumenge 24 – 18:00
PTeatro Capitolio

DeColor (Exposició
Pintura EPA)

Inauguració Dimarts 26 – 19:30
Exposició fins el 8 de febrer
PCentre Cultural Xicranda

Presentació Falla
Doctor Cabo
Dissabte 30 – 17:00
PTeatre Capitoli

Concert Big Band del
Casino

CURS D’INICIACIÓ A
L’ESCALADA ESPORTIVA

Diumenge 31 – 19:00
PTeatre Capitoli

Dies 16, 17, 23 i 24 de Febrer
Eixida a la muntanya 27, 28 de
Febrer
Preu 35€

amb la Big Band de Requena

febrer
La salut dels majors
des dels majors
Dimecres 3 – 19:30

Ponent: María Gil Egea

Dimarts 16 – 19:30

PPoliesporitu Municipal

CURS DE PROGRESSIÓ
EN “VIAS FERRATAS”
(INICIACIÓ)

PAula de Xicranda

Dimecres 17 – 19:30

Documental Godella
BRESSOL d’ Artistes

PPoliesportiu de Godella

Divendres 5 – 19:00

Projecció del Documental

PTeatre Capitoli

exposició Godella
BRESSOL d’Artistes

Inauguració: Divendres 5 –20:30
Exposició fins el 3/3
PVilla Eugenia

FESTA infantil de
CARNESTOLTES
Divendres 5 – 17:00

Coneixerem al Gran Pirata dels mars
del Sud i a la seua tripulació que
ens farà que no parem de riure’ns
amb els seus divertits jocs i danses
pirates. Hi haurà castells inflables.
Públic infantil
Entrada gratuïta

PCasal Jove alMatadero

Taller de reciclatge
artístic
A càrrec d’Artur López

Dissabte 6 – 12:00
PMercat de Venda Directa
(plaça de l’Ermita)

Presentació Falla
Cervantes-Sant Blai
Dissabte 6 – 17:00
PTeatre Capitoli

Presentació llibre
«Diario de una
sombra»
Autora: María García Lliberós

Dijous 11 – 19:00
PBiblioteca Municipal

Eixida a la muntanya 21 de febrer
Preu 35€

IV JORNADES DE
TERÀPIES NATURALS
Dissabte 20 – 9:30

Portes obertes de 09:30h. a 21h.
Per a tots els públics
Tallers de Pilates, Salut a través
del moviment, Ioga, Meditació en
moviment, Dansa i Xarrades sobre
salut natural.

PCasal Jove alMatadero

Xef macrobiòtica:
postres sense sucre
supersaludables
A càrrec de Lola García

Dissabte 20 – 12:00
PMercat de Venda Directa
(plaça de l’Ermita)

Exaltació Falleres
Majors 2016

Dissabte 20 – 17:00
PTeatre Capitoli

Cinema Infantil «La
Oveja Shaun»
Diumenge 21 – 18:00
PTeatre Capitoli

CLUB DE LECTURA
Libre: Elogio del odio
Autor: Khaled Khalifa

Dimecres 24 – 19:00
PEdifici Xicaranda

Concert Carles Dènia
i la nova Rimaire
Divendres 26 – 22:30
PTeatre Capitoli

programa en directe

Aeromodelisme en
brick amb Línea de plec

Dissabte 13 – 12:00
PMercat de Venda Directa
(plaça de l’Ermita)		

Dissabte 27 – 12:00
PMercat de Venda Directa
(plaça de l’Ermita)

Presentació Falla
Doctor Valls

trasllat de la
mare de déu

Kalebarraka Ràdio

Dissabte 13 – 17:00
PTeatre Capitoli

ESPECTACLE DE
CABARET: CAFÈ SOL!
Dissabte 13 – 22:30

Cabaret, teatre i dansa per a tots
els públics.
Gratuït.
Companyia de teatre: Fil d’arena

PCasal Jove alMatadero

Dissabte 27 – 12:00
PCasal faller Sant SebastiàArquebisbe Fuero

FESTA DE
CARNESTOLTES
Dissabte 27 – 23:00

Festa de disfresses organitzada
per les clavaries del Salvador i del
Rosari

PPlaça d’Enric Cullell (El Molí)

