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lDurant el ple extraordinari del mes de març 
vàm aprovar els pressupostos per a l'any 2016. 
No es fàcil consensuar un pressupost entre 
quatre partits polítics però l'acord de legisla-
tura és el que ha de marcar les nostres prio-
ritats i la bona voluntat de totes les parts l'ha 
fet possible. Hem aprovat un pressupost molt 
social, amb una aposta decidida per millorar 
les condicions de vida de les persones que 
més ho necessiten amb ajudes d'emergència 
social, per evitar també la pobresa energètica 
i oferir un ampli pla d'ocupació per a perso-
nes aturades i amb especial dedicació a les 
persones victimes de la violència de gènere. 

També tenim un pressupost amb molta 
presència de les subvencions destinades a les 
entitats que donen vida cultural, esportiva i 
social al nostre poble. 32 col·lectius es bene-
ficiaran d'aquestes subvencions nominatives 
per un import de 139.450 euros, al qual s'han 
afegit noves entitats. 

Un pressupost que aposta pel treball pú-
blic i incrementa el capítol destinat a personal 
amb creació de nous llocs de treball, amb la 
recuperació de drets que el sr. Rajoy va llevar 
a les persones treballadores de l'administra-
ció i amb la possibilitat de recuperar serveis 
externalitzats per a gestionar-los directament. 

Les partides d'inversions son escasses però 
sí que hem dedicat una per a emprendre ac-
cions encaminades a la prevenció d'inunda-

cions i, sobretot, treballarem colze a colze 
amb la Diputació i la Generalitat per a que ens 
ajuden en els nostres projectes i actuacions. 

També hi ha una partida específica per a 
l'any Pinazo, per a fer de Godella el centre 
de les activitats que, entorn a este magnific 
pintor, van a organitzar totes les administra-
cions. També enguany commemorarem el 75 
aniversari de l'afusellament del doctor Peset, 
també veí del nostre poble.

Així que Godella continuarà sent un po-
ble solidari, un poble preocupat per la cul-
tura i per les seues tradicions i on tindrem 
un moment per a passar-ho bé a les festes.  
La partida dedicada a elles s'ha mantés però 
ara serà gestionada per la Junta Local Fallera 
i la Junta Local de Festes i no per cada entitat 
individualment.

Començàrem estes festes amb la benedic-
ció dels animalets, per Sant Antoni; continuà-
rem amb els carnestoltes i este mes de març, 
les Falles han omplit els nostres carrers de 
llum, flors, pòlvora, música, foc i tradició i 
amb elles cremàrem tot allò que no ens ha 
agradat d'este any i donàrem la benvinguda 
a la primavera per a que renove el millor que 
hi ha dins de nosaltres. 

Eva SanchiS
Alcaldessa de Godella

El nou govern ja te uns 
nous pressupostos

Bim de Godella

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

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

Fernando Oliveros
fernando.oliveros@godella.es
ESpoRTS
TRÀnSiT i oBRES
pRoTEcció ciViL

PSPv-PSOE

Visites. Amb cita prèvia.

centre. Poliesportiu.

telèfon. 963 638 056

Tatiana Prades
tatiana-prades@godella.es
cULTURa
fESTES

cOMPROMÍS

Visites. Vesprades, amb cita prèvia.

centre. Centre Cultural Xicranda.

telèfons. 963 643 006

irene Ferré
irene.ferre@godella.es
mEdi amBiEnT
paRTicipació
aGRicULTURa

canviEM EnTRE TOTS

Visites. Amb cita prèvia.

centre. Ajuntament, c/ Major, 45.

telèfon. 963 638 056

Joan alonso
joan.alonso@godella.es
pERSonaL
modERniTZació

cOMPROMÍS

Visites. Amb cita prèvia.

centre. Ajuntament, c/ Major, 45.

telèfon. 963 638 056

Salvador Soler
salvador.soler@godella.es
BEnESTaR SociaL
pRomoció dE L’ocUpació

PSPv-PSOE

Visites. Cita prèvia a Serveis Socials.

centre. Serveis Socials, c/ Major, 83.

telèfons.  

• SS: 963 641 152

• AEDL: 963 640 753

Joan cardo
Joan cardo@godella.es
JoVEnTUT
BiBLioTEca
pRomoció dEL VaLEnciÀ
4t TINENT D’ALCALDIA

ESQUERRa UniDa

Visites. Vesprades, amb cita prèvia.

centre. Centre Cultural Xicranda.

telèfons. 963 643 006.

Reme cataluña
reme.cat@godella.es
HiSEnda
SaniTaT
3er TINENT D’ALCALDIA

canviEM EnTRE TOTS 

Visites. Amb cita prèvia.

centre. Ajuntament, c/ Major, 45.

telèfon. 963 638 056

Teresa Bueso
teresa.bueso@godella.es
EdUcació
iGUaLTaT
2n TINENT D’ALCALDIA

PSPv-PSOE

Visites. Vesprades, amb cita prèvia.

centre. Centre Cultural Xicranda.

telèfons. 963 643 006.

Benestar social

aEDL

Participació

Medi ambient

Joventut

Trànsit i obres

Educació

Festes

cultura

Esports

hisenda

Sanitat

facebook.com/ajuntamentGodella

twitter.com/Godella 

www.youtube.com/telegodella

instagram.com/ajuntamentgodella

Ajuntament de Godella 

(c/ major, 45) .............................963 638 056

Centre Cultural Xicranda 

(c/ de manel Tomás, 2) ...... 963 642 952

Casal Jove almatadero 

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

Poliesportiu municipal 

(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

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

José mª
Musoles

araceli
Cuenca

José luis
Martí

carina
Ferrer

Vicente
Estellés

lPartit Popular

Visites. Amb cita prèvia.

centre. Ajuntament, c/ Major, 45.

contacte. info@ppgodella.es

sento 
R. Cotanda

Vicente
Calatayud

lCiutadans

Visites. Amb cita prèvia.

centre. Ajuntament, c/ Major, 45.

contacte. godella@ciudadanos-es.org
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lmuniCiPal

Els 10 vots dels regidors del 
grup de govern, format per 
Compromís, PSOE, CET i EU, 
van permetre que Godella 
aprovara el pressupost muni-
cipal per a l'exercici 2016 que 
ascendeix a 10,7 milions d'eu-
ros, mig milió menys que el de 
l'any passat però un milió més 
que el de 2014. 

«Un text que compleix 
els mínims», segons van as-
senyalar els membres de la 
coalició de progrés. Tots els 
partits van reconèixer que 
havien cedit part de les se-
ues aspiracions per arribar 
a un acord que «prioritza les 
persones per damunt de cap 
altra qüestió», segons va afir-
mar la regidora d'Hisenda, 
Reme Cataluña. Els dos par-
tits de l'oposició, Partit Po-
pular i Ciutadans, van votar 
en contra de la proposta per 
considerar-la irreal i «insufici-
entment justificats alguns dels 
capítols d'ingressos». 

Els objectius marcats pels 
quatre partits eren protegir 
el col·lectiu de persones i fa-
mílies més desfavorit, que no 
minvara la plantilla munici-
pal, iniciar el procés d'actua-
cions davant les inundacions 
i no reduir les activitats i ser-
veis que es presten a la pobla-
ció. «Tot això queda garantit 
amb aquest pressupost –asse-
gurà Cataluña–; hem aconse-
guit equilibrar un pressupost 
molt complicat millorant les 
partides d'emergència social 
i complint amb els compro-
misos adquirits en matèria de 
personal». De fet, el pressu-
post preveu fer front a la part 
de la paga extraordinària que 
es va deduir en l'exercici 2012 
al personal de l'Ajuntament. 
No s'amortitzarà cap plaça i, 
fins i tot, es crearà una plaça 
de tresorer/a. També s'ha cre-
at una partida pressupostària 
per a inundacions, tal com va 
demanar el veïnat a través del 
CUMA.

Una altra de les línies roges 
que s'havia marcat el grup de 
govern era la de no demanar 
cap crèdit ni augmentar més 
el deute per equilibrar el pres-
supost. «Gràcies a la millora 
en la recaptació dels ingres-

sos, siga pels impostos que 
es cobren de manera directa, 
que han augmentat gràcies a 
les revisions cadastrals; siga 
pels impostos indirectes, que 
també s'han incrementat per 
un millor comportament de 
l'economia i l'estímul del mer-
cat immobiliari, hem aconse-
guit quadrar els comptes», 
afirmà la regidora de l'Àrea.

més INGressOs
Així mateix, també ha millorat 
la participació en els tributs 
de l'Estat i en les subvencions 
de la Generalitat Valenciana i 
de la Diputació.

D'aquesta manera, l'aten-
ció a l'ajuda social esdevin-
drà una de les principals 
partides de despeses amb 
un import total de 200.000 
euros (120.000 euros per a 
emergència social, 50.000 
euros del programa d'immer-
sió laboral a víctimes de la 
violència de gènere, 12.000 
euros que es destinaran a 
evitar la pobresa energètica i 
10.000 euros per a augmentar 
la quantitat destinada al Pla 
d'Ocupació). «Però no serà la 
major. El deute anual pel pa-
gament del parc de la Devesa 
suposa un 6 % de les despe-

ses totals del pressupost, més 
del doble de la quantitat que 
dedicarem a emergència soci-
al», recordà la regidora d'Hi-
senda que, com a mesura de 
recaptació i estalvi «per poder 
afrontar amb millors condici-
ons la sentència del parc de la 
Devesa, així com les possibles 
expropiacions que es puguen 
produir, proposem la remuni-
cipalització d'alguns serveis». 
En aqueix sentit, l'Oficina 
Tributària és el primer servei 
que l'Ajuntament assumirà, 
així com la gestió de les nò-
mines. També s'estudiarà la 
viabilitat d'absorbir la gestió 

del subministrament de l'ai-
gua i el servei de neteja dels 
edificis municipals.

eN CONtrA
José María Musoles, portaveu 
del Partit Popular, va qüesti-
onar que fóra «un pressupost 
per a les persones» i en posà 
en dubte la materialització ja 
que considerà poc fonamen-
tada la capacitat de l'Ajunta-
ment per aconseguir alguns 
dels ingressos previstos. Tam-
bé aqueixa raó va ser l'al·ludi-
da pel regidor de Ciutadans, 
Vicente Calatayud, per votar 
en contra del text.

L'equip de govern aprova 
un pressupost «social»
PARTiT POPULAR i CiUTADANS VOTAREN EN CONTRA PER DUbTAR DE LA SEUA MATERiALiTzACió

L'equip de Govern va donar llum verda al Pressupost Municipal al ple extraordinari del mes de març.

pressupost

DiSTRiBUció DELS caPÍTOLS D'inGRESSOS DiSTRiBUció DELS caPÍTOLS DE DESPESES

Capítol I (Impostos directes) ........................................... 56 %
Capítol II (Impostos indirectes) ...................................... 1 %
Capítol III (Taxes i altres ingressos) ............................. 16 %
Capítol IV (Transferències corrents) ............................ 24 %
Capítol VI (Alienació d'inversions) ................................ 3 %

Personal funcionari ................... 16 %
Personal Laboral ......................... 15 %
Deute entitats bancàries ....... 6 %
Subvencions .................................. 1 %

Inversions........................................ 7 %
Expropiació Devesa ................... 4 %
Uns altres ........................................ 51 %

Capítol	  I	  (Impostos	  directes) 56
Capítol	  II	  (Impostos	  indirectes) 1
Capítol	  III	  (Taxes	  i	  altres	  ingressos) 16
Capítol	  IV	  (Transferències	  corrents) 24
Capítol	  VI	  (Alienació	  d'inversions) 3

Capítol	  I	  (Impostos	  directes)	  

Capítol	  II	  (Impostos	  indirectes)	  

Capítol	  III	  (Taxes	  i	  altres	  ingressos)	  

Capítol	  IV	  (Transferències	  corrents)	  

Capítol	  VI	  (Alienació	  d'inversions)	  

Personal	  funcionario 16
Personal	  Laboral 15
Deuda	  entidades	  bancarias 6
Subvenciones 1
Inversiones 7
Expropiació	  Devesa 4
Uns	  altres 51

Personal	  funcionario	  

Personal	  Laboral	  

Deuda	  en@dades	  bancarias	  

Subvenciones	  

Inversiones	  

Expropiació	  Devesa	  

Uns	  altres	  
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medi ambient i agricultura

lneteja

L'Ajuntament de Godella ha 
habilitat dos serveis de reco-
llida pioners a la Comunitat 
Valenciana. D'una banda, 
s'han instal·lat contenidors es-
pecífics de restes vegetals i, de 
l'altra, s'ha iniciat un servei de 
recollida orgànica per a grans 
productors.

55 contenidors de restes 
vegetals permetran evitar que 
el brancatge, les restes de po-
des, de gespa, etc. s'acumulen 
en les voreres i al costat dels 
contenidors convencionals 
a qualsevol hora del dia. Es 
tracta d'un servei pioner a la 
Comunitat Valenciana que, 
després de prop de dos anys 
d'estudis, valoració i desenvo-
lupament, ara veu la llum en 
aquesta localitat de l'Horta. 
Funcionarà amb una targeta –
individual per habitatge o per 

comunitat de veïns, segons els 
casos– que en deixarà un re-
gistre d'ús. D'aquesta manera, 
es podrà fer un seguiment de 
les persones que dipositen les 
seues restes vegetals als conte-
nidors. Les targetes es reparti-
ran a l'Ajuntament.

Els contenidors es poden 
identificar fàcilment perquè, 
a més de ser més grans que 
els de residus domèstics –1700 
litres–, estan senyalitzats amb 
un cartell adhesiu específic.

El servei habitual de re-
collida de restes vegetals al 
carrer, que es realitza tots els 
dijous, es continuarà duent a 
terme mentre s'acaben d'ins-
tal·lar els contenidors i de re-
partir les targetes. Una vegada 
se'n concloga el procés, el ser-
vei s'anirà reduint progressiva-
ment i només s'arreplegaran 
les restes que es dipositen en 
l'interior dels contenidors i les 

dels avisos rebuts per a podes 
massives, en les condicions es-
tablides i únicament el dia que 
corresponga.

reCOLLIdA seLeCtIVA
La campanya de recollida de 
residus té una altra sèrie d'ei-
xos com el bon ús dels conte-
nidors, la instal·lació de pape-
reres per a excrements d'ani-
mals i la recollida orgànica de 
grans productors. En aquest 

sentit, Godella serà el primer 
municipi de la Comunitat Va-
lenciana a arreplegar direc-
tament la matèria orgànica 
separada de col·legis, super-
mercats, restaurants, comer-
ços locals i altres entitats que, 
com a conseqüència de l'acti-
vitat que realitzen, produei-
xen grans quantitats de restes 
orgàniques. Aquesta iniciativa 
s'emmarca en una prova pilot 
de l'Ajuntament de Godella, 

mitjançant la qual es pretén si-
tuar el municipi al capdavant 
de la recollida separada a la 
Comunitat Valenciana. A més, 
es manté el servei de recolli-
da de residus domèstics previ 
avís al número de telèfon 963 
527 080.

Plànol d'ubicació dels con-
tenidors de restes vegetals: 
http://qgiscloud.com/tetma/
Godella_poda_v2/mobile.

Godella, a 
l'avantguarda 
de la recollida 
de residus a la 
Comunitat

Plànol d'ubicació dels contenidors de restes vegetals.

CONTENiDORS DE RESTES VEGETALS

imelsa conclou la primera fase de 
la neteja del parc de la Devesa

lParCs i jarDins
Les brigades forestals de l'empresa 
pública de la diputació de València, 
imelsa, han realitzat les tasques de 
neteja i desbrossament en la parcel·la 
que ha adquirit l'ajuntament després 
de l'acord amb la congregació del Sa-
grat cor per la sentència expropiatò-
ria del parc de la devesa de Godella. 
«Es tracta d'una primera fase en què 
només hem retirat els arbres caiguts, 
morts i perillosos», segons van expli-
car des de l'empresa depenent de la 
diputació de València.

La vicegerent de l'entitat, agustina 
Brines, havia visitat la zona el passat 

mes d'octubre amb l'alcaldessa Eva 
Sanchis, el coordinador general de les 
brigades forestals d'imelsa, un coor-
dinador de zona i tècnics municipals 
de Godella. Brines va destacar que «es 
tracta d'un paratge de gran valor bo-
tànic, paisatgístic i cultural, per la qual 
cosa es farà una neteja selectiva».

Sanchis, per la seua banda, va 
agrair «la predisposició d'imelsa, i la 
sensibilitat de la diputació de Valèn-
cia per a escometre aquest treball 
sense la col·laboració de les qual 
hauria sigut impossible fer en aquests 
moments per qüestions pressupos-
tàries».

Presentació de la campanya, contenidor de restes vegetals i codi del plànol d'ubicació.
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lDia De l'arbre

Godella es va bolcar en la 
commemoració del Dia de 
l'Arbre, en la qual van par-
ticipar desenes de persones 
i es van plantar més de 250 
exemplars d'arbres.

Pins, carrasques, xi-
prers, llentiscles... Diumen-
ge 31 de gener, la celebració 
del Dia de l'Arbre va viure 
una jornada de festa en la 
qual grans i menuts van te-
nir l'ocasió de plantar cen-
tenars d'arbres d'aquestes 
espècies en tres zones de la 
localitat simultàniament: a 
la plaça d'Enric Cullel (parc 
del Molí), al carrer de Ra-
món y Cajal (al costat del 
Poliesportiu Municipal) i al 
carrer dels Traginers (a la 
zona de l'EPLA).

«Estem molt satisfets 
perquè aquest matí s'han 
complit tots els objectius 
que ens havíem proposat –
va comentar la regidora de 

Medi Ambient, irene Fer-
ré–; ha sigut una jornada 
educativa, divertida, molt 
participativa i, sobretot, 
compromesa, ja que ací ha 
nascut el vincle entre l'ésser 
humà i l'arbre vist que, per-
què aquest cresca, cal cui-
dar-lo». Fins i tot molts dels 
arbres que es van plantar 
van ser batejats amb el nom 
del seu cuidador.

«Vull agrair la col·labora-
ció a totes les persones que 
han participat en l'acte, tre-
balladors de l'Ajuntament, 
jardiners i voluntaris de la 
Regidoria –va concloure 
Ferré– perquè ells han fet 
possible que avui a Godella 
puguem tenir una millor 
qualitat de vida».

La primera vegada que es 
va celebrar la festa de l'arbre 
al món va ser en l'any 1805 
a la localitat extremenya de 
Villanueva de la Sierra (Càce-
res), una iniciativa guda pel 
pàrroc Ramón bacas Roxo.

lseguiment

L'Ajuntament de Godella 
ha engegat uns nous proto-
cols de seguiment dels con-
tractes que té signats amb 
les empreses proveïdores 
dels diferents serveis que 
hi presten. Els departa-
ments responsables estan 
confirmant si s’estan com-
plint les condicions i infor-
mant de les possibles irre-
gularitats o millores que 
s'ofereixen. Fruit d’aquest 
control, entre altres coses,  
han aflorat 7.000 euros 
de l'empresa de l’aigua. 
«En aquests protocols vo-
lem incoporar la ciutada-
nia –comentà l'alcaldessa, 
Eva Sanchis–, perquè hem 

de traure tot el profit a 
aquests contractes». Per 
exemple, l'empresa Tetma 
ofereix una recollida domi-
ciliària del fem a persones 
amb mobilitat reduïda. «És 
un servei que ens sembla 
molt interessant i que està 
recollit en el contracte. A 
més, l'empresa està prepa-
rada per a realitzar-lo però 
no s'aprofita així que, si 
algú té aquesta necessitat, 
el convidem a telefonar a 
l'Ajuntament i pujaran fins 
a sa casa per arreplegar-li 
el fem». A més, s’instal·la-
ran contenidors als col·le-
gis per recollir l'oli i els 
diners que s’arrepleguen 
es bescanviaran per vals 
per a material escolar.

Més de 250 arbres es 
van plantar a Godella

Els contractes, sota la 
lupa de l'Ajuntament

El grup de persones participants de la zona del Poliesportiu.

lsubvenCions

A iniciativa de l'alcaldessa de 
Godella, Eva Sanchis, l'Ajun-
tament de Rocafort va aco-
llir, el passat mes de febrer, 
una reunió per a avançar en 
el Pla Estratègies de Desen-
volupament Urbà Sostenible 
i integrat (DUSi) per a l'Horta 
Nord.

Els regidors de l'Ajunta-
ment de València –delegats de 
les àrees d'Agricultura, Horta 
i Pedanies i de Participació 
respectivament–, Consol Cas-
tillo i Jordi Peris; l'alcaldessa 
de Rocafort, Amparo Sampe-
dro, i el tinent d'alcalde de 
burjassot i diputat de Coope-
ració Municipal, Emili Altur, 
van participar en l'encontre 
en què es plantejaren les ba-
ses d'un ambiciós projecte, al 
qual es podria sumar Montca-
da, per a desenvolupar una 
política comuna en la zona 
i que optaria a unes ajudes 
europees de fins a 15 milions 
d'euros, dels quals, la meitat, 
els finançaria la UE.

Els fons europeus per a 
entitats locals destinats a 
aquests projectes arribaven 
a un import de 731 milions 
d'euros. La major part dels 
quals s'havia de consumir en 
la primera convocatòria, que 
es va obrir a la fi del 2015, en-
cara que no es van consumir 
íntegrament. La resta –més 
del 30 %– queda a la dispo-
sició de les iniciatives que es 
presenten en aquesta segona 
convocatòria, per a la qual 

Godella no ha dubtat a po-
sar-se al capdavant d'aquest 
grup de municipis i liderar 
les reunions. En aquesta pri-
mera presa de contacte, es 
van tractar algunes qüestions 
puntuals com la de facilitar 
la creació d'espais perquè els 
agricultors puguen fer con-
serves dels seus excedents i 
canals de comercialització de 
curt abast i en el paper ocu-
pacional que podria tindre el 
projecte.

També es va incidir en la 
necessitat de cercar estratègi-
es de desenvolupament urbà 
sostenible i integrat, i no ac-

tuacions o operacions espe-
cífiques no integrades en un 
context més ampli. «Cal avan-
çar cap a un concepte més 
flexible i integrador d'«àrea 
urbana» –va assenyalar l'alcal-
dessa de Godella, Eva Sanc-
his–, i haurem de comptar 
amb un conjunt d'indicadors 
d'avaluació i seguiment que 
serviran per a valorar el grau 
de consecució dels objec-
tius de l'estratègia. Aquesta 
envergadura sobrepassa les 
possibilitats d'un sol municipi 
i per això entenem que seria 
interessant compartir esfor-
ços, recursos i beneficis».

Godella abandera el 
pla estratègies dUsi

L'ajuntament de Rocafort va acollir la reunió.

lLa Regidoria de Sanitat va organitzar, el pas-
sat 2 de març, una xarrada informativa sobre 
les conseqüències que poden tindre les pica-
des del mosquit tigre per a la salut pública. El 
coordinador de Sanitat Ambiental de la Con-
selleria, José Vicente Martí boscà, va explicar 
les mesures de prevenció que cal prendre per 
evitar la proliferació d'aquesta espècie invaso-
ra de mosquit i va informar de la intervenció 
de la Direcció General que no es produeix fins 
que no hi ha un risc real per a la salut pública. 

L'amenaça del 
mosquit tigre

lL’Ajuntament de Godella ha encetat recent-
ment tres expedients sancionadors per aban-
donaments i venda il·legal d'animals. Eixe ha 
sigut un dels detonants perquè s'encete una 
campanya de conscienciació i informació als 
propietaris d'animals. Segons la Llei 2/2008 
de protecció d'animals, els animals domèstics, 
a més de tindre el xip identificatiu, han d'estar 
censats, un procés que és obligatori i que molt 
pocs diutadans han complimentat a pesar que 
és completament gratuït.

abandonament 
d'animals
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lPrevenCió

L’Ajuntament de Godella, 
per tal de garantir la higiene 
i salubritat dels espais pú-
blics, disposa d'un sistema 
per al control de les diferents 
plagues amb incidència als 
espais públics del municipi. 
La xarxa de clavegueram, 
una de les infraestructures 
comunes més susceptible de 
ser hàbitat de reproducció 
de plagues, té un sistema de 
neteja, desinsectació i des-
ratització amb programació 
periòdica. Actualment es fan 
quatre actuacions ordinàri-
es a l'any de tot el sistema, a 
més de les actuacions puntu-
als i revisions que es puguen 
derivar sempre que es pro-
dueix un avís o per a zones 
especialment conflictives. 
Després de la que es va rea-
litzar entre el 21 de gener i el 
2 de febrer, les pròximes ac-
tuacions estan previstes per 
a les setmanes del 18 al 29 
d'abril, del 18 al 29 de juliol i 
del 17 al 28 d'octubre.

«Estes actuacions però 
perden la seua eficàcia si en 
els espais privats (arquetes 
de registre internes, patis co-
muns, baixants, soterranis, 
etc.) no es realitzen també 
les actuacions necessàries 

–han assegurat des del De-
partament de Medi Ambient 
de l'Ajuntament–; una possi-
bilitat d’augmentar l’eficàcia 
de les actuacions és fer coin-
cidir-les amb les que han de 
realitzar-se per part de les 
comunitats de propietaris en 
cada edifici, casa particular o 
urbanització».

PANderOLes
Actualment les poblacions 
de panderoles (Periplaneta 
americana) en alguns llocs 
concrets és la problemàtica 
més estesa, no només per 

la seua capacitat de repro-
ducció, mobilitat i dificultat 
tècnica per al control sinó 
també pel rebuig que suscita. 
Puntualment existeixen pro-
blemes amb poblacions de 
rosegadors que s’aprofiten 
d’espais deshabitats o ter-
renys propicis.

L'àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament s'ha posat a 
la disposició de la ciutadania 
«si durant la resta de l'any es 
produeix qualsevol incidèn-
cia per fer revisió, i tracta-
ment si s’escau, de les zones 
afectades». 

el control de les 
plagues, un treball 
compartit

Un tècnic realitza tasques de control del clavegueram.

lmúsiCa

El Mercat de Venda Directa 
va celebrar l'arribada de la 
primavera, una mica abans 
d'hora, amb dos concerts 
d'allò més adients per a 
l'ocasió. EG&M i El Cifu ame-
nitzaren el matí de la plaça 
de l'Ermita en un dia quasi 
estiuenc en què la formació 
valenciana va fer de telone-
ra de si mateixa ja que els 
músics d'EG&M són, a més, 
els membres de la banda 
del cantautor valencià Ser-
gio Cifuentes Sánchez, qui 
va presentar algunes de les 
seues últimes composicions. 
No va faltar, per descomptat, 
el Que llegue la primavera ni 

d'altres, amb missatges més 
malencòniosos com ara Que 
no te rindas i Por un rulo. 

Ricardo Esteve, produc-
tor del disc i guitarrista, 
Rober Molina (baix) i Jesús 
Gimeno (percussió) acompa-
nyaren aquest singular can-
tant del flamenc modern de 
Russafa. De fiera en fiera és 
el títol del seu primer disc 
d'estudi, un treball personal, 
amb fusions de folk valencià 
i flamenc en què incorpora 
algun dels temes de la seua 
maqueta anterior Más cerca 
del suelo que del sofá com 
ara Enric Tàrrega, una can-
çó en què el cantautor d'ori-
gen manxec s'atreveix també 
amb el valencià.

lagriCultura

La Regidoria de Medi Ambi-
ent i Agricultura ha obert un 
nou procés de cessió de par-
cel·les als horts de La Cos-
collosa. Les persones inte-
ressades poden informar-se 
directament en el Departa-
ment, a la segona planta de 
l'Ajuntament, o mitjançant el 
correu electrònic agricultu-
ra@godella.es. 

Ja se superen les 150 par-
cel·les cultivades amb aques-
ta iniciativa que va engegar 

el consistori ara fa sis anys i 
que no només va ser pionera 
a la Comunitat Valenciana si-
nó que s'ha copiat en moltes 
altres localitats.

L’Associació d’Horts Mu-
nicipals la Coscollosa s'en-
carrega d'organitzar els usu-
aris de les esmentades par-
cel·les per tal de garantir les 
obligacions derivades dels 
usos i serveis comuns, així 
com de servir d'eina d’inter-
locució amb l’Ajuntament de 
Godella. En l'actualitat són 
vora 250 socis.

La primavera porta 
la música al Mercat

L'Ajuntament ofereix 
nous horts d'oci

El cifu i Ricardo Esteve actuaren en la Festa de la Primavera.

horts de la coscollosa.

altres mesures de prevenció 
preses per medi ambient
lL'ajuntament també realitza mensualment un tractament 
amb producte larvicida per al control del mosquit comú i del 
mosquit tigre en les zones on s’acumula l’aigua, especialment 
als embornals i procedeix periòdicament a realitzar els tracta-
ments de control i prevenció de la legionel·losi. aquests trac-
taments tenen com a finalitat assegurar la neteja i desinfecció 
dels sistemes d’aigua freda de consum humà i aigua calenta 
sanitària de les instal·lacions dels centres esportius (pavelló i 
poliesportiu) i dels centres educatius (cp El Barranquet i cp 
cervantes) així com de la xarxa de reg per aspersió dels jar-
dins públics. a més junt als tractaments i la posterior presa de 
mostres i analítica es realitza la revisió de les instal·lacions del 
sistema d’aigua freda de consum humà i aigua calenta sanità-
ria, revisió que es realitza amb una periodicitat trimestral.
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lsubvenCions

El Pla d'inversions sostenibles 
de 71,2 milions d'euros que va 
aprovar la Diputació el passat 
mes de setembre va perme-
tre que Godella es beneficiara 
d'una partida per a inversions 
de prop de mig milió d'euros.

Els projectes contrarellotge 
que s'hi van proposar, majori-
tàriament, ja s'han executat o 
estan en vies de finalitzar-se. 
Entre els acabats, es troba la 
instal·lació i millora de l'enllu-
menat públic amb llums led en 
diferents zones de la localitat. 
Per fer-ho, s'han substituït 700 
llums VSAP (vapor de sodi d'al-
ta pressió), de 100 i 150 W, per 
leds de 45 W, en la xarxa de 
l'enllumenat públic. També als 
centres municipals com, per 
exemple, els col·legis Cervan-
tes i El barranquet, Xicranda, 
Serveis Socials, el Poliesportiu 
i el Pavelló, s'ha substituït la 
il·luminació per leds. Una al-
tra de les actuacions que es va 
iniciar en les últimes setmanes 
del passat any i ja està comple-
tada és la millora dels parcs de 
la localitat, que han sigut repa-

rats i actualitzats, en part amb 
els fons del pla d'inversions 
sostenibles de la Diputació de 
València i, en part, amb recur-
sos propis –pressupostos par-
ticipatius– amb els quals s'han 
incorporat 42 bancs, 7 taules 
de picnic i 3 fonts. A més, s'han 
reparat i millorat jocs infantils i 
s'han instal·lat jocs saludables i 
cartells explicatius.

Una de les partides amb ma-
jor assignació en el Pla (75.000 
euros) era la del projecte de 
connexió del centre de trans-
formació de Villa Teresita amb 
el casc urbà, que ha permès 
solucionar els problemes de 
punts alts de consum d'energia 
elèctrica en el centre històric 
de la localitat. S'ha millorat el 
centre de transformació de Ser-
veis Socials per crear una xar-
xa que permet compensar els 
pics de consum d'aquesta zona 
amb l'altre centre de transfor-
mació. A més, aqueixes obres 
han permès que es canalitze 
amb fibra l'Ajuntament i Villa 
Teresita (obra inclosa en aquest 
pla, el cost de la qual ascendia 
a 17.184 euros més), la qual co-
sa reduirà costos d'internet, la 

centralització del manteniment 
i la gestió de la informació des 
de l'Ajuntament.

La reparació i reforma en 
edificis municipals (Pavelló 
Municipal, Villa Teresita i Xi-
cranda) és l'altre gran capítol 
quant a les actuacions plante-
jades (84.000 euros). Al Pave-
lló s'està intervenint per evitar 
que entre l'aigua, en episodis 
grans de pluja, millorant els 
desguassos de les cobertes. A 
Xicranda es canviarà la imper-
meabilització d'una part de la 
coberta per a eliminar les gote-
res puntuals. A més, es realitza-
ran actuacions per millorar el 
manteniment de les cobertes 
amb escales que uniran les di-
ferents cobertes. Finalment, a 
Villa Teresita es col·locarà una 
altra escala per a l'evacuació 
d'emergència.

60.000 euros van ser els 
pressupostats per a solucionar 
els problemes d'acumulació 
d'aigües del carrer de l'Escor-
xador i del Camí de Camarena. 
En el primer cas, es reurbanit-
zarà l'accés perquè l'aigua de 
pluja evaqüe fins a la sèquia 
per gravetat, eliminant el graó 

que bloqueja l'aigua. Al camí de 
Camarena s'arreglarà el ferm i 
s'eliminaran els enderrocs.

El sistema d'extinció d'in-
cendis, la instal·lació de pa-
nells digitals destinats a la pro-
moció d'activitats i la compra 
de llicències de programes 
informàtics per a la tramitació 
de nòmines i per a la gestió 
d'incidències, són alguns dels 
serveis que s'han incorporat a 
l'Ajuntament i que en breu es-
taran disponibles després d'ha-
ver-se dut a terme una primera 
fase de mapificació, instal·lació 
i configuració. A continuació, 
es realitzaran sessions forma-
tives per als treballadors i es 
testaran abans de posar-los en 
marxa. Sí que estan ja execu-
tades i habilitades per a l'ús 
les actuacions per a millorar la 
senyalització exterior, la reno-
vació del reg i la millora de les 
zones enjardinades, la neteja 
del barranc i d'alguns camins, 
i la compra de projectors per al 
Capitoli, que han permès recu-
perar el cinema a Godella.

Aquest Pla ha sigut fruit 
del romanent que va trobar 
el nou equip de govern de la 
Diputació i els projectes que 
es van acollir s'havien d'adju-
dicar abans de final d'any per 
a evitar que els diners con-
signats tornaren a la corpo-
ració provincial i s'hagueren 
de destinar, com estableix la 
legislació, a amortitzar deu-
te. Els municipis de més de 
1.500 habitants –com és el 
cas de Godella– van tenir una 
consignació de 35,88 euros 
per habitant, motiu pel qual 
Godella va rebre 470.000 eu-
ros, que va destinar a diferents 
propostes, plantejades de for-
ma 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 ciu-
tadania 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 pressupos-
tos», va comentar l'alcaldessa 
de Godella, Eva Sanchis.

CONVeNI sINGuLAr AmB dIPu-
tACIÓ 2015-2016
D'altra banda, Godella es be-
neficiarà d'un conveni singu-
lar signat amb la Diputació a 
la fi de 2015 per millorar els 
camins rurals i calmar el tràn-
sit. Es tracta d'una subvenció 
de 143.000 euros que l'Ajunta-
ment destinarà a realitzar una 
rotonda al carrer de les Acàci-
es amb l'Ermita Nova i, amb el 
sobrant, a afegir passos elevats 
i pilons; a més, part d'aqueixa 
partida s'aprofitarà per a arre-
glar alguns camins rurals de la 
localitat.

El Pla d'inversions de 
Diputació veu la llum

El canvi de l'enllumentat ha sigut una de les inversions de major envergadura. Foto: Toni García.

el ple ratifica 
la declaració 
del Cuma 
contra Port 
mediterrani
l Els vots a favor de Com-
promís, PSPV-PSOE, Can-
viem Entre Tots (CET) i 
Esquerra Unida (EU), van 
permetre que fóra aprova-
da la declaració del Con-
sell Sectorial d'Urbanisme 
i Medi ambient (Cuma) 
sobre l'Actuació Territo-
rial Estratègica (ATE) Port 
Mediterrani que està pre-
vista al terme municipal 
de Paterna.

L'informe emès pel 
CUMA no va comptar amb 
el suport del Partit Popu-
lar ni de Ciutadans que 
van votar en contra del 
text que considera que 
la informació de l'afecció 
del projecte al municipi 
de Godella així com la ne-
cessària consulta a la seua 
ciutadania van resultar 
errònies, incompletes o 
deficients.

A més, segons el Con-
sell Sectorial d'Urbanis-
me i Medi ambient, L'ATE 
Port Mediterrani no està 
justificat en molts aspec-
tes com l'interès general, 
la localització selectiva 
i el respecte al paisatge i 
medi ambient existents. 
En aquest sentit, l'infor-
me assegura que s'han de-
tectat fins a 188 espècies 
vegetals diferents, 13 de 
les quals estan cataloga-
des com a flora singular 
i dues tenen protecció 
especial per ser espècies 
vulnerables; i fins a 192 
espècies d'animals.

Per tant, i seguint la re-
comanació del CUMA, el 
ple va ratificar l'oposició 
a l'actuació prevista i va 
demanar la desestimació 
i retirada de la declaració 
d'ATE per al Port Mediter-
rani.

A nivell autonòmic, els 
grups del PSPV, Compro-
mís i Podem de les Corts 
Valencianes van rebutjar 
una proposta del PP per 
a tramitar «amb la major 
celeritat possible» l'Actua-
ció Territorial Estratègica, 
mentre que Ciutadans es 
va abstindre.

Urbanisme 

El pavelló ja ha estrenat el nou enllumenat i els nous jocs, bancs i taules ja hi són als parcs.
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cultura

lPatrimoni

Prop de dues hores de recor-
regut històric per algunes 
de les figures que justifiquen 
l'axioma de «Godella, bressol 
d'artistes», tatuat en l'essència 
del poble, conformen el docu-
mental íntegre que va estrenar 
la Regidoria de Cultura al tea-
tre Capitoli.

La productora La Cosecha, 
formada per Alba Pascual i 
Carlos Daniel Gomero, va ser 
l'encarregada d'elaborar-lo 
durant els sis llargs mesos en 
els quals van arreplegar testi-
monis d'artistes i artesans de 
totes les edats, disciplines i 
estils. Palmiters, pirotècnics, 
músics, pintors, cineastes, dis-
senyadors, escriptors...

«Camí vell. Godella bres-
sol d'artistes» col·loca en el 
primer plànol les persones 
que construeixen Godella, les 
que hi donen forma. Vicen-
te i Ricardo Caballer, Ramón 
Cardo, Joan Enric Lluna, Apa, 
Arrop i Tallaetes, els germans 
Polo, els germans Fuentes, els 
germans Giner, els germans 
inclán, els germans Mor, els 
germans benlloch Alonso, 
José Vicente Vergara, Vicen-
te Castillo, Juan Lluna, Pablo 
Rus, MacDiego, Pepe Gimeno, 
Encarna Monteagudo, Xavi 
Llorens, Manolo Valls, Elma i 
Perico Sambeat, Remi Hueso, 

Enedina Lloris, Josep Ferri-
ol, Vicente benlloch, Miguel 
Gago, Vicent Costa, Xema Se-
nabre. «...i no hi són tots», tal 
com reconeixia la responsable 
de l'Àrea, Tatiana Prades.

La iniciativa va ser corona-
da amb una exposició comis-
sariada per Moisés Alcañiz i 

Ximo Vidal, que s'inaugurà 
instants després de la projec-
ció del documental al Centre 
d'Art Villa Eugenia i que arre-
plegà la tradició artística i ar-
tesanal de Godella. «Gràcies 
per tenir en un raconet del 
vostre cor el poble de Gode-
lla. Som un poble humil, no 

tenim grans construccions 
turístiques, ni som un poten-
cial industrial, però us tenim 
a vosaltres», va concloure 
Prades, qui va confirmar que 
s'està treballant en una versió 
reduïda del documental per a 
publicar-la en els canals soci-
als de l'Ajuntament.

Godella es retroba 
amb si mateixa

El capitoli es plena per assistir al Documental realitzat per La cosecha i produït per la Regidoria de cultura.

alguns dels artistes locals conversen a la inauguració de l'exposició.

Obres de l'exposició, i diferents moments del documental amb Lluna, castillo i vicent costa.

EL DOCUMENTAL «CAMí VELL, GODELLA bRESSOL D'ARTiSTES» OMPLí EL CAPiTOLi

teatre a 
benefici de la 
música

«La casa de Bernarda alba».

lEl grup de teatre de l'As-
sociació d'Antics Alumnes 
del Sagrat Cor va oferir, el 
passat 13 de març, la seua 
particular revisió de l'obra 
de Federico García Lor-
ca, «La Casa de bernarda 
Alba», que va estar dirigida 
per Vicente Sanz. Els joves 
actors van transmetre els 
trets de l'Espanya profunda 
de principis del segle XX. 
El donatiu de cinc euros de 
l'entrada va anar a benefici 
de l'Associació d'Amics de 
la Música de cambra.

Cine i pintura, 
al cicle del 
taller de l'ePa

lEl Taller de Pintura de 
l'EPA continua amb la 
seua iniciativa audiovisu-
al, cine@pintura, amb l'ob-
jectiu de fomentar la cul-
tura pictòrica més enllà de 
la seua pràctica. El cicle de 
cinema sobre artistes plàs-
tics ha dut a la sala de Villa 
Teresita a Lech Majewski, 
amb El molí i la creu (2011), 
Ed Harris i els últims 10 
anys de la vida i l'obra de 
Jackson Pollock (1912-1956) 
amb Pollock (2010). 

Les pròximes projec-
cions previstes són Bas-
quiat (1996), de  Julian 
Snachbel, que es passarà 
el dimecres 13 d'abril, a 
les 17.30 hores i El sol del 
membrillo, l'obra de Víctor 
Erice (1992) que es basa en 
el procés de creació d'un 
quadre pel pintor espa-
nyol Antonio López. L'en-
trada a totes les pel·lícules 
és gratuïta.
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lmúsiCa

El duo format per Maria Arnal 
i Marcel bagés serà l'encarre-
gat de posar punt i a part al Ci-
cle de Música Folk en valencià 
de Godella. El concert tindrà 
lloc a Villa Eugenia el dissab-
te 16 d'abril a partir de les 20 
hores i serà l'últim d'aquesta 
primera entrega del cicle que 
ha dut a l'escenari del Capitoli 
Carles Dénia, Apa i Al Tall –en 
forma de documental. Arnal i 
bagés basen el seu treball en 
la remescla de músiques de 
tradició oral, adaptant can-
çons antigues que es canta-
ven al carrer, sotmeses a un 
procés metamòrfic constant 
que es transmetia d'uns a al-
tres, de poble en poble i de 
generació en generació.

La parella artística apro-
fitarà la cita de Godella per 
presentar el seu segon EP Ver-
bena, recentment publicat. 
Aquest treball és la continua-
ció de l'anterior disc de curta 
durada titulat Remescles, aco-
ples i melismes. Les entrades 
ja es poden adquirir al Centre 
Cultural Xicaranda i a través 
de la pàgina web www.ins-
tantticket.es. El preu és de 8 
euros –6 euros reduïda. 

Maria Arnal i Marcel bagés 
agafaran així el relleu a Al Tall 
i a Apa que havien estat el bi-
nomi del segon concert del 
Cicle. El documental Sempre 

Al Tall, dirigit per Josep Pi-
tarch i produït per la Univer-
sitat de València, a través del 
seu Taller d'Audiovisuals va 
ser coronat amb un concert 
del cantador local Josep Apa-
ricio, Apa, qui aprofità l'oca-
sió per a presentar, davant el 
seu públic, alguns dels temes 
nous que incorporarà en el 
seu pròxim disc.

CArLes déNIA
Tot va començar amb Carles 
Dénia i La Nova Rimaire que 
havien sigut els responsables 
d'inaugurar el Cicle de Músi-
ca Kolk amb L'home insomne. 
En l'espectacle, Carles Dé-
nia se submergí de nou en 

el repertori popular per a 
nodrir-se, una vegada més, 
de l'essència musical valen-
ciana, i sotmetre's voluntà-
riament als cànons tradicio-
nals per oferir un treball que 
destil·là llibertat pels quatre 
costats. Una obra moderna, 
transgressora, per reviure la 
tradició. Seguidilles, mala-
guenyes, albades, jotes, fan-
dangos i cant d'estil… sona-
ren en la veu i en les cordes 
de Carles Dénia (cant i guitar-
ra), que estigué acompanyat 
per Vicent Carrasco (guitarra 
i guitarró), Cristóbal Rentero 
(guitarró i guitarra), Paco Lu-
cas (bandúrria i llaüt) i Carlos 
Lucas (bandúrria).

maria arnal tancarà el cicle 
de música Folk en Valencià

Maria arnal i Marcel Bagés. apa va oferir el segon concert del cicle.

carles Dénia, en un moment de la seua actuació.

lEls cors de la Vila i Lambert Alonso 
van oferir un concert benèfic en favor 
de la Plataforma de Solidaritat Ciuta-
dana el passat 12 de març. El cor dirigit 
per José Tomás Poveda va ser el primer 
a actuar amb clàssics del seu repertori 
com Moon River, La Gavina i Yo te diré, 
entre altres i l'acompanyament al piano 
de Andreu Soler. A continuació, la for-
mació dirigida per Josep Manel Campos 
va cantar temes com ara l'Amatemi, ben 
mio, Solitude i un recull de La Missió...

concert benèfic 
per la Plataforma

lEl passat mes de gener, va tindre lloc 
al teatre Capitoli el ii Festival de big 
bands organitzat pel Casino Musical de 
Godella. En aquesta ocasió va ser la Re-
quena big band Jazz Ensemble la que va 
visitar Godella després que, en el primer 
festival, celebrat el 8 de març de 2015, 
la big band local compartira escenari 
amb la Jazzbona big band de la Pobla de 
Vallbona. Els primers a eixir a l'escenari 
van ser els utielans mentre que els gode-
llencs van tancar la vesprada.

Festival de big 
bands a Godella

lEl Capitoli va enregistrar un ple quasi 
absolut el passat 6 de març per assistir 
al Festival Comarcal de bandes de Mú-
sica de l’Horta Nord, organitzat per la 
Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana. En aquesta oca-
sió, la formació convidada va ser la ban-
da simfònica de Rocafort, dirigida per 
Juan José Catalá borrás, que va actuar 
en primer lloc. Finalment li va prendre 
el relleu la banda del Casino Musical, 
amb Raúl Martín Torres al capdavant.

visita de la Banda 
de Rocafort

lEls músics Pablo Mor Lillo i Jesús 
Martínez López presentaren el seu 
treball, el passat 12 de març, en un 
concert en el qual la marimba va ser 
la gran protagonista. El Centre d'Art 
Villa Eugenia acollir aquests dos joves 
virtuosos que van fer un recorregut 
panoràmic per la història de la música 
amb obres de Johann Sebastian bach, 
Anna ignatowicz-Glinska, Emmanuel 
Séjourné i Nebojsa Jovan zivkovic, en-
tre d'altres.

La marimba de 
Mor i Martínez
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lmusiCal

Més de 500 persones es van 
congregar a les portes del 
teatre Capitoli per assistir a 
l'espectacle musicohumorís-
tic de la companyia Almasoul 
Stradivarias.

isaac M. Pulet (violí), iria 
A. Prada (viola), irene Rouco 
(violoncel) i inma Pastor (con-
trabaix) aterraven a Godella 
amb l'aurèola i les expectati-
ves generades per les bones 
crítiques recollides en tea-
tres de tot Espanya i no van 
defraudar. Els jocs còmics, 
la interacció amb el públic i, 
sobretot, la música, van con-
vèncer els presents, els quals 
van agrair, amb una sonora 
ovació i alçats en peus, els ar-
tistes que van oferir l'inusitat 
però valorat espectacle.

Les reaccions no es van fer 
esperar: «Molt bé, tot l'equip 
organitzador... Vam ser-hi i 
ens va encantar. Enhorabona. 
Passàrem una estona estu-
penda, i que seguisca, perquè 
ens encanta que aquesta clas-
se d'espectacles tornen a Go-
della. bravo!», va comentar 
una de les persones que hi va 
assistir.

«Ens ho hem passat geni-
al! Ha estat fantàstic, quina 
actuació! M'imagine les hores 
de treball que hi ha darrere. 
Enhorabona! Gràcies per por-
tar-los», va afegir una altra 

de les persones del nombrós 
públic.

«Ha estat genial. Ha sigut 
un gust veure el Capitoli ple 
en una actuació forana. Grà-
cies i enhorabona als respon-
sables per haver-los contrac-
tat!», rematà un tercer.

i, més pragmàtica, va tan-
car els comentaris una quarta 
persona: «Una estona molt 
agradable, un espectacle ori-
ginal i divertit, assequible i 
prop de casa, què més es pot 
demanar?».

Les quatre dives i –virtu-
oses–, dirigides per Eduardo 

Ortega Egea, van arrancar 
somriures, quan no rialla-
des, amb les seues històries 
de mim, la seua competi-
ció amorosa pel «generós 
voluntari» del públic i amb 
les seues lluites de gelosia, 
seducció, glamur i humor. 
Molt d'humor. i entre riure 
i sorpresa, Schubert, Stevie 
Wonder, Rossini, Queen, Per-
golesi, The Platters, beetho-
ven... Amb un final apoteòsic 
en el qual d'un sol contrabaix, 
tocat a vuit mans, van traure 
una versió exacta de l'Every 
breath you take de The Police.

les «stradivarias» 
omplin el capitoli

La formació interpreta l'Every breath you take.

lCinema

El jove cienasta godellenc 
bruno Martínez va presentar 
recentment el seu segon pro-
jecte audiovisual després de la 
història de ficció Protocolo B, 
que va veure la llum el passat 
any 2015. 

El director i músic local va 
estrenar en internet Su nombre 
es Jaime, un gir de 180 graus 
a la seua anterior producció, 
amb la història fictícia –però 
versemblant– d'un homeless, 
Jaime (Miguel ballesteros), 
que pateix, actua i viu sota la 
banda sonora de Los de Mar-
ras, i també en gaudeix. Sara 
Cutillas tanca el triangle del 
film amb una direcció d'art i 
fotogràfica excel·lent.

«La veritat és que tot va 
sorgir l'estiu passat –comenta 
bruno Martínez–, Sara i jo pen-
sàrem fer alguna cosa relacio-
nada amb les persones sense 
llar però amb un enfocament 
optimista, malgrat les dificul-
tats, és clar...» Així és com es 
va engendrar la història de Jai-
me. «La idea era reflectir allò 
positiu de la vida, demostrar 
que cal seguir lluitant per un 
mateix, pel seu futur i per les 
persones que comparteixen 
aqueixa situació».

Miguel ballesteros, que 
ja havia participat en un clip 
de Los chikos del Maíz, dóna 
vida al protagonista i es s'en-
trega al missatge positiu de la 
història. 

Bruno Martínez i «Su 
nombre es Jaime»

Un moment de la gravació del documental.

lart

El Paranimf de la Universitat 
de València va acollir l'acte 
institucional de lliurament de 
la Medalla de la Universitat de 
València, a títol pòstum, a An-
dreu Alfaro, en el marc de la 
presentació del llibre Andreu 
Alfaro. En torno a la escultu-
ra. Escritos y entrevistas, que 
han editat els professors José 
Martín Martínez i Evangelina 
Rodríguez Cuadros.

L'acte va ser copresidit pel 
rector de la Universitat, Es-
teban Morcillo, i el president 
de la Generalitat, Ximo Puig. 
També van assistir-hi els con-
sellers Vicent Soler, Vicent 
Marzà i Manuel Alcaraz, així 
com la regidora de Cultura de 
l'Ajuntament de Godella, Tati-
ana Prades. En el transcurs de 

la sessió, els tres fills d'Alfaro 
van rebre la màxima distinció 
de la Universitat de València.

El Consell de Govern de 
la Universitat de València va 
acordar el dia 5 d'abril de 2011 
la concessió, a títol pòstum, 
de la Medalla de la institució 
a Andreu Alfaro Hernández –
qui va triar Godella per instal-
lar-hi el seu taller, on encara 
s'hi troba– en atenció «als re-
llevants mèrits que concorren 
en la persona de l'escultor, les 
seues aportacions artístiques, 
la seua prolífica producció, 
de projecció internacional, i 
el seu impacte en les arts del 
seu temps, així com el seu 
compromís amb la cultura va-
lenciana».

Andreu Alfaro Hernández 
(València, 1929 – Rocafort, 
2012) va ser un artista de for-
mació autodidacta que va ini-
ciar la seua activitat expositi-
va al 1957 i va formar part del 
Grup Parpalló entre els anys 
1959 i 1961.

andreu alfaro rep, a títol pòstum, la 
medalla de la Universitat de València

acte de concessió de la medalla amb el president, Ximo Puig, Esteban Morcillo i familiars d'alfaro.

L'ESPECTACLE ECLèCTiC CONJUMiNÀ L'HUMOR AMb LA MúSiCA

AMb LA PARTiCiPACió DE LOS DE MARRAS

cultura
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lliteratura

Els llibres ixen de fira en cer-
ca dels seus lectors i lectores. 
Amb aquest esperit de troba-
da naix La Fira dels Llibres 
que tindrà lloc del 8 al 10 
d'abril en el centre d'art Villa 
Eugenia de Godella. Els lli-
bres com a nusos socials amb 
els quals propiciar vincles 
entre les editorials, el públic 
i els lectors i les lectores. Una 
fira centrada en dos eixos: 
la bibliodiversitat i l'ecolo-
gia editorial, una mirada a 
la pluralitat, l'heterogeneïtat 
i els bons hàbits al món dels 
llibres. Les editorials seran 
les protagonistes d'aquesta 
fira que naix amb l'objectiu 
de consolidar-se en el pano-
rama cultural autonòmic i 
estatal. La Fira dels Llibres 
comptarà amb la participació 
de les valencianes El Nadir, 
Denes, Drassana, El Caballe-
ro de la blanca Luna, Llitera, 
Milimbo i Sargantana, l'arago-
nesa Jekyll&Jill, la madrilenya 
Melusina i la catalana Pol·len 
Edicions. Les editorials parti-
cipants organitzaran  activi-
tats en les seues parades amb 
autors i autores dels seus ca-
tàlegs. Tota la programació es 
pot consultar en la web www.
lafiradelsllibres.com.

PrOGrAmACIÓ
La fira serà inaugurada el di-
vendres 8 d'abril a les 20.15 h 
en un acte en el qual també es 
presentarà l'exposició de po-
esia visual de l'escriptor Carles 
Cano. El dissabte (de 10 h a 20) 
h i el diumenge (d'11 h a 19 h) 
s'obriran al públic les portes 
de la fira, on seran els propis 
editors els que en les seues 
parades mostren, expliquen i 
embenen les publicacions dels 
seus catàlegs. A més, La Fira 
dels Llibres serà dinamitzada 
amb una programació d'acti-
vitats que el dissabte comp-
tarà amb l'espectacle infantil 
Joguines Màgiques de Roda-
mons Teatre (11 h); una con-
versa sobre l'art d'editar llibres 
amb Vicente Chambó, premi 
nacional d'Edició en 2008 i 
2013 (13 h); un dinar gastro-li-
terari de Pimentó Torrat amb 
menú extret de poemes de 
Vicent Andrés Estellés (14 h); 
la xarrada End Time books 
(homenatge a Jaime Ortega) a 
càrrec de Letra Salvaje Edici-
ons (17.30 h), i l'activitat Vinc a 
parlar del meu llibre, una pre-
sentació simultània en la qual 
cada autor participant tindrà 
150 segons per a presentar el 
seu llibre al públic assistent 

(19 h). Per al diumenge està 
programat el taller Geografia 
del conte de Milimbo Llibres 
(12 h), un dinar amb la Guia 
gastronòmica de la València 
migrant (14 h) i, ja a la vespra-
da, la xarrada Què lligen els 
nostres llibreters i llibreteres? 
amb la participació de les lli-
breries bartleby, Dadá i United 

Minds (17 h). La cloenda serà 
el diumenge a les 19.30 h amb 
el recital Esto no es vanguar-
dia, de Jesús Ge. 

La Fira dels Llibres és una 
iniciativa de les regidories de 
Cultura, biblioteca i Educació 
de l'Ajuntament de Godella 
i la revista d'art i pensament 
Bostezo.

Godella obri les portes 
al món dels llibres

cartell anunciador de La Fira.

Rodamons Teatre i Jesús Ge actuaran a La Fira.

carles cano inaugurarà la fita en què hi haurà tallers infantils.

lPlÀstiCa

L'artista godellenca Fina 
Fuertes inaugurà, dijous 10 
de març, una singular mostra 
predestinada a ser exposada 
a Villa Eugenia.

El Centre d'Art de la loca-
litat es va convertir en l'esce-
nari de la seua obra, dins i 
fora d'aquesta. Totes es diuen 
Eugenia va ser el títol que 
trià l'autora per homenatjar, 
a més, Henry Matisse. Dife-
rents tècniques i disciplines 
se sumaren per a completar 
un centenar de peces que es-
taran exposades al públic fins 
al diumenge 3 d'abril.

La inauguració va estar 
precedida per una exhibi-

ció de la Jove Companyia de 
Dansa Gerard Collins. Fina 
Fuertes és la primera d'una 
nissaga d'artistes que s'ha 
estès, amb els seus fills Ru-
bén i Carla, i que ha dedicat 
bona part de la seua vida al 
disseny gràfic, publicitari i, 
en una època més recent, al 
de joieria. També ha impar-
tit classes de dibuix i ha sigut 
professora de l'Escola Superi-
or de Disseny.

«He complit un somni –
va confessar Fuertes– ja que 
sempre vaig desitjar poder 
mostrar la meua obra en l'es-
pai per al qual va ser conce-
buda i vull donar-li les gràcies 
a totes les persones que ho 
han fet possible». 

lCinema

Amb Del revés, la Regidoria 
de Cultura va inaugurar la 
temporada de cinema del 
Capitoli després de dècades 
sense que es donara aquest 
ús al teatre godellenc. La 
iniciativa va ser acollida 
amb entusiasme i les 530 lo-
calitats es van ocupar amb 
famílies completes que van 
poder gaudir del cinema de 
forma totalment gratuïta. La 
segona de les pel·lícules que 
es van projectar va ser Sam-

ba, el film d'Eric Toledano 
sobre la immigració il·legal 
a França que discorre entre 
el drama i la comèdia.
L'última pel·lícula del primer 
trimestre va ser, de nou, una 
oportunitat per al públic 
més jove, La oveja Shaun. 
La programació en repren-
drà la regularitat després de 
l'estiu amb Minions, La can-
ción del mar i Home –per al 
públic infantil–, i Reality, Da-
llas Buyers Club, Her i bestias 
del sur salvaje, per a la resta 
d'amants del cinema.

Fina Fuertes 
homenatja les dones

Animació i comèdia en 
el retorn del cinema

Sanchis i Prades, acompanyen l'artista en la inauguració.

Projecció de «La Oveja Shaun».

DEL 8 AL 10 D'AbRiL, ATERRARÀ LA FiRA DELS LLibRES



bim  GodellaPrimer quadrimestre de 201612 Joventut i Biblioteca

Joventut i biblioteca

lliteratura

L'èxit de la primera edició 
del Concurs de Microrelats 
de Godella, al qual van pre-
sentar les seues obres de fins 
a 100 paraules més de 530 
persones, ha motivat que la 
Regidoria de biblioteca no 
solament reedite la iniciati-
va sinó que, en col·laboració 
amb la Regidoria de Promo-
ció del Valencià, n'incremen-
te la dotació.

«Volem aprofitar les siner-
gies d'aquest projecte que 
encaixa perfectament en la fi-
losofia d'ambdues regidories i 
que promou la creació literà-
ria i l'amor per la lectura i per 
les nostres dues llengües ofi-
cials» va comentar el regidor 
d'ambdues àrees, Joan Cardo.

En aquesta edició, les 
obres que es presenten po-
dran estar escrites en valencià 
o castellà, hauran de disposar 
d'un títol, de no més de 10 
paraules, i tenir un màxim de 
100 paraules en el cos del re-
lat. Podrà participar-hi qual-
sevol persona física, major de 
18 anys i resident a Espanya, 
i el termini de recepció dels 
microrelats començarà l'1 de 
febrer i acabarà el 4 de març 
de 2016, a les 14 h.

La decisió del Jurat es pu-
blicarà el dia 18 d'abril, dia 
en què es donaran a conèi-
xer els 50 relats seleccionats, 
els autors dels quals rebran 
un diploma acreditatiu i un 
exemplar del llibre publicat; 
la persona guanyadora en la 

categoria de llengua castella-
na, que rebrà 200 euros, i la 
guanyadora en valencià, que 
també rebrà 200 euros. A 

més, s'hi lliuraran cinc accès-
sits, premiats amb una targe-
ta regal per a bescanviar per 
llibres.

lliteratura

L'exdiputat d'Esquerra Unida 
a les Corts, ignacio blanco, 
va presentar el seu llibre Bo-
tiflers!! (balandra Edicions) 
al Casal Jove alMatadero de 
Godella, amb el regidor de 
Joventut i biblioteca, Joan 
Cardo, com a amfitrió i pre-
sentador.

Cardo va afirmar que el 
paper d'ignacio blanco en 
les Corts representava una 
«injusta paradoxa ja que su-
posava la caiguda d'Esquerra 
Unida a pesar que havia si-
gut el màxim assot del Partit 
Popular i responsable de la 
caiguda del règim del PP». En 
aquesta mateixa línia, igna-
cio blanco va assenyalar que 
se sentia molt orgullós del 
paper d'Esquerra Unida en el 
Parlament i considerava el re-
sultat del 24 de maig com «un 

fracàs electoral i un èxit po-
lític. Vam fer possible el can-
vi». Botiflers!! és el resultat 
d'un treball de selecció dels 
discursos més importants de 
blanco en la seua etapa de 
diputat. «En molts casos vaig 
haver de recórrer al Diari de 
Sessions perquè els discursos 
no els tenia escrits, eren fruit 
del debat parlamentari», va 
reconèixer l'autor. Per des-
comptat, el primer d'ells és el 
que va fer en referència a l'ac-
cident del Metro, també apa-
reixen altres discursos com 
els dels casos de corrupció 
que han assolat la Comunitat 
Valenciana en els últims anys 
i el del tancament de RTVV 
entre uns altres. blanco, va 
concloure la seua presenta-
ció citant Rosa Luxemburg: 
«Per un món on siguem soci-
alment iguals, humanament 
diferents i totalment lliures».

Ignacio Blanco va 
presentar «Botiflers!!» 
a Godella

Blanco va rebre el suport d'extreballadors de RTvv.

més premis per al 
concurs de microrelats

imatge anunciadora del cartell del concurs.

Jurat, organització i guanyadors de la passada edició.

EL 18 D'AbRiL ES FARÀ PúbLiCA LA DECiSió DEL JURAT

lDanSa i TEaTRE. La companyia de dansa i teatre Fil d'Arena va oferir el passat 5 de març, 
al Casal Jove alMatadero, l'espectacle de cabaret que ha tingut gran repercussió per tota la 
Comunitat Valenciana. irene ballester, isabel Abril, Valentina Pugliese i Clara Crespo dan 
vida a la obra escrita y dirigida por la propia Clara Crespo.

lJORnaDES DE TERÀPiES naTURaLS. israel Gondar 
va encapçalar la cinquena edició d'aquesta iniciativa que 
s'ha consolidat a Godella i que, enguany va versar sobre 
el moviment com a salut. Hi hagué dansa oriental, tallers 
sobre la consciència del moviment i fins i tot, hipnosi.
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lConCiliaCió

En el moment de tancament 
d'aquesta publicació, l'Escole-
ta de Pasqua es trobava en ple 
funcionament però ja s'estava 
treballant en l'organització de 
l'Escoleta d'Estiu, les inscrip-
cions per a la qual s'obriran 
en el mes de maig. 

Fins al dia 1 d'abril, des de 
les 8 fins a les 15 hores, xiquets 
i xiquetes gaudeixen de l'Esco-
leta de Pasqua al Col·legi Pú-
blic barranquet, un any més, 
el centre en el qual els moni-
tors de l’Espai Jove desenvolu-
pen totes les activitats, amb ta-
llers, jocs populars, contacon-
tes, manualitats i diversió per 
a tots.

Feia només tres mesos que 
molts d'ells havien coincidit a 
l'Escoleta de Nadal i havien 
contribuït a aconseguir lo-
calitzar la corona de Melcior 

qui, en un arravatament de 
frustració, va decidir abando-
nar les seues funcions de Rei 
d'Orient i ocultar-se just abans 
del 6 de gener. Els més de 30 
joves d'entre 3 i 10 anys que 
van participar en la iniciativa 
de la Regidoria de Joventut 
van trobar la corona reial des-
prés d'una apassionant gim-
cana en la qual van convèncer 
Sa Majestat que encara hi ha 
il·lusió entre els xiquets i les 
xiquetes de Godella. Melcior 
va accedir a tornar al costat 
de Gaspar i baltasar per a re-
conèixer amb regals les bones 
accions de totes les persones 
del món. A més, va demostrar 
les seues habilitats màgiques i 
va recuperar la confiança en 
la infància.

Aquesta va ser l'acció cen-
tral de l'Escoleta de Nadal 
d'enguany, en la qual es van 
realitzar multitud de tallers.

lCarnestoltes

Més de mig centenar de xi-
quets i xiquetes van parti-
cipar en el carnestoltes que 
va organitzar el Casal Jove 
alMatadero el passat 5 de 
febrer.

La festa, a l'entorn del 
món dels pirates, no obs-
tant això va disposar de per-
sonatges de totes les èpo-

ques i dimensions, des de 
superherois fins a pallassos, 
princeses, gats, índies...

Els menuts, a més, tin-
gueren globus i participaren 
en una gimcana on gaudi-
ren de valent amb el malvat 
pirata i la cerca del seu tre-
sor. A més, hi hagué castells 
inflables per completar una 
vesprada de diversió i com-
panyonia.

les inscripcions per 
a l'escoleta d'estiu 
s'obriran en maig

el casal Jove és 
«abordat» per 
desenes de pirates

Els xiquets i xiquetes participants a l'Escoleta de nadal.

alguns dels moments de la festa de carnestoltes.

adela ruiz 
presentarà el 
seu llibre 

Carles Cano 
ofereix el 
primer regal

contacontes interactiu. Portada del llibre.

lLes veus del més enllà, 
l'obra d'Adela Ruiz (Tabar-
ca, 2012) serà presentada el 
dia 11 d'abril a les 16 hores, 
al Casal Jove alMatadero. 
L'acte està dirigit a la pobla-
ció escolar. El llibre conta la 
història d'una colla d'amics 
que fan espiritisme al ce-
menteri on descobriran 
una important troballa en 
les galeries subterrànies de 
l'institut en què estudien. 

lL’escriptor i contacontes 
godellenc Carles Cano va re-
bre el nou any i es va avançar 
als reis mags per fer un regal 
d'allò més especial als xiquets 
i a les xiquetes de la localitat. 
En la vespra de la nit de Reis, 
Cano va contar algunes de les 
seues  últimes creacions en 
forma de contes, com ara el 
Nap gegant, de poesies Sense 
diminutius i, fins i tot, de can-
çons entonades a cappella.

lfamília

Prop d'una trentena de per-
sones va participar el passat 
16 de gener en el taller sobre 
educació emocional organit-
zat per la Regidoria de Joven-
tut que va tenir lloc al Casal 
Jove alMatadero.

L'activitat, dirigida a ma-
res i pares de xiquets i xique-
tes d'entre 7 i 11 anys, va ser 
impartida per irene García 
Lucca, professora d'Educació 
Primària, especialista en mú-
sica, ioga i educació emocio-
nal, qui va oferir eines per a 
treballar-la a partir del joc, la 
dansa i el ioga.

«L'educació emocional 
respon a necessitats socials 
no ateses en les matèries aca-
dèmiques ordinàries i pen-
sàvem que podíem cobrir 

aqueix buit –va comentar 
el regidor de Joventut, Joan 
Cardo–; invertir en els joves i 
en les famílies és invertir en 
el futur de tots»

L'objectiu del taller era el 
desenvolupament de compe-
tències emocionals com la re-

gulació emocional, l'autoges-
tió, la intel·ligència interper-
sonal i les habilitats de vida i 
benestar «tenint en compte 
la bona acceptació que ha 
tingut, seguirem treballant 
per a aquest sector de la po-
blació», va concloure Cardo.

Bona acceptació del taller 
d'educació emocional

al concorregut taller participaren mares, pares i fills.

la burra vella 
tornarà a 
fer pensar a 
godella

Edició de 2015 del torneig.

lEl torneig d'escacs La 
Burra Pensant, organitzat 
pel col·lectiu La burra Ve-
lla, la Regidoria de Joven-
tut i el Club d'Escacs Mont-
cada celebrarà la seua 
quarta edició el diumenge 
24 d'abril, de 10 a 14 hores, 
a alMatadero.

En aquesta ocasió, es 
preveu únicament el for-
mat de torneig clàssic, a 
través del sistema suís de 
7 rondes, amb un ritme 
de joc de 10 minuts finish. 
La inscripció és gratuïta 
i es realitzarà via correu 
electrònic a almatadero-
godella@gmail.com o, 
de manera presencial, al 
Casal Jove, indicant nom, 
cognoms i ELO. única-
ment s'admetran les pri-
meres 60 inscripcions fins 
que es tanquen les sol·lici-
tuds, el mateix 24 d'abril.

El primer classificat 
s'adjudicarà un premi de 
50 €; el segon, de 30 € i el 
tercer, de 15 €. Hi ha pre-
vist, a més, una sèrie de 
guardons en funció de la 
classificació ELO i altres 
dos per a sub 16 i sub 12.
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lsetmana santa

Encara estaven els fallers dei-
xant les últimes flors al mant 
de la Mare de Déu quan l'es-
glésia de Sant bartomeu ja 
estava celebrant la missa de 
Dolors, inici de la Setmana 
Santa. Enguany, el solapa-
ment d'ambdues festivitats 
ha fet que algunes dates as-
senyalades s'intercal·laren. 
Amb les cendres de les últi-
mes cremades ja estaven els 

nous combregants preparats 
per fer el recorregut habitual 
del Diumenge de Rams amb 
les branques d'olivera.

Tot just el tancament 
d'aquesta publicació va tin-
dre lloc quan la Setmana 
Santa arribava al seu clímax, 
amb el Dijous i el Divendres 
Sant. El Via Crucis que es va 
fer, com és tradició, al bosc 
de la Devesa i Diumenge de 
Resurrecció, amb l'Encon-
tre, tancaren els actes. 

el diumenge de rams 
es presentaren els 
nous combregants

lSanT SEBaSTiÀ. Enguany, el Grup de danses El poblet es va 
avançar al dia de Sant Sebastià per comemorar la festivitat del 
patró de Godella. El diumenge 17 de gener van celebrar la seua 
tradicional dansa. Ja el dimecres dia 20, es dispararen les 21 
salves i tingué lloc el volteig general de campanes.

Festes

Urbàlia Rurana i «Bola de Drac» en valencià van ser les novetats. Els nous combregants reben l'aigua beneïda.

Processó del diumenge de rams.

lnaDal

Comissions falleres, penyes, 
clavaris i clavariesses, com-
parses... Tot el teixit associa-
tiu vinculat a les festes es va 
bolcar en la cavalcada dels 
Reis Mags que el passat 5 de 
gener va congregar centenars 
de persones en el recorregut 
que van realitzar ses Majestats 
d'Orient i que va posar fi a un 
mes sencer d'activitats relacio-
nades amb el Nadal.

Com a novetat, es va cele-
brar un concurs de disfresses, 
dotat amb 300 euros, que va 
guanyar la falla Sant Sebas-
tià-Arquebisbe Fuero amb uns 
originals i artesanals vestits 
de pallasso. Tan sols uns dies 
abans, com ja és habitual, els 
Cavallers Templaris havien 
organitzat l'acte, multitudi-
nari també, de lliurament de 
cartes als Reis a Villa Teresita, 
amb globus d'heli, mistela, xo-
colata i croissants per a tots. 
Es tractava del tercer esdeve-
niment de l'any després del 
contacontes de Carles Cano, 
que va organitzar la biblioteca 
Municipal, i de la benvinguda 
al 2016 que va tenir lloc al tea-
tre Capitoli de la matinada del 
31 de desembre a l'1 de gener. 
El còmic Eugeni Alemany va 
celebrar, al costat de més de 
300 persones, l'arribada de 
l'any nou amb campanades en 
directe, cotilló i molt de sentit 
de l'humor.

La carpa taller que es va 
instal·lar a la plaça de l'Esglé-
sia el diumenge 27 va servir 
d'aperitiu per a l'espectacle 
que la companyia Circ Passa-
barret va oferir, a la vesprada, 
al Capitoli. Tampoc van faltar 
les accions solidàries en unes 
dates tan assenyalades. El 
futbol, el bàsquet, el pàdel, 
el tennis i fins i tot el busseig 
es van sumar a la causa de la 
Plataforma de Solidaritat Ciu-
tadana i van celebrar tornejos 

benèfics amb recollida de pro-
ductes de primera necessitat.

La plaça de l'Ermita va ser 
un altre dels focus de major ac-
tivitat amb el Mercat de Venda 
Directa que va organitzar dues 
rifes de productes els caps de 
setmana del 26 de desembre i 
del 2 de gener, i també amb el 
taller nadalenc amb xocolata 
organitzat per les clavaries del 
Salvador i del Rosari.

En l'altra parròquia, la de 
Sant bartomeu, el dia 21, va 
tenir lloc el tradicional festi-
val coral Cançons de Nadal a 
Godella, amb el Cor de la Vila, 
el Cor del Casino Musical, el 
Cor de Lambert Alonso i el 
Cor Sant bartomeu, amfitrió 
i organitzador del concert. 
Va ser un dilluns intens en el 
qual l'Associació de Comer-
ciants es va avançar al sor-
teig de Nadal i va repartir els 
seus 2.500 euros en premis 
poc després que l'Associació 
Qualitat de Vida regalara a la 
població el seu particular i 
colorit playback. Aquell cap 
de setmana es donava oficial-
ment el tret d'eixida al Nadal 
a Godella amb el Concert de la 
banda del Casino Musical en 
el qual es va presentar en so-
cietat al seu nou director, Raúl 
Martín Torres. Tan sols unes 
hores abans, els més xicotets, 
l'alumnat de l'Escola de Músi-
ca i del Conservatori, celebra-
ven també els seus merescuts 
festivals. Tot açò coronat amb 
l'exposició Espai propi.

La cavalcada tanca les 
festes nadalenques

els clavaris 
organitzen un 
carnestoltes

maig i juny 
contra el 
càncer

lEl passat 20 de febrer, 
els clavaris del Salvador i 
del Rosari van organitzar 
una festa de carnestoltes 
a la plaça d'Enric Cullell 
(parc del Molí) a la qual 
hi acudiren centenars de 
joves. La gèlida nit no va 
ajudar a la proliferació 
de disfresses encara que 
alguns i algunes valents 
i valentes contribuïren a 
donar-li color a la festa.
Un altre dels aspectes més 
destacats va ser l'absència 
d'incidents. La coordina-
ció entre l'organització, 
l'Ajuntament i la ciuda-
dania va ser fonamental. 
«Va ser exemplar la impli-
cació dels clavaris en el 
bon desenvoluopament 
de la festa que va omplir 
el recinte de missatges 
com ara que si hi havia un 
coma etíl·lic s’acabava la 
festa», va resaltar l'alcal-
dessa, Eva Sanchis.

lLa Junta Local contra el 
Càncer de Godella ha infor-
mat que els pròxims dies 
13 i 14 de maig celebrarà 
la qüestació anual. El di-
vendres 13, les mestresses 
de casa Tyrius instal·laran 
una taula al Merca. Ja per 
al dissabte, les persones 
voluntàries del col·lectiu, i 
d'altres entitats es distribui-
ran pels punts habituals de 
la localitat per a completar 
la recaptació.

D'altra banda, ja poden 
adquirir-se els tíquets per 
al Sopar a la fresca que or-
ganitza el col·lectiu anu-
alment i que tindrà lloc el 
pròxim 11 de juny, a les 22 
hores al pati del casal de la 
Falla Cervantes-Sant blai. 
El preu dels tíquets del so-
par és de 10 euros i poden 
comprar-se a la parada del 
Mercat, Verdures Salva Do-
ménech o, directament, a 
les persones membres de 
la Junta Local de Godella.
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lmes De maria

La Confraria de la Mare 
de Déu dels Desemparats 
de Godella ha pública ja la 
programació que han pre-
parat per honrar la patro-
na dels valencians. Els ac-
tes tindran lloc del 8 al 16 
de maig i començaran ben 
prompte. A la 1.30 hores de 
la matinada del dia 8, eixirà 
l'expedició que anirà a peu 
fins a la basílica de la Mare 
de Déu de València en la 
que serà la novena edició 
d'aquesta peregrinació.

El dimarts 10 de maig, 
s'organitzarà el besamans 
públic (de 10.30 h a 13.00 h 
i de 17.00 h a 20.00 h) que 
vindrà acompanyat d'una 
sèrie d'activitats com ara un 
concurs infantil de pintura 
en què els menuts demos-
traran les seues dots artís-
tiques amb la representació 
de la imatge de la Nostra Se-
nyora dels Desemparats. A 
més, es farà la imposició de 
medalles als nous confrares 
i se celebrarà la missa en 
què es cantarà l'himne de la 
coronació. L'operació qui-
lo, que s'instal·larà en l'es-
glésia tindrà com a objectiu 

la d'arreplegar menjar que 
anirà íntegrament destinat 
a Cáritas.

El dia assenyalat per 
commemorar la festivitat 
de la Mare de Déu serà el 
15 de maig. A les 20 h se 
celebrarà la santa missa 
cantada pel cor Taller Coral 
Rapsòdia que està dirigit 
per Jesús blasco i que dona-
rà peu a la solemne proces-
só que recorrerà l'itinerari 
habitual del poble per ve-
nerar la imatge. La comitiva 
eixirà de l'Ermita del Salva-
dor acompanyada de Taba-
let i dolçaina i per la banda 
del Casino Musical de Go-
della. Es farà el tret de 21 
salves tant a l'eixida com 
a l'entrada de la verge a la 
parròquia i, per concloure 
l'acte, es cantarà l'himne de 
la coronació de la Mare de 
Déu. Paral·lelament tindrà 
lloc el concurs que valorarà 
les balconades i els carrers 
adornats.

Com ja és tradició, la 
setmana d'actes es tancarà 
amb la santa missa en su-
fragi de tots els confrares 
difunts que se celebrarà el 
dilluns dia 16 de maig a la 
parròquia del Salvador.

lbeneDiCCió

Un any més, entrat el mes de 
febrer, centenars d'animals 
de la localitat, així com de 
les rodalies, passaren sota el 
salpasser del rector Ricardo 
Estrems. Animals domèstics 
però, sobretot, cavalleries i 
carros de llaurador, que con-
fereixen un caràcter singular 
a la desfilada godellenca dels 
últims anys. 

Tots «van rebre», la bene-
dicció de Sant Antoni Abad 
en una jornada festiva que 
començà, poc abans, a l'inte-
rior de la parròquia de Sant 

bartomeu, on se va celebrar 
la missa en honor al sant 
«protector dels animals». 
Així començava una festivi-
tat en la qual, passades les 12 
del migdia, veïns i veïnes de 
la localitat i de pobles con-
frontants van desfilar amb 
els seus gossos, gats, ocells, 
peixos i les més espectacu-
lars cavalleries, tan arrelades 
als llauradors de l'horta.

La regidora de Festes 
i Cultura, Tatiana Prades, 
acompanyada de l'alcaldessa 
de Godella, Eva Sanchis; de 
la regidora de Medi Ambient i 
Agricultura, irene Ferré; i de 

la regidora d'Hisenda i Sani-
tat, Reme Cataluña, van pre-
sidir l'acte i van lliurar a totes 
les persones participants un 
lot de neteja per a mascotes, 
un panet beneït i unes cabe-
çades per a les cavalleries a 
manera de recordatori.

Una vegada finalitzada la 
desfilada d'animals que, un 
any més, va ser presentada 
per Eduardo Alfaro Mar-
tínez, es va fer un dinar de 
germanor, d'arròs amb fesols 
i naps, a les instal·lacions del 
col·legi Sagrat Cor, amb el 
qual es va posar fi als feste-
jos.

sant antoni «protegeix» 
els animals de Godella

Les mascotes i les cavalleries van ser els grans protagonistes de la jornada.

Al maig, la festivitat 
de la Mare de Déu

CENTENARS DE PERSONES PARTiCiPAREN EN LA FESTiViTAT



bim  GodellaPrimer quadrimestre de 201616 Festes

lLa falla de la plaça del Doctor 
Cabo recuperà, contra la ma-
joria dels pronòstics, el ceptre 
godellenc per haver plantat 
el millor monument gran de 
2016 mentre que la de Cervan-
tes-Sant blai, es va imposar 
amb la millor falla infantil –va 
ser quarta en la gran. Cabo va 
ser tercera en la xicoteta i Doc-
tor Valls, s'hagué de conformar 
amb els dos segons premis en 
ambdues categories. Per úl-
tim, Sant Sebastià-Arquebisbe 
Fuero va aconseguir el tercer 
premi en la falla gran i el quart 
en la infantil. El palmarès gene-
ral es completava amb el dels 
ninots indultats i el del millor 
llibret –tots ells guanyats per la 
falla Doctor Valls– i els de les 
disfresses de la cavalcada del 
ninot, en què també Doctor 
Valls va ser la comissió més 
guardonada amb tres dels 
cinc premis: l’individual major, 
l’individual infantil i la millor 
crítica. Cervantes, per la seua 
banda, aconseguí els altres dos 
guardons: el de comparsa ma-
jor i el de comparsa infantil. 
Per últim, la guanyadora del 
concurs del cartells de falles 
d'enguany va ser Carla Gómez 
Sánchez. 

Més enllà dels reconeixe-
ments, les falles de 2016 trans-
corregueren sense incidents 
després de vora dos mesos 
d'activitats que havien comen-
çat amb les presentacions de 
cadascuna de les comissions. 
L'exaltació de les falleres ma-
jors va marcar l'inici de la fes-
ta amb la coronació de María 
del Mar Fernández Morcillo i 
Lorena barrachina Leal (Sant 
Sebastià-Arquebisbe Fuero), 
Sherezade bernabeu Vázquez i 
Ana Fernández baños (Cervan-
tes-Sant blai), Mercedes Cortés 
Arguisuelas i Ainhoa López La-
ra (Doctor Valls) i bárbara Or-
den Fernánez i Nerea Huerta 
Lazo (Doctor Cabo). D'entre 
totes elles, les falleres majors 
de Doctor Cabo van gaudir 
d'un protagonisme especial, 
no només per formar part de 
la comissió guanyadora del mo-
nument gran sinó perquè van 
ser les falleres que participaren 
a l'ofrena de València en repre-
sentació de la Junta Local. El 
trasllat de la Mare de Déu –del 
casal de Sant Sebastià-Arque-
bisbe Fuero a Cervantes– i la ca-
valcada del ninot, amb crida in-
closa així com l'ofrena a la Mare 
de Déu dels Desemparats van 
completar el programa d'actes 
de les falles que es tancaren 
amb la missa de sant Josep i la 
inevitable crema.

Falles 2016

Doctor Cabo i 
Cervantes es 
reparteixen els 
primers premis
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Falles 2016
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any ignacio pinazo camarlench

lhistòria

Segurament ignacio Pinazo Camar-
lench podria haver triat viure en molts 
llocs d'Espanya i d'Europa, però va de-
cidir no anar-se'n molt lluny. Només 
un grapat de quilòmetres al nord-est 
de la seua València natal va trobar el 
seu espai al món. El va trobar a Gode-
lla, un xicotet poble que s'eleva uns 
metres sobre la gran plana de l'horta, 
i del qual Pinazo es va enamorar fins 
al punt que, segons alguns asseguren, 
Godella va ser per a Pinazo el que la 
Martinica per a Gauguin. De la ma-
teixa manera, els veïns de la localitat 
el van acollir i el que en un principi 
era una elecció per prescripcions mè-

diques –Pinazo era un malalt crònic 
dels pulmons i a Godella hi havia mi-
llors condicions de vida– es va acabar 
convertint en una relació d'admiració 
mútua, el pintor estimava el poble i els 
seus habitants estimaven el seu pintor. 
No debades, Godella va ser un factor 
fonamental en la producció pictòrica 
d'un dels artistes amb més projecció 
internacional de la Comunitat Va-
lenciana. El bressol d'artistes que és 
Godella, tal com el coneixem avui, en 
gran part està determinat per la seua 
aportació. Pinazo va ser capaç de de-
mostrar al món que tenia moltes coses 
a contar sense eixir de València, però 
sobretot va fer veure que la seua inspi-
ració es podia condensar en un espai 

molt reduït. Tan reduït com el corral 
de la seua casa al poble, la que hui és, 
segons els experts, una de les millors 
cases museu d'Espanya, segurament 
perquè és realitat pura, un fidel reflex 
de la personalitat de l'artista.

El pròxim 18 d'octubre, es com-
pliran 100 anys de la mort del pintor 
godellenc més il·lustre. Una fita que 
ha esperonat les institucions i el tei-
xit sociocultural de Godella i València, 
per declarar el 2016 com l'Any ignacio 
Pinazo Camarlench. 12 mesos plens 
d'activitats que homenatjaran la seua 
figura i serviran perquè la ciutadania 
puga conèixer millor la història d'un 
artista peculiar. Un context ideal a 
més per poder descobrir una obra 

100 anys de la mort del 
pintor que trià Godella
GODELLA AbANDERARÀ EL SEGUiT D'ACTES QUE SE CELEbRARAN AMb MOTiU DEL CENTENARi DE LA SEUA MORT

Pinazo és observat per un grup de xiquets del poble mentre pinta.

PinazO nO éS Un 
aRTiSTa FÀciL. nO ES 
REGaLava aLS ULLS DE 
L'ESPEcTaDOR, Sinó 
QUE Li DEManava Un 

cERT cOMPROMÍS aMB ELS SEUS 
QUaDRES”

JoSÉ iGnacio caSaR
BESnÉT d'iGnacio pinaZo camaRLEncH

“
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any ignacio pinazo camarlench

que no és precisament senzilla d'en-
tendre. Com va dir l'arquitecte i besnét 
de l'artista, José ignacio Casar Pinazo, 
al programa bim Ràdio 2.0, «Pinazo no 
és un artista fàcil. No es regalava als 
ulls de l'espectador, sinó que li dema-
nava un cert compromís amb els seus 
quadres». De fet assegura que «gràcies 
a ell podem saber més de com es vivia 
a la València de finals de segle XiX», 
ja que té una diferència clara amb la 
majoria dels altres artistes doncs «més 
enllà de ser de la terra, tenia un relat 
autènticament valencià».

ACtIVItAts A GOdeLLA
En l'àmbit local són nombrosos els col-
lectius de Godella que s'han decidit a 
retre tribut a Pinazo en un any tan es-
pecial. Per començar, els més menuts 
estan participant ja als col·legis en un 
concurs anomenat Pinazo a l'escola. 
Una gran oportunitat perquè els go-
dellencs més xicotets es familiaritzen 
amb la pintura i amb Pinazo. A més, 
s'han encetat visites escolars de bona 
part dels centres educatius de la loca-
litat a la Casa Museu. D'altra banda, els 
poetes Antonio Herrera, Carles Cano, 
Enric Palència, Eduard Marco i Fran-
cesc Arnau, entre d'altres, preparen 
un recital poètic. El Grup de Danses El 
Poblet farà dues actuacions recreant 
especialment la vestimenta de l'època. 
La rondalla Claveles Rojos també s'ha 
implicat i dedicarà la seua actuació de 

l'1 de Maig al quadre de Los Mayos, uns 
dels més reconeguts de l'autor i que 
es troba al Museu Carmen Thyssen de 
Màlaga. Ara, per commemorar l'efe-
mèride, l'obra tornarà a València. Al 
Festival de Música de Cambra es com-
pondrà una peça dedicada al pintor 
que s'interpretarà en un concert es-
pecial dins de la programació i també 
s'està estudiant la possibilitat que el 
Casino Musical estrene un pasdoble 
composat per a l'ocasió.

ACtIVItAts FOrA de GOdeLLA
Aquests són només alguns dels honors 
que ja estan preparant-se en l'àmbit lo-
cal. Però, més enllà de Godella, també 
es programen multitud actes i exposi-
cions. Al museu de belles Arts de Va-
lència s'agruparan tots els autoretrats 
de Pinazo i es compararan amb altres 
quadres que el podrien haver inspirat. 
A més, aquesta exposició es comple-
tarà amb el quadre Últimos momentos 
del rey don Jaime el Conquistador, una 
obra que mai ha estat exposada a la 
capital del Túria i que actualment està 
guardada en els magatzems del Mu-
seu del Prado. A banda d'aquesta ex-
posició, les parets del MUViM, l'iVAM 
i l'Ajuntament de València acolliran 
els quadres del pintor perquè els seus 
visitants el puguen conéixer i contex-
tualitzar, aprofitant el primer cente-
nari de la seua mort. i més enllà dels 
grans museus, la família també treba-
lla per portar l'obra a tots els racons 
possibles. Alguns d'ells són els espais 
artístics que últimament han brollat a 
la ciutat, com poden ser, per exemple, 
Cabanyal íntim o intramurs.

La commemoració de la mort d'una 
de les personalitats més importants de 
Godella es podrà gaudir fidelment, en 
bona part, gràcies al treball de conser-
vació, dedicació i respecte de la seua 
família cap a l'obra de Pinazo, un pin-
tor que és considerat per molts com el 
precursor de Joaquín Sorolla. Un home 
inconformista amb la seua obra, que 
va estar en constant evolució tècnica 
i conceptual. Una inquietud artística 
que contrasta amb la calma que va 
trobar en una planta baixa de Gode-
lla. El seu besnét José ignacio Casar 
és la viva representació del que ha 
lluitat la seua família per transmetre 
a la resta de ciutadans tot el que era el 
seu besavi. «Aquella persona estranya, 
amb barba, que pintava quadres amb 
la porta de la casa oberta de bat a bat, 
perquè qualsevol que volguera, pogue-
ra entrar, que es confonia amb el poble 
perquè s'integrà en ell». Sens dubte 
persones tan singulars i talentoses al 
món hi ha molt poques, però encara 
n'hi ha menys d'aquestes que estimen 
les escenes quotidianes, les que prota-
gonitzen les persones més properes. 
«Segurament podria haver-se'n anat a 
Madrid o a qualsevol altra gran ciutat 
europea. Hauria guanyat més diners i 
més fama, però no va ser així. ignacio 
Pinazo ni necessitava ni anhelava  res 
d'això», recorda Casar. Amb vora 35 
anys va descobrir en Godella l'equació 
perfecta que li brindaria la felicitat. La 
família, els veïns, un corral i la seua 
pintura. Poc més que aquestes quatre 
senzilles coses bastaren perquè el gran 
artista poguera desenvolupar la seua 
obra.

Dones teixidores juntament a Pinazo que les està pintant.

Un grup de persones, amb Teresa, la dona de Pinazo, posen per a l'artista.

Recepció de la família Pinazo a les entitats locals, a la casa Museu.
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Juan Vicén balaguer, veí de 
Godella, forma part del grup 
de treball de la Universitat Po-
litècnica de València que ha 
guanyat el concurs per disse-
nyar l'Hyperloop, un projecte 
de transport d'alta velocitat 
que podrà traslladar persones 
a una rapidesa aclaparadora, 
superior als 1000 kilòmetres 
per hora.

Cobrir la distància entre 
Godella i París en poc més 
60 minuts per via terrestre 
és impensable, però gràcies a 
aquest projecte de l'Hyperlo-
op podria ser realitat en el fu-
tur. Es tracta d'una iniciativa 
que el científic Elon Musk va 
fer pública el 2012. Uns anys 
després, per tal que l'invent 
agafara forma, Musk va deci-
dir crear una sèrie de concur-
sos destinats al desenvolupa-
ment de diferents aspectes. 
i allà, en la seu de d'SpaceX 
-l'empresa de l'inventor situa-
da a Texas- es van plantar el 
passat febrer cinc joves entre 
els quals es troba Juan Vicén. 
Amb només 23 anys, el gode-

llenc ja sap el que és guanyar 
un procés de selecció en-
frontant-se a equips formats 
per 50 persones, provinents 
a més, d'algunes de les uni-
versitats més prestigioses del 
món. El seu reduït equip va 
aconseguir guanyar dos pre-
mis contra pronòstic, ja que 
el fet de no ser dels Estats 
Units pareixia que seria una 

barrera insalvable. Res més 
lluny de la realitat, els joves 
guanyaren una part tan im-
portant com és la del disseny 
general del projecte.

A partir d'ara comença una 
nova etapa per a ells. Tot i que 
no poden deixar de banda 
la universitat, «l'objectiu ara 
mateixa és acudir a California 
en agost per demostrar que 

el nostre sistema pot funcio-
nar en la pràctica». Juan, per 
exemple, encara no ha acabat 
els seus estudis i ha d'invertir 
moltes hores per compatibi-
litzar-ho tot. No obstant això, 
té molt clar que «faran el pos-
sible per seguir endavant amb 
el desenrotllament d'aquest 
revolucionari invent» que po-
dria esdevenir el cinqué mitjà 

de transport del món, alter-
natiu a vaixells, avions, auto-
mòbils i trens. L'Hyperloop 
seria com una espècie de tren 
que circularia per dins d'un 
tub i que, segons el propòsit 
del seu inventor Elon Musk, 
estaria destinat bàsicament al 
transport de passatgers, però 
també podria portar automò-
bils al seu interior. 

lajuDes

«Hem fet un gran esforç per-
què totes les persones puguen 
cobrar l'ajuda del programa 
XarxaLlibres abans que fina-
litzara l'any i, ho hem acon-
seguit gràcies a l'eficàcia i la 
implicació dels treballadors i 
treballadores de l'Ajuntament 
i a la gestió eficient dels recur-
sos», va comentar la regidora 
d'Educació, Teresa bueso.

«Unes 1.000 persones van 
cobrar els 100 primers euros 
d'aquesta ajuda que pot arri-
bar als 200 euros si, en fina-
litzar el curs, es retornen els 
llibres de text en les condici-
ons requerides», va recordar 
la responsable de l'Àrea. Els 
pagaments es van realitzar en 
dues fases, segons va explicar 

bueso, entre Nadal i any nou. 
«Són dates molt assenyalades 
en què tota ajuda és poca i 
el nostre objectiu era poder 
ingressar els diners abans de 
Reis perquè les famílies pogue-
ren disposar-ne de la manera 
que millor consideraren».

La Regidoria va atendre 
més de 1.000 persones du-
rant la setmana (des del 9 fins 
al 16 de desembre) que es va 
dedicar a rebre la documen-
tació requerida per a benefici-
ar-se de les ajudes del progra-
ma XarxaLlibres. Set intensos 
dies per als quals es van ha-
bilitar punts extraordinaris 
d'informació i de tramitació 
de les sol·licituds a les instal-
lacions de l'Ajuntament.

XarxaLlibres va ser creat 
per la Conselleria d'Educa-

ció, investigació, Cultura i 
Esport, i té com a objectiu la 
gratuïtat dels llibres de text i 
la creació de bancs de llibres. 
Està finançat a parts iguals 
per la Generalitat Valencia-
na, la Diputació i els munici-
pis.

Les ajudes van dirigides 
a les famílies amb fills em-
padronats a Godella que 
estiguen cursant estudis en 
Educació Primària, Especi-
al, ESO o FP bàsica, tant en 
centres públics com privats 
concertats de la Comunitat 
Valenciana. La quantia de 
les ajudes és de 100 euros 
per alumne per a totes les 
persones que complisquen 
els requisits i d'altres 100 eu-
ros si retornen els llibres en 
bon estat.

Un godellenc triomfa a texas amb un 
projecte per al tren supersònic

l'ajuda del programa Xarxallibres es 
paga abans de tancar l'any 2015

L’equip hyperloop UPv amb el godellenc Juan vicén (segon dreta). Simulació de l'hyperloop.

vora 1.000 persones van sol·licitar l'ajuda.

EL GRUP D'ESTUDiANTS DE LA POLiTèCNiCA DE VALèNCiA S'iMPOSÀ A ALTRES PROJECTES DE TOT EL MóN
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el domus, guanya la  «First 
lego league» de robòtica

Els estudiants reben el guardó de la Fundació Scientia.

linnovaCió

L'equip de treball d'estudi-
ants del col·legi Domus Curi-
osity Team –format per joves 
d'entre 10 i 16 anys– va ob-
tindre recentment el primer 
premi de programació per 
al funcionament d'un robot 
al concurs estatal First Lego 
League. El projecte ha sigut 
dissenyat i programat ínte-
grament per ells mateixos, 
sota la tutela de la professora 
d'informàtica Marta Salinas 
Martí, a manera d'entrena-
dora de l'equip. Prèviament 
havien guanyat el mateix 
certamen en la seua con-
vocatòria de la Comunitat 
Valenciana, èxit que ja havi-

en aconseguit en anys ante-
riors. El Curiosity Team es 
va imposar a altres 48 equips 
procedents de tota Espanya 
que, alhora, havien arribat a 
la després de derrotar un to-
tal de 1.400 equips. cal des-
tacar que és l'únic equip de 
la Comunitat que ha acon-
seguit arribar tan lluny en 
aquesta competició.

«Aquest grup d'alum-
nes està demostrant una 
gran capacitat de treball en 
equip, de creativitat i in-
novació, i ara podran gau-
dir d'un premi que s'han 
guanyat a força de treball i 
esforç», ha comentat l'en-
trenadora de l'equip en 
referència a l'oportunitat 

que se'ls brinda ara de me-
surar-se amb altres equips 
de joves estudiants de tot el 
món, ja que el títol els ator-
ga plaça per a participar al 
certamen internacional de 
robòtica FLL Razorback que 
tindrà lloc a la Universitat 
d'Arkansas (EEUU), del 19 al 
22 de maig. «Si bé la il·lusió 
per participar en aquesta 
competició és desbordant, 
la participació perilla per 
les dificultats per a poder 
finançar el viatge i l'allotja-
ment», es lamentà Salinas, 
qui reconegué que s'estan 
cercant patrocinadors que 
els ajuden a complir aquest 
somni i poder aconseguir 
cotes d'èxit encara majors.

lEl passat 5 de febrer, Edelweiss 
School realitzà una jornada de portes 
obertes dirigida a pares i mares que 
desitjaren conèixer el Col·legi des de 
dins, especialment l'Escola infantil i 
primer de Primària (de 2 a 6 anys).

L'objectiu era que les persones as-
sistents pugueren conèixer en viu les 
metodologies utilitzades ( Jolly Pho-
nics, per a l'aprenentatge de l'anglès; 
Entusiasmat; Storytelling...) així com 
fer un recorregut per les instal·lacions.

L'Edelweiss obri 
les portes

lVora de mig cente d'obres van lluir 
a la sala principal del Centre Cultural 
Xicranda des del 26 de gener fins el 8 
de febrer amb un comú denominador: 
el color. O millor dit, els colors. Eixe 
era precisament el títol de la mostra 
de l'alumnat de l'Escola de Pintura de 
l'EPA, Decolors. El seu professor, Ger-
mà Lloris, va presentar l'exposició i va 
destacar el gran treball que fan tots i 
totes les artistes que hi participen i la 
implicació perquè isca tot perfecte.

«Decolors» 
ompli Xicranda

lL'alumnat de l'Escola d'Adults va vi-
sitar els edificis de Les Corts i l'Ajun-
tament de València dins de la progra-
mació extra acadèmica que organitza 
regularment l'EPA. La fita va permetre 
conéixer les instal·lacions d'ambdós 
institucions, com ara les dependènci-
es de l'antic Palau dels borja i la sala 
dels espills, entre altres. Com a anèc-
dota, la visita va coincidir amb l'escor-
coll que la policia va fer a l'Ajuntament 
amb motiu de l'Operació Taula.

L'EPa visita les 
institucions

lEl CEiP Cervantes va tancar el mes 
de gener amb tot un seguit d'activitats 
al voltant de la quaresma i del carnes-
toltes amb les professions i els oficis 
com a protagonistes. La Vella Qua-
resma, una bruixa molt especial, va 
decidir com havia d'anar l'alumnat al 
Centre durant tota una setmana que 
culminà amb una vesprada de portes 
obertes, amb el grup batukampa, la 
simbòlica crema de la bruixa i, una xo-
colatada oferida per Servalia.

El carnestoltes 
del cervantes

morala 
projecta la seua 
creació en la 
sgae

lLa SGAE Centre Cultural 
de València va projectar els 
últims vuit curtmetratges del 
cineasta godellenc Alejandro 
Morala, algun dels quals va 
ser premiat recentment, com 
el que va aconseguir el tercer 
premi del concurs de curt-
metratges gravats amb mò-
bils organitzat per la Univer-
sitat Catòlica de València o 
el que li va suposar l'Esment 
d'Honor de Producciones 
Linterna del concurs nacio-
nal de curtmetratges ¡No te 
cortes! 2015.

Amb el lema Cortochos, 
Morala va presentar les pro-
jeccions i el posterior col·lo-
qui dels filmes de curta dura-
da Ojalá fuera así, Te tengo a 
ti, DNI, El gorrión, La tranqui-
la vida de Vicente, Berzotas, 
Tiempo de familia i Superespí-
as. Ciència ficció, costumis-
me, cerca de la pròpia identi-
tat, màfies, espionatge... Tots 
els gèneres i enfocaments es 
van poder veure en els vuit 
films que sintetitzen la pro-
lífica producció d'Alejandro 
Morala, que es va confirmar 
com una de les promeses de 
l'escena cinematogràfica va-
lenciana.

l'ies s'endinsa 
en el projecte 
«e-Quality»

lDesprés de finalitzar el 
projecte building bridges 
for the future durant el curs 
2014-2015, l’iES Comarcal 
continua mirant a Europa. 

Així, l'institut desenvolu-
parà, durant els dos pròxims 
cursos (del 2015 al 2017), 
amb el finançament de la Co-
missió Europea, el projecte 
europeu E-Quality for Com-
petent European Citizens, se-
leccionat en la convocatòria 
de 2015 pel Servei Espanyol 
per a la internacionalització 
de l'Educació (SEPiE) i dins 
del programa europeu Eras-
mus +. 

«Aquest nou projecte vol 
continuar amb l'objectiu 
d'internacionalitzar el nos-
tre centre i és una aposta 
decidida per la formació i 
l'actualització lingüística del 
professorat, per possibilitar 
el desenvolupament eficaç 
del plurilingüisme, per no-
ves formes d’organització 
escolar i mètodes efectius 
d’atenció a la diversitat, així 
com per instruments i apli-
cacions tecnològiques que 
afavorisquen la motivació de 
l'alumnat», han afirmat des 
del mateix iES.
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lresPonsabilitats

Compromís, PSPV-PSOE, 
Canviem entre Tots, Esquer-
ra Unida, PP i Ciutadans –tots 
els partits de la corporació–, 
els 17 regidors que represen-
ten la ciutadania de Godella, 
van donar suport a la moció 
contra la corrupció presenta-
da a proposta de la Federació 
Valenciana de Municipis i Pro-
víncies.

«Davant els casos de cor-
rupció política que estan 
colpejant la vida pública i la 
imatge dels càrrecs electes 
que representem, es reclama 
unanimitat al municipalisme 
valencià», va comentar la 
regidora de Cultura i Festes, 
Tatiana Prades, qui va ser 
l'encarregada d'exposar la 
proposta.

«Les últimes notícies de 
corrupció afecten de manera 
molt negativa la legitimitat 
de les nostres institucions 
perquè, a més del devergo-
nyiment, es demostra que 
han fallat els mecanismes de 
control dels partits i de les ins-
titucions», va continuar l'edil.

La unanimitat va regnar 
en la votació de la moció, 
en què es va acordar, entre 
altres qüestions, «exigir, als 
delinqüents, la reposició dels 
diners públics dels ciutadans; 
exigir, a les formacions polí-
tiques, l'actuació immediata 
per a separar els corruptes de 
responsabilitats i representa-
ció, i la retirada dels honors 
que puguen tenir en forma 
de plaques commemorati-
ves, noms de carrers o places, 
condecoracions, etc.

tots contra la 
corrupció

Unanimitat en el saló de plens davant la corrupció.

lsimbologia

Una de les qüestions que més 
debat va generar en  el ple ordi-
nari del mes de febrer va ser la 
moció presentada per Esquer-
ra Unida per la recuperació de 
la memòria històrica sobre la 
qual Ciutadans es va abstenir 
i el PP en va votar en contra.

El principal partit de l'opo-
sició va voler «explicar, que 
no justificar, la seua postura», 
segons la qual la Llei de la Me-
mòria Històrica «ja arreplega 
i protegeix els familiars i les 
persones víctimes de la Guerra 
Civil i de la dictadura», segons 
va assenyalar la popular Ara-
celi Cuenca.

Joan Cardo, portaveu d'Es-
querra Unida, va rebatre la 
postura del PP, «ja que, pre-
cisament, el que pretenem 

és instar perquè es complisca 
aqueixa llei que no s'executa 
amb la suficient diligència i 
ens trobem amb casos en què 
hi ha persones que porten més 
de 15 anys sol·licitant permisos 
per a esbrinar on són els seus 
familiars».

Dels punts d'acord aprovats 
amb la moció, els dos primers 
no tenen repercussió a Godella 
–la retirada de símbols d'exal-
tació de la revolta militar, la 
Guerra Civil i la Dictadura, i 
la supressió de subvencions a 
entitats que conserven algun 
d'aquests símbols. La resta ser-
vien per a instar, a l'Adminis-
tració, que elabore un mapa de 
fosses i un catàleg de vestigis 
feixistes; i sol·licitar a les co-
munitats de veïns que retiren 
els símbols franquistes de les 
edificacions.

moció per la 
memòria històrica

cardo presentà la proposta al ple municipal.

lllengua

El ple ordinari de l'Ajuntament 
de Godella corresponent al mes 
de febrer  va servir per a donar 
compte de la resolució de l'Al-
caldia sobre la Declaració de bé 
d'interès Cultural immaterial a 
favor de les Normes de Caste-
lló, a instàncies de l'Agència de 
Promoció del Valencià i a par-
tir de la iniciativa de la Direcció 
General de Cultura i Patrimoni.

Les Normes de Castelló, 
també conegudes com a Nor-
mes del 32, van nàixer del 
consens de literats, gramàtics i 
lingüistes per afrontar tots els 

canvis que estava experimen-
tant la llengua en una societat 
dinàmica i, així, garantir-ne 
l'ús social, administratiu i aca-
dèmic. És per això que la nor-
mativa que genera actualment 
la màxima institució en matèria 
lingüística, l'Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, es basa en 
les Normes de Castelló. L'Es-
tatut d’Autonomia assenyala 
que la Generalitat ha de vetllar 
per la protecció i la defensa de 
la identitat i dels valors i inte-
ressos del poble valencià i pel 
respecte a la diversitat cultural 
de la Comunitat Valenciana i el 
seu patrimoni històric. 

ljustíCia

La lluita contra l'assetjament 
escolar és una de les grans 
preocupacions a l'àmbit esco-
lar, per això, el Ple de l'Ajunta-
ment de Godella no va dubtar 
a adherir-se de forma unànime 
a la moció que va presentar el 
grup municipal de Ciutadans 
en aquest sentit. El text re-
clama la promoció, dins dels 
centres educatius de Godella, 
de les accions de prevenció 
necessàries per evitar l'assetja-
ment com ara la mediació, les 
tutories entre iguals i les comis-
sions mixtes amb la participa-

ció de les famílies, entre altres 
mesures així com la realització 
de tallers sobre ciberbulling, 
formació a les famílies sobre 
els riscos de l'ús dels telèfons 
mòbils i les xarxes socials... El 
regidor de Joventut i bibliote-
ca, Joan Cardo, va qüestionar la 
necessitat de la moció «ja que, 
afortunadament, els centres 
de Godella tenen molt desen-
volupats els mecanismes per 
a la prevenció i detecció de 
l'assetjament, amb comissions 
i equips de mediació». No obs-
tant això, per considerar que 
la proposta era positiva, va vo-
tar-la a favor.

Reconeixement de les 
Normes de Castelló

Unanimitat contra 
l'assetjament escolar

institucional

godella 
aprova una 
moció sobre 
emergència 
social
lEl Ple de Godella va apro-
var, en la sessió ordinària del 
passat mes de gener, la moció 
de Canviem entre Tots Gode-
lla sobre la Llei d'Emergència 
Social amb el suport de tot 
l'equip de Govern i de Ciuta-
dans, i amb l'abstenció del PP.

La proposta arranca amb 
l'article 25.1 de la Declaració 
Universal de Drets Humans 
que estableix que «tota perso-
na té dret a un nivell de vida 
adequat que li assegure, així 
com a la seua família, la salut, 
el benestar i, especialment, 
l'alimentació, el vestit, l'habi-
tatge, l'assistència mèdica i els 
serveis socials necessaris; té 
dret, així mateix, a les assegu-
rances en cas de desocupació, 
malaltia, invalidesa, viduïtat, 
vellesa o altres casos de pèrdua 
dels seus mitjans de subsistèn-
cia per circumstàncies inde-
pendents de la seua voluntat».

La moció incideix que la 
Llei d'Emergència Social és el 
primer pas per a dur a terme 
el Pla de Rescat Ciutadà «per a 
combatre la pobresa energèti-
ca, garantir el dret a l'habitatge 
i l'accés universal a la salut», 
segons el text de la proposta, 
que insta el Govern d'Espanya 
perquè establisca les mesu-
res necessàries per a pal·liar 
i reduir la pobresa energètica 
en les llars vulnerables, amb 
la intenció d'impedir que es 
produïsquen talls de submi-
nistrament en famílies que no 
tinguen recursos per a pagar i 
de redissenyar les condicions 
d'accés dels més desfavorits a 
les ajudes públiques destina-
des a pagar l'electricitat i el 
gas; perquè garantisca una sa-
nitat universal i l'accés als me-
dicaments, i derogue aquells 
articles del Reial decret-llei 
16/2012, de 20 d'abril, que en 
dificulten l'accés. També insta 
en general tots els poders pú-
blics perquè garantisquen el 
dret a un habitatge digne, im-
pedisquen els desnonaments 
sense alternativa habitacional, 
alhora que regulen el dret a 
una alternativa habitacional 
per a dones víctimes de les vi-
olències masclistes.
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lgÈnere

La Regidoria d'igualtat de 
l'Ajuntament de Godella tor-
nà a bolcar-se amb el Dia in-
ternacional de la Dona i om-
plí la programació local d'un 
seguit d'activitats per com-
memorar la fita. Per poder 
completar l'agenda, moltes 
altres entitats i departaments 
de l'Ajuntament van col·la-
borar en una organització 
que començà al Mercat de 
Venda Directa amb una per-
formance titulada Les dones 
hi participen. Aqueix mateix 
dia, a les 22 h, la Companyia 
de Dansa i Teatre Fil d'Arena 
presentà el seu espectacle 
Cafè Sol, cabaret de dones al 
Casal Jove AlMatadero, un 
musical ple d'humor i ironia 
al qual assistiren més de mig 
centenar de persones.

El dilluns 7, arribà una de 
les iniciatives més populars 
i tradicionals de la Setmana 
de la Dona, el plaback de 
l'Associació Qualitat de Vida, 
un espectacle en la major de 
les dimensions de la parau-
la. Com també és habitual, 
Ràdio Godella va emetre el 
programa especial Dones 
de la World Music, d'El Vai-
xell, dirigit per Josep Vicent 
Domínguez. En el Dia inter-
nacional de la Dona, el 8 de 
març, la psicòloga Raquel 

barletta va impartir un taller 
d'apoderament obert a tot el 
públic i, a la vesprada, una 
delegació de persones i enti-
tats locals acudiren a la mani-
festació convocada pel Movi-
ment Feminista de València a 
la plaça de Sant Agustí.

El dia 9, a les 17 hores, 
Amparo Grau, advocada de 
l'associació Tyrius, oferí una 
xarrada sobre els drets here-
ditaris de la dona al saló d'ac-
tes de Villa Teresita. Grau va 
vessar llum sobre algunes de 
les creences i detalls ocults 
de la legalitat sobre les he-
rències, oferí recomanacions 
i advertí dels perills de la 
normativa legal. L'endemà, 
el Capitoli va ser l'escena-
ri on els actors i les actrius 
del Grup de Teatre de l'EPA 
representaren l'obra Recon-
tadas, una interpretació sin-
gular d'alguns dels contes 
clàssics..

Tancaren la programa-
ció les exhibicions de tallers 
d'exercicis terapèutics i de 
gimnàstica de manteniment 
que van tindre lloc al jardí de 
Villa Teresita, el divendres; i 
l'emissió del programa espe-
cial sobre el 8 de Març que va 
oferir bim ràdio 2.0, a través 
de Ràdio Godella, en la 98.0 
i en radiogodella.com, una 
tertúlia amb dones, en la po-
lítica local.

La inacabable lluita per 
asolir la igualtat de gènere

Xarrada sobre els drets hereditaris. El teatre compromés de l'EPa oferí l'obra «Recontadas».

La regidora d'igualtat entre el públic. Un moment del playback.

LA SETMANA DE LA DONA VA OMPLiR LA LOCALiTAT D'ACTiViTATS SObRE iGUALTAT DEL 5 AL 12 DE MARç 

dones en la política
ll'alcaldessa de Godella, eva sanchis 
(compromís), la regidora d'igualtat, teresa 
Bueso (psoe), la regidora de medi ambient, 
irene ferré (cet) i paquita mocholí (eu), 
van participar a la tertúlia de dones que es 
dediquen a la política que el programa de 
ràdio Godella, Bim ràdio 2.0, va emetre 
amb motiu de la setmana de la dona. entre 
altres temes, les quatre dones participants 
al debat van  qüestionar el paper de les 
institucions per continuar avançant en 
matèria de gènere. un de cada quatre 
llocs directius de les empreses espanyoles 
mitjanes i grans està ocupat per una dona, 
un 26 %, encara que la població femenina 
supera el 50 %. on major equilibri existeix, 
probablement siga al món de la política 

«per mesures de discriminació positiva que 
ens han permés accedir als llocs de major 
responsabilitat i que caldria fer extensives 
a altres sectors»

un estudi realitzat partir d'una enques-
ta realitzada entre 21.980 empreses de 91 
països, posa de manifest que una empresa 
rendible amb un 30% de dones en llocs 
d'alta direcció augmenta fins a un punt 
percentual el seu marge net en comparació 
d'una altra d'iguals característiques que 
manque de presència femenina, malgrat 
les evidències, el 60% de les companyies 
no compta amb dones en els consells d'ad-
ministració i només 945 empreses (menys 
del 5% de la mostra) tenen a una dona en la 
direcció executiva.
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lComerç

La regidoria de benestar Soci-
al i Desenvolupament Local, 
en col·laboració amb l'Associ-
ació de Comerciants de Gode-
lla, ha decidit posar en marxa 
enguany la primera Setmana 
del Comerç que se celebrarà 
des del divendres 10 de juny 
fins al dissabte 18.  Aquesta 
ambiciosa iniciativa arriba 
impulsada «per la necessitat 
d'apostar decididament per 
un sector al qual la crisi ha 
colpejat com a pocs altres, 
però que és capaç de brindar 
al consumidor uns avantat-
ges amb els quals no poden 
competir les grans superfíci-
es –ha assenyalat el regidor 
de l'Àrea, Salvador Soler–; el 
producte de proximitat i de 
major qualitat, a més d'un 
servei personal són només 
algunes de les característi-
ques que fan de la tenda del 
poble el lloc ideal per com-
prar». Així, s'ha preparat una 
programació que cada dia 
girarà al voltant d'un tema 
o d'un sector de la població. 
L'art, l'esport, la salut, els jo-
ves i els majors entre d'altres, 
estaran acompanyats durant 
eixa setmana pels comerci-
ants godellencs, que oferiran 
als veïns la millor mostra dels 
seus productes.

El divendres 10 a les 20.30 
hores s'inaugurarà la setmana 
al teatre Capitoli amb un vi 
d'honor que correrà a càrrec 
del Forn de Pa Els Paiportins, 
amenitzat musicalment. L'en-
demà serà el torn de l'art. A les 
11 hores, al Mercat de Venda Di-
recta, l'Aula Orión i els Júniors 
realitzaran tallers per als més 
menuts i dos hores més tard 
Ródenas i Marco oferiran una 
degustació de diferents pro-
ductes. Tot açò estarà en mar-
xa mentre se celebra el tradici-
onal concurs de pintura ràpi-
da. Ja el diumenge serà el torn 
de l'esport amb una carrera po-
pular que arrancarà en la plaça 
de l'Ajuntament a les 9 hores i 
finalitzarà al mateix punt. Per 
acomiadar la jornada, a les 21 
hores es farà una demostració 
de perruqueria al teatre Ca-
pitoli. i després d'un cap de 
setmana intens tocarà pensar 
en la salut. Tant el dilluns com 
el dijous, les farmàcies de Go-
della oferiran, a les 18 hores, 
xerrades sobre salut i tallers 
per a xiquets, al saló d'actes 
de Villa Teresita i al parc dels 
Jubilats. Dimecres arribarà el 
torn dels animals. Al matí, a les 
11 hores, es realitzarà un taller 
d'aromateràpia i a la vesprada, 
a les 17.30 hores, les mascotes 
tindran l'oportunitat de lluir-se 
en un concurs dedicat exclusi-

vament a elles que se celebrarà 
a l'Escorxador. Divendres 17, la 
Setmana del Comerç acararà la 
recta final amb el dia dedicat 
als majors. A les 18 hores, tot el 
que s'acoste al parc dels Jubilats 
podrà gaudir de jocs intergene-
racionals. Tres hores més tard 
hi haurà una desfilada informal 
amenitzada per una xaranga i 
per a acabar la nit, un sopar a 
la fresca a la plaça d'Enric Cu-
llell (parc del Molí). i el dissabte 
18 es posarà punt i final després 
de vuit dies de frenètica activi-
tat. Al matí tornarà l'Aula Orión 
al Mercat Ecològic per oferir, a 
les 11 hores, un altre taller per 
a xiquets. i a les 13 hores, serà 
el torn perquè les carnisseries 
iser i Ramón delecten els pala-
dars dels assistents.

Una programació ben 
completa que tindrà dos de-
nominadors comuns. Cada 
dia des de les 19 hores fins 
a les 21 hores diversos bars 
del poble tindran l'oferta de 
Quinto y Tapa, que el dissabte 
18 es clausurarà amb l'entrega 
del premi a la millor tapa. i a 
més, cada nit, un grapat de 
restaurants adscrits serviran 
sopars populars amb mostres 
de la seua cuina. Certament, 
una gran oportunitat per 
conéixer  tot el que tenim a 
l'abast i dinamitzar el comerç 
de Godella.

lsoliDaritat

El projecte presentat a les 
ajudes de solidaritat inter-
nacional de l'Ajuntament 
de Godella per Solidaritat i 
Ajuda a la infància a Mada-
gascar (Saim ONG) per cons-
truir dues aules destinades a 
xiquets amb discapacitat, ja 
és una realitat.

Aquesta partida, que es 
distribueix entre les organit-
zacions sense ànim de lucre 
amb alguna vinculació amb 
Godella, està dotada amb 
35.000 euros. D'aquests, 
6.500 se'n van dedicar a 
l'obra que va executar Mada-
gascar FAMi. Els beneficiaris 
directes del projecte seran 
tots els xiquets amb discapa-
citat física. «Podran tenir ac-
cés als serveis de reeducació 
del centre, que disposa de 

dos fisioterapeutes. Les per-
sones beneficiàries dinaran 
al centre. L'equip de l'escola 
estarà compost per una di-
rectora i alhora mestra, tres 
mestres i voluntariat per a ei-
xides d'oci. Moltes gràcies de 
nou a l'Ajuntament de Gode-
lla», han assenyalat fonts del 
col·lectiu.

Un altre dels projectes 
que també s'han pogut de-
senvolupar amb els fons de 
Solidaritat internacional ha 
sigut el de la incorporació 
d'una autoclau (una màqui-
na per a esterilitzar per va-
por) a l'instrumental mèdic 
de la Fundació Neurocirur-
gia, Educació i Desenvo-
lupament (NED). Aquesta 
organització dóna suport 
formatiu i d'infraestructu-
res mèdiques a set països de 
l'Àfrica de l'Est.

Godella contribueix 
a construir dues 
aules a Madagascar

Els xiquets a les noves instal·lacions.

Godella prepara la 
primera setmana del 
comerç local

imatge del cartell anunciador de la Setmana del comerç Local de Godella.

DEL 10 AL 18 DE JUNy EL COMERç LOCAL SERÀ EL PROTAGONiSTA

vOLUnTaRiS. El grup de voluntaris de l'ajuntament 
de Serveis Socials va rebre el xicotet regal d'agraïment 
que la Regidoria els ofereix en la seua reunió anual. El 
responsable de l'Àrea, Salvador Soler, va participar en la 
trobada i va agrair «l'esforç i el temps que dediquen tots 
i totes les voluntàries als demés, a fer que les seues vides 
siguen una mica menys difícils».

SETMANA DEL 
COMERÇ 

LOCAL DE
GODELLA
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loCuPaCió

La directora general d'Ocu-
pació i Formació del Servef, 
Rocío briones, va mantenir 
una trobada amb el regidor 
d'Ocupació i Desenvolupa-
ment Local de l'Ajuntament 
de Godella, Salvador Soler, 
qui li va presentar el Progra-
ma d'immersió Laboral a les 
Dones Víctimes de la Violèn-
cia de Gènere que està por-
tant a terme l'AEDL i que, en 
el Pressupost acabat d'apro-
var estarà dotat amb 50.000 
euros.

En aquest sentit, la di-
rectora general es va com-
prometre a col·laborar amb 
el projecte –consistent en la 

contractació de cinc dones 
del municipi durant un any 
en diferents oficis– ja que, 
segons va comentar, «la Ge-
neralitat som conscients del 
drama de les dones víctimes 
de la violència de gènere i 
actuarem per a proporcio-
nar-los les millors condicions 
i el millor futur possible».

En termes generals, les 
ofertes que s'enregistren en la 
borsa d'ocupació municipal 
obtenen un 100 % de perso-
nes candidates enviades a les 
ofertes d'ocupació. El percen-
tatge d'inserció d'aqueixes 
ofertes varia entre un 60 % i 
un 80 %. L'última dada enre-
gistrada del mes de febrer és 
del 100 % d'insercions.

El Servef lloa Godella 
pel seu programa 
laboral especial 

Rocío Briones amb Salvador Soler i la tècnic de Godella, Tani Fons.

l8 De març

Totes les formacions políti-
ques amb representació en 
l'Ajuntament de Godella es 
van unir en la moció presen-
tada conjuntament amb mo-
tiu del dia 8, Dia internacio-
nal de la Dona, en el passat 
ple municipal, corresponent 
al mes de febrer.

La regidora d'igualtat 
i Educació, Teresa bueso, 
va exposar els motius de la 
proposta i els punts d'acord, 
entre els quals s'incidia en 
«el necessari compromís 
comú per a evitar les desi-
gualtats en les institucions 
que representem, comen-
çant per la incorporació to-

tal de la dona en els càrrecs 
de responsabilitat política i 
social».

L'eliminació definitiva de 
la violència de gènere pas-
saria, segons el text exposat 
per bueso, per una solució 
integral, a través de la pre-
venció i de la lluita contra 
la violència exercida contra 
les dones. Un altre dels ei-
xos que s'arrepleguen en la 
moció i que s'hi consideren 
com a imprescindibles per 
a aconseguir una societat 
més justa i igualitària és el 
d'aportar els mitjans perquè 
les dones puguen consoli-
dar-se en el mercat laboral 
i afavorir la conscienciació 
laboral i familiar.

Unanimitat en 
la lluita contra la 
desigualtat de gènere

Teresa Bueso en la presentació de la moció.

ligualtat

La Regidoria de benestar Social 
ha engegat la nova programa-
ció de tallers i activitats que 
s'inscriuen en el servei d'au-
toajuda i apoderament per a 
dones d'aquest curs 2016. 

Es tracta d'una iniciativa co-
ordinada per una psicòloga es-
pecialista que presta el suport 
necessari a les persones amb 
diferents dificultats de gènere 
i en temes de maltractament.

El 16 de febrer s'inicià la 
programació amb la xarrada 
La sana autoestima. El dia 23 
tingué lloc un taller d'inter-
canvi de problemes. El mes 
de març s'estrenà amb L'ar-

bre de la meua vida i el dia 8 
s'oferí una sessió oberta espe-
cial sobre apoderament amb 
motiu del Dia de la Dona. La 
necessitat de saber dir que no 
i les tècniques per a eliminar 
l'estrès i l'ansietat completaren 
les activitats del mes de març. 
Finalment, a l'abril s'oferirà un 
taller de relaxació i respiració, 
un vídeo fòrum en el qual es 
projectarà Curts per la igual-
tat, la xarrada 10 claus per a 
entrenar l'optimisme i un taller 
de jocs terapèutics.

Les sessions es desenvolu-
pen a l'edifici de Villa Teresi-
ta els dimarts, de 10 h a 11.30 
h, amb l'objectiu de treballar 
l'autoconeixement i reforçar 

l'autoestima de les dones, mi-
llorar les relacions de família, 
desenvolupar recursos intra-
personals i interpersonals com 
a dona, informar sobre temes 
de coresponsabilitat i igualtat, i 
oferir recursos per a l'educació 
de filles i fills.

«El grup d'autoajuda porta 
ja temps funcionant a la nos-
tra localitat i cobreix una ne-
cessitat que, malauradament, 
també existeix a Godella –va 
comentar la regidora d'igual-
tat, Teresa bueso–; les dones 
hem d'accedir al control dels 
recursos (materials i simbò-
lics) i reforçar les nostres capa-
citats i protagonisme en tots 
els àmbits.Raquel Barletta i Raquel García, en la primera sessió del curs.

s'inicia el curs del servei d'autoajuda i apoderament

una 
oportunitat 
per als joves 
aturats
lEl Servef i l'Agència d'Ocu-
pació i Desenvolupament 
Local oferiran, el pròxim 25 
d'Abril, al Saló d'Actes de Vi-
lla Teresita i a partir de les 
17 hores una xerrada infor-
mativa al voltant del Sistema 
de Garantia Juvenil. Es tracta 
d'un pla europeu destinat a 
què els joves d'entre 16 i 30 
anys que actualment ni estu-
dien ni treballen tinguen una 
oportunitat d'accedir al mer-
cat laboral. Per a aconseguir 
aquest objectiu hi ha diver-
ses ferramentes a l'abast dels 
interessats, bàsicament en 
l'àmbit formatiu i d'inserció 
laboral.

Aquesta iniciativa euro-
pea està emmarcada dins de 
l'Estratègia d'Emprenedoria i 
Ocupació Jove aprovat pel go-
vern central l'any 2013 amb la 
fi de pal·liar unes xifres d'atur 
juvenil que, segons l'institut 
Nacional d'Estadística, a la fi 
de 2015 rondaven un enco-
ratjador 50%. Pel que fa a la 
part formativa del projecte, 
destaquen els cursos de Tec-
nologies d'informació i Co-
municació, d'Emprenedors, 
Orientació al Client i Comuni-
cació Eficaç. Per obtenir més 
informació es pot acudir al 
Centre d'informació Juvenil 
de la Generalitat Valenciana, 
situat al número 11 del carrer 
Hospital de València. 

CHARLA SOBRE EL

SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL
 25 DE ABRIL DE 2016 

17:00 – 19:00. EDIFICIO VILLA TERESITA
SALON DE ACTOS
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lbÀsQuet

L'LX Godella compta per vic-
tòries tots els partits que ha 
jugat durant la present tem-
porada. Quan resten només 
tres jornades per al final del 
campionat porten un total de 
17 victòries, i tot apunta que 
aconseguiran el ple, la tempo-
rada perfecta. Es tracta d'un 
equip que amb prou faenes 
té uns mesos d'existència –es 
va crear el passat estiu- però 
que en poc de temps ha acon-
seguit afermar-se en la Sego-
na zonal Valenciana. Tant és 
així que la categoria sembla 
quedar-se xicoteta per a ells, 
i tal com asseguren els seus 
jugadors, «l'any que ve ens 
espera la Primera zonal i el 
que calga».

No obstant açò, lluny de 
triomfalismes centrats en els 
èxits esportius, els seus com-
ponents deixen clar que les 
victòries no són el més im-
portant. Tal com reconeixia 
José Canario – jugador i entre-
nador de l'equip– per al pro-
grama La Taula de 11TV: «ens 
ajuntàrem amb l'únic propò-
sit de jugar una estona». De 
fet cada entrenament, cada 
partit, demostren que són 
amics, però també que molts 
d'ells tenen un gran passat en 
el bàsquet valencià. Alguns 
van jugar els seus millors an-
ys en lliga EbA i fins i tot un 

d'ells va militar en les files de 
València basket. Sens dubte 
una bonica història que ha 
unit, després de molts an-
ys, a antics companys que fa 
anys van deixar de jugar per 
diferents motius. Segons as-
seguren, han trobat un espai 
per a ajuntar-se i gaudir del 
bàsquet de nou, «cosa que 
no sempre és fàcil». i tot açò 
gràcies als seus fills, que «ara 
han coincidit en el mateix 
equip de bàsquet», provo-
cant que es tornen a ajuntar. 
Una història que demostra 

que mai és un mal moment 
per a compartir la passió per 
l'esport, i que, sens dubte, bé 
mereix la tan anhelada tem-
porada perfecta.

Malauradament, l'equip 
sénior de Primera Nacional no 
va poder coronar un any que 
podia haver sigut memorable 
per al Club. La derrota per 
66 a 67 contra el SD El Pilar 
va truncar les aspiracions de 
disputar la fase d'ascens a la 
lliga EbA, una derrota que no 
enterboleix la gran tempora-
da de l'equip d'Àlex Martínez. 

L'LX Godella, a per la 
temporada perfecta

lPilota valenCiana

El pilotari godellenc Edu Fe-
brero va aconseguir la meda-
lla de plata al Campionat indi-
vidual de Frontó al 4 i 1/2 que 
es va celebrar, en la primera 
fase, a Godella. La trajectòria 
del Club de Pilota Valencia-
na de Godella, amb 22 anys 
d'història i un reconeixement 
general per la seua implicació 
en la promoció de la pilota 
valenciana, així com la recent 
renovació de les instal·lacions 
del Poliesportiu Municipal, 
van ser algunes de les raons 
que van convéncer la Fede-
ració de Pilota per a triar la 
localitat de l'Horta com a seu 
del Campionat en la tercera 
categoria.

L'experimentat Edu Febrero 
arribà imbatut a la final –que 
es va disputar a Almussafes– 
en què s'enfrontà al jugador 
amfitrió Juan Galán. La parti-
da estigué molt igualada però 
la sort no es va al·liar amb el 
godellenc que va caure per 
32 a 26. Un altre dels pilotaris 
godellencs que va cuallar un 
extraordinari campionat va 
ser Lluís, que arribà fins a la 
semifinal mentre que óscar i 
Jordi no van poder passar de 
la primera fase a pesar del 
gran paper que van tindre –en 
el cas d'óscar, la diferència de 
punts va evitar que passara a 
la següent fase. La segona ca-
tegoria es va disputar a borbo-
tó i la primera, a Almussafes.

L'equip sénior de la Segona zonal valenciana ha guanyat els 17 partits que ha disputat.

L'equip de Primera nacional i José canario llançant un tir lliure.

Diferents moments del campionat amb Edu, Lluís i óscar.

Edu Febrero, 
subcampió de 
Frontó individual

esports

ELS «VETERANS» JUGADORS COMPTEN ELS PARTiTS PER ViCTòRiES
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lbÀsQuet

Del 25 al 27 de març el pave-
lló municipal de Godella va 
acollir el Torneig Nacional de 
bàsquet Anna Montañana. Per 
primer any, la fita portà el nom 
de la que hui dia és directora 
de l'àrea tècnica del L'Horta 
Godella. Sens dubte una de 
les jugadores espanyoles més 
importants de la història i amb 
més reconeixement internacio-
nal. Els organitzadors pretenen 
que el prestigi de l'alboraiera 
s'estenga també a aquesta com-
petició, en aquest moment és 
una de les més importants del 
país però la voluntat és que 
s'estenga més enllà de les nos-
tres fronteres en els pròxims 
anys. No obstant això, la pro-

va de la rellevància que ja té la 
donen les xifres, aquesta edició 
ha acollit més de 1200 jugadors 
i jugadores de vora 100 equips, 
procedents de 20 ciutats es-
panyoles, especialment del 
País basc, illes balears, Madrid, 
Catalunya, Navarra i Múrcia. A 
més de Godella, també van ser 
seus oficials: burjassot, Albo-
raia i València, localitats on es 
van repartir un total d'onze pis-
tes de bàsquet perquè en tan 
sols tres dies es van disputar 
més de 200 encontres.

L'organitzador de l'esdeve-
niment, Ricardo Gorgues, va 
afirmar que «aquest ha sigut 
un esdeveniment únic en Es-
panya», ja que «han participat 
equips de totes les categories», 
des de benjamí fins a sénior. 

lrunners

L'organització de la Carrera 
popular 10K de Godella, ha 
posat ja data a la celebració de 
la 14 edició de la cursa. Serà el 
dissabte 21 de maig, quan més 
de 1.000 atletes recórreguen 
la localitat des de les 19.30 h, 
que serà quan començarà la 
carrera des del Pavelló Cobert 
de Campolivar; una cursa que 
disposarà de llocs d'avitualla-
ment als 5 km i en la meta, així 
com amb servei de massatgista.

En aquesta edició, com ja 
és habitual, els xiquets també 
correran. Des de les 17.30 h, 
els més menuts podran parti-
cipar en carreres preparades 
per edats, la inscripció de les 
quals és gratuïta. Després de 

la prova podran, a més, gaudir 
d'una festa infantil amb caste-
ll inflable i refrescs per a qui 
participa, i del lliurament de 
camisetes, medalles i trofeus 
per als corredors.

La carrera, organitzada pel 
Club d'Atletisme A les Nou i 
per l'Ajuntament de Godella, 
disposarà, com és habitual, de 
la col·laboració de multitud de 
voluntaris i col·lectius com el 
nodrit cos de Protecció Civil i 
la Policia Local i diferents pa-
trocinadors, que ampliaran el 
nombre de premis i sortejaran 
una sèrie d'obsequis entre les 
persones participants.

En l'última edició, Hicham 
Ettaichmi i Claudia Montagut 
Sanz polvoritzaren el rècord de 
la prova.

anna Montañana dóna nom al Torneig. Un moment de la carrera de la passada edició.

Godella va ser 
l'epicentre del 
bàsquet espanyol

El 21 de maig, 
«atreveix-te» amb la 
la volta a peu

esports

lcicLiSME. Godella va rebre els ciclistes de la Volta a la Comunitat en l'última etapa 
de la ronda. Després que el 31 d'agost del passat any, Godella vera passar el pilot de la 
Volta Ciclista a Espanya, el passat 7 de febrer va ser la Volta a la Comunitat Valenciana 
la que va travessar la localitat de l'Horta en l'última etapa de la prova. Després de vuit 
anys d'absència, la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, va tornar al calendari 
internacional de la competició amb el patrocini principal del banc Sabadell a València.

lwaTERPOLO. El CW Godella manté el seu mà a mà 
amb el CDW Túria per la segona plaça de la Lliga Absoluta 
Masculina de Divisió d'Honor amb 24 punts. Per davant, 
el CW Castelló es troba a només 3 punts. Més difícil ho té 
l'equip femení, acabat d'ascendir, que lluita en la penúltima 
plaça, amb 6 punts.

el godella Cf 
aguanta fora 
dels llocs de 
descens
lQuan entrem en la rec-
ta final de la temporada 
–falten 7 jornades perquè 
s'acabe la lliga–, el Godella 
CF manté totes les opcions 
de permanència intactes 
amb 26 punts, i en la quar-
ta posició per la cua, en-
cara que empatat amb el 
Manises CF, que és avant-
penúltim.

L'equip que entrena 
Manolo Llorens no gua-
nya des del 17 de gener 
quan endossaren un con-
tundent 4-0 al Paiporta. 
La mala fortuna ha evitat 
s'escaparen els tres punts 
a molts partits que final-
ment han acabat amb un 
empat que no aprofita en 
excés. De fet el Godella 
CF és el tercer equip de la 
categoria que més partits 
ha empatat, amb 8. Ara, 
s'acara una fase de la tem-
porada molt delicada con-
tra rivals, a priori, favorits 
mentre que ja es preveu 
un final de lliga no apte 
per a cardíacs on el Gode-
lla CF jugarà contra el Ma-
nises CF i el SC Requena, 
rivals directes per eludir el 
descens.
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lnormativa

L'Acord adoptat pel ple de 
Godella de modificació del 
Reglament de la Carta de 
Participació Ciutadana, va 
ser elevat a caràcter definitiu 
després que no es presentara 
cap al·legació en el termini 
d'exposició pública. 

Així, s'ha afegit al punt 4 
de l'esmentat text, la infor-
mació sobre els Pressupostos 
Participatius que «són el pro-
cés de participació directa de 
la ciutadania mitjançant els 
quals es proposa, decideix 
i realitza la gestió de part 
dels recursos municipals. La 
seua finalitat és atendre les 
demandes i necessitats dels 
ciutadans en matèria d'inver-
sió pública i ajudes socials. 
La seua actuació té caràcter 
anual». També s'estableixen 
els terminis de les assemble-
es participatives i l'import 
destinat als Pressupostos 
Participatius que «no haurà 
de ser menor del 0,6% dels 
pressupostos generals de 
l'Ajuntament d'aqueix any o, 
si escau, del 20% del capítol 
d'inversions del pressupost 
municipal.

A més, a partir d'ara, la 
resposta dels tècnics respecte 
de les propostes més votades 
per la mesa, no haurà de ser 
superior, de forma ordinària, 
als 20 dies una vegada pre-
sentades i es recomana que 
els pressupostos general de 
l'Ajuntament estiguen apro-
vats i exposats cap al 31 de de-
sembre de l'any anterior, amb 
l'objecte d'agilitar l'execució 
dels pressupostos participa-
tius de l'any se- güent.

La modificació de la Carta 
va ser notificada al Consell de 
Participació Ciutadana en la 
primera reunió presidida per 

la nova regidora de l'Àrea, 
irene Ferré, qui, a més, va 
explicar l'estat de l'execució 
de les actuacions previstes 
als Pressupostos Participatius 
de l'any 2015 que han estat 
destinats a millorar algunes 
voreres i vidres de 100 fanals 
de Campolivar, a adequar al-
guns dels parcs de la localitat, 
a executar una petita obra 
d'adequació del pati d'Edu-
cació infantil del col·legi Cer-
vantes, a la replantació d'ar-
bres en la zona de l'eixample 
i a l'adquisició d'un frigorífic 
industrial per a la Plataforma 
de Solidaritat Ciutadana.

s'aprova la modificació 
de la carta de 
participació ciutadana

Última reunió del consell de Participació.

EL CONSELL iNFROMA DE L'ESTAT DELS PRESSUPOSTOS PARTiCiPATiUS

participació

lsanitat

La Regidoria de Sanitat va 
organitzar, el passat 3 de fe-
brer, una xarrada sobre la 
salut de les persones majors 
amb un enfocament singu-
lar, el de les mateixes perso-
nes qu formen part del grup 
conegut com tercera edat. 

La doctora María Gil 
Egea, qui, a més, condu-
eix el programa de Ràdio 
Godella, Godella Salut, va 

anar l'encarregada d'expo-
sar al públic que va assitir 
a l'acte, al Centre Cultural 
Xicranda, qüestions tan ha-
bituals com ara els proble-
mes de salut que pateixen 
els majors, els canvis que 
es produeixen amb l'edat, 
la valoració geriàtrica inte-
gral, les formes en que es 
presenten les malalties en 
els ancians, els síndromes 
geriàtrics i la prevenció i la 
promoció de la salut. 

La salut dels majors 
des dels majors

Participants a la xarrada, Maria Gil i Reme cataluña.

lEl resultat de la campanya parti-
cipativa d'accessibilitat que han dut 
a terme les regidories de benestar 
Social i de Trànsit ja pot veure's en 
la senyalística municipal. Els carrers 
de Godella tenen ara un sistema de 
senyalització adaptat a totes les per-
sones gràcies al treball conjunt amb 
Koynos, Godayla i Renàixer.

Senyals adaptats 
a tots i totes

lL'observatori de l'associació Europa 
Laica va oferir una xarrada informativa 
a Godella el passat 3 de març amb el títol 
Laicisme i ciutadania on es va presentar, 
a més, València Laica. Precisament, la 
coordinadora de València Laica, Raquel 
Ortiz Piñero i una de les persones mem-
bre del col·lectiu, belén ballestero, van 
ser les ponents .

L'Europa Laica, 
a Godella

lignacio Errando va anar l'encarre-
gat d'oferir una xarrada sobre el slow 
food, considerat el primer pas del mo-
viment Slow. L'esdeveniment tingué 
lloc al Centre d'Art Villa Eugenia i va 
servir de continuació a la xarrada que 
uns mesos abans s'havia oferit sobre la 
Citta slow, organitzada per les Regido-
ries de Sanitat i de Medi Ambient.

El Slow food, 
l'inici d'anar lent

lL'Ajuntament ha encetat una campa-
nya de proximitat amb visites als barris 
per conéixer de mà del veïnat els pro-
blemes específics de cada zona. Els pri-
mers barris que van rebre la visita de 
l'alcaldessa i el regidor de trànsit, junta-
ment als tècnics municipals, van ser els 
de Socusa i Pensament. En breu s'anun-
ciaran les pròximes visites.

comencen les 
visites als barris
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lrÀDio

Després de sis mesos sense 
emissió tradicional, Ràdio Go-
della ja torna a emetre a través 
de la freqüència que ha ocu-
pat des de fa més de 20 anys, 
la 98.0 de la FM.

A la fi de la temporada pas-
sada, l'emissora local va haver 
d'apagar el radioenllaç que en-
viava el senyal dels programes 
que s'estaven produint en els 
estudis del Centre Cultural Xi-
cranda fins a l'emissor, situat 
al Poliesportiu de Godella. La 
freqüència que s'utilitzava per 
a aquest radioenllaç interferia 
en les noves bandes de fre-
qüència per a la telefonia 4G 
adjudicades després de l'úl-
tima reforma de la Llei per a 
l'aprofitament i ús de l'espec-
tre radioelèctric.

Atès aquest problema, s'ha 
optat per una solució telemà-
tica mitjançant un enllaç a tra-
vés de VPN. Una solució més 
econòmica i segura, ja que no 
s'utilitza l'espectre radioelèc-
tric, cosa que evitarà proble-
mes futurs.

Durant tot aquest temps, 
Ràdio Godella ha seguit eme-
tent en directe a través del seu 
web (www.radiogodella.com), 
mitjançant una reproducció 
en temps real (streaming) que 
també ha sigut millorada, i 

l'aplicació gratuïta per a dis-
positius mòbils Tunein.

Aprofitant que Ràdio Go-
della torna a les ones, s'ha mo-
dificat la graella de la segona 
meitat de la temporada, amb 
novetats molt interessants. 
S'incorpora un nou programa 
contenidor, de caràcter men-
sual, anomenat Godella atesa 
en el qual s'inclourà un pro-
grama de col·laboració amb la 
Policia Local (Godella segura) 
i un altre amb la Regidoria de 
Sanitat (Godella salut).

També es renova el progra-
ma d'informació municipal, 
bim Ràdio 2.0, amb la incor-
poració de noves seccions 
com Píndoles de valencià, que 
naix de la col·laboració amb 
l'Agència de Promoció del Va-

lencià i Godella cuna de ideas, 
amb la participació de yelito.

Dues vegades al dia (a les 
14.00 h i a les 21.00 h) s'eme-
trà un butlletí informatiu i una 
audioagenda setmanal. Per 
descomptat, continuaran els 
programes ja consolidats en la 
graella, ja siguen de producció 
pròpia o de la Xarxa d'Emis-
sores Municipals Valenciana, 
a la qual Ràdio Godella també 
aporta un bon nombre de pro-
grames.

Ràdio Godella pot escol-
tar-se en la 98.0 FM, en ww.ra-
diogodella.com i en Tunein, 
i està present en Facebook i 
Twitter. També atén les qües-
tions i els suggeriments de la 
ciutadania a través del correu 
electrònic (radio@godella.es).

Ràdio Godella torna a 
les ones hertzianes

«Dones al món de la política», a una tertúlia de Ràdio Godella.
lCine

El passat 8 de gener, a les 13 
hores, les xarxes van focalit-
zar bona part del seu interès 
en el canal de youtube d'un 
grup d'estudiants de 3r de 
Comunicació Audiovisual de 
la Universitat Politècnica de 
València en el qual s'estrena-
va el fruit de mesos de treball 
i dedicació.

Los monstruos no existen 
és el títol d'aquest curtme-
tratge de sis minuts de du-
rada en el qual ha participat 
activament el jove godellenc 
Víctor Suau al costat d'una 
trentena de persones; un 
projecte interdisciplinari di-
rigit per Alberto Fuentes.

Més de 1000 visualitza-
cions en poc més de 4 dies 
demostren l'alt grau d'interès 
que ha despertat la produc-

ció que utilitza la narrativa 
cinematogràfica per reflectir 
una de les xacres de la nostra 
societat, la violència de gène-
re, que lluny d'eradicar-se, 
està vivint un nou repunt, so-
bretot entre els joves. Víctor 
Suau, director de so, de xar-
xes socials, operador de foto-
grafia i traductor, ha destacat 
la importància de la implica-
ció de la joventut en aquest 
tema i ha agraït als seus com-
panys «l'oportunitat d'haver 
pogut col·laborar en aquesta 
fantàstica aventura, a partir 
de la creació d'un curtme-
tratge original i diferent».

María José Rodrigo i el 
jove David Escobar donen 
vida als personatges d'aques-
ta història que posa el centre 
d'atenció en una de les víc-
times ocultes del drama: els 
fills.

Un godellenc en la lluita 
contra «els monstres»

L'equip tècnic responsable de «Los monstruos no existen». 

lEl tradicional discurs anual 
(«Voeux du maire») de l'alcal-
de de Noisy-le-Roi, Marc Tou-
relle, és una de les cites a les 
quals l'Ajuntament de Gode-
lla, agermanat amb aquesta 
ciutat francesa (i la de bailly) 
des de fa 10 anys, mai no falta.

En aquesta ocasió, els re-
presentants godellencs van 
ser el regidor de l'Àrea, Fran-
cesc Aràndiga, i el regidor 
d'Esports, Fernando Oliveros.

L'acte va estar precedit 
per una actuació de la ban-
da de l'Escola de Música de 
bailly, el director de la qual 
és el godellenc Salvador Es-
tellés. El regidor d'Agerma-
nament de Godella va posar 
de manifest, en la seua inter-

venciói, la solidaritat del po-
ble de Godella amb el francès 
pels recents atemptats patits. 
Diferents alcaldes de les loca-
litats pròximes i dos diputats 
van assistir també a l'acte, en 
què es va atorgar a Salvador 
Estellés una medalla d'honor 
per la seua dedicació al poble 
de Noisy-le-Roi.

La delegació godellenca 
va aprofitar l'estada per a 
reunir-se amb l'alcalde de 
Noisy-le-Roi, Marc Toure-
lle; el regidor d'Esports de 
bailly, Roland Villerval, i la 
vicepresidenta del Comitè 
d'Agermanament francès, 
Christiane Peyrouse, per a 
tancar i programar diferents 
intercanvis per a 2016.

Una delegació godellenca participa en el 
«Voeux du maire» de Noisy-le-Roi

Marc Tourell va pronunciar el discurs anual.

les ràdios 
municipals, amb 
una estratègia 
comuna

lLes emissores que han so-
breviscut a aquests anys de 
crisi afronten amb optimisme 
el nou horitzó en què dema-
naran el suport de les admi-
nistracions supramunicipals.

La Xarxa d'Emissores Mu-
nicipals Valencianes (XEMV), 
un ens confomat per més 
d'una vintena de ràdios locals 
–amb Ràdio Godella inclosa–, 
per estrényer vincles i com-
partir continguts i progra-
mes. Les emissores pretenen 
que el marc jurídic de la fu-
tura XEMV tinga el paraigua 
d'un ens autonòmic capaç 
d'oferir estabilitat, al qual, 
posteriorment, es puguen ad-
herir els municipis. 

LES NOVES FREQüENCiES 4G HAN ObLiGAT A CANViAR L'ENLLAç
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lajuDa soCial

Han passat tres anys des que 
va començar a funcionar la 
Plataforma de Solidaritat Ciu-
tadana de Godella. Aprofitem 
per indicar que erròniament al 
bim anterior corresponent al 
3r quadrimestre de l’any pas-
sat, es publicà una entrevista 
amb el titular La Plataforma de 
Solidaritat Ciutadana fa el seu 
primer any, quan en realitat 
havia d’haver indicat dos anys, 
vora tres. La Plataforma durant 
el passat any 2015 ha vingut 
efectuant les ja conegudes en-
tregues a les aproximadament 
quaranta famílies que d’una 
forma controlada per Serveis 
Socials i baix el nostre criteri 
solidari, han sigut ateses. 

Per a esta tasca disposem 
de les ajudes que rebem de 
l’Ajuntament com són el vehi-
cle amb què arrepleguem els 
aliments que ens ofereixen els 
establiments del poble i també 
del poble veí de Rocafort; el lo-
cal que se’ns ha cedit a l’antic 
Cefire ubicat al Parc del Molí, 
actual Plaça del Músic Enric 
Cullell Mata i, a més, a tot açò 
se li ha d’afegir l’assignació 
econòmica de 3.250 € a partir 
del signament d’un Conveni de 
Col·laboració entre l’Ajunta-
ment i la Plataforma. Aquests 
diners han estat justificats amb 
les factures corresponents de 
les adquisicions de menjar als 
comerços del poble, doncs, es-
te és el compromís estipulat a 
l’esmentat Conveni.

Per altra banda, amb la ges-
tió dels Pressupostos Partici-
patius a través de Participació 
Ciutadana, també s’ha pogut 
adquirir un armari frigorífic 
que junt amb la compra d’un 
congelador a l’exercici del 
2014, facilita l’emmagatzemat-
ge i conservació dels aliments 
que ens arriben, evitant així 
el trencament de la cadena 
del fred dels aliments. També 
des de Participació Ciutadana, 
en els Pressupostos del 2015, 
s’aprovà designar la quantitat 
de 3.000 € per a l’adquisició 
de productes de primera ne-
cessitat i que també han sigut 
correctament justificats en la 
seua facturació i pagament.

Des de l’Obra Social de la 
Caixa, hem rebut una apor-
tació econòmica de 2.000 € 
que destinem a la compra de 
productes de neteja personal i 
de la casa, també adquirits en 
un comerç del municipi. Amb 
tot açò volem, a més de mos-
trar clars els nostres comptes, 
fer saber al poble de Godella, 
el nostre poble, que tenim 
una gran satisfacció de la lla-
bor que fem i del suport que 
rebem de totes i tots vosaltres, 
tant de les Entitats com de les 
persones particulars que amb 
la seua compra setmanal o 
mensual, ens feu arribar la 
força necessària per portar a 
terme este projecte. 

El voluntariat, que sor-
tosament cada vegada som 
més i al què us invitem que 
s’afegiu, acudeix amb plena 

il·lusió als quefers que es re-
quereixen per portar a terme 
esta acció amb la convicció 
personal de veure que ho 
estem aconseguint. Tots els 
dies, amb vehicle propi o de 
l’Ajuntament, fem l’arreplega-
da de les donacions que ens 
entreguen alguns comerços i 
de Consum amb qui tenim un 
Conveni des del principi amb 
resultats, de vegades, de verta-
dera tristesa per tan poc com 
portem a la seu; d’altres, amb 
la major alegria per la càrrega 
abundant que rebem. D’una 
forma o d’altra, sempre tenim 
la convicció ferma que alguna 
entrega decent anem a fer.  

En totes les seccions vivim 
un ambient formidable i, so-
bretot, ens creixem quan com-
provem que disposem de molt 
i variat; que omplim les caixes 
degudament i entreguem, a 
més, joguines, llibres i d’al-
tres queviures que ens arriben 
per donacions o campanyes 
d’arreplegada. Comprovar la 
felicitat que generem ni que 
siga per uns moments a les 
famílies, vertaderament no té 
preu. També es ben cert que 
algunes vegades ho passem 
bastant malament; especial-
ment quan comprovem que 
baixen les existències i ens re-
sulta bastant difícil aconseguir 
reposar-les.

L’ambient que tenim és 
d’afababilitat i distensió; qui 
estem col·laborant  i qui per-
ceben l’ajuda. El fet de veu-
re’ns cada setmana suposa, 

no solament l’ajuda material 
dels aliments, sinó també, en 
altres aspectes d’orientació 
a l’hora de resoldre els seus 
dubtes amb referència al paga-
ment dels deutes, sol·licitud de 
subvencions, ajudes i d’altres. 
Orientem i adrecem als llocs 
apropiats o, fins i tot, si està 
dins les nostres possibilitats, 
efectuem nosaltres mateix 
gestions diverses.

Un apartat no imprescindi-
ble, però, vital per als infants i 
no tan infants, són les joguines 
i els llibres que rebem. En 
l’última campanya de Nadal i 
Reis, s’han entregat més de 150 
joguines que han sigut revisa-
des, llavades, acondicionades, 
empaquetades i entregades. És 
difícil expressar el que se sent 
quan uns pares arriben a la 
sala acondicionada a l’efecte i 
tenen a la seua disposició una 
increïble quantitat de joguines 
i se’ls explica que han sigut se-
leccionades i arreglades com si 
d’una tenda es tractara. 

Com expressar els senti-
ments que es veuen en el seu 
rostre? … Com transmetre el 
que una parella jove sent quan 
es porta un bressol, un carret, 
una cadira per passejar al seu 
bebé? … Com pots sentir-te 
quan una iaia et diu que l’any 
passat el seu net digué: iaia, 
este any els Reis, s’han oblidat 
de la nostra casa? … o, eixa tia 
que no podia portar-li un de-
tall a la seua neboda i este any 
li ha pogut fer … una bicicleta! 
… impossible d’expressar; so-
lament dir-vos que és compa-
rable al sentiment que t’inun-
da quan, com a espectadors 
de l’escena, se’ns omplin de 
llàgrimes els ulls.

També expressem la nostra 
major gratitud per les joguines 
que altres criatures entreguen 
en les campanyes dels seus 
centres educatius. Compro-
vem la generositat que tenen. 
Des de la seua innocència, xi-
quetes i xiquets que sí poden 
percebre el sentimient del Na-
dal i la solidaritat, junt amb 
eixes cartes que les escriuen 
pensant en les criatures que 
van a rebre-les. Per tot el que 
us hem contat i per molt més, 
us invitem que en campanyes 
properes siguen els vostres 
propis fills i filles qui vinguen 
a oferir les seues joguines, els 
seus llibres, la seua roba. És 
una acció ben educativa i fo-
mativa fer veure a les criatures 
que la solidaritat comença per 
u mateix; compartint el que es 
té, no donant el que sobra. 

Per tot açó, us volem donar 
el nostre més sincer agraïment 
per la vostra solidaritat  i des 
d’ací, desitjar-vos que us si-
ga pròsper aquest any recent 
estrenat i que també ho siga 
per a les famílies que atenem 
perquè, tal i com indiquem al 
nostre lema: la teua solidaritat, 
soluciona.

carta de la plataforma 
de solidaritat ciutadana

Membres de la Plataforma en un concert benèfic.

TRES ANyS DE SOLiDARiTAT AMb ELS MÉS DESFAVORiTS

el Casal de la 
Pau agradece 
a godella su 
solidaridad
lGracias al esfuerzo y 
la implicación de todo el 
voluntariado y  colabora-
dores, informamos que el 
rastrillo solidario realizado 
en  Godella por el Casal de 
la Pau ha sido todo un éxito. 

La cantidad recaudada, 
que asciende a 1.300 euros, 
será destinada a la compra 
de alimentos para nuestro 
comedor y ropa y artículos 
de higiene para personas 
con pocos recursos.

Por ello  queremos agra-
decer a todos los volunta-
rios/as que han aportado 
gratuitamente los artículos 
que han sido puestos a la 
venta en el rastrillo. 

Del mismo modo, tam-
bién queremos agradecer 
al Ayuntamiento de Godella 
y a la Escuela de Adultos el 
habernos cedido el Centre 
Cultural Xicarnada, donde 
se organizó la actividad.

Recomendamos encare-
cidamente a todas aquellas 
personas que se sientan 
atraídas por el trabajo de 
nuestra organización que 
consulten futuros proyec-
tos y actividades, que Casal 
de la Pau irá comunicando 
a cada momento. 

Centro de Día 
godayla
l Por acuerdo unánime 
de la Junta Directiva de la 
Asociación José Ramón 
Alonso  Vives, de familiares 
de adultos discapacitados, 
aprobado en la reunión de 
la misma celebrada el pa-
sado 18 de febrero de 2016, 
me complace como presi-
dente  de la misma trasladar 
nuestro agradecimiento por 
su aportación económica 
destinada a financiar las 
actividades extraordinarias 
del Centro de Día Godayla y 
nuestro más sincero agrade-
cimiento por la sensibilidad 
demostrada  con nuestro 
colectivo.

vicente Escudero Soriano
Presidente
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lAmb motiu del 75 aniversari 
de la mort del  metge, catedrà-
tic i polític Joan Peset Aleixan-
dre, l'associació Paraules con-
tra l'Oblit, grup de memòria 
històrica organitzarà les pri-
meres Jornades Joan baptista 
Peset Aleixandre que estaran 
patrocinades per l'Ajuntament 
de Godella.

La idea central ve de la in-
vestigació recent que ha fet el 
col·lectiu i afecta els concep-
tes de memòria,  drets humans 
i justícia social. «La memòria 
està en tots, la fem tots», co-
menten des de l'associació. 
«Patiren els avantpassats, i 
hem de fer tot el possible per 
fer respectar els drets hu-
mans, reparar  la injustícia i 
defensar la dignitat humana», 
continuen les mateixes fonts.   
Però el trauma va més enllà de 
la primera generació de vícti-
mes. «Se’ns transmet a través 

de les generacions si no, s’ela-
bora a través de la paraula. 
Cal que eixa elaboració passe 
a  l’esfera pública comuna, a 
l’imaginari social de les comu-
nitats», conclouen. La figura 
de Joan baptista Peset, nascut 
a Godella, home bo i estimat 
pel poble, representa eixos va-
lors de dignitat humana i de 
justícia social.

La programació prevista 
per commemorar l'efemèride 
arrancarà el dijous 2 de juny, 
a les 19.30 hores, a Villa Eugè-
nia, amb dos esdeveniments. 
El primer serà la conferència 
que oferirà Josep Lluís barona 
sota el títol Joan Baptista Peset, 
un home bo i  estimat pel Poble.  
i que analitzarà el Peset cientí-
fic, humanista i polític. la seua 
Vida i la mort. 

A continuació es donarà 
pas a un moment més líric 
amb la lectura de poemes de  

Vicent Andrés Estellés sobre 
Peset, recotades per Vicent 
Alonso.

El divendres 3 de juny, tam-
bé a les 19:30 hores, i de nou 
a Villa Eugenia –l'edifici mo-
dernista rehabilitat al carrer 
que porta el nom de l'home-
atjat–, Teresa Morandi i Anna 
Minyarro presentaran l'estudi 
desenvolupat a Catalunya, i el 
llibre Trauma i transmissió de 
la violència política.

El dissabte, 4 de juny, co-
mençarà a les 11.30 hores amb 
la reunió i l'acte de les asso-
ciacions cíviques, culturals i 
ecològiques per la justícia so-
cial. A les 19:30 hores, al teatre 
Capitoli es retrà un homenatge 
a les víctimes i s'interpretarà 
l'obra de teatre Fussells de la 
Señora Carrar, obra de ber-
told brecht que s'estrenarà en 
valencià de per la companyia 
Cant del Cigne.

peset aleixandre serà recordat pel 
75 aniversari de la seua mort

L'última de les conferències oferides pel grup de memòria històrica Paraules contra l'oblit.

el racó de les associacions textos

lTexlimca entregà el xec per la roba recollida als 
contenidors al Casal de la Pau. Segons marca el con-
veni establert amb l'Ajuntament, l'empresa de tèxtils 
que s'encarrega de replegar la roba dipositada als 
contenidors especials de roba i calçat ha de lliurar a 
una entitat social de Godella –que anirà alternant-se 
de forma anual– una quantitat que varia en funció 
dels kg arreplegats. El Casal de la Pau n'aconseguí 
més de 2.000 euros «que ens vindran d'allò més bé 
per invertir en lloguer d'habitatges, sobretot per a 
persones amb problemes mentals afegits», comentà 
el president de l'entitat, José Antonio bargues.

El casal de la Pau rep 
més de 2.000 euros

lCoincidint amb la celebració del Dia Escolar de la 
Pau i la No Violència, el dia 30 de gener, el Cor de 
la Vila va organitzar, a l'Església de Sant bartomeu, 
un concert anomenat Un Cant per la Pau, la versió 
que aquesta formació ha treballat sobre l'obra The 
armed man, de Karl Jenkins. Dirigits per José T. Po-
veda, van comptar amb la participació de la sopra-
no Carmen bou, amb Andreu Soler (Percussió). El 
concert va tindre un caràcter benèfic ja que va ser-
vir per arreplegar aliments no peribles que anaren 
directament destinats al grup de Càritas de la Parrò-
quia de Sant bartomeu.

El solidari cant per la 
pau del cor de la vila

lEls col·lectius Camí de l'Horta i Agrofever Agroeco-
logia, amb el suport de la Regidoria de Medi Ambi-
ent i Agricultura de l'Ajuntament de Godella, presen-
tarán el llibre Producir alimentos. Reproducir comu-
nidad. Redes alimentarias alternativas como motor de 
transformación social y ecológica, (Libros en Acción) 
de Daniel López García, el dissabte 14 de maig, a les 
11.30 hores, a Villa Eugenia. Després de la presen-
tació de l'obra tindrà lloc un debat sobre les arxes 
alimentàries alternatives com a formes econòmiques 
per a la transformació social i ecològica com a alter-
natives al capitalisme global.

agrofever presentarà 
el llibre de Daniel López

Ese mar
camino entre las algas que las olas depositan en la ori-
lla. no olvido el olor a brea y el susurro azul del mar, de 
ese mar. pero el mayor placer era bucear cada día con él.  
desde que éramos niños disfrutamos del silencio de las 
aguas profundas, de seguir a los peces entre las rocas, 
de rastrear el fondo para localizar pulpos y  erizos.

Estaba cansada y me adelanté. Tenía frío y me tumbé 
al sol sobre una piedra plana. Lo esperé durante mu-
cho rato y no salía, Lo busqué, lo buscaron... Encontró la 
muerte en una cueva, persiguiendo a un pez. mis gafas y 
mis aletas se pudren en el trastero. 

Elena Lanzarote Llorca

Encanteri
La granota entrava i eixia sense parar de la seua tolla 
favorita. Ell va passar i va pensar que es transformaria en 
aquella princesa que sempre havia somiat. Se li va acos-
tar, va intentar fer-li una besada i al moment va aparèixer 
ella, Estrella, la veïna del quart, amb la seua bata i sabati-
lles, sense parar de donar crits.

Ell es va submergir en l'aigua i allí va quedar esperant 
poder passar desapercebut.

Dori Palencia

Sense paraules
Silenciosa i tènue es deixava caure poc a poc entre les 
seues branques adormides. Un pas, després dos, i així, 
poc a poc, anava penetrant dins de l'ombratge. La mira-
da perduda i hores de soledat esperaven el pas de la nit.

cada soroll, entre aquell silenci, era senyal de vida. per 
un moment pensà que no estava a soles. dissimulada-
ment baixava fins a terra i s'arrossegava d'una manera 
sinuosa acaronant les fulles caigudes. 

i no seria més fàcil dir que la boira ho cobria tot? cada 
vegada em resulta més difícil comunicar-me amb tu...

Dori Palencia

Taller d’escriptura 
creativa de l’EPA
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Codi del QR

Segueix-nos a:

ABRILa  enda
O D E L L A

PLE DEL 24 DE SETEmbrE

 ▶ MOCIÓ RELATIVA A GARANTIR LA 
GRATUITAT DELS LLIbRE DE TEXT EN 
L'EDUCACIÓ ObLIGATòRIA. 

8Vots a favor: 17 
2Vots en contra: 0
Abstencions: 0

 ▶ MOCIÓ RELATIVA A LA CRISI MIGRATòRIA 
I LA SITUACIÓ DELS REFUGIATS QUE 
ARRIbEN A EUROPA. 

8Vots a favor: 12
2Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (PP)

 ▶ MOCIÓN RELATIVA AL REPUNTE DE 
ASESINATOS MACHISTAS OCURRIDOS EN 
LOS ÚLTIMOS MESES. 

8Vots a favor: 16 
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
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
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
2Vots en contra: 0
Abstencions: 0

Circ amb ORIGAMI TEATRE
«Un dia al circ»
Lloc: Plaça de l’Ermita 
(Mercat de Venda Di-
recta)
Horari: 12.00 h
Animació infantil

2
ds

combregar d’impedits

Lloc: Parròquia de Sant 
Bartomeu
Horari: 9.00 h

4
dl

Exposició «Cos i equilibri»

Laura Moret 
Lloc: Xicranda
Horari: 19.30 h

5
dt

la fira dels llibres
Parades d’editorials i 
activitats
Lloc: Villa Eugenia
Horari: Dissabte de 10 
a 20 h i diumenge de 11 
a 19 h.

8
10

Exposició de carles cano

Inauguració de 
La Fira dels Llibres
Lloc: Villa Eugenia
Horari: 20.15 h

8
dv

Nit d’humor al Matadero
Rubén García i Diego 
Varea
Lloc: Casal Jove 
alMatadero
Horari: 22.30 h
Preu: Gratuït

8
dv

Taller «REUTILITZA I SEMBRA»
Per Sembra amb Saò
Lloc: Plaça de l’Ermita 
(Mercat de Venda 
Directa)
Horari: 12.00 h
Construcció de testos autoregants

9
ds

Concert Benèfic Orquestra Casino

Lloc: Teatre Capitoli
Horari: 20.00 h

9
ds

sopar + monòleg de rubén cosías
Organitzat per la 
Comparsa Almoravides
Lloc: Casal Jove 
alMatadero
Horari sopar: 21.00 h
Horari monòleg: 22.30 h

9
ds

la fira dels llibres: jesús ge

Cloenda de 
La Fira dels Llibres 
«Esto no es vanguardia»
Lloc: Villa Eugenia
Horari: 19.00 h

10
dg

presentació «Les veus del més enllà»
Autora: Adela Ruiz 
Lloc: Casal Jove 
alMatadero
Hora: 16 h.
Públic: En edat escolar 
ESO

11
dl

iniciació a l’escalada esportiva
Lloc: Rocòdrom 
Hora: Dies 12, 14, 19 i 21 
d’abril.
Eixida: 23 o 24, de 9 a 
14 h
Preu: 50 €

12
dt

xarrada «i tu, què en menges»

Lloc: Villa Eugenia
Hora: 19.00 h
Ponent: Isabel Ferrero 
lópez. Dietista

13
dc

Iniciació a les vIEs ferratEs

Lloc: Rocòdrom del 
Poliesportiu Municipal
Hora: Vespertí.
Eixida: Dia 17 d’abril
Preu: 35 €

14
dj

Taller d’AcroIoga en famÍlia
Jorge Haros i Inma 
Cisnos 
Lloc: Plaça de l’Ermita 
(Mercat de Venda 
Directa)
Hora: 11.30 h

16
ds

María Arnal i marcel Bagés
cicLE dE músicA 
FOLK EN VALENciÀ 
Lloc: Villa Eugenia
Horari: 20.00 h
Preu: 8 € (6 reduïda)
A la venda al CC Xicranda 
i a instanticket.es

16
ds

II FIRA FAMILIAR D’OCI I DIVERSIÓ

Lloc: Plaça d’Enric Culle-
ll (parc del Molí)
Horari: 11.00 h
Tallers, jocs artesanals, 
música, màgia, i més...amb 
la batucada Kibombó

17
dg

Musical «Ghost»

Companyia del Sagrat 
Cor
Lloc: Teatre Capitoli
Horari: 19.30 h

21
dj

Dia Internacional de La Mare Terra

Lloc: Horts municipals 
La Coscollosa
Horari: 17.00 h

22
dv

II CONCURS DE MICRORELATS DE GODELLA
Lectura de microrelats 
seleccionats i lliurament 
de premis 
Lloc: Biblioteca muni-
cipal
Horari: 19.00 h

22
dv

Cor Infantil Anna Magdalena

Lloc: Villa Eugenia
Horari: 19.00 h

22
dv

Taller d’Elaboració de Sushi

Impartit per Ji Hee Kim
Lloc: Plaça de l’Ermita 
(Mercat de Venda Di-
recta)
Horari: 11.30 h

23
ds

Concert Moon Winds (X aniversari) 

Lloc: Teatre Capitoli
Horari: 20.00 h

23
ds

TORNEIG D’ESCACS «LA BURRA Pensant»
Categoria d’adults i in-
fantil
Lloc: alMatadero
Horari: 10.00 h
inscripcions: Casal Jove 
o a almataderogodella@
gmail.com

24
dg

I EDICIÓ DE JOCS A l’ESCORXADOR
Lloc: Casal Jove alMa-
tadero
Horari: 17 - 21 h
Torneig de ping-pong, futbolí, call 
of duty 3 (ps4), Fifa16 (Xbox One) i 
Joc de (Escape Room) «Valenciana 
Jones»

24
dg

Exposició ASSOCIACIÓ Culturarte

Lloc: Xicranda
inauguració: 19.30 h
Exposició: Fins al 6 de 
maig

25
dl

CLUB DE LECTURA. «Farándula»

De Marta Sanz
Lloc: Xicranda
Hora: 19.00 h

27
dc

 grups Lucita la Vela i Son d’Ací

Lloc: Casal Jove 
alMatadero
Hora: 22.30 h
Gratuït amb servei de 
barra a preus populars

29
dv

Ioga en família
A càrrec de l’associació 
de Ioga Om Dhara
Lloc: Plaça de l’Ermita 
(Mercat de Venda 
Directa)
Hora: 13.00 h

30
ds

Festival d’Orquestres de Corda

Participen les Orquestres 
de les Societats Musicals 
de Foios, Puçol i Godella
Lloc: Teatre Capitoli
Hora: 20.00 h

30
ds

facebook.com/AjuntamentGodella twitter.com/Godella www.youtube.com/telegodella instagram.com/ajuntamentgodella

Fe de errates. En l'anterior edició del 
Bim vam publicar un llistat de mocions 
incorrecte. A continuació tornem a 
publicar-lo corregit.


