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Bim de Godella

lArriba l’estiu i amb el bon temps arriben les ganes d’eixir al 
carrer i de retrobar-nos amb les persones que estimem en este 
temps de vacances. Però justament quan la majoria descansem 
hi ha un bon grapat de persones que treballen per a que tinguem 
unes bones festes, un treball de formigueta durant tot l’any que 
té la seua màxima expressió al més d’agost. 

Enguany són moltes les novetats introduïdes a la Junta Local 
de Festes, gestió conjunta de la partida que abans es dedicava 
a subvencions a cada associació, nou BIM, festes que deixen de 
celebrar-se altres que tornen, etc...

Des d’ací el meu agraïment a la regidora de Festes i a tota la junta 
local pel seu treball per mantindre viva la flama de la FESTA en 
majúscules, una festa que ha de ser compartida i gaudida per 
totes les persones que durant eixos 10 dies d’agost decidim que-
dar-nos al poble per a fer poble. 

Eva SanchiS
Alcaldessa de Godella

Quedar-nos al poble 
per a fer poble

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. Dc, 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

Vesprades, amb cita prèvia.

CC Xicranda. 963 643 006

irene Ferré
irene.ferre@godella.es
mEdi AmBiEnT
pArTiCipACió
AGriCULTUrA
3er TINENT D’ALCALDIA

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.

Rebeca 
Sanhermelando
Pren possessió al ple 
del mes de juliol

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

aODL

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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Benestar Social i AODL

 11 estudiants 
gaudixen de    
«La Dipu et 
Beca»

L’Ajuntament 
i La Saleta, 
de la mà

lL’alcaldessa de Godella, 
Eva Sanchis, i el regidor 
de Benestar Social i Pro-
moció d’Ocupació, Sal-
vador Soler, van ser els 
encarregats de rebre als 
11 estudiants que gaudiran 
del Programa de Formació 
per a joves de la Diputa-
ció de València durant els 
mesos d’estiu. Eva Sanchis 
va comunicar, en l’acte de 
benvinguda, que «aquesta 
és una gran oportunitat 
perquè els alumnes cone-
guen de primera mà com 
funciona l’administració 
local». Per la seua banda, 
Salvador Soler, va subrat-
llar que «aquest programa 
de pràctiques servirà per-
què els becaris adquiris-
quen experiència  de cara 
a incorporar-se al món la-
boral».

lAl mes d’abril, el Depar-
tament de Serveis Socials 
va realitzar en col·labo-
ració amb la Residència 
La Saleta de Campolivar, 
un encontre intergenera-
cional, basat en un taller 
d’autoestima i autocon-
cepte, que, segons asse-
gura el personal de La 
Saleta Campolivar, «de-
mostra que la residència 
aposta al màxim per la 
integració de les perso-
nes majors en la comuni-
tat». A més, agraeixen als 
professionals de l’Ajun-
tament de Godella «el fet 
d’haver assistit dedicant 
el seu temps i la seua va-
luosa feina a les persones 
residents».

lSetmAnA DeL Comerç

Per primera vegada, l’Associ-
ació de Comerciants de Gode-
lla va celebrar la seua pròpia 
festa. Nombrosos esdeveni-
ments, repartits en vuit dies, 
van omplir l’agenda d’activi-
tats de la localitat, amb una 
oferta variada que es va dividir 
per temàtiques diàries.

«Estem molt contents amb 
aquesta primera experiència, 
els comerços s’han implicat 
amb activitats molt variades 
i els clients han respost amb 
la seua assistència». La presi-
denta de l’Associació de Co-
merciants de Godella, Lupe 
Rodríguez, es mostra conven-
çuda que el d’enguany és el 
camí que s’haurà de seguir en 
els vinents, «treballant per a 
millorar i que cada any la gent 
disfrute més i en major quan-
titat dels nostres serveis». En 
aquest sentit, Rodríguez des-
taca que ja s’ha notat una re-
percussió directa pel que fa al 
grau de coneixement de l’as-
sociació. «Després de la set-
mana, van ser nombrosos els 
comerciants godellencs que 
han demanat passar a formar 
part del col·lectiu, a la fi és 
del que es tracta, ser cada ve-
gada més, i més forts».

«Tenim la necessitat d’apos-
tar decididament per un sec-
tor al qual la crisi ha colpejat 
com a pocs altres, però que 
és capaç de brindar al consu-
midor uns avantatges amb els 
quals no poden competir les 
grans superfícies», assenya-
lava el regidor de Benestar 

Social, Salvador Soler, en la 
presentació de la setmana.

Cada dia, El Racó de Sam, 
el Bar Central, el Tragaboles i 
el Casino Musical disposaren 
d’una concorreguda oferta de 
quinto i tapa. A més, cada nit, 
Ida y Vuelta, La Estación, Tra-
gaboles, la Llotgeta i Casino 
Musical feren sopars popu-
lars.

Durant la setmana, les car-
niceries Ródenas, Marco, Iser 
i Llorens tragueren els apara-
dors al carrer perquè tothom 
poguera degustar els seus 
productes.

Les perruqueries Josefa i 
Nova realitzaren una multi-
tudinària desfilada de perru-
queria. A més, aquesta última 
obrigué les seues portes per a 
fer un curs d’automaquillat-
ge.

Per la seua banda, la Clínica 
Veterinària Ramón i Cajal or-
ganitzà un concurs de masco-
tes i l’Herbolisteria Nogal un 
taller d’aromateràpia.

Una carrera popular, con-
tacontes, xerrades i activitats 
per a xiquets completaren la 
programació.

Tot allò que necessites
Els comerciants després de gravar el vídeo promocional de la Setmana del comerç Local, disponible al canal deYoutube de Godella.

Participants que gaudeixen de la ruta de la tapa.

Les carnisseria iser en una de les degustacions gastronòmiques.

L’ASSOCIACIó DE COMERCIANTS VA PREPARAR UNA SETMANA PLENA D’ACTIVITAT

contacontes per carles cano. Passarel·la de perruqueria.
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Medi ambient i agricultura

lDia MUnDiaLMEDi aMBiEnT. Dissabte 4 de juny, en una vetllada organitzada per 
l’Associació d’Horts Municipals la Coscollosa, es va celebrar el Dia Mundial de Medi 
Ambient, on la regidora d’Agricultura i Medi Ambient va llegir un manifest per a la 
conscienciació i conservació del nostre entorn, destacant el fet que és essencial la 
conservació del medi ambient des de l’àmbit local.

lnetejA

L’Ajuntament de Godella ha 
posat en marxa dues inici-
atives per tal de pal·liar el 
problema que generen els ex-
crements dels gossos, aban-
donats pels seus propietaris 
en la via pública.

Primer de tot, s’instal·la-
ren papereres especials, re-
partides per diversos punts 
de l’horta. «Abans hi havia 
propietaris que es queixa-
ven del fet que no hi havia 
papereres; ara ja no tenen 
cap excusa».

Recentment, la Delega-
ció del Govern ha concedit 
a la Policia Local de Godella 
el permís per a patrullar de 
paisà pel terme municipal. 
Segons l’Intendent del cos de 
seguretat municipal, Eduar-
do Padilla, «aquest fet impli-
ca que podrem detectar amb 
major facilitat a les persones 
infractores». A més, assegu-
ra que no sols se centraran 
en la vigilància de les perso-
nes que no recullen la caca 
del seu gos, o que no el por-
ten lligat, «anar d’incògnit 
implica que podrem també 
actuar en casos com el llan-
çament de residus sòlids als 
horts, robatoris a xicoteta 
escala...». Argumenta que 
són delictes molt difícils de 
veure en el cas d’anar amb 
l’uniforme i el cotxe oficial, 

«la gent ens detecta i s’ama-
ga», afegeix.

Hui dia, ja han patrullat 
per la plaça de Doctor Valls 
i per l’horta, on han notificat 
les primeres sancions, es-
pecialment per excrements 
canins. L’alcaldessa de Go-
della, Eva Sanchis, recorda 
que la sentència per no por-
tar al gos lligat o no recollir 
els excrements pot arribar 
a ser de 300 euros. A més, 
aclareix que el consistori no 
té un afany recaptador, i que 
«es tracta de donar exemple 
com a poble».

inSTAl·lACió dE 8 PAPErErES
La regidoria de Medi Ambient 
ha instal·lat vuit papereres, 
repartides en diferents punts 
de la zona d’horta que per-
tany al terme municipal de 
Godella. L’edil destaca que 
«aquestes papereres estan 
destinades, exclusivament, 
a pal·liar una de les majors 
xacres que tenim ara mateix 
a l’horta de Godella». També 
adverteix del fet que «tothom 
que passeja un gos ha d’anar 
proveït sempre del material 
necessari per a recollir-ne els 
excrements».

Mesures contra la 
xacra de les caques

lhortA

El Pla d’Acció Territorial de 
Protecció de l’Horta de Va-
lència (PATPHV), elaborat per 
la Generalitat Valenciana, va 
estar en exposició pública du-
rant la setmana del 16 al 20 
de maig al teatre Capitolio. A 
més, coincidint amb aques-
tes dates, el Director General 
d’Ordenació del Territori, Jo-
sé Luis Ferrando Calatayud va 
presentar, al mateix lloc, les lí-
nies bàsiques d’un document 
que segons afirmà, «planteja 
l’estudi, els objectius, la nor-
mativa i les accions per a la 
protecció de l’horta en el seu 
conjunt». Un pla que, tal com 
es va comentar a la xerrada 
informativa, afecta de ple a 

l’horta de Godella. La regidora 
d’Agricultura i Medi Ambient, 
Irene Ferré, es va mostrar molt 
satisfeta pel fet que el nou go-
vern de la Generalitat vulga 
«donar-li la importància que 
es mereix a l’horta en una lo-
calitat que durant molts anys 
ha tingut l’agricultura com a 
principal activitat econòmi-
ca». Per la seua banda, l’alcal-
dessa, Eva Sanchis, va desta-
car que l’oferida pel Director 
General va ser «una xerrada 
molt interessant del futur de 
l’horta, un futur que passa pel 
respecte a les persones que la 
mantenen viva, per la seua 
protecció i per la seua dina-
mització econòmica. L’horta 
ja no és un solar sinó un parc 
agrari».

El director i subdirector d’Ordenació del Territori junt a Eva Sanchis.

nova paperera a l’horta i pila d’excrements junt a una d’elles.

El Pla d’Acció 
Territorial de l’Horta, 
presentat a Godella

lTaLLER D’acROiOGa En una de les múltimples activitats 
que es duen a terme els dissabtes pel matí al Mercat de Ven-
da Directa de l’Ermita de Godella els assistents van tindre 
l’oportunitat de gaudir d’una classe de ioga en família dedi-
cada a la primavera, a càrrec d’Om Dhara Yoga.

LA POLICIA LOCAL JA PASSEJA DE PAISà PEL TERME MUNICIPAL 
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lSeguretAt

El Ple de l’Ajuntament de 
Godella va acordar, per una-
nimitat i a instàncies del Con-
sell Agrari –òrgan municipal 
format per polítics i llaura-
dors–, demanar a la Delega-
ció del Govern que «definis-
ca a quin cos policial corres-
pon la vigilància del terreny 
d’horta que té el municipi». 
Els llauradors es queixen dels 
«perjudicis que els genera la 
manca de seguretat», ja que 
asseguren patir «robatoris i 
vandalismes que llancen a 
perdre les collites». Segons 
l’alcaldessa, Eva Sanchis, «la 
Junta Local de Seguretat ha 
tractat, en diverses ocasions, 
aquest tema sense que les au-
toritats policials consultades 
hagen pogut aclarir qui n’és 
competent en aquest àm-
bit». Recorda també que «la 
Comissaria del Cos de Policia 
Nacional de Burjassot s’en-
carrega de la seguretat pel 
que fa al nucli urbà, mentre 
que la Comandància de la 
Guàrdia Civil de Montcada ho 
fa en les urbanitzacions, però 
cap dels dos cossos entra en 
l’horta».

Per als llauradors, «és una 
llàstima que no hi haja cap 
vigilància per controlar que 
no accedisquen al camp ni 

vehicles ni persones sospi-
toses». Per la seua banda, 
Sanchis condemna la Llei 
de Racionalització i Sosteni-
bilitat del Govern Local im-
pulsada per Rajoy. Segons 
diu, «esta llei no permet a 
ajuntaments menuts com el 
de Godella, disposar del ser-
vei de guarda rural». A més, 
espera que, aquesta vegada, 
la Delegació del Govern es-
clarisca «qui se’n fa càrrec» i 
«que les Forces de Seguretat 
de l’Estat es coordinen amb 
més eficiència amb la Policia 
Local». Recorda que «a l’hor-
ta es produeixen robatoris 
de tot tipus».

Godella demana al 
Govern d’Espanya més 
seguretat en l’horta

Els regidors del Ple aproven la moció per unanimitat.

Els llauradors al consell agrari.

lAgroeCoLogiA

Amb una gran participació se 
celebraren les jornades forma-
tives sobre producció agroeco-
lògica, a les quals van acudir 
llauradors, enginyers agríco-
les, representants de la Conse-
lleria d’Agricultura, membres 
d’Imelsa, del consorci Pactem 
Nord, d’Agrofever, de CERAI 
i de Veterinaris Sense Fronte-
res.  Precisament l’encarregat 
d’impartir aquestes jornades 
– celebrades amb motiu de la 
festivitat de Sant Isidre–, va 
ser Dani López, el mateix que 
dissabte estigué presentant el 
seu llibre Producir alimentos. 
Reproducir comunidad. 

Dissabte mateix, a la ves-
prada, la celebració de Sant 
Isidre continuà amb els ac-
tes tradicionals d’homenatge 
al patró dels agricultors i de 
les agricultores. Tingué lloc 
la duta del sant i la benedic-
ció del terme municipal que, 

com cada any, va reunir fidels 
i llauradors al voltant de la fi-
gura de Sant Isidre, a l’entra-
da del poble pel Parc del Molí. 
Més tard tingué lloc la missa 
en honor a sant Isidre. I per 
acabar el dia, es va celebrar 
el sopar de germanor al Casal 
Jove AlMatadero i es va deixar 
per a l’endemà, el volteig de 
campanes i la disparada de 
salves.

La cloenda dels actes amb 
motiu de la celebració del 
patró dels llauradors, es va 
fer esperar fins que Lluís 
Ferrando –director general 
d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge de la 
Conselleria d’Habitatge–, va 
donar una xarrada informati-
va sobre el Pla d’Acció Terri-
torial de l’Horta. Davant una 
afluència que va desbordar 
les expectatives, explicà que 
la Conselleria pretén «regene-
rar, ordenar i dinamitzar un 
espai viu com és l’horta».

Godella dedica una 
setmana als llauradors

.Les persones participants en les jornades, atenent a Dani López.

lEl passat divendres 18 de juny, cinc 
efectius de Protecció Civil de Godella 
es desplaçaren fins a Carcaixent per a 
intervindre en l’incendi que va patir  
aquesta població i que va marcar, junt 
amb altres, l’inici de l’estiu. Durant 
tota la nit estigueren perimetrant i 
refrescant la zona afectada en una ur-
banització de la localitat, col·laborant 
amb bombers del consorci de Castelló, 
i en contacte, en tot moment, amb el 
regidor de l’àrea Fernando Oliveros.

Protecció civil 
en carcaixent

lEl passat dia 5 de maig tingué lloc el 
primer Fòrum de debat sobre Canals 
Curts de Comercialització que es va 
celebrar al Castell d’Alaquàs. La regi-
dora d’Agricultura i Medi Ambient va 
assistir per representar i exposar el 
Mercat de Venda Directa de Godella 
com a forma i model de compra direc-
ta al productor-elaborador. En l’acte, 
es va reflexionar sobre com el consum 
responsable afavoreix el desenvolupa-
ment de l’economia local.

Un mercat 
modèlic

lEvitar deixar recipients abandonats en 
els quals es puga dipositar l’aigua de la 
pluja; evitar pèrdues d’aigua que puguen 
provocar embassaments; mantenir netes 
fonts i basses; vigilar l’aigua de les pis-
cines o buidar -les quan no s’usen i col·lo-
car tela mosquitera en els conductes de 
respiració de pous, fosses sèptiques, al-
jubs, etc. Així mateix, per al control, no-
més es poden utilitzar insecticides d’ús 
domèstic. Per a més informació visiteu 
la pàgina <www.mosquitigre.san.gva.es>

consells contra 
el Mosquit Tigre

lLa regidora d’Agricultura i Medi Am-
bient va assistir el passat 24 de maig 
a la conferència «Una nueva política 
ambiental para un nuevo tiempo» pro-
nunciada per la consellera d’Agricul-
tura i Medi Ambient, Elena Cebrián. 
En l’acte, al qual va assistir el Presi-
dent de la Generalitat, Ximo Puig, es 
van discutir algunes de les claus de la 
transformació que la conselleria pre-
tén impulsar en matèria mediambien-
tal i  agroalimentària.

«Política per a
un nou temps»
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ljoVentut

Com cada any, la regidoria de 
Joventut ha organitzat l’Esco-
leta de Pasqua, la Preescoleta 
i l’Escoleta d’Estiu que, segons 
la seua responsable «han tor-
nat a ser espais on els xiquets 
i les xiquetes aprenen d’una 
manera divertida; diferent de 
la metodologia de l’escola». 
En aquest sentit, el regidor 
del Departament, Joan Cardo, 
valora que sempre busquen 
«oferir un servei de qualitat, 
fomentant l’aprenentatge 
d’una manera distesa i crea-
tiva».

Al voltant de 50 xiquets gau-
diren de l’Escoleta de Pasqua, 
40 van estar els últims dies de 
juny en la Preescoleta i el gros, 
més de 250, en l’Escoleta d’Es-
tiu.

Cardo insisteix en el fet que, 
tot i les dificultats, l’Ajunta-
ment de Godella vol mantenir 
aquest servei «fonamental per 
a la conciliació familiar i labo-
ral de molts pares que treba-
llen eixes dates».

Les escoletes: un servei 
per a pares i xiquets
VORA 350 XIqUETS GAUDEIXEN DE L’ESCOLETA D’ESTIU, LA PREESCOLETA I L’ESCOLETA DE PASqUA

El grup de primària de l’Escoleta d’Estiu posa per a la fotografia del BiM a primera hora del matí, just abans de començar les activitats corresponents.

El grup d’infantil de la Preescoleta, al costat de les seues monitores i el regidor, Joan cardo.

Els majors de la Preescoleta.

Els menuts de la Preescoleta.L’escoleta de Pasqua va celebrar-se, com ja és habitual, al col·legi Barranquet.

Joventut i biblioteca
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El Godejam ompli el 
carrer de color

Un grup de joves pinta el mur del principi de Manel Tomàs.

ljoVentut i CuLturA

El diumenge 15 de maig, 
un grup de joves es va reunir 
al carrer de Manuel Tomàs 
per pintar tot el mur situat 
davant del Centre Cultural 
Xicranda i de l’Ambulatori 
de Godella. Els més matiners 
arribaren a les 8 hores, afir-
mant que ho feien «amb ga-
nes d’aprofitar el dia gaudint 
en bona companyia dels 
grafitis». Al voltant de les 21 
hores abandonaren el carrer 
les últimes persones que, en 
alguns casos, eren les ma-
teixes que havien arribat de 
bon matí, i que van allargar 
el màxim possible la jornada 
per acabar de perfilar les se-
ues obres.

La iniciativa ha estat impul-
sada per Xema Martínez qui, 
en acabar l’acte, es mostrava 
«tremendament satisfet» amb 
el que considera «un èxit ab-
solut de convocatòria, que, a 
més, ha obtingut un resultat 
que salta a la vista». També va 
aprofitar l’ocasió per a agrair 
a l’Ajuntament de Godella «el 
seu suport imprescindible» i 
als «artistes vinguts de diver-
sos punts del país, per fer-ho 
possible». El regidor de Joven-
tut, Joan Cardo, destaca que 
aquest esdeveniment «ha es-
tat coordinat per dues regido-
ries, la seua i la de Cultura». 
A més, deixa la porta oberta 
a persones que, com Xema, 
puguen tenir «iniciatives enri-
quidores per al poble».

Segon any de 
microrrelats 
a godella
lLiterAturA

Toni García i Laura Cabedo 
aconseguiren els primers 
premis d’aquesta segona 
edició del Concurs de Mi-
crorelats. Ell va guanyar 
en la categoria de llengua 
castellana, amb el relat 
titulat El suceso de las 
palabras parecidas. Ella, 
per la seua banda, s’ha 
imposat en els escrits en 
valencià, amb Només un 
segon. El jurat va selecci-
onar els relats de cinc per-
sones més que, malgrat la 
qualitat dels treballs –els 
membres del jurat van po-
sar l’accent en l’alt nivell i 
la dificultat de triar entre 
tots els textos presentats–, 
es quedaren a les portes 
del triomf.

«Es torna a demostrar 
que aquest és un projecte 
que funciona; la gent té 
ganes de compartir lectu-
res i experiències». Joan 
Cardo, el regidor respon-
sable de les dues àrees 
que organitzen el concurs 
–la de Biblioteca i la de 
Promoció del Valencià– 
destaca d’aquesta mane-
ra la seua satisfacció amb 
l’acolliment a un projecte 
que espera que es conso-
lide, «ja que promou la 
creació literària i fomenta 
l’amor per la lectura». Per 
a acabar, també va voler 
agraïr a Rosa Pastor, Josep 
Vicent Domínguez i Anto-
nio Herrera la seua par-
ticipació desinteressada 
com a jurat del certamen.

CurS De monitorS AL CASAL joVe ALmAtADero. Vora quaranta joves han realitzat enguany 
el Curs de Monitors de Temps Lliure que cada any ofereix la regidoria de Joventut. Un curs 
amb múltiples activitats que els permetrà treballar en escoletes, campaments...

l El Casal Jove alMatade-
ro va celebrar la I Edició de 
Jocs a l’Escorxador. Durant 
la vesprada del diumenge 24 
d’abril, persones de totes les 
edats tingueren «un espai co-

mú per a practicar, amb altres 
persones, alguns dels jocs que 
més agraden en general ara 
mateix». Entre les activitats 
programades, destacaren els 
tornejos de ping-pong, futbolí 
i Fifa 16. A més, el Casal Jove 
també proposà «un innova-
dor joc anomenat Valenciana 
Jones», que va consistir, tal 
com asseguren els respon-
sables de l’organització, en 
superar proves i misteris per 
aconseguir  la clau per poder 
eixir de l’habitació.

Primera edició de jocs a 
l’escorxador al Casal jove

lEl divendres 3 de juny va 
tenir lloc la reunió d’alcal-
des i regidors responsables 
en política lingüística i els 
tècnics lingüístics muni-
cipals, convocada per la 

Direcció General de Políti-
ca Lingüística i Gestió del 
Multilingüisme de la Gene-
ralitat.

Els responsables locals, 
juntament amb els de les di-
putacions, la Federació Va-
lenciana de Municipis i Pro-
víncies i els representants 
de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, van ser invi-
tats a crear una comissió su-
pramunicipal per a coordi-
nar els esforços en matèria 
de promoció del valencià.

Front comú per a promoure el 
coneixement i l’ús del valencià

l El passat mes de març, el 
jove realitzador godellenc 
Alejandro Morala va gravar 
un curtmetratge amb tots els 
recursos propis –càmeres, 
llums, so, actors i muntatge– 

de la productora madrilenya 
Producciones Linterna. 

L’obra, titulada Diez meses, 
escrita i dirigida per Morala, 
ha estat el fruit d’un premi per 
menció especial que el jove va 
obtindre en el concurs «No te 
cortes 2015». Segons decla-
ra el godellenc, «gravar amb 
els mitjans tècnics i humans 
d’una de les productores més 
importants a escala nacional 
ha suposat una gran oportu-
nitat que no tothom té la pos-
sibilitat de poder aprofitar». 

Alejandro morala grava un curt 
amb Producciones Linterna

l Per segon any consecutiu, 
l’Agència de Promoció del 
Valencià de l’Ajuntament de 
Godella (AVIVA), convoca 
una subvenció pròpia per 
ajudar econòmicament la 
retolació en valencià en el 
terme municipal de Godella 

a associacions, comerços, 
empreses, indústries i pro-
fessionals de Godella. 

Es podran beneficiar els 
rètols de nova instal·lació, 
públics (exteriors) o de vehi-
cles, sempre que vagen so-
bre un suport fix i estiguen 
redactats en valencià.  Però 
també els rètols públics (ex-
teriors) o de vehicles, sem-
pre que vagen sobre un su-
port fix i que en substituïs-
quen uns altres d’anteriors 
escrits en castellà o en una 
altra llengua diferent del va-
lencià.

L’AViVA presenta  ajudes per  a 
retolar en valencià
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Educació

lDomuS

L’equip de robòtica del col-
legi Domus de Godella, ano-
menat Curosity Team, el for-
men 13 alumnes d’entre 11 i 
16 anys, i juntament amb la 
seua entrenadora, han acon-
seguit el Primer Premi al Dis-
seny del Robot, Programació 
i Estratègia i Innovació en la 
First Lego League Razorback 
Invitational, celebrada entre 
els dies 19 i 22 de maig en la 
Universitat d’Arkansas, als 
Estats Units.

Es tracta, tal com asse-
guren els responsables de 
l’equip, d’un prestigiós es-
deveniment internacional, 
que enguany ha reunit a 72 
equips de robòtica de tot el 
món amb el propòsit de fo-
mentar l’esperit científic i 
creatiu dels estudiants des 
del punt de vista de l’engi-
nyeria i la programació. La 
gesta és encara més meri-
tòria si es té en compte que 
Curiosity Team és el primer 
equip de robòtica de la Co-
munitat Valenciana que ha 
aconseguit classificar-se per 
a una fase internacional 
d’aquesta lliga.

L’equip de robòtica del 
Domus va haver de superar 
les complicades fases auto-
nòmica i nacional de la com-
petició. En l’autonòmica, or-

ganitzada per la Universitat 
CEU Cardenal Herrera i cele-
brada en la Fira de Mostres 
de València a finals del mes 
de febrer, va aconseguir el 
Primer Premi Absolut des-
prés d’impressionar al jurat 
amb el disseny del robot i el 
treball desenvolupat de re-
cerca científica. 

Posteriorment, en la fase 
nacional, que va tenir lloc a 
Girona entre els dies 12 i 13 
de març, l’equip va aconse-
guir la segona millor pun-
tuació del robot d’entre els 
48 equips finalistes parti-
cipants, la qual cosa els va 
permetre aconseguir el Pri-
mer Premi a la Programació 

del Robot i la plaça d’accés al 
torneig internacional, en el 
qual finalment van aconse-
guir el Primer Premi al Dis-
seny del Robot, Programació 
i Estratègia i Innovació cele-
brada a l’altra vora del mar 
Atlàntic.

Segons els responsables 
del centre, la història de la 
robòtica en el Domus va co-
mençar fa una mica més de 
sis anys, tractant-se d’una 
de les escoles pioneres en 
l’aposta per aquesta discipli-
na com a eina complemen-
tària en el mètode educatiu. 
Després d’un temps la valo-
ren com a «molt positiva per 
a l’educació dels joves».

Alumnes del Domus 
guanyen un premi de 
robòtica a Arkansas

Els alumnes de l’equip curiosity Team posen a arkansas (EUa).

lgençAnA

El projecte anomenat HapCom, 
dissenyat per alumnat de 4t de 
Secundària del col·legi Gença-
na, ha rebut el premi que ator-
ga la Universitat Politècnica de 
València en el concurs Petits 
Grans Invents. Pepe Guillem, 
Gabriel Rasskin i Javier San-
martín, junt amb la professo-
ra de Tecnologia de Gençana, 
Yolanda Nebot, dissenyaren 
aquest prototip, que consisteix 
en dos dispositius connectats 
per via Bluetooth –sistema de 
connexió sense cables–, que 
permeten, mitjançant la utilit-
zació de paràmetres específics, 
la conversa entre una persona 
cega i una persona sordmuda.

La professora Yolanda Ne-
bot, no pot ocultar la seua 
satisfacció amb els seus estu-
diants que, segons assegura, 
«han sigut capaços de crear de 

ben joves un aparell que afa-
voreix la comunicació entre 
persones amb discapacitats 
auditives i visuals». El grup 
d’alumnes del centre gode-
llenc ha sigut premiat amb 
500 euros en aquest prestigi-
ós certamen, que organitza la 
UPV amb la col·laboració del 
Col·legi Oficial d’Enginyers 
Industrials de la Comunitat 
Valenciana i la Fundació Espa-
nyola de Ciència i Tecnologies 
(FECYT) del Ministeri. No obs-
tant això, els propis membres 
del grup de treball declaren 
que «el premi econòmic és 
simbòlic» i es mostren orgu-
llosos de la seua feina que, 
tal com comenten, «ha su-
perat a altres projectes molt 
competitius».

Nebot assegura que són un 
dels centres pioners que van 
apostar per aquesta disciplina 
com a eina complementària.

L’Hapcom de Gençana 
guanya el certamen 
Petits Grans Invents

Els tres joves de l’hapcom junt amb la seua professora.

lieS ComArCAL

El dia 9 de març, l’IES Comar-
cal va participar en la I Jorna-
da Bilateral Erasmus+ Espa-
nya-Portugal, que tenia com 
a objectiu establir relacions 
entre centres educatius dels 
dos països. Els responsables 
de l’institut que acudiren a la 
localitat pontevedresa de Tui 
valoren la jornada com «inten-
sa i molt productiva». En ella, 
l’IES va poder difondre el pro-
jecte KA 1 anomenat E-quality 
for Competent European Citi-
zens, que està en marxa des 
del curs 2015/2016. Els representants de l’iES comarcal a Tui.

L’IES Comarcal, I Jornada 
Erasmus+ amb Portugal

lreConeixement

Per primera vegada a Godella, 
la regidoria d’Educació va cele-
brar un acte de reconeixement 
als alumnes més destacats dels 
centres educatius de Godella. 
Concretament, es va fer en-
trega d’un diploma a cadascú 
dels estudiants guardonats als 
Premis d’Excelència, que cada 
any entrega la Generalitat Va-
lenciana. Xiquets i xiquetes del 
col·legi Cervantes, Barranquet, 
Sagrat Cor, Domus i Sant Berto-
meu reberen el seu premi de la 
mà de la regidora Teresa Bueso 
i l’alcaldessa Eva Sanchis. alumnes del cervantes amb el seu diploma.

Godella reconeix als seus 
alumnes més avançats
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leSCoLA D’ADuLtS

Com cada any, l’Escola Per-
manent d’Adults de Godella 
va celebrar els actes de final 
de curs, emmarcats dins de 
la Setmana Cultural, entre els 
quals destaca la festa del XXVé 
aniversari del Grup de Teatre. 
Durant la segona i la tercera 
setmana de juny, les perso-
nes usuàries exposaren tots 
aquells treballs realitzats du-
rant el curs, acompanyats dels 
educadors del centre. El taller 
de Ceràmica, Pintura, Vidre, 
Costura i Escriptura Creativa 
tingueren la seua visibilitat al 
Centre Cultural Xicranda. Per 
la seua banda, el Club de Lec-
tura va concloure amb les se-
ues reunions periòdiques amb 
la lectura de l’obra de teatre 
titulada Bodas de Sangre.

Precisament l’obra de Fe-
derico García Lorca va ser 
l’escollida per Josep Vicent 
Domínguez, responsable del 
taller de Teatre, per a comme-
morar el primer quart de segle 
de vida del taller. Segons asse-
gurava als micròfons de BIM 
Ràdio 2.0, en una entrevista 
prèvia a l’esdeveniment, «Fe-
derico García Lorca és l’autor 
de capçalera de l’agrupació», 
destacant que és l’escriptor 
del qual més obres s’han re-
presentat al llarg d’aquestes 
dues dècades i mitja. No obs-
tant això, va advertir que tant 

ell com la majoria de les ac-
trius i els actors estan més cò-
modes representant comèdia,  
fet pel qual aquesta represen-
tació suposava «un repte ma-
jor del que és habitual per a 
actors aficionats, tot i que amb 
la il·lusió que tenen, poden 
amb qualsevol cosa».

Una de les actrius, amb el 
paper protagonista de la mare 
del nuvi, és Marisa Fernán-

dez. En paraules de Domín-
guez, «probablement, un dels 
màxims exemples del que 
significa aquest taller». Ma-
risa conta que fa deu anys va 
decidir incorporar-se al taller 
de  Teatre «sense haber tin-
gut cap contacte abans amb 
les representacions teatrals». 
Una dècada després dels seus 
inicis, Marisa es va atrevir amb 
un personatge  «dramàtic, dur 

i complicat» segons assegura. 
Un fet que evidencia la gran 
evolució que ha experimentat 
«gràcies al taller, que m’ajuda 
a treure tot el que porte dins, 
evadint-me dels meus proble-
mes del dia a dia amb bona 
companyia». En finalitzar la 
funció, el teatre Capitolio ple 
de gom a gom va aplaudir uns 
minuts a totes les persones 
participats.

L’EPA tanca l’any amb el 25é 
aniversari del Taller de Teatre

Els actors i les actrius reben el caliu del públic junt amb el seu director Josep vicent Domínguez, al final de la representació.

Les diferents exposicions omplin el centre cultural Xicranda.

LA qUINZENA CULTURAL POSA EL PUNT FINAL AL CURS 2016/2017
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TALLERS 
D’ADULTS I 
TERCERA EDAT
C/ MAJOR, Nº 83-1º  (GODELLA)
TEL. 963 641 152 
serveisocials@godella.es

2015-2016

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
Departament de Serveis Socials

Inici curs: dilluns 14 de setembre de 2015
Fi de curs: 30 de juny de 2016
Matrícula alumnes del curs passat: Del 15 al 19 de juny
Matrícula alumnes nous: Del 22 al 26 de juny
HORARI MATRÍCULA:  D’11.00 h a 14.00 h

BENESTAR SOCIAL BENESTAR SOCIAL

lL’Escola de Persones 
Adultes de Godella ha pre-
sentat la nova programació 
de cara al curs 2016/2017. 
En ella es mantindran 
els serveis, amb els ma-
teixos preus, que des del 
Departament d’Educació 
es venen oferint a la ciu-
tadania. No obstant això, 
les responsables de l’EPA 
anuncien novetats, com 
ara el Curs de Capacitació 
per al valencià o la intro-
ducció de tauetes mòbils 
en els cursos d’informàti-
ca. A més, s’equipararan a 
la nomenclatura europea 
el nom dels cursos d’idi-
omes, segons asseguren 
«per evitar malentesos». 
Per últim, conviden a totes 
aquelles persones que ho 
necessiten, a apuntar-se 
a una programació que 
comprén idiomes, teatre, 
informàtica, lectura, pin-
tura, ceràmica, costura...

l Per a l’any vinent, 
2016/2017, la regidoria de 
Serveis Socials ja ha fet pú-
blica la programació de ta-
llers per a persones majors. 
El regidor de l’àrea, Salva-
dor Soler, destaca que «tot i 
la dificultat pressupostària 
s’han volgut mantindre in-
tactes els serveis a un preu 
molt econòmic». 

Les persones interessa-
des podran realitzar dife-
rents tallers, com ara el de 
memòria i entrenament 
cognitiu, el de manuali-
tats o risoteràpia. A més, 
els joves amb necessitats 
educatives especials tam-
bé tenen el seu espai, així 
com els cuidadors de per-
sones depenents, amb el 
grup d’ajuda mútua. Una 
programació que també 
té esports, com el taixí, 
la gimnàstica rítmica, els 
exercicis terapèutics i el 
taller saludable. 
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Festes

lFESTa DE LES iL·LUMinàRiES a SanT anTOni. Com és tradicional, es va repartir el pa beneït 
de Sant Antoni, en una missa cantada pel cor Sant Bertomeu. Després va ballar el Grup de Danses 
El Poblet, es va tirar un ramell de focs artificials i va tocar la banda del Casino musical. Tot açò 
en el primer acte del grup de festers de Sant Antoni.

lBouS

El ple municipal de Godella 
va decidir en la sessió del mes 
d’abril, no autoritzar l’ocu-
pació de la via pública per a 
festejos taurins. La proposta, 
que va comptar amb els vots 
a favor del govern local for-
mat per Compromís, PSOE, 
Canviem Entre Tots i EUPV, 
es basava inicialment en una 
«iniciativa popular» impulsa-
da per un grup de veïns, que 
va rebre 1.773 adhesions. Tot i 
que no aconseguia el percen-
tatge exigit (15 % dels habi-
tants de la localitat) per a ser 
sotmesa a debat i votació, la 
proposta es va tractar com a 
«iniciativa ciutadana», un ins-
trument que s’arreplega en la 
Carta de Participació Local i 
que no requereix un percen-
tatge mínim de suport.

En les seues intervencions, 
Salvador Soler, del PSPV i 
Eva Sanchis, de Compromís, 
van explicar que la decisió 
del vot es va prendre mitjan-
çant una consulta als col·lec-
tius. Soler afirmà que per al 
seu partit «aquesta decisió 
no era una prioritat, tot i que 
en haver de decidir, la mili-
tància va ser clara». Sanchis 
explicà que per a ella no era 
gens fàcil, ja que li hauria 
agradat «arribar a un con-
sens entre les dues parts». 

No obstant això, es mos-
trà satisfeta per «l’exercici 
democràtic realitzat pel seu 
partit i pel poble». Per la seua 
banda, el representant d’Es-
querra Unida, Joan Cardo, 
va donar les gràcies tant al 
col·lectiu que va arreplegar 
les firmes, com al Grup de 
Govern Local per haver dut 
endavant el procés.

Pel que fa a l’oposició, tant 
PP com Ciudaadanos van vo-
tar en contra de la moció. El 
regidor del PP, José María Mu-

soles va criticar el fet que la 
decissió no va passar ni per 
la Junta Local de Festejos ni 
pel Consell de Participació.  
Sento Cotanda, regidor de 
Ciudadanos va afegir que «a 
Godella no es maltractava cap 
animal».

Per últim, els represen-
tants de les dues penyes tau-
rines, La Cuna i Astireu –pre-
sents en gran nombre al Saló 
de Plens– van lamentar el fet 
que s’acabe «amb més de 35 
anys de tradició taurina.

El Ple de Godella decideix 
no autoritzar els bous

lmeS De mAriA

La Confraria de la Mare de Déu 
dels Desemparats de Godella
va organitzar un recull d’actes 
en honor a la Mare de Déu dels 
Desemparats.

El primer tingué lloc diu-
menge, amb l’onzena peregri-
nació a la Basílica de la Mare 
de Déu de València. Dos dies 
més tard, el dimarts, l’antic 
convent de les Carmelites 
va rebre, durant tot el dia, a 
totes aquelles persones que 
volgueren participar en el 
besamans públic a la Nostra 
Senyora dels Desemparats de 
Godella. Mentrestant, els xi-
quets i les xiquetes participa-
ren en un concurs de pintura 

infantil i, per a acabar la jor-
nada en la qual s’imposaren 
les medalles als nous confra-
res, se celebrà una missa, que 
finalitzà amb el cant de l’Him-
ne de la Coronació.

Al final de la setmana, de 
nou es va celebrar una missa 
en el convent de les Carmeli-
tes, cantada pel Taller Coral 
Rapsodia. A continuació, es 
donà pas a una de les proces-
sons més concorregudes de 
l’any, que va fer el recorregut 
de costum amb el tradicional 
concurs de carrers i balcons 
adornats. Per a acabar amb 
la festivitat de 2016, el dilluns 
16 de maig se celebrà la san-
ta missa en sufragi de tots els 
confrares difunts.

La Mare de Déu en processó pels carrers del municipi.

Embolada d’un bou en un dels festejos celebrats a Godella.

Godella celebra la 
festivitat de la Mare 
de Déu 

lMiG anY MOROS i cRiSTianS. Els dies 16 i 17 d’abril la Fe-
deració de Moros i Cristians de Godella va reunir a tothom 
que forma part d’aquesta festa, coincidint amb el mig any 
de l’última desfilada. Dissabte de vesprada s’instal·laren dos 
castells inflables a la plaça d’Enric Cullell (parc del Molí). 
L’endemà al matí arribaren les filaetes. Seguidament dinaren 
i reteren homenatge a les persones que durant l’any 2015 
van exercir la capitania.

L’EqUIP DE GOVERN VOTA EN CONTRA; L’OPOSICIó A FAVOR
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Els ciutadans escolten les propostes a l’assemblea de Barri.

lPArtiCiPACió

Les eleccions generals del 26J 
van propiciar que enguany la 
votació de les propostes per 
als Pressupostos Participa-
tius, en la qual es decideix 
la inversió de 40.000 euros, 
es postposara per a abans de 
les vacances d’estiu. El dia 28 
de juny es va celebrar, al Saló 
d’Actes de Villa Teresita, l’As-
semblea de Barri, de la qual 
van eixir nombroses propos-
tes, que van ser valorades 
per les més de 50 persones 
presents. La més votada va 
ser la de reparar desperfec-
tes a la plaça Doctor Valls, 
seguida de dues actuacions 
al barri de Campolivar. Es 
tractaria de la reparació de 
voreres i la replantació d’ar-
bres. Les altres propostes 
tingueren menys èxit entre 
els assistents. Tot i això, la re-

gidora de Participació Ciuta-
dana, Irene Ferré, assegura 
que «totes seran tingudes en 
compte». Algunes d’aquestes 
són: La reparació de la plaça 
Doctor Cabo, la instal·lació 
d’un monument en home-
natge a Peset Aleixandre o 
l’execució del projecte de la 
cuina de Serveis Socials.

Per altra banda, en l’As-
semblea Temàtica, la pro-
posta més votada, amb mol-
ta diferència, va ser la de la 
construcció d’un monòlit 
en honor als represaliats al 
carrer Paterna. Per darre-
re quedaren les propostes 
d’adquisició de micròfons 
per a gravació en el teatre 
Capitolio i la compra de tau-
les i cadires de plàstic. Ferré 
valora molt positivament la 
participació, tot i que es-
pera que «cada vegada se 
sume més gent».

La ciutadania decideix 
als Pressupostos 
Participatius

 l«LA horA De kAyAko» De ràDio goDeLLA, A «CuAr-
to miLenio, De meDiASet» .  És el programa amb major 
audiència de la ràdio local en els sis anys que porta en 
emissió.

Participació i Agermanament

lrAnDonee. «Uns magnifics dies de senderisme» segons la 
persona que va prepararar el recorregut, Gines Ruiz. Una 
ruta que els va portar per terres del maestrat, Els ports i El 
matarranya. amb senderistes de noisy-le-roi i de Bailly. du-
rant una setmana van recòrrer orpesa, Benicàssim, Vistabe-
lla, penyagolosa, Ares del maestrat, Sorita, morella, Fredes, El 
portell de l’infern, Vall-de-roures, Beseit i lo parrisal.

La delegació d’Encamp i Godella al Saló de Plens de l’ajuntament.

lAgermAnAment

A mitjans d’abril, una delega-
ció provinent de la localitat an-
dorrana d’Encamp va visitar 
Godella per tal d’establir con-
tactes de cara a un possible 
futur agermanament.

Una de les persones que va 
viatjar va ser la Cònsol Me-
nor (segona màxima autori-
tat del poble), Esther París, 
que va declarar «la voluntat 
del seu govern municipal 
d’agermanar-se amb Gode-
lla», tot i que va deixar clar 
que per raons pressupostà-
ries, no podria ser almenys 
fins a 2017. No obstant això, 
es va mostrar convençuda 
que ja es pot anar fent algun 
intercanvi «que assente les 
bases d’un possible futur in-
tercanvi regular d’activitats». 
En aquest sentit, el Conseller  
d’Esports d’Encamp, que 

també va acudir a la cita, va 
declarar que per a ells seria 
interessant «realitzar inter-
canvis en els quals, per una 
banda, els joves godellencs 
podrien aprofitar-se de les 
activitats de muntanya que 
ofereix Andorra, i per altra, 
els encampadans gaudirien 
del bon temps durant tot 
l’any i de les activitats aquà-
tiques a la mar».

A la recepció acudiren re-
presentants de tots els grups 
polítics de l’Ajuntament de 
Godella, que valoraren posi-
tivament la voluntat dels an-
dorrans, mostrant-se també 
prudents de cara a la consoli-
dació del projecte.

Ambdues parts es compro-
meteren a treballar per anar 
creant els lligams necessaris 
perquè en un futur «no molt 
llunyà», l’intercanvi siga una 
realitat.

Una delegació 
d’Encamp visita Godella

La política 
a l’abast de 
tothom

Visita a la 
«fête du 
cèdre»

l L’Ajuntament de Gode-
lla convida a totes les per-
sones que vulguen estar 
al corrent de què passa a 
Godella i fer-se escoltar, a 
participar en els diferents 
Consells de Participació 
Ciutadana creats en els 
últims anys. L’alcaldessa, 
Eva Sanchis, explica que 
«es tracta d’òrgans con-
sultius, que ens resulten 
molt útils per saber l’opi-
nió de la gent respecte a 
molts temes que els afec-
ten directament».
Periòdicament hi ha reu-
nions obertes a tothom, 
com ara bé, el Consell 
d’Urbanisme i Medi Am-
bient, el Consell Agrari, el 
d’Esports, el de Cultura, 
el d’Educació i Joventut. 
Reunions on els polítics 
escolten les inquietuds 
dels ciutadans.

l La regidora de Cultura, 
Tatiana Prades, va viatjar 
el passat mes de juny per 
a participar en la fête du 
cèdre que es va celebrar el 
dia 18 en Noisy-le-Roi.
Prades va conéixer de pri-
mera mà com celebren al 
poble agermanat una de 
les cites festives més im-
portants que organitzen 
durant l’any. Un encontre 
que té lloc al llarg de tot 
el dia, on els més menuts 
participen en un carnaval, 
gaudeixen de jocs i anima-
cions, mentre que els més 
majors disfruten del sopar i 
actuacions en directe.
Concretament, Prades va 
tenir l’oportunitat d’oferir 
una actuació amb el seu 
grup Arrop i Tallaetes.



bim  GodellaSegon trimestre de 201612 Monogràfic

lhiStòriA

Representants de tots els partits polí-
tics presents en el consistori, col·lec-
tius, entitats, fins i tot una delegació 
siriana i la ciutadania en general van 
participar en l’homenatge que l’Ajun-
tament de Godella va rendir al doctor 
Peset Aleixandre en el marc de les jor-
nades que l’associació Paraules con-
tra l’Oblit va dur a terme amb motiu 
del 75è aniversari de la seua mort. El 
número 54 del carrer Major va con-
gregar desenes de persones que, amb 
l’alcaldessa de la localitat, Eva Sanchis, 
al capdavant, van descobrir la placa 
que reconeix els mèrits professionals 
d’un home que sempre va ser volgut 
i recordat pels seus conciutadans. En-
tre ells, quatre dels seus més directes 
descendents, els seus néts Susana, Luis 
i Ana Peset González i Carmina Peset 
Cañellas assistiren emocionats a l’acte 
i amb la veu entretallada agraïren «al 
poble de Godella, el respecte i l’afecte 
cap al seu avi qui, d’alguna manera, 
tornava a la seua terra».

El president de Paraules contra 
l’Oblit, Xavier Costa, va introduir els 
parlaments destacant la figura de Pe-
set. Li va succeir Jordi Durá, membre 
del col·lectiu i del Taller d’Història 
Local de Godella, qui va recordar 
que «no és el primer acte d’home-
natge que es fa a Peset a Godella, ja 
en 1978, amb la presència del mateix 
Josep Lluís Albiñana, president del 
Consell preautonòmic , el poble es va 
rendir a la figura de qui havia sigut el 
seu veí i un dels metges més recone-
guts del país». En representació de la 
Universitat de València –de la qual Pe-
set va arribar a ser rector entre 1932 i 
1934–, el professor Salvador Albiñana 
va intervenir per a lamentar «el llarg 
silenci que la Universitat de València 
va mantenir davant el bàrbar afusella-
ment de Peset Aleixandre, encara que 
anys després, amb la democràcia, es 
va restituir el seu honor i es va recupe-
rar, sota la direcció de Juan Colomer, 

una figura transcendental a la qual es 
va dedicar el col·legi Major». «La Uni-
versitat ha honrat Peset Aleixandre 
amb aquests actes, però he de dir que 
la figura de Peset honra encara més la 
nostra Universitat», va concloure Al-
biñana.

Les últimes paraules, abans del des-
cobriment de la placa, les va pronun-
ciar l’alcaldessa de Godella i van servir 
per a «reconèixer, amb aquest home-
natge, a totes aquelles persones que 
han patit la persecució, la injustícia i 
la mort, així com els seus familiars». 
La Banda del Casino Musical de Gode-
lla va interpretar l’himne municipal, 
la lletra del qual va ser composta per 
Manuel Tomás i parla, en la seua úl-
tima estrofa, de la justícia «que avui 
adquireix un significat encara més ve-
hement en dedicar-li-la a Joan Peset», 
va afirmar Sanchis.

A continuació, la comitiva es va des-
plaçar fins a l’Ajuntament per oferir la 
recepció oficial als familiars del doc-
tor que, com a mostra d’agraïment, 
van donar tres retrats de la nissaga 
de metges de la família Peset: del seu 
avi –Juan Bautista Peset Vidal–, del seu 
pare –Vicente Peset Cervera– i del ma-
teix Joan Peset Aleixandre. Tres qua-
dres que presideixen ja l’entrada al 
saló de plens, lloc en el qual el regidor 
de Benestar Social i Ocupació, Salva-
dor Soler, va dedicar unes emociona-
des paraules als familiars. «Aquests 
quadres reconeixen el valor de la ci-
ència i el compromís de Joan Peset 
Aleixandre».

Finalment, es va oferir un aperitiu 
en què el responsable a València de 
l’Associació per la Recuperació de la 
Memòria Històrica, Matías Alonso, 
va recordar que encara hi ha un deu-
te pendent amb el record de Peset 
a la ciutat de València. «No sembla 
molt encertat que una eminència de 
la medicina tinga una avinguda amb 
el seu nom i que, en la perpendicu-
lar, hi haja un carrer amb el nom 
d’un dels responsables de la seua 

mort, el doctor falangista Marco Me-
renciano».

Aquest va ser l’acte central d’una 
setmana que el col·lectiu Paraules 
contra l’Oblit va preprarar entorn de 
la memòria històrica i més concreta-
ment al voltant de la figura de Peset.

Els actes, anomenats Primeres Jor-
nades Doctor Juan B. Peset Aleixandre, 
començaren dijous a la vesprada, a 
Villa Eugenia. Allà, els membres de 
Paraules contra l’Oblit explicaren el 
sentit de l’associació i de les jornades. 
Més tard, Josep Lluís Barona oferí una 
conferència sobre la figura de Peset 
com a científic, humanista i polític. 
Per a acabar, Vicent Alonso recità una 
sèrie de poemes de Vicent Andrés Es-
tellés dedicats a Peset.

Divendres, Teresa Morandi i Anna 
Miñarro oferiren una xarrada ano-
menada Trauma i transmissió de la 
violència política durant la Guerra Ci-
vil, el franquisme i la transició, en la 
qual presentaren un estudi al voltant 
de com afectà la Guerra Civil a les ge-
neracions posteriors. Per a analitzar 
aquest estudi, aplicant-lo a Godella, 
també hi va ser com a ponent Xavier 
Costa Granell.

L’acte central de les jornades arribà 
dissabte de matí, moment en què es 
va restituir la placa commemorativa a 
la casa natal del doctor Peset. La cita 

Godella 
homenatja el 
doctor Peset 
en el 75è 
aniversari del 
seu assassinat

REcOnèiXEM, aMB 
aQUEST hOMEnaTGE, 
a TOTES aQUELLES 
PERSOnES QUE han 
PaTiT La PERSEcUció, 

La inJUSTÍcia i La MORT, aiXÍ 
cOM ELS SEUS FaMiLiaRS”

EVA SAnChiS
ALCALdESSA dE GodELLA

“

Memòria històrica

LA FAMíLIA, qUE VA ASSISTIR A L’ACTE, VA DONAR
A GODELLA TRES qUADRES DELS SEUS AVANTPASSATS

Familiars de Peset i el veïnat de Godella, a l’ajuntament.
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A l’AGoST, 
FESTES PEr 

A ToTS
EL pROGRAMA I ELS  
pROTAGONISTES DE 

LES fESTES

BUTLLETÍ d'inFormACió mUniCipAL | SUPlEmEnT 

festes 
2016

Benvolguts veïns i veïnes de Godella,
Durant aquest darrer any, la Junta Local de Festes 
hem treballat de valent  per tal de gaudir dels 10 
dies de festa a Godella.

Cada vegada són més els col·lectius que es van 
sumant a aquesta Junta i és un plaer que gent jove 
i gran tinguen el desig de participar i organitzar les 
festes de totes i tots els veïns veïnes.

Hem preparat un bon grapat d’activitats que volem 
que vos il·lusionen i agraden tant com a nosaltres.
Vos esperem del 14 al 24 d’agost pels carrers de 
Godella!!

Tatiana Prades 
Regidora de Festes.
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Programació festes 2016

l juntA LoCAL De FeSteS

Presidenta: 
Eva P. Sanchis i Bargues

Presidenta executiva: 
Tatiana Prades Castells

Col·lectius representats a la Junta 
Local de Festes: 
Voluntàries de la verge de 
l’Assumpció, Confraria de Sant 
Sebastià, Clavaris del Salvador, 
Clavariesses del Rosari, Festa de 
Sant Antoni, Penya Tot per L’aire, 
Penya Gaudint, Penya els Moliners, 
Quadrilla Moltes Rises, Penya taurina 
La Cuna, Federació de Moros i 
Cristians, Casino Musical de Godella.

17.30 h: SemiFinaLS XVé CamPionaT de LLarGueS 
“JoSeP maneL Torré i CePa”

CPV Tamborí de València vs CPV Alfara de 
l’Horta. A continuació CPV Godella vs CPV 
Náquera. 
Lloc: Carrer de Pilota Valenciana 
organitza: CP Valenciana Godella

22 h: niT de roCk en VaLenCià
Concert de rock amb la actuació dels grups 
Skatuttipresto, VaDeBo, Atupa i Extraviados. 
Lloc: Plaça d’Enric Cullell
Preu: Gratuït 
organitza: Clavarias del Rosari i del Salvador
Col·labora: Regidoria de Festes

reParTimenT deL Ciri i reGaL 
Durant tot el dia, a les persones abonades a les 
Clavaries del Rosari i del Salvador
organitza: Clavaries del Rosari i del Salvador

18 h: FinaL XVé CamPionaT de LLarGueS “JoSeP 
maneL Torré i CePa”

Lloc: Carrer de Pilota Valenciana 
organitza: CP Valenciana Godella

11 h: 125 aniVerSari TreneT VaLènCia-BéTera
Lloc: Estació de metro de Godella 
Actes commemoratius, descobriment de placa 
tren especial Godella-Bétera i tornada.
organitza: Associació Ferroviària de Godella

21 h: SoPar de JuBiLaTS
Lloc: Plaça d’Enric Cullell (parc del Molí) 
Preu tiquet: 4 €
Venda tiquets: Dies 25, 27, 29 de juliol 1, 3, 5, 8 i 
10 d’agost, de 17 h a 19 h a la seu dels Jubilats.
organitza: Regidoria de Festes

21 h: Tio Fredo i orqueSTra kariSma
Lloc: Plaça d’Enric Cullell (parc del Molí) 
organitza: Regidoria de Festes

20 h: PreGÓ 
recorregut: Inici a l’esplanada de L’ermita del 
Salvador, Peset Aleixandre (pujada de L’Ermita) 
i carrer Major fins l’Ajuntament, on es llegirà el 
pregó de festes i es llançaran regals i llepolies. 
organitza: Regidoria de Festes

21.30 h: FeSTa de La SoLidariTaT 
Lloc: Plaça d’Enric Cullell 
Ball: a càrrec de l’orquestra Matrix 
donatiu: 10 € (entrepà, beguda, gelats i dolços). 
Rifa organitzada per l’Associació de Comerciants 
de Godella. 
organitza: Regidoria de Festes i Casal de la Pau
Col·labora: Associació de Comerciants de Godella

23 h: orqueSTra maTriX
Lloc: Plaça d’Enric Cullell 
organitza: Regidoria de Festes 

19 h: TeaTre inFanTiL maGiC CLown
Lloc: Parc de la Torreta 
organitza: Regidoria de Festes

20 h: miSSa a La mare de déu de L’aSSumPCiÓ

21 h: ProCeSSÓ de L’aSSumPCiÓ 
recorregut: església de Sant Bartomeu, pl. 
del Mercat, Salvador Giner, Sagrat Cor, Santa 
Magdalena Sofia, Major, Teatret de Don Francisco, 
Abadia i acabament a l’església de Sant Bartomeu.
organitza: Voluntàries de l’Assumpció.

22.30 h: ConCurS de BarreTS i VeTLada muSiCaL 
Lloc: Casal Jove alMatadero 
organitza: Comparsa Almorávides

23.30 h: orqueSTra La máSCara
Lloc: Plaça d’Enric Cullell 
organitza: Regidoria de Festes 

8 
DILLuNS

5 
DIVENDRES

15
DILLuNS

12
DIVENDRES

13
DISSAbTE

14
DIuMENGE



bim  Godella Segon trimestre de 2016 15Festes 2016

Programació festes 2016

19
DIVENDRES

16
DIMARTS

18
DIjouS

17
DIMECRES

11 h: eSmorzar PoPuLar 
Entrepans i begudes a preus populars 
Lloc: plaça d’Enric Cullell
organitza: Penya els Moliners

13 h: ComBaTo di Vino 
Lloc: plaça d’Enric Cullell
organitza: Penya els Moliners.

19 h: TeaTre inFanTiL “CarameLo y PiruLeTa” 
Lloc: Parc de la Torreta 
organitza: Regidoria de Festes.

19 h: FeSTa PenyeS i CLaVarieS. 
inici: a la plaça d’Enric Cullell i recorregut amb 
l’acompanyament de la Xaranga del Casino 
Musical.

21 h: SoPar VoLunTàrieS VerGe de L’aSSumPCiÓ
Amb l’acompanyament d’un trio musical.
Lloc: carrer Major (davant de l’Ajuntament)
organitza: Voluntàries Mare de Déu de 
l’Assumpció.

22.30 h: SoPar de LeS PenyeS i CLaVarieS 
Lloc: plaça d’Enric Cullell
Sopareu i beureu el que porteu de casa.
organitzen i participen: Penya Gaudint, Penya 
els Moliners, Penya Tot per l’Aire, Quadrilla 
Moltes Rises, Clavaria del Rosari, Clavaria del 
Salvador.

22.30 h: Tu Sí que VaLS i VeTLada muSiCaL 
Lloc: Casal Jove alMatadero 
organitza: Comparsa Almorávides

de 12 a 13.30 h: ParC aquàTiC Per a XiqueTS i 
XiqueTeS 

Lloc: Piscina Municipal de Godella, a la Ctra. de 
Rocafort
Preu per als residents: 2,50 €
organitza: Regidoria de Festes
Col·labora: Regidoria d’Esports. 

21.00 h: PaeLLeS 
Lloc: plaça d’Enric Cullell
Preu: 3 € per ració
mínim: 10 racions per paella o múltiple de 10
Venda de tiquets: a la consergeria de Serveis 
Socials del 8 al 12 d’agost, d’11 a 14 h, fins a 
completar les 1.500 places. Tot el gènere s’ha de 
retirar del centre comercial Consum de Godella 
el dia 17 d’agost.
Es prohibeix traure taules i cadires del recinte 
de la plaça d’Enric Cullell.

a continuació, cap a les 24.00 h: Gran FeSTa amB 
animaCiÓ 

organitza: Regidoria de Festes.

22.30 h: eL Xou d’amira i VeTLada muSiCaL 
Lloc: Casal Jove alMatadero 
organitza: Comparsa Almorávides

19 h: Berenar d’orXaTa i FarTonS 
Per a les persones abonades a les Clavariesses 
del Rosari i els Clavaris del Salvador. 
Lloc: plaça de l’Església.
organitza: Clavaries del Rosari i del Salvador

19 h: GimCana TemàTiCa 
Pel centre del poble per a xiquets de fins a 14 
anys. 
Lloc: plaça de l’Església.
organitza: Penya Gaudint

20.30 h: FeSTa 100X100 CaSino 
Lloc: parc la Torreta. 
Es farà una picadeta amenitzada per la xaranga 
del Casino.

21.45 h: CerCaViLa 
Lloc: Del Casino a la plaça d’Enric Cullell

22.00 h: Fira de La TaPa 
Lloc: Plaça d’Enric Cullell 
S’obrirà al públic les diferents paradetes 

23.30 h: orqueSTra diVina Comèdia 
Lloc: Plaça d’Enric Cullell 
Obert a tot el públic. 
organitza: Casino Musical de Godella.

22.30 h: ConCurS de diSFreSSeS i VeTLada 
muSiCaL 

Lloc: Casal Jove alMatadero 
organitza: Comparsa Almorávides

19h: FeSTa inFanTiL PequediSCo
Lloc: Parc de la Torreta 
organitza: Regidoria de Festes

21 h: SoPar a La FreSCa 
Per a les persones abonades a les Clavariesses 
del Rosari i als Clavaris del Salvador 
Lloc: plaça d’Enric Cullell

a continuació: orqueSTra monTeCarLo
organitza: Clavaries del Salvador i del Rosari.

22.30 h: rememBer anyS 80-90 
Lloc: Casal Jove alMatadero 
organitza: Comparsa Almorávides
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de 10 a 14 h i de 17 a 20 h: eXPoSiCiÓ de 
maqueTeS de TrenS. 

Lloc: Antic Mercat.
organitza: Regidoria de Festes i Associació 
Ferroviària de Godella

de 10 a 19.30 h: Jornada moTera CuSTom. 
Lloc: Pujada de l’Ermita, des de les vies del 
metro fins al bar Flori.

19 h: FeSTa inFanTiL múSiCa i FeSTa 
Lloc: Parc de la Torreta
organitza: Regidoria de Festes. 

20.30 h: duTa deL SanT (SanT anToni)
recorregut: l’ermita del Salvador, carrer 
Ample, Pintor Pinazo, Pirotècnia Caballer, 
Churruca, Gravina, Pirotècnia Caballer, 
Burjassot, Sagrat Cor i casa del sant, on es farà 
la roda i la disparada de focs artificials.

22 h: aPerTura de La CaSa de SanT anToni
Lloc: Carrer del Sagrat Cor

22.30 h: SoPar PoPuLar 
inscripció: en la consergeria de Serveis Socials 
del 8 al 12 d’agost de 10 a 14h
organitza: Festa de Sant Antoni

20.30 h: duTa deL SanT (eL SaLVador)
recorregut: plaça de l’Ermita, Paterna, Baró de 
Santa Bàrbara, Montcada, Cervantes, Sant Blai, 
Joan Peset, Manuel Tomàs, Arquebisbe Fuero, 
Sant Bartomeu, Major, Abadia, Salvador Giner, 
Ample, Tenor Alonso i Santíssima Trinitat.

22 h: aPerTura de La CaSa deL SaLVador
Lloc: carrer de la Santíssima Trinitat
organitza: Clavaris del Salvador

21.30 h: aPerTura de La CaSa de SanT SeBaSTià
Lloc: Llotgeta de la parròquia de Sant 
Bartomeu

a continuació: SoPar de ConFrareS 
La casa del sant romandrà oberta fins al dia 24
organitza: Confraria de Sant Sebastià

23 h: niT d’aLBadeS
inici: Plaça de l’Església
organitza: Regidoria de Festes

24 h: FeSTa aL Carrer 
Concert de la xaranga Al-Sandré. 
Lloc: carrer de l’Abadia. Per tercer any 
consecutiu, la Xaranga Al-Sandré oferirà el seu 
concert amb un ampli repertori que inclourà 
diversos estils musicals.
organitza: Quadrilla Moltes Rises

de 10 a 14 h: eXPoSiCiÓ de maqueTeS de TrenS
Lloc: Antic mercat 
organitza: Regidoria de Festes i Associació 
Ferroviària de Godella.

14.30 h: CaLdereS 
Lloc: carrer del Sagrat Cor, al cantó de Fidela. 
Venda de tiquets: del 8 al 12, de 10 a 14 h, a la 
consergeria de Serveis Socials. 
Preu: 2,50€ per ració.
organitza: Festa de Sant Antoni.

18 h: TaLLer de FLorS 
Lloc: plaça de l’Església.
Taller que consisteix en l’elaboració de 
centres de flors naturals amb l’ajuda i guia de 
professionals florals (Laura i Paco). Hi haurà 
berenar a preus populars. Duració del taller: 
2 hores, gratuït. Recomanable per a xiquets i 
xiquetes a partir de 4 anys. Places limitades.
organitza: Penya tot per l’aire.

20.30 h: amBaiXada 
recorregut: pujada de l’Ermita i pl. de l’Ermita. 
En acabar, degustació de rollets i mistela.
organitza: Federació de Moros i Cristians.

20 h: miSSa en honor de SanT anToni
Cantada pel Cor Sant Bartomeu

21 h: ProCeSSÓ
recorregut: plaça del Mercat, Tenor Alonso, 
Ademús, Ample, Pintor Pinazo, Burjassot, 
Pirotècnia Caballer, Sagrat Cor, Ample, 
Ademús, plaça del Mercat, plaça de l’Església. 
A continuació, trasllat del sant a l’ermita del 
Salvador pel carrer de l’Abadia, carrer Major 
i pujada de l’Ermita per a acabar amb una 
disparada de focs artificials.
organitza: Festa de Sant Antoni.

23 h: ConCerT
Grups: Extraviados, Contraband i Sumeria
Lloc: Casal Jove alMatadero
organitza: Comparsa Almoravides

24 h: Cordà 
Lloc: plaça de l’església.
organitza: Junta Local de Festes
nota: Tot el material pirotècnic serà abastit 
per l’empresa encarregada de l’esdeveniment. 
Cap participant haurà de portar els cohets 
de les seues cases per tal de complir amb la 
normativa vigent.
Les persones que hi participen hauran d’anar 
protegides amb samarreta de mànega llarga 
i pantalons llargs, així com una gorra per als 
cabells i calcer tancat.

21
DIuMENGE

20
DISSAbTE
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Programació festes 2016

de 12 a 13.30 h: ParC aquàTiC Per a XiqueTS i 
XiqueTeS 

Lloc: Piscina Municipal de Godella, a la Ctra. de 
Rocafort
Preu per als residents: 2,50 €
organitza: Regidoria de Festes
Col·labora: Regidoria d’Esports.

21.30 h: SoPar de Germanor de moroS i 
CriSTianS

Lloc: plaça de l’Ermita.

22.30 h: auGuSTFeST
La tradicional festa alemanya arriba a Godella. 
Lloc: plaça d’Enric Cullell. 
Fins a les 3.30 h de la matinada.
organitza: Penya Gaudint.

24 h: deSFiLada inFormaL de moroS i CriSTianS
recorregut: plaça de l’Ermita, carrer Major i 
acabament a l’Ajuntament. Pujada d’estendards 
a la balconada de l’Ajuntament.
organitza: Federació de Moros i Cristians de 
Godella.
nota: Si alguna persona vol participar en 
la desfilada haurà de col·locar-se darrere de 
l’última partició de música.

12 h: SoBreTauLeS
recorregut: pels carrers del poble, amenitzat 
per una xaranga. Començarà a la plaça de 
l’Església i anirà fins al parc del Molí. Esteu tots 
i totes convidats!
organitza: Clavaries del Rosari i del Salvador.

14 h: maSCLeTada 
A càrrec de la Pirotècnia Brunchú Pyro 
Experience. 
Lloc: carrer Major.
organitza: Clavaries del Rosari i del Salvador.

19 h: GimCana Per a JoVeS 
Lloc: plaça d’Enric Cullell 
inscripcions: Enviant correu electrònic a 
penyagaudint@gmail.com
organitza: Penya Gaudint

22.30 h: deSFiLada de GaLa de moroS i 
CriSTianS

Amb la participació de totes les comparses. 
recorregut: carrer Ample, pujada de l’Ermita i 
Arquebisbe Fuero.
organitza: Federació de Moros i Cristians

14 h: maSCLeTada 
Lloc: carrer Major 
dispara: Vicent Caballer. 

20 h: miSSa CanTada PeL Cor SanT BarTomeu

21 h: ProCeSSÓ en honor a SanT BarTomeu
Amb les imatges de sant Sebastià, sant 
Bartomeu, la Mare de Déu del Rosari i del 
Salvador. 
recorregut: església de Sant Bartomeu en 
direcció a la plaça del Mercat, Tenor Alonso, 
Lauri Volpi, Santíssima Trinitat, Sagrat Cor, 
Tenor Alonso i plaça del Mercat per acabar a la 
plaça de l’Església (amb la col·laboració del Grup 
de Danses El Poblet).

1 h: CaSTeLL de FoCS arTiFiCiaLS 
Lloc: parc del Molí.
dispara: Ricardo Caballer. 

20 h: ProCeSSÓ deL CriST de La Pau 
Lloc: Des de l’esplanada de l’ermita del Salvador 
fins a la parròquia de Sant Bartomeu i, en 
acabar, la Missa.

22
DILLuNS

23
DIMARTS

24
DIMECRES

28
DIuMENGE

* en totes les vetlades nocturnes es prohibeix la venda d’alcohol a menors 
de 18 anys i l’entrada de begudes alcohòliques al recinte.

iGuaLTaT a LeS FeSTeS
Per unes festes sense sexisme, NO és NO. En aqueste festes i 
en aquest poble no són benvingudes les actituds agressives; ni 
masclistes, ni homòfofobes, ni xenòfobes, ni de cap tipus. 

Si l’actitud d’alguna persona et fa sentir malament tens tot el 
dret a fer-li-ho saber. NO és NO, el límit el poses tu. Cadascú és 
responsable de si mateix, controlem què i quant consumim. 
Siguem respectuoses amb totes les persones que ens envolten. 

Fem festa per omplir-nos de vida ballant, xarrant, lligant i el 
que calga, però sempre des de l’empatia i el respecte. 
La festa som totes i tots, cuidem-nos!
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ClAVAri mAJor

Luis brunchú Caballer

SEGon ClAVAri mAJor

Pablo Mor Lillo

Ilan Carretero juchnowicz

Miguel Ángel Martínez Martínez

Marcos García de Mateos Molina

Pablo Ayala Martínez-Costa

Sebas Rodríguez Hansen

juanjo Cortés Arnal

Andreu San Felix Palencia

Pablo Cava Zamorano

Manel San Felix Palencia

Alfonso Viedma Gorriz

Enrique berlanga Ponce

Fernando Laguna Camacho

ClAVAriESSA mAJor

Amparo Pascual Arnau

Mamen barberán Perez

Maria benavent Valero

Ambara bernabeu Vázquez

Aintzane broseta Mondragón

Irene Caballero Salido

Andrea Castillo Roca

Carmela Català Sanchis

Maria Fernández Castillo

Mar Ferrando Marco

Ana Ferrer Guaita

júlia Ferriol Miralles

Paula Giménez Adell

Mar Llorens Granell

Carla Llovera barbosa

Pilar Luján Montfort

Marisa Martín Ferrer

Gema Roger Laparra

Laura Rubio Cardo

Luna Soriano Andrés

Alicia Villaplana Martín

Sonia Vivancos Menor

Marta Zamora Valls

CLAVARIS

El Salvador 2016

El Rosari 2016
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ComPonEnTS

Luis Amigo

Carmen Garañena

Carmen Amigo

M. josé Zamorano

Merche Cortés

Mari Francés

juan Puchades

Paqui Arcos

Celedonio Marín

JUnTA dirECTiVA
president: Rogelio Soria 
Huerta
Vicepresident: Andrés 
Mercadillo Algaba
Secretària: Amparo 
bueno uchan
Vocals: Francisco Saez 
Castillo i juan Miguel 
Palanca beltran

ConFrArES
juanita Abad
Ignacio Alcañiz Serra
jose Aparicio olmedo
Daniel balaguer Cuñat
Ana barat
Conchin bartoll
Teresa bartual Llorens
Antonio belmonte Del 
Aguila
Amparo benavent 
benlloch
Pepa blasco barbera
jose bosch Valero
Francisco bou Lluna
M. Carmen broseta Cola
Amparo bronchu
Fina bronchu Alvarez-
Salas
Pepita bronchu Estelles
Mercedes bronchu 
Planchat
Salvador Caballer Tarin
Salvador Cardo Llorens  
+

Salvador Carsi Marti
Amparo Casar
Eugenio Catala
Pepe Catala
Rosa Cervera betoret
Fernando Cortes
Maria Cuñat
Antonio Domenech 
Asensi
jose Manuel Domenech 
Alamar
Pepita Domenech 
Ferrando
Vicenta Dura Capella
Vicente Estelles
Vicente Estelles Valls
Ricardo Estrems
Rafael Falomir
jose Ferrando Soriano
Agusti Ferrando bargues
Isabel Ferrando 
benavent
Pura Ferrando Marco
M. josefa Ferrando 
Marco
Sonia Ferrer Camps
Vicenta Ferriol Vergara
Francisco Ferriol
Eduardo Galindo Llorens
Fina Galindo Llorens
Carmen Gimenez
M. jose Granell
Ramon Granell Alfonso
jose Luis Lopez Andres
Fco. javier Llacer Marco
Lourdes Llorens

Ramon Llorens bargues
Salvador Llorens Casaña
Consuelo Llorens
juan Lluna
Manuel Lluna
Pepita Mainero bezares
joan Mansanet 
Mansanet
Antonio Marco Frechina
jose Montagut Martinez
Antonio Murcia boronat
jose Maria Musoles
Daniel Navarro
Ernesto ordaz Senent
Fernando ordoñez
Horno Paiportins
Francisco Palanca
jose Vte. Perez Ferriol
jose Prades
jose Manuel Sanfelix
M. jose Segura 
Montagut
M. jose Serra Alonso
Guillermo Rodriguez 
bronchu
Antonio Soriano Manjon
Melchor Sauri
joaquin Tornero
jose Antonio Tornero
Isabel Trenco Valls
Amparo Valls Alabadi
Maria Valls Clavell
Susi Vidal
Fernando Vilella
Adela Villar Tomas

CONFRARIES I VOLUNTARIS

Sant Antoni 2016

Sant Sebastià 2016
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CONFRARIES I VOLUNTÀRIES

Verge de l Assumpció 2016

Crist de la Pau 2016

VolUnTàriES
María Alcañiz Serra
Amparo Alonso Rodríguez
Paquita Alonso Rodríguez
Mª Carmen Alonso Rovira
Marisol Arcos Valverde
Amparo barberá Alonso
Mª josefa benavent benlloch
Mª Carmen benlloch 
Martínez
Mercedes benlloch Martínez
Rosario benlloch Roca
begoña bimbo Alberola
Amparo bueno uchán
Amparo Caballer bondía
Trini Caballer Carbonell
Mª josefa Caballer Sanchis
Pepa Camacho Lluna
Mª Dolores Cardo Arrufat
Amparo Casar Rovira
Charo Castells
Elena Cebriá benavent
Carmen Contreras Llorens
Merche Cortés Tortajada
Mª Angeles Escriche ors
Rosario Estellés Tarín
Vicenta Ferriol bergara
Aurora Ferriol Cervera
Eva Galindo Naya
Fina Galindo Llorens
Amparo Genís Estela
Mª Carmen Giner Nave
Mª Carmen Giner Marco
Amparo Giner Del Toro
juanita Granell Aleo
Pilar Lozano ballester

Maruja Luna Estellés
Encarna Llorens Alpera
Carmela Lloris Camps
Rosa Lluna bosch
Pepa Mainero bezares
Isabel Marco Ibáñez
Fina Martínez Hernández
Loli Martínez Sáez
Mª Angeles Martínez 
oquedo
Mª Paz Navarrete Martínez
Esmeralda Navarro Caballer
Trini Naya Aguilar
Vicenta ordaz Albentosa
Encarna Palanca Sebastián
Mª Antonia Pascual ballester
Lourdes Pascual Llorens
Mercedes Pascual Llorens
Fina Perelló Ferriol
Carmen Pérez burgos
Amparo Rodríguez Soler
Pilar Ruiz Rodrigo
Lola Sabater del Moral
Mª jesús Sabater del Moral
Isabel Sánchez García
Eva Pilar Sanchis bargues
Rosa Sancho Navarrete
Mª Antonia Senent Valls
Marina Senent Tortajada
Mª josé Serra Alonso
Mª Carmen Taroncher 
Aparisi
Isabel Trenco Valls
Susi Vidal Moreno
Nieves Villaplana Serra
Encarna Villodre Aparicio
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PENYES

Els moliners

Gaudint
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PENYES

La Cuna

Moltes rises
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PENYES

Custom Motera

Tot per l'aire
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MOROS I CRISTIANS

ORdRE dE LA dESfiLAdA
Carro d’apertura amb estendard

BANDO cRISTIANO
Comparsa Cristiana Milícia del Temple
Comparsa Cristiana Cavallers Templaris
ballet Masters «Aveluz»
Comparsa Cristiana Xiquets de jaume I
Comparsa Cristiana jaume I

capitania cristiana: 
Comparsa Cristiana Els bandolers

BANDO MORO:
Porta mora
Esquadra d’Avanç
Esquadra de Protecció
Lluitadors

capitania Mora: 
Comparsa Mora Almoravides
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MOROS I CRISTIANS

Els Bandolers Capitania cristiana 
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MOROS I CRISTIANS

Milícia del Temple

Cavallers Templaris
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MOROS I CRISTIANS

Jaume i (dones)

Xiquets de Jaume i
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MOROS I CRISTIANS

Almoravides Capitania mora 

Jaume i (homes)
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va ser al número 54 del carrer Major, 
on tot i la plutja, hi hagué una massi-
va assistència de públic, «per tal de 
rendir tribut com es mereix a aquest 
il·lustre godellenc». En el mateix mo-
ment que es va descobrir la placa, la 
Banda del Casino Musical de Godella 
interpretà l’himne del municipi, mo-
ment que els organitzadors va quali-
ficar «d’allò més emotiu». Més tard, 
a les, els membres de l’associació es 
reuniren amb altres col·lectius cívics, 
culturals i ecològics del poble i dels 
municipis del voltant, al Mercat de 
Venda Directa de l’Ermita.

Per a acabar les jornades, al Teatre 
Capitoli, Matías Alonso va fer un ho-
menatge a les víctimes de la repressió 
franquista. Posteriorment, la Compa-
nyia Cant del Cigne representà una 
adaptació traduïda al valencià de 
l’obra Els fusells de la senyora Carrar, 
de Bertolt Brecht.

VAlorACionS dE lA FAmíliA PESET
La néta del Doctor Peset Aleixandre, 
Ana Peset, va acudir des de Madrid, 
amb altres familiars a la cita del res-
tabliment de la placa. Setmanes des-
prés, en declaracions al Departament 
de Comunicació de l’Ajuntament de 
Godella, qualifica de «realment emo-
cionant» el dia que passaren a Gode-
lla. «Vam sentir l’admiració i l’estima 
del poble cap a la figura del nostre 
iaio i la seua família». En el seu discurs 
destaca el fet que per primera vegada 
van poder conèixer «el lloc que tant 
present ha estat sempre en totes les 
converses familiars sobre la història 
de la família». A més, els va resultar 
especialment emocionant la manera 
en què moltes persones que coneixi-

en a Peset van mostrar l’afecte i l’ad-
miració per la seua figura. 

Respecte al moment concret del 
restabliment de la placa, explica que 
potser no estaven preparats per a tan-
ta emoció, que en alguns moments 
no els va deixar expressar el que per 
a ells significa aquest reconeixement.

Pel que fa a la donació dels retrats 
de la família, afirma que no se’ls acu-
deix una millor ubicació per a ells que 
«el lloc que els va veure néixer». 

Per últim, afegeix que ara que conei-
xen el poble, esperen tornar promp-
te, ja que després dels actes «Godella 
ocupa una posició encara més gran al 
nostre cor», finalitza.

QUi VA SEr  PESET AlEixAndrE?
«Va nàixer a Godella l’any 1886, a 

la casa que actualment constitueix el 
número 54 del carrer Major. La seua 
trajectòria vital, truncada per les ba-
les d’un escamot d’afusellament fran-
quista el 24 de maig de 1941 a Pater-
na, correspon a la d’una persona que 
transcendeix la pròpia vàlua professi-
onal com a científic per a projectar-se 
amb força en la societat valenciana 
del seu temps.

Va ser titulat en cinc carreres uni-
versitàries i exercí de catedràtic de 
Toxicologia i Medicina Legal; va ser 
vicerector i rector de la Universi-
tat de València entre els anys 1931 i 
1934, i responsable de Salut Pública 
de l’Ajuntament de València. Afiliat 
al partit d’Izquierda Republicana, es 
va presentar, en les llistes del Front 
Popular, a les eleccions de febrer de 
1936, amb què va ser el candidat més 
votat en la seua circumscripció de Va-
lència».

«Els Fusells de la senyora carrar» i  nelo Bargues, veí que va conèixer a Peset.

Familiars de Peset davant els quadres donats i acte oficial de recepció de les obres.

Teresa Morandi, Xavier costa i anna Miñarro.
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moonwinds 
celebra 
el seu 10é 
aniversari

«retrobem 
la nostra 
música»

lEl dissabte 23 d’abril, el 
grup Moonwinds, encap-
çalat pel godellenc Joan 
Enric Lluna, va oferir un 
concert especial al teatre 
Capitoli de Godella. «Es-
tem molt contents de ce-
lebrar a Godella la nostra 
primera dècada d’exis-
tència. Un concert que 
ha sigut una oportunitat 
única d’escoltar dos mem-
bres de Moonwinds amb 
el quintet Elan». Amb 
aquestes paraules, Lluna 
es mostrà convençut que 
«el repertori no deixà indi-
ferent ningú, ja que conté 
altes dosis de virtuosisme i 
vitalitat». El recull d’obres 
que interpretaren anà des 
dels compositors romàn-
tics Crusell i Spohr fins a 
Prokofiev, Gershwin i Pia-
zzola.

lEl 5 de juny, la Banda del 
Casino Musical de Godella 
va oferir, un any més, al 
teatre Capitoli de Godella, 
el concert de la campa-
nya anual impulsada per 
la Diputació de València 
«Retrobem la nostra mú-
sica». No obstant això, els 
organitzadors asseguren 
que, en comparació amb 
edicions anteriors, la d’en-
guany va ser «especial». 
Aquesta vegada, van in-
terpretar un concert mo-
nogràfic del compositor 
óscar Navarro, «prestigiós 
músic alacantí de gran re-
llevància en el món de la 
música». També agraeixen 
a Navarro el fet d’haver ac-
ceptat l’invitació.

lmúSiCA

A finals del mes de juny, Gode-
lla va acollir, de dijous a diu-
menge, la quarta edició del 
Gothejazz. Durant les quatre 
nits, un gran nombre de perso-
nes va acudir a l’edifici de Villa 
Eugenia per gaudir de la pro-
posta d’enguany, formada per 
Ramón Cardo i Eva Romero, 
Enric Peidro Swingtet, Sylvia 
Howard i la Big Band del Casi-
no Musical de Godella.

«Un èxit artísticament i pel 
que fa a públic», amb aques-
tes paraules qualifica la re-
gidora de Cultura, Tatiana 
Prades, el festival de 2016. En 
total, segons assegura, s’han 
venut més de 800 entrades, 
arribant a esgotar-se inclús 
per a les actuacions de dijous 
i dissabte. Prades lamenta el 
fet que es quede gent fora, 
però afirma que «això signi-
fica que el festival és atractiu 
per al públic».

Ramón Cardo, amb un edi-
fici de Villa Eugenia ple de 
gom a gom, entonava les pri-
meres notes amb el seu saxo, 
el dijous a la nit, acompa-
nyat de contrabaix i guitarra. 
Pocs minuts després, entrava 
en escena Eva Romero, per 
completar amb la seua veu, 
un homenatge a la cantant 
nord-americana Billie Holi-
day.

L’endemà era el torn d’En-
ric Peidro Swingtet que, amb 
la seua formació de sextet 
van oferir un concert bassat 
en la tradició del saxo tenor 
clàssic, incloguent alguns 

dels més venerats solistes de 
la història del jazz com Les-
ter Young, Ben Webster, Co-
leman Hawkins i Don Byais. 
Una actuació amb la qual pre-
sentaren el seu primer treball 
d’estudi, Now you’re talking 
my language.

Dissabte arribava el que va 
ser qualificat per molts dels 
assistents com «un autèntic 
terratrémol». Es tracta de 
Sylvia Howard, que va acon-
seguir guanyar-se al públic 
godellenc ràpidament, amb 
els jardins de Villa Eugenia 
plens; les entrades es van ex-
haurir també aquest dia. «Una 
cantant que no deixa mai in-
diferent a ningú, i que ara per 
ara és del millor que es pot 
escoltar a Europa». Enric Pei-
dro –que va pujar a interpre-
tar unes cançons– es desfeia 
en elogis cap a Howard.

Per a tancar el festival, diu-
menge, encara amb la llum 
del dia i després de la jornada 
electoral, la Big Band del Casi-
no Musical, va omplir de gent 
de la casa l’escenari dels jar-
dins de Villa Eugenia, demos-
trant, segons Tatiana Prades, 
que «ací a Godella tenim una 
big band de qualitat enorme, 
amb grans músics». La forma-
ció dirigida per Manolo Valls 
va preparar per a l’ocasió, un 
recull dels millors temes que 
han assajat enguany, comple-
tant un repertori variat en el 
que va ser el quart concert 
de la formació al festival, po-
sant el punt final al Gothejazz 
2016, que s’acomiada fins al 
juny de l’any vinent.

Quart any de Gothejazz
Projecció de la imatge corporativa als jardins de villa Eugenia durant l’actuació d’Enric Peydro Swingtet.

Ramon cardo i Eva Romero van estrenar aquesta edició.

La Big Band del casino Musical tancant el festival.

MÉS DE 800 PERSONES PASSEN PEL FESTIVAL qUE ES VA CELEBRAR A VILLA EUGENIA

a l’esquerra el públic i a la dreta la cantant Sylvia howard.
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lDAnSA

El dissabte, 28 de maig, el 
Teatre Capitoli de Godella va 
acollir novament un espec-
tacle de dansa, però aquesta 
vegada, segons asseguren les 
tècniques del Departament 
de Cultura, «va ser especial». 
La Jove Companyia Gerard 
Collins debutà a l’escenari 
del teatre godellenc amb l’es-
pectacle de dansa contempo-
rània anomenat Re_member. 
D’aquesta manera, s’enceta 
«un període de relació estre-
ta amb el consistori». El De-
partament de Cultura explica 
que «la companyia s’incorpo-
ra com a grup resident, cosa 
que significa que regular-
ment realitzaran actuacions 
a Godella i, a canvi, l’Ajunta-
ment els cedirà un espai per 
desenvolupar els seus espec-
tacles». La regidora de Cul-
tura, Tatiana Prades, es mos-
tra «il·lusionada amb aquest 
primer projecte de grup de 
dansa resident» i confia en el 
fet que les dues parts queden 
contentes de l’experiència. 
Després del recital, Prades 
va afegir que aquest és un 
grup de joves amb molt de 
futur per davant, «tot i que 
ja han demostrat que tenen 
present i poden aportar molt 
al poble».

La Jove Companyia Gerard 
Collins, dirigida per Mamen 
García, compleix enguany 15 
anys de vida. Es tracta d’una 
associació que, segons asse-

guren «es meneja per l’inte-
rés d’inculcar la disciplina 
artística de la dansa, fomen-
tar les relacions entre alum-
nat en formació i, sobretot, 

ser un punt de partida per 
a tots aquells joves ballarins 
que vulguen optar per la via 
professional començant en 
la Jove Companyia».

Dansa contemporània 
al teatre Capitoli

Moments de l’actuació de la Jove companyia Gerard collins.

lEl Grup de Danses El Poblet 
va fer entrega del V Guardó 
El Poblet. En aquesta ocasió, 
l’homenatge el va rebre l’asso-
ciació Domus Pacis-Casal de la 
Pau, un col·lectiu fundat per 
gent de Godella, que treballa 
amb persones que ixen de la 
presó i tenen problemes per 
reinserir-se en la societat. Du-
rant l’acte, els membres del 
Grup de Danses El Poblet re-
cordaren a tots els presents, 
«la gran tasca en favor dels 
més necessitats, que des dels 
anys 70, ha fet l’associació 
nascuda a Godella». En aquest 
sentit, les paraules d’admira-
ció es dirigiren especialment 
al director i precursor del 
Casal de la Pau, Jose Antonio 
Bargues, que  va dedicar un 
emotiu agraïment al poble i al 
Grup de Danses. Entre altres 

coses, Bargues va destacar 
«el compromís ferm que des 
de fa molts anys té el Grup de 
Danses El Poblet amb la seua 
associació». Per últim, es va 
mostrar «tremendament con-
tent de rebre reconeixement 
al seu poble, demostrant així 
que el Casal de la Pau sempre 
ha estat molt lligat a Godella».
Domus Pacis-Casal de la Pau 
se suma d’aquesta manera a 
una llista de guardonats que 
en 2012, primer any en el qual 
se celebraren els premis, va 
estrenar el Taller d’Història 
Local de Godella. El 2013 fou 
per a l’erudit godellenc Vicent 
Alonso i Catalina, i el 2014 el 
reconeixement recaigué sobre 
Godayla Teatro. L’últim en re-
bre el guardó, el de 2015, va 
ser el pintor i músic Vicent 
Castillo Bargues.

El Casal de la Pau rep 
el V Guardó El Poblet

Jose antonio Bargues rep el guardó en mans de carmen arnal.

lSoLiDAritAt

La música i la pintura van ser 
protagonistes a parts iguals la 
nit del dissabte 9 d’abril al te-
atre Capitoli de Godella. «Era 
una aposta innovadora i ha 
funcionat». La màxima res-
ponsable de que se celebrara 
aquest acte, i Directora de l’Or-
questra del Casino Musical, 
Pilar Mor, es va mostrar molt 
satisfeta en concloure l’es-
pectacle. «Sempre m’agrada 
organitzar concerts diferents 
per a eixir una mica del format 
habitual i, sens dubte, aquest 
ho ha sigut». Sobre l’escenari, 
el públic va poder veure i es-
coltar l’orquestra però, a més, 
compartint espai, va haver-hi 
tres pintors godellencs: Josep 
Ferriol, Manuel Silvestre i Jo-
se Estellés Salomón. Un d’ells 
es mostrava entusiasmat amb 

la idea abans de començar: 
«Teníem moltes ganes de fer 
alguna cosa així, ho tenim tot 
preparat i esperem que els 
quadres es puguen subhastar 
en acabant». I així va ser, una 
vegada finalitzat el concert, 
el públic va licitar per les se-
ues obres, que van acabar ve-
nent-se per preus que supera-
ren les tres xifres.

Els beneficis es destinaren 
íntegrament a l’escolarització 
d’Oussouye. En aquesta loca-
litat de la regió de Casamance 
–al sud del Senegal– l’associa-
ció Amics d’Oussouye fa anys  
que treballa. Una de les col-
laboradores no podia amagar 
la seua sorpresa al final del 
concert: «quan els envie les 
fotos i les vegen al Senegal, 
al·lucinaran; ha sigut una 
iniciativa fabulosa en tots els 
sentits».Josep Ferriol pinta mentre l’orquestra toca.

Música i pintura, aliades per la causa
Plataforma 
de compra 
d’entrades
l La regidoria de Cultura ha 
posat en marxa una nova pla-
taforma de venda d’entrades 
a través d’internet, «per tal de 
modernitzar i fer més acces-
sible la compra d’aquestes», 
segons assegura la responsa-
ble del Departament, Tatiana 
Prades. D’aquesta manera, a 
través de la nova pàgina web 
<www.agendagodella.com>, 
la població té la possibilitat 
de comprar les entrades amb 
antelació per a tots els actes 
culturals programats a Gode-
lla. No obstant això, el siste-
ma tradicional de venda de 
tiquets continua funcionant. 
Normalment, al Centre Cultu-
ral Xicranda es du a terme el 
mateix servei, així com en les 
taquilles dels edificis correspo-
nents, perquè totes persones 
que no utilitzen internet pu-
guen seguir comprant-les.  

EL CASAL PREN EL RELLEU A CASTILLO
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lhiStòriA

En l’última edició d’aquest 
butlletí, es va publicar un mo-
nogràfic especial dedicat a la 
figura d’Ignacio Pinazo Camar-
lench, il·lustre pintor gode-
llenc que enguany fa 100 anys 
que va morir. En ell s’anunci-
ava tota una llista d’homenat-
ges, molts dels quals, ja s’han 
produït, tant fora com dins de 
Godella.

El primer de tots tingué lloc 
el passat 30 d’abril amb un 
concert de la Rondalla Clave-
les Rojos, que es va reunir, a 
la plaça de l’Església de Sant 
Bartomeu, amb el seu públic, 
i es traslladà posteriorment a 
la Casa Museu de Pinazo. En 
totes dues ubicacions inter-
pretaren una versió de Los 
Mayos, una cançó tradicio-
nal castellana que es cantava 
a principis del segle XX amb 
l’arribada de la festivitat ho-
mònima. De fet, Ignacio Pi-
nazo va pintar una d’aquestes 
celebracions a Godella, obra 
que, amb el temps, arriba-
ria a convertir-se en una de 
les més famoses del pintor. 
Per a l’ocasió, els membres 
de Claveles Rojos estrenaren 
una adaptació amb els versos 
escrits en valencià pel poeta 
Francesc Arnau i Chinchilla.

Setmanes després, el Taller 
d’Història Local de Godella va 
inaugurar l’exposició Pinazo 
a l’Escola. Un taller dirigit als 
escolars de la ESO que segons 
afirma Antoni Portilla, mem-
bre del col·lectiu «va tenir 
una acollida molt bona per 
part dels estudiants, que hen-
tregaren un material de gran 
qualitat en molts casos». A 
més, afegeix que «és vital que 
els més joves coneguen figu-
res com la de Pinazo, ja que 
vam detectar que el grau de 
coneixement abans del con-
curs era molt baix».

Seguidament, també des 
del Taller d’Historia Local, 
juntament amb Francesc Ar-
nau Chinchilla, es va impul-
sar altra iniciativa. En aquesta 
ocasió, els protagonistes del 
recital anomenat Pinazo en 
versos van ser els poetes que, 
llegint els seus propis textos, 
van reflexionar –i feren refle-
xionar al públic–, al voltant 
de la vida i l’obra de l’artista. 
Francesc Arnau Chinchilla, 
Dori Palencia, Antonio M. 
Herrera, Carles Cano i Eduard 
Marco van llegir tres poemes 

cadascun, a excepció de l’úl-
tim, qui en va llegir dos i va 
cedir la resta del seu temps al 
presentador de l’acte, César 
Vercher, qui també va prepa-
rar uns versos per a l’ocasió. 
No obstant això, aquests sis 
escriptors no van estar sols 
dalt de l’escenari, ja que, en 
tot moment, comptaren amb 
l’acompanyament musical de 
Jose Antonio Ferrando a la 
bandúrria i Salvador Caballer 
a la guitarra. A més, Nerea 
San Fèlix va col·laborar amb 
l’elaboració d’un muntatge 
visual, específic per a cada 
obra, amb quadres de Pinazo 
i diverses imatges de Godella.

Per últim, Voro García va 
composar una obra amb la 
col·laboració del poeta Vi-
cent Alonso per al Festival 

de Residències de Música de 
Cambra.
Fora de Godella, en un acte 
al Palau de la Generalitat, el 
President, Ximo Puig, va pre-
sentar la programació amb 
motiu de l’Any Pinazo.

«Ignacio Pinazo representa 
una referència del patrimoni 
cultural dels valencians per la 
seva condició de precursor de 
la modernitat de la cultura va-
lenciana, per l’afecte demos-
trat per la seva terra natal, la 
influència estètica que la seva 
producció pictòrica ha exer-
cit sobore altres mestres de la 
pintura», va dir.

L’Any s’inicià al MuVIM amb 
l’exposició Pinazo i la Vida Ar-
tística Valenciana en 1916, una 
mostra contextual que estarà 
visitable fins al 17 d’octubre.

Godella celebra el gros 
dels actes amb motiu de 
l’Any Pinazo

lSimFoniA
Per desé any consecutiu, 
Godella va acollir el XXVIII 
Stage Internacional de Mú-
sica Simfònica organitzat 
per l’Orquestra Segle XXI. 
Com cada estiu, la ciutada-
nia va poder gaudir del con-
cert amb el qual l’Orquestra 
posa el punt final a aquest 
encontre.

Sota la batuta del barcelo-
ní Jordi Mora Griso, els mú-
sics interpretaren un reper-
tori dividit en dues parts, la 
primera obra que sonà al te-
atre Capitolio va ser la Sim-
fonia núm.99 en mib major 
Hob. I/99 de Haydn. En ella, 
els membres de l’orquestra 
feren, tal com assegura el 
seu director, «una exhibició 
de subtilesa, especialment 
en les diverses parts deli-
cades que té aquesta simfo-
nia». Va afegir que «tot i no 
ser una de les obres més in-
terpretades del compositor 
austríac, és una de les més 
originals».

Després del descans, es 
reprengué el concert amb 
altre compositor austríac 
que, a més, va tindre molt a 
veure amb Haydn. Es tracta 
de Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Concretament amb la 
Simfonia núm. 35 en re ma-
jor Kv. 385 “Haffner”, una 
obra més intensa que va fer 
vibrar al públic assistent al 
teatre Capitolio.

Els músics que estigueren 
dalt de l’escenari són una 
barreja de professionals de 
la música i estudiants de 
nivell avançat. Els respon-
sables de l’organització de 
l’Stage afirmen que l’objec-
tiu d’aquest encontre és, so-
bretot, formar a joves, que, 
tenint ja un bon nivell, ne-
cessiten tindre experiència 
i rodatge com a membres 

d’una Orquestra dirigida 
pel reconegut Jordi Mora. 
«L’Stage brinda l’oportuni-
tat d’obtenir uns coneixe-
ments musicals profunds, 
tant a músics nacionals com 
internacionals que, durant 
la setmana, preparen un re-
pertori simfònic d’alta qua-
litat», afirmava Diego Mi-
guel Urzanqui, el promotor 
de l’Stage.

A més, Urzanqui destaca 
que el concert és només el 
resultat visible d’una set-
mana completa i intensa 
de convivència on, més 
enllà de les hores d’assaig, 
les persones conviuen les 
24 hores del dia, amb tot el 
que això suposa. «Es creen 
llaços i es comparteixen di-
ferents maneres d’entendre 
la vida i la música».

Godella acull, per 
desé any, l’Stage de 
l’Orquestra Segle XXI

Salutació dels músics després de la seua actuació.

La Rondalla claveles Rojos durant el recital.

Els participants del recital Pinazo en versos al final de l’acte.

Exposició Pinazo a l’Escola. Festival Música de cambra.

LA LOCALITAT RET DISTINTS HOMENATGES AL PINTOR

Músics godellencs a l’Stage.
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lmúSiCA De CAmBrA

«Des que en 2009 es va cele-
brar la primera edició, amb la 
celebració de tres concerts, el 
festival no ha deixat de créixer. 
La prova la donen les xifres, 
però sobretot la quantitat i 
qualitat dels músics que any 
rere any passen per Gode-
lla». El director artístic, Joan 
Enric Lluna, destaca que «la 
música de cambra és música 
en estat pur, una experiència 
poderosa per al públic que té 
l’oportunitat de viure-la», en 
aquest cas, als tres escenaris 
singulars que té la localitat, 
el teatre Capitolio, el Centre 
d’Art Villa Eugenia i l’Ermi-
ta de Campolivar. Coincidint 
amb el 100 aniversari de la 
mort d’Ignacio Pinazo Ca-
marlench, els responsables 
de l’organització, junt amb la 
família Pinazo prepararen ac-
tes especials. El dimarts 6 de 
juliol, al teatre Capitolio es va 
fer un concert en honor al pin-
tor, que va incloure l’estrena 
de l’obra-homenatge compo-
sada per Voro García i recitada 
amb poesia per Vicent Alonso. 
A més, s’interpretaren obres 
de músics contemporanis al 
pintor, com Wagner, Debussy 
i Falla.

Per a enguany, la llista de 
convidats ha sigut, segons as-
segura Lluna, «tot un luxe». 

El convidat d’honor fou el 
violinista i especialista en 
música antiga Fabio Biondi. 
De Toulouse arribaren Clara 
Cernat i Thierry Huillet per 
a oferir un espectacle amb 
imatges i composicions prò-
pies. De Escandinavia, visità 
Godella el clarinetista Harri 
Maki, professor de la presti-
giosa Sibelus Academy, amb 
el Zilliacus Trio. El festival 

comptà, a més, amb els ja ha-
bituals membres del Trio Van-
guardia, de l’Elán quintet, de 
l’Ensemble del Festival i els 
pianistes Carles Marín i Juan 
Carlos Garvayo. El cicle de 
concerts va concloure amb La 
Creació de Haydn. En parau-
les de Lluna «un agraïment 
místic per totes les coses bo-
nes que ens dóna el món; la 
naturalesa. A banda, com a 

invitats especials estigueren 
les veus de la soprano Isabel 
Monar, el tenor Alberto Guar-
diola i el baríton José Antonio 
López. Un dels col·laboradors 
del festival, Pasqual Pastor, 
recorda que «el festival no es 
limita als concerts, es fan xer-
rades, assajos i sopars oberts, 
perquè tothom tinga l’oportu-
nitat de compartir converses 
sobre música».

VIII edició del Festival 
de Música de Cambra

Els músics després del concert de cloenda del festival al teatre capitolio.

Fotografies dels diferents concerts del festival. a la dreta el Director artístic, Joan Enric Lluna.

UNA SETMANA DE CONCERTS AMB MúSICS DE PRIMER NIVELL

Cenicienta: 
La màgia del 
musical, 
a godella

125é 
aniversari 
del trenet

lAl mes d’abril, els xi-
quets i les xiquetes van 
gaudir, junt amb les perso-
nes adultes de més d’una 
hora del clàssic de Disney 
en forma de musical. Se-
gons Eventime, la compa-
nyia organitzadora, «els 
xiquets i les xiquetes gau-
diren d’un clàssic que dis-
posà de tots els ingredients 
perquè passaren una esto-
na d’allò més divertida». 
Per altra banda, a l’obra, 
«hi hagueren set actors en 
escena, cantant en directe, 
10 canvis d’escenografia i 
més de 35 vestits». A més, 
afegeixen que el públic «in-
teractuà mitjançant jocs de 
participació».

lL’Associació Ferrovià-
ria de Godella organitza 
la commemoració del 125 
é aniversari de la línia fer-
roviària de València a Bé-
tera. L’acte se celebrarà el 
dia 13 d’agost de 2016 en 
l’estació de metro de Go-
della. Allà es duran a terme 
actes commemoratius i el 
descobriment d’una placa 
i, a més, hi haurà un tren 
especial per a poder anar i 
tornar de Godella a Bétera. 
Ferrocarrils de la Generali-
tat Valenciana col·laborarà 
activament amb la celebra-
ció de l’esdeveniment. Els 
membres de l’Associació 
Ferroviària de Godella afir-
men que el tren especial 
anirà decorat amb vinils 
commemoratius del 125é 
aniversari. «Una oportuni-
tat de viatjar en el temps 
amb el trenet de tota la 
vida», afegeixen.

La cenicienta, al capitolio.
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ltrànSit

En els últims mesos, la regido-
ria de Transit ha impulsat una 
nova Taula de Trànsit per tal 
d’afrontar amb les parts impli-
cades el que és, en paraules 
del regidor del Departament, 
Fernando Oliveros, «un dels 
problemes més importants 
que pateix Godella en l’actua-
litat». Es refereix a les retenci-
ons que es generen en alguns 
dels centres educatius a les 
hores d’entrada i d’eixida dels 
menuts.

«És interessant la creació 
d’aquesta taula perquè sense 
les persones implicades no es 
pot trobar una bona sol·lució 
al problema». Oliveros valora 
molt possitivament les prime-
res reunions que han tingut 
lloc amb els representants del 
Col·legi Sagrat Cor i Sant Ber-
tomeu. De fet, explica que de 
cara al curs vinent ja s’ha arri-
bat a un acord amb la direcció 
i l’Associació de Mares i Pares 
del Sagrat Cor per a posar en 
marxa un protocol que tracte 
d’evitar els conflictes de tràfic 

que últimament colapsaven 
la zona a primera hora del 
matí i primera de la vesprada. 
D’aquesta manera, s’ha deci-
dit que els professors aparca-
ran els seus vehicles al pati de 
l’escola i només es permetrà 
l’entrada al parking de la pla-
ça Enric Cullell (Parc del Molí) 
als pares i mares d’alumnes 
d’infantil. «Pensem que pot 
funcionar, però en setembre 
vorem els resultats, avalua-
rem, i si és necessari torna-
rem a reunir-nos per a pren-
dre noves mesures». Pel que 
fa al Col·legi Sant Bertomeu, 
també està molt avançat el 
protocol concret que ajudarà 
a coordinar de millor manera 
l’entrada i l’eixida dels alum-
nes. 

«Estem en contacte amb 
altres centres però hem co-
mençat allà on el problema és 
més greu». Per últim, agraeix 
tant als membres dels centres 
que acudeixen a les reunions, 
com a la Policia Local per la 
seua voluntat i professionali-
tat de cara a arribar a una sol-
lució que contente a tothom.

La Taula de Trànsit: 
Buscant sol·lucions
per dessembosar

El carrer del Sagrat cor, un dels més afectats per les retencions.lurBAniSme

«L’Ajuntament de Godella 
no vol que el patrimoni del 
municipi es degrade». Amb 
aquestes paraules explica 
l’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, el perquè del re-
queriment que en els últims 
mesos s’ha fet a la fundació 
CEU-San Pablo, propietària 
de la Masia San Mauro, situ-
ada a la vora de l’autovia A7. 

En una reunió mantingu-
da a mitjans del mes d’abril 
amb la rectora de la univer-
sitat privada, Rosa Visiedo 
Claverol, tant l’alcaldessa 
com el tècnic d’urbanisme 
van explicar l’obligació que 
tenen de mantindre en con-
dicions un immoble, «que fa 
anys que està totalment en-
derrocat i que forma part del 
catàleg d’edificis protegits».

Més enllà de l’aspecte pa-
trimonial, Sanchis recordà 
als representants de la fun-
dació CEU San Pablo, que 
«els terrenys són enorme-
ment perillosos per a les 
persones que puguen en-
trar». Afirma que l’exemple 
se’l van trobar precisament 
fa poc més d’un any, en des-
aparéixer una dona a Gode-
lla, la Guàrdia Civil, durant 
les feines de cerca va infor-
mar el consistori de la pre-
sència d’un pou obert que 
hauria d’estar tapat per evi-
tar riscos.Per la seua banda, 

Rosa Visiedo va transmetre 
a l’alcaldessa de Godella el 
compromís ferm de presen-
tar en els següents mesos un 
projecte tècnic que assente 
les bases de la restauració de 
l’edifici.

En la reunió, les dues 
parts van coincidir en el fet 
que l’ús que posteriorment 
es done a la masia haurà 

d’acontentar tant a l’ajunta-
ment com a la universitat. 
Aquesta última, segons in-
forma Sanchis, «en qualse-
vol cas podrà explotar de la 
manera que vulga l’edifici». 

En aquest sentit, Visie-
do es va mostrar totalment 
d’acord, i va tornar a mani-
festar la voluntat de donar-li 
un ús beneficiós per a tots, 
tot i que afirmà no saber 
encara què faran amb uns 
terrenys que al final de la dè-
cada dels 70 van estar a punt 
de convertir-se en el campus 
universitari que actualment 
està situat en Alfara del Pa-
triarca. No obstant això, des-
prés de desestimar-se el pro-
jecte, el pas dels anys l’ha 
deixat totalment en runes.

Godella urgeix al CEU 
la rehabilitació de la 
masia de San Mauro

Masia de San Mauro en l’estat actual.

Reunió amb cEU-San Pablo.

godella demana subvencions a 
Diputació per a nínxols i inundacions
lA principis del mes de juny, l’Ajuntament 
de Godella va demanar a la Diputació de 
València subvencions per acometre diver-
ses actuacions urgents, especialment en 
matèria d’obres per tal de reduïr l’impacte 
de les grans plutjes. A més, s’han demanat 
diners també per tal de construir més nín-
xols i columbaris (construccions per a cos-
sos incinerats) en el cementeri municipal.

Concretament, s’han demanat vora 
79.000 euros per a realitzar activitats de 
drenatge en tres zones que segons asse-
guren els tècnics municipals són «les ac-
tuacions prioritàries que hi ha que posar 
en marxa». Concretament, les obres es 

realitzarien en la plaça de la Comunitat 
Valenciana (al costat de l’estació, on està 
situat el bust d’Ignacio Pinazo), el carrer 
Sant Bartolomé i el carrer Villa Blanca. 

Pel que fa a les obres en el cementeri 
municipal, s’ha demanat una quantitat de 
72.000 euros per construir 152 nínxols i 
138 columbaris.

L’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, es-
pera que gràcies a aquestes ajudes, junt 
amb els fons del consistori, es puguen 
posar en marxa unes obres  «que minva-
rien en part dos dels problemes que més 
preocupen als godellencs en l’actualitat, 
especialment pel que fa a inundacions».

Institucional
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lrunning

La 10 k de Godella va tornar 
a superar les expectatives i va 
congregar prop de 1.500 at-
letes, entre infantils i adults, 
als carrers de les Acàcies i 
dels Salzes de Campolivar, 
la qual cosa va suposar un 
nou rècord de participació i 
un nou èxit en l’organització 
del Club d’Atletisme A les Nou 
i de la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Godella.

La prova, que va inundar 
de color la localitat, va estar 
marcada per l’actuació de 
les dones –les tres primeres 
classificades van millorar 
l’anterior rècord, obtingut 
per Claudia Montagut Sanz 
(Redolat Team) en la passa-
da edició. Fátima Ayachi (CA 
Serrano), amb un temps de 
36:39, va fondre la marca de 
Montagut qui, malgrat que 
també rebaixà el seu temps, 
va haver de conformar-se 
amb la segona posició. Fins 
i tot la tercera classificada, 
Pilar Rubio Sánchez, va tren-
car la barrera dels 40 minuts 
(39:29). Per davant d’elles, 
Yassine Elrhabi (Orero Pater-
na Runners) s’alçava amb la 
victòria en la categoria abso-
luta –encara que, en aquest 
cas, no va poder superar el 
rècord de la carrera, obtin-
gut per Hicham Ettaichmi 
(IES Massamagrell), també 
en l’edició de 2015. Els seus 
32:12, això sí, li van servir 
per a imposar-se a l’incom-
bustible Luis Félix Martínez 
Gómez, de Cárnicas Serra-
no (32:39) i a Sergio Navar-
ro Martínez (A Tota Canya). 
quant a la categoria local, 
Vicente Hurtado Caballer, 
del Ricasa Running (37:33) 
i Susana Sanhermelando 
(46:41) van ser els atletes 
vencedors.

Va ser el colofó d’una ves-
prada d’esport en família en 
què molts dels corredors que 
van participar en la prova 
havien assistit a les carreres 
infantils que es van succeir 
des de les 17.30 hores i en les 
quals tots els xiquets es van 
portar merescuts premis, 
medalles i samarretes. En la 
categoria de nascuts en 2012, 
els vencedors van ser Pedro 
Hernández i Elsa Carrasco-
sa; en 2011, Álvaro Planells i 
Beatriz Chiva; en 2010, Pau 
Ramos i Paula Saiz; en 2009, 

Rubén Barberá i Sara Géno-
va; en 2008, Jaume Romera 
i Carla Torralba; en 2007, 
Marcos Andrada i Carla Do-
mínguez; en 2006, David 
Rodríguez i Sara Almazán; 
en 2004-2005, Marco. Rovi-
ra i Mireia Albiach; en 2003-
2001, Félix Rodríguez i Ana 
Sales, i, en els nascuts l’any 
2000, Michael Alexandre. 
La carrera va comptar amb 

la col·laboració de multitud 
de voluntaris i de col·lectius 
com el nodrit cos de Protec-
ció Civil i la Policia Local, i 
diferents patrocinadors, que 
van sortejar els obsequis que 
es van portar centenars de 
participants, entre els quals 
va destacar el pernil que es 
va amb més corredors ins-
crits que, un any més, va ser 
el Rocafort Running.

Yassine Elrhabi s’imposa 
en la 10 k de Godella

lPiSCinA

La nova piscina d’estiu de 
Godella, que enguany fa cinc 
anys, va obrir les portes el 
passat 15 de juny i romandrà 
oberta fins al 15 de setembre. 
D’aquesta manera, durant tres 
mesos, els godellencs podran 
gaudir de les instal·lacions en 
horari de 10.30 a 20 hores. A 
més, enguany les tarifes s’uni-
fiquen per a totes les persones, 
estiguen o no empadronades 
en el municipi. 

El regidor d’esports, Fer-
nando Oliveros destaca que  
«la piscina va millorant any 
rere any». Per exemple, posa 
l’accent en el fet que enguany 
s’han instal·lat més ombres i 
més amaques. Per altra ban-

da recorda que el servei de 
bar està obert durant tot el 
dia i informa que, com en els 
últims anys, els xiquets i les 
xiquetes disposaran, alguns 
dies, de castells inflables dins 
de la piscina.

Els preus oscil·laran entre 
els 2,50 euros per a l’entrada 
individual i els 75 euros per a 
l’abonament il·limitat de tem-
porada.

El regidor d’Esports i l’alcaldessa visiten la piscina.

Eixida de la cursa i arribada de Luis Félix Martínez, segon classificat.

vicente hurtado tornà a ser el primer local. 

La piscina d’estiu 
romandrà oberta fins 
al 15 de setembre

lcaMPUS MULTiESPORTiU. Per novè any, la Regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament de Godella posà en marxa el Campus 
Multiesportiu, que tingué lloc del 27 de juny al 8 de juliol. 
Aquesta iniciativa, dirigida a joves d’entre 11 i 16 anys, es desen-
volupà bàsicament en dos escenaris, el Poliesportiu municipal 
i el Pavelló cobert. Tot i això, es realitzaren diverses excursions 
, per exemple,a la piscina d’estiu. Una de les que més èxit va 
tindre va ser l’eixida amb bicicleta per l’horta, fins a Borbotó.

Esports

LES DONES VAN SER LES GRANS PROTAGONISTES DE LA CURSA

Entrada a meta d’Elrhabi i podi femení.
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lACtiVitAtS

Per a la temporada vinent, la 
regidoria d’Esports matindrà 
pràcticament intacta la pro-
gramació que es va oferir en 
la temporada que ara acaba. 
«Una oferta molt variada per a 
que ningú es quede sense prac-
ticar esport al nostre poble», 
afirma el regidor d’Esports, 
Fernando Oliveros. 

En torns de matí i de ves-
prada, persones de totes les 
edats podran gaudir del ioga, 
pàdel, pilates, tennis, tai-txi, 

gimnàstica de manteniment, 
entrenament funcional bàsic, 
aerodança, globalfitness i de-
fensa personal.

Per a menors, també es 
manté l’oferta de bàsquet, fut-
bol, tennis, pàdel, pilota valen-
ciana, kàrate i gimnàstica rít-
mica. Totes aquestes activitats 
es duen a terme al Pavelló Co-
bert, el Poliesportiu Municipal 
i el Col·legi Cervantes. 

A més, els responsables del 
Departament d’Esports desta-
quen el fet que al Pavelló Co-
bert es du a terme l’activitat 

del gimnàs,  de dilluns a diven-
dres de 18 a 22 hores, amb un 
monitor que fa seguiment de 
l’evolució dels usuaris, des del 
mes de setembre fins a juliol. 

En el moment del tanca-
ment d’aquesta edició els 
preus encara no estaven fixats, 
no obstant açò, per a obtindre 
informació o resoldre qualse-
vol dubte, poden acudir a les 
oficines de la regidoria d’Es-
ports situades en la part su-
perior del bar del Poliesportiu 
Municipal. Allà els oferiran tot 
tipus de detalls.

Programació 
Esports 2016/2017

centenars de 
xiquets celebren els 
Jocs Esportius

El tenis i el pàdel tornaran a formar part de l’oferta esportiva del Regidoria d’Esports.

lLes lligues autonòmiques de futbol sala i bàsquet de les ca-
tegories prebenjamí, benjamí, aleví i infantil van viure el mo-
ment més esperat de l’any i, una vegada més, Godella va exer-
cir d’amfitriona.

Nombrosos equips de l’Horta Nord van desfilar pel parquet 
del pavelló municipal on el regidor d’Esports, Fernando Olive-
ros; el de Comunicació i Agermanament, Francesc Aràndiga; la 
regidora d’Educació, Teresa Bueso, i el regidor de l’oposició, 
Sento Cotanda, van imposar les medalles commemoratives a 
tots i cadascun dels xiquets participants.

El Pavelló Municipal de Godella va ser envaït pels joves esportistes.

Tots tingueren els seus trofeus

PER A L’ANY qUE VE ES MANTENEN ELS SERVEIS D’ESPORTS

lEl regidor d’esports, Fernando Olive-
ros i l’alcaldessa de Godella, Eva Sanc-
his, reberen en l’Ajuntament al nadador 
Nacho Gil. Acompanyat pel seu pare i 
els responsables del Club de Natació 
Godella va ser reconegut amb l’escut 
de plata del poble pels seus èxits espor-
tius. El seu pare explicaba amb orgull 
que, per exemple, en l’últim Campionat 
d’Europa va aconseguir una medalla 
d’or en 800 metres.

nacho Gil rep 
l’escut de plata

l Enguany el Cadet A i el Cadet B de 
l’Escola del Godella C.F han aconseguit 
ascendir de categoria, a preferent i pri-
mera respectivament. El Cadet B acabà 
la competició com a campió  del seu 
grup de segona regional , sent aquest el 
tercer any  en el qual l’equip aconseguix 
guanyar el campionat de lliga. Els prota-
gonistes destaquen que en estes últimes 
3 temporades no han perdut cap partit 
al Camp Municipal de Godella.

Pugen els dos 
cadets 

l L’Infantil Masculí A del CB L’Horta 
Godella va disputar el Campionat d’Es-
panya amb els millors equips de la cate-
goria. «No oblidarem mai l’experiència 
viscuda a Lugo, ja que més enllà de la 
convivència entre nosaltres, hem tingut 
l’oportunitat de compartir bàsquet amb 
els millors jugadors de la nostra edat». 
Els membres de la plantilla qualifiquen 
de «molt satisfactòria» l’experiència, tot i 
caure eliminats en quarts de final.

infantil masculí 
l’horta

l L’Escola del Godella C.F va organitzar 
per a final de curs, un torneig de catego-
ria infantil. Al cap de dia i mig de com-
petició, l’Alboraia i el Godella s’enfronta-
ven en la final, després d’haver eliminat 
en semifinals a l’Albacete i al Godella 
B respectivament. Els alboraiers van 
aconseguir recompondre’s desprésdes-
prés del gol d’un equip local que no va 
poder evitar que el partit arribara als 
penals, on els alboraiers es van imposar.

Torneig de 
categoria infantil
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lBàSQuet

«No ha pogut ser, però aquest 
equip és molt jove i tindrà 
més oportunitats d’aconse-
guir alguna cosa important 
per al club». Aquesta refle-
xió era de les més escoltades 
entre els membres del Club 
Bàsquet Horta Godella a la fi 
de l’encontre davant El Pilar. 

L’última jornada de la fase 
regular de la Primera Divisió 
Nacional va juntar al pri-
mer i segon classificat en un 
partit a vida o mort per tal 
d’accedir a la fase d’ascens a 
la lliga EBA. Això sí, els go-
dellencs jugaven en casa i 
els aficionats locals respon-
gueren. Vora 500 persones 
es donaren cita per a gaudir 
d’un partit que, tot i el final 
amarg, va tenir moltes fases 
que convidaven a l’optimis-
me.

De fet, després d’un co-
mençament dubitatiu per 
part dels dos equips, L’Hor-
ta Godella es va fer amb les 
regnes, arribant a disposar 
d’avantatges superiors als 15 
punts. Tot pareixia que els 
locals estaven més enxufats, 
amb millor defensa i més 
encert en el tir. No obstant 
això, els visitants tornaren 
a trobar-li la cara al partit a 
les acaballes del tercer perí-
ode. El Pilar va augmentar la 
intensitat per tal d’empatar 
el partit quan només faltava 
poc més d’un minut. En la 

voràgine de tirs lliures dels 
últims segons, els jugadors 
d’El Pilar van estar més en-
certats, guanyant finalment 

per un punt, 66 a 67. El pú-
blic va acomiadar als juga-
dors godellencs amb un fort 
aplaudiment.

El cB L’horta es queda 
a les portes de l’ascens

Temps mort al partit davant El Pilar.
lnAtACió

Les diferents seccions del Club 
de Natació de Godella disputa-
ren els seus respectius finals 
de temporada i tornejos, amb 
sort dispar en molts casos. 
Per exemple, l’equip absolut 
de Waterpolo no pogué dis-
putar la final per a ascendir a 
la segona divisió nacional. Va 
perdre en semifinals davant el 
WP9802 navarrés, per 5-9.

Malgrat aquesta derrota, el 
Club de Natació té molts mo-
tius per a l’alegria, i tal i com 
afirmen, molts d’ells els troba-
ren en el XX Open de Gandia 
disputat a principis de juliol. 
«Els xics i les xiques han fet 
un bon campionat millorant 
les seues marques, aconse-
guint marques mínimes per 
als campionats autonòmics 
d’estiu i pujant al podium 
en nombroses ocasions». Els 

responsables del Club de Na-
tació es mostren molt con-
tents d’aquesta manera amb 
l’esforc dels participants, de 
totes les categories. En total 
van aconseguir 16 medalles, 9 
de bronze i 7 de plata.

A més, tornant al Water-
polo, un gol en l’últim segon 
va donar la victòria per 6 a 
5 a l’equip Infantil davant el 
Pontevedra en el Campionat 
d’Espanya Infantil Mixt. Una 
victòria que els va permetre 
acabar amb una «meritòria 
quinzena posició». 

Per últim, els equips Aleví i 
Benjamí del Club Natació de 
Godella en el III World Youth 
Sports Expirience celebrat en 
Elx. Els responsables del club  
afirmen que «ha sigut una ex-
periència fantàstica, especial-
ment per la convivència, que 
fa que els xiquets s’unisquen 
entre ells».  

El Club de Natació 
de Godella tanca la 
temporada

el godella 
CF torna a 
regional

el iii torneig 
individual de 
Frontó va ser 
«tot un èxit»

Participants al Torneig. Xxx

lEl Godella C.F torna a 
primera regional després 
d’haver estat dos anys con-
secutius en la màxima ca-
tegoria provincial. Després 
d’una temporada per a 
oblidar, els de Manolo Llo-
rens encaren amb il·lusió 
el repte de tornar a prefe-
rent. Serà un any de canvis 
pel que fa a entrenadors. 
Excepte a l’equip absolut, 
hi haurà canvis en la resta 
d’equips del club.

lEn aquesta 3ª edició es va 
superar la participació dels 
dos anys anteriors, amb l’in-
grés de nous pilotaris que 
«van pujar el nivell», segons 
els organitzadors. 13 juga-
dors –entre ells, 4 de Gode-
lla– es van disputar la vic-
tòria en aquesta jornada de 
Pilota Valenciana. Alex de 
Vinalesa va guanyar.

lSenDeriSme

La Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Godella or-
ganitzà, juntament amb el 
Grup d’Amics de la Volta al 
Terme de Godella, una nova 
edició d’aquesta «excursió 
no competitiva», amb un 
recorregut de vora 20 quilò-
metres. L’eixida tingué lloc al 
parc del Molí, a les 8 hores, 
i va acabar a les 13 hores en 
el mateix lloc. Els organit-
zadors destaquen que «fou 
una gran oportunitat per a 
conèixer els diferents pilons, 
camins i sendes que té el mu-
nicipi, tant a l’horta com a 
la muntanya». El preu de les 
inscripcions, que inclogué 
avituallaments i samarreta 
commemorativa, va ser de 
cinc euros.

Els organitzadors destaca-
ren el bon ambient viscut en 
una jornada especial per a 
compartir amb veïns i amics 
els racons secrets del poble, 
cadascú amb el seu ritme.

Un any més, tant el cos de 
Protecció Civil de Godella 
com la Policia Local col·la-
boraren per tal de garantir 
la seguretat dels partici-
pants.

La volta al Terme torna a 
recórrer els racons del poble 

Un grup de participants a La volta al Terme

L’Lx godella 
acaba invicte
lL’LX Godella va acon-
seguir finalment acabar la 
temporada amb la casella 
de derrotes a 0. En l’anterior edició d’aquesta publicació 
s’augurava un final de temporada flaugurant i no ha sigut 
per a menys.  20 partits i 20 victòries per a l’equip entrenat 
per Jose Manuel García que ha tret una renda de 5 partits 
guanyats al segon classificat, el C.B Manises B. García valora 
que«ha sigut una temporada perfecta, sobretot perquè 
s’hem juntat moltes persones que per unes raons o altres 
vam deixar de jugar i ara després dels anys tornem a gau-
dir junts d’aquest esport que ens apasiona».
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El racó de les associacions

lSoLiDAritAt

Un any més, la Junta Local Contra 
el Càncer organitzà el seu Sopar a la 
fresca a les instal·lacions de la Falla 
Cervantes-Sant Blai. La cita va con-
gregar vora 300 persones que van 
col·laborar, amb un donatiu de 10 
euros, amb el reconegut col·lectiu 
de lluita contra aquesta enferme-
tat. L’ocasió va permetre, a més de 
sopar en un clima festiu i de solida-
ritat, gaudir d’una sèrie d’actuaci-
ons  que l’organització va destacar 
«per la gran qualitat i professionali-
tat». A més, com ja és habiutal cada 
any, els assistents tingueren l’ocasió 
d’aconseguir multitud de regals que 
se sortejaren gràcies a les donaci-
ons de particulars i de comerciants 
de Godella i de pobles del voltant.

La presidenta de la Junta Local 
Contra el Càncer va agraïr a la gent 
el fet de seguir col·laborant any 
rere any amb una associació que 
treballa fortament per l’erradicació 
d’una de les grans xacres del segle 
XXI. En aquest sentit es va mostrar 
confiada que tard o d’hora arriba-
rà el dia en que hagen de deixar 
d’organitzar aquest tipus d’esdeve-
niments perquè s’haurà trobat un 
tractament que evite tants i tants 
morts.

Per la seua banda, el regidor de 
Benestar Social, Voro Soler, va des-
tacar la gran feina que fan els vo-
luntaris de la Junta Local Contra el 
Càncer, sempre amb força i energia 
per tal d’avançar al màxim en l’er-
radicació de la malaltia.

El «Sopar a la fresca» 
reuneix més de 300 
persones contra el càncer 

La Falla cervantes tornà a cedir les seues instal·lacions per al sopar.

Parlaments de les autoritats.

iniciativa per a lluir Pinazo 
pels carrers de godella

l«Volem contribuir amb un 
granet d’arena i fer visible 
als carrers de Godella que 
Ignacio Pinazo Camarlench 
era el nostre veí». D’aques-
ta manera defineix l’agru-
pació què Collons Fem, la 
iniciativa presentada fa uns 
mesos amb la qual pretenen 
«omplir les façanes del po-
ble amb les obres del nostre 
pintor més il·lustre». Per fer-
ho possible, han convertit en 
tela –amb el consentiment de 
la família Pinazo– quatre dels 

seus quadres. Els membres 
del col·lectiu animen la resta 
d’habitants de Godella a «fer 
seua la iniciativa, ja que és la 
participació de la gent la que 
farà que aquesta idea tinga 
èxit». A més, informen que el 
preu de cada llenç –amb unes 
mides de 50x48– és de 6 eu-
ros. Les persones interessa-
des poden escriure un correu 
electrònic a <quecollonsfem@
gmail.com>, o bé passar per 
l’Ajuntament i Xicranda, on 
se’ls informarà.

Mocions

desacarrega’t el PdF 
del bim de godella.

www.godella.es

Codi del QR

Segueix-nos a:

PLE dEL 28 d’abriL

 ▶ MOCIÓ PRESENTADA PER COMPROMÍS 
SOBRE AUTORITAT ÚNICA DE TRANSPORTS 
METROPOLITANS. 

8Vots a favor: 12 
2Vots en contra: 0
Abstencions: 5

 ▶ MOCIÓ PRESENTADA PEL PP RELATIVA AL 
MANIFEST DE L’ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE 
JURISTES. 

8Vots a favor: 9
2Vots en contra: 0
Abstencions: 6

 ▶ MOCIÓ PRESENTADA PEL CONSELL AGRARI DE 
GODELLA SOBRE COMPETÈNCIA POLICIAL EN 
LA DEMARCACIÓ DE L’HORTA DE GODELLA 

8Vots a favor: 17 

 ▶ MOCIÓ PRESENTADA PEL PSOE  SOBRE EL 
TRÀNSIT RODAT A GODELLA. 

8Vots a favor: 12 
2Vots en contra: 5
Abstencions: 0

 ▶ MOCIÓ PRESENTADA PER CET SOBRE INSTAR 
A LA CONGREGACIÓ DEL SAGRAT COR AL 
PAGAMENT DE MANERA VOLUNTÀRIA DE L’IBI 
DE 2016 I RENEGOCIACIÓ D’EXECUCIÓ DEL 
PARC DE LA DEVESA

8Vots a favor: 2 
2Vots en contra: 14
Abstencions: 1

PLE dEL 26 dE MaiG

 ▶ MOCIÓ PRESENTADA PER EU SOBRE EL 
LAÏCISME. 

8Vots a favor: 3
2Vots en contra: 14
Abstencions: 0

 ▶ MOCIÓ PRESENTADA PER CET SOBRE INSTAR 
AL PAGAMENT VOLUNTÀRI DE L’IBI A LES 
INSTITUCIONS RELIGIOSES. 

8Vots a favor: 2
2Vots en contra: 15
Abstencions: 0

PLE dEL 30 dE JUNY

 ▶ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE GOVERN  
SOBRE EDUSI EMMARCADA EN ELS FEDER.

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

 ▶ MOCIÓ PRESENTADA PEL PP PER A 
SOL·LICITAR LA NO REVOCACIÓ DE LA 
COMISSIÓ DE SERVEI DEL PEDIATRA.

8Vots a favor: 5
2Vots en contra: 9
Abstencions: 2



Formació bàsica*
 � Iniciació i Cultura General
 � Pregraduat
 � Educació Secundària, nivell 1
 � Preparació Prova Lliure Graduat en Educació 
Secundària
 � Preparació Prova Lliure Cicles Formatius de 
Grau Mitjà
 � Castellà per a Estrangers (nivells 1 i 2)
 � Valencià Oral i Elemental

 
inscripcions: 
Del 5 al 15 de setembre de 2016, de 18.00 a 
20.30 hores, al despatx de l’EPA, Centre Xicran-
da. Edat mínima, 18 anys complits en el 2016. 
Prova lliure ESA: 17 anys complits en el 2016.

Documentació que cal aportar-hi:
 � Sol·licitud d’inscripció - matrícula
 � DNI (original i còpia)
 � Fotografia carnet (només alumnat nou)
 � Import: 25 € en efectiu. (excepte iniciació i cultura 

general: 5€ i castellà per a estrangers :15€) 

Grups i horaris:
iniciació i cultura General 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 16 a 18 h 

pregraduat 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 17 a 20 h 

educació secundària, nivell 1 i preparació 
accés al Grau mitjà 
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h 

preparació prova lliure Ges 
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h 

castellà per a estrangers (nivells 1 i 2) 
1. Dimecres, 18 a 20 h i dijous, de 19.15 a 20 h
2. Dimecres de 10 a 12 h

Valencià oral  
Dues vesprades (horari a confirmar) 

Valencià elemental 
Dimarts de 18 h a 20 h i divendres de 18 h a 19 h

Formació superior*
 � Preparació Accés Cicles Formatius de Grau 
Superior.
 � Accés a la Universitat.

inscripcions:
Del 8 al 20 de setembre de 2016, de 9 a 11 h, i el 
8 de setembre, de 16.30 a 18 h, al Departament 
d’Educació del Centre Xicranda (informació 
prèvia al despatx de l’EPA, de 18 a 20.30 h).

Documentació que cal aportar-hi:
 � Sol·licitud d’inscripció - matrícula 
correctament emplenada.
 � Fotocòpia del DNI
 � Fotocòpia 1r full de la llibreta o del compte 
bancari (c/c) en què s’indique l’IBAN. 

Grups i horaris:
preparació accés a cicles Formatius de Grau 
superior 
Grup 1: dt, de 16 a 21 h, i dm, de 18 a 20 h
Grup 2: dimecres i dijous, de 20 a 21 h, i 
divendres, de 16 a 20 h

accés a la universitat 
Vesprades de 19 a 21 h

tallers epa* 
(Grups i horaris)
una VeGaDa realitZaDa la matrÍcula, 
s’haurà D’abonar, mitJanÇant Domicili-
ació, la matrÍcula i la primera quota. Per 
donar-se de baixa caldrà presentar un escrit en 
el Departament d’Educació (Centre Xicranda) 
abans de l’1 de gener de 2017. En aquest cas, no 
es cobrarà la segona quota. Les persones que es 
donen de baixa després de l’1 de gener hauran 
de pagar tot el curs.

pintura 
1. dimarts de 9 a 12 h 
2. dimecres de 9 a 12 h 
3. dijous de 9 a 12 h 
4. divendres de 9 h a 12 h 
5. dimarts de 17.30 a 20.30 h 
6. dimecres de 17.30 a 20.30 h 
7. dijous de 17.30 a 20.30 h 
8. divendres de 17.30 a 20.30 h 
 
ViDre, tiFFany, Fusió De ViDre i biJuteria 
1. dilluns de 9.30 a 12.30 h 
2. dilluns de 17 a 20 h 
 
ceràmica 
1. dilluns de 9 a 12 h 
2. dimecres de 9 a 12 h 
3. dijous de 9 a 12 h 
4. dimarts de 17.30 a 20.30 h 
5. dimecres de 17.30 a 20.30 h 
6. dijous de 17.30 a 20.30 h 
 
teatre 
1. dimarts de 18 a 20.30 h 
2. dijous de 18 a 20.30 h 
 
Valencià 
Mitjà 1: dimarts i dijous, de 13.30 a 15 h 
Mitjà 2: dimarts i dijous, 16 a 17.30 h 
Superior: dimarts, de 19 a 21 h i dijous, de 18 
a 19.00 h
Curs per a la preparació per lliure  de la 
capacitació del valencià: dijous, de 19 a 21 h 
 
costura i componiments 
1. dimecres, de 15 a 18 h
2. dimecres, de 9.30 a 12.30 h
3. dijous, de 9.30 a 12.30 h
4. dijous de 15 a 18 h

anGlès (niVells) 
A1.1- dilluns i dimecres, d’11 a 12h
A1.2- dilluns i dimecres, de 18 a 19h
A1.3- dimarts i dijous d’11 a 12 h
A2.1- dilluns i dimecres, de 9:30 a 11 h
A2.2- dilluns i dimecres, de 12 a 13 h
A2.2- dimarts i dijous, de 18 a 19 h
B1.1- dimarts i dijous de 12 a 13 h
B1.2- dimarts i dijous de 9:45 a 11 h
B2 (Preparació examen)- dimarts i dijous de 
19:15 a 20:30 h
 
Francès (niVells) 
A1- dimecres de 16 a 18 h
A2- dilluns i dimecres de 19 a 20 h
B1- dilluns i dimecres de 20 a 21 h
 
inFormàtica (sistema operatiu linuX) 
A- dilluns, de 9.30h a 11.h; dimecres, de 9.30 h a 
      10.30 h
B- dilluns, d’11 a 12 h; dimecres, de 10.30 a 12h
C- dilluns, de 19 h a 20.30 h; dijous, de 19h a 20 h
D- dilluns, de 17.30 a 19 h; dijous, de 17 a 18 h
I- dimarts, de 17.30 a 19 h; dijous, de 18 a 19 h
 
NIVELLS D’INICIACIÓ: Introducció a la 
informàtica; Ofimàtica bàsica: processador de 
textos, full de càlcul, dibuix; Correu electrònic; 
Introducció a Internet.
 
NIVELLS MITJANS: Ofimàtica bàsica: 
processador de textos, full de càlcul, dibuix; 
Power-Point: presentacions; Retoc d’imatges, 
Correu electrònic; Internet avançat i 
aplicacions d’Internet.
 
NIVELLS SUPERIORS: Manipulació de videos; 
Noves tecnologies: Tableta: Manipulació i 
aplicacions; Telèfon mòbil: Manipulació i 
aplicacions; Web 2.0: Xarxes socials; Blog: 
Creació i manteniment.
 
creació literària 
Dilluns de 19 a 20 h 
 
club De lectura 
En col·laboració amb la Biblioteca Municipal.
Un dimecres al mes, de 19 a 21 h. Gartuït
Requisits: Fer-se soci de l’Associació 
d’Alumnes de l’EPA. 
 
anGlès per a Xiquets De 7 a 10 anys: 
 � Grup 1 (xiquets de 7 a 8 anys, dilluns i dijous, 
de 17.15 a 18.15 h, edat mínima 7 anys 
complits en el 2016) 
 � Grup 2 (xiquets de 9 a 10 anys, dilluns i dijous 
de 18.15 a 19.15 h, edat mínima 9 anys 
complits en el 2016)

tallers epa (matrÍcula i quotes)

terminis De matriculació
Del 8 al 20 de setembre de 2016, de 9 a 11 h, de 
dilluns a divendres, i dijous 8, de 16.30 a 18.00 h 
 
l’alumnat d’informàtica, francès i anglès 
s’haurà de matricular els dies 12, 13 i 14 de 
setembre en l’horari següent:
 � Anglès, de 9 a 11 h i de 18 a 20 h 
 � Informàtica, de 18.00 a 20.30 h 
 � Francès, dimarts 13 de 17 a 19 h i dimecres 
14 de 12 a 14 h 

Documentació que cal aportar-hi:
 � Sol·licitud d’inscripció - matrícula
 � FOTOCÒPIA DEL 1r FULL DE LA LLIBRETA DEL 
COMPTE BANCARI (c/c) on conste l’IBAN. 

una VeGaDa realitZaDa la matrÍcula 
s’haurà D’abonar, mitJanÇant 
Domiciliació, la matrÍcula i la primera 
quota. Per donar-se de baixa caldrà presentar 
un escrit en el Departament d’Educació (Centre 
Xicranda) abans de l’1 de gener de 2017, en 
aquest cas, no es cobrarà la segona quota. Les 
persones que es donen de baixa després de l’1 
de gener hauran de pagar tot el curs.

nomÉs cal abonar una matrÍcula per 
alumne, encara que es matricule en mÉs 
D’un Grup o taller

escoles matineres municipals 
(CONDICIONADA A LA MATRíCULA D’UN NOMBRE 
MíNIM DE XIqUETS)
 � Matrícula oberta tot l’any al Centre Xicranda 
(Departament d’Educació)
 � Tarifes: diària (3,01 euros), abonament 20 
dies (25 euros) i anual (180 euros)
 � Bonificació de fins al 75 % només aplicable al 
servei anual i condicionada a la documentació 
que s’aporte amb la sol·licitud d’ús del servei.
 � El pagament de la tarifa diària o de l’abona-
ment s’haurà d’efectuar mitjançant un in-
grés en el compte bancari de titularitat mu-
nicipal que apareix en l’imprès de matrícula.  
El pagament de la tarifa anual s’haurà d’efec-
tuar a través d’una ordre de domiciliació ban-
cària autoritzada per la persona sol·licitant.

escoles matineres
 � Col·legis públics: Cervantes i El Barranquet
 � Horari: dies lectius de 7.30 a 9.00 hores.

prOgramació de l'escOla de persOnes adultes - eDuca 2016-2017

Formació superior PERSONES EMPADRONADES A GODELLA PERSONES NO EMPADRONADES A GODELLA

curs Matrícula 1a quota 2a quota 1a quota 2a quota

Grau Superior 25 € 20 € 20 € 50 € 50 €

Accés Universitat 25 € 25 € 25 € 60 € 60 €

quotes tallers epa PERSONES EMPADRONADES A GODELLA PERSONES NO EMPADRONADES A GODELLA

quotes Matrícula 1a quota 2a quota 1a quota 2a quota
Teatre, costura i 
idiomes

25 € 35 € 35 € 60 € 60 €

Ceràmica 25 € 45 € 45 € 75 € 75 €

Vidre 25 € 45 € 45 € 85 € 85 €

Pintura 25 € 40 € 40 € 80 € 80 €

Valencià i informàtica 25 € 27 € 27 € 60 € 60 €

Creació literària 25 € 20 € 20 € 30 € 30 €***En el cas de les persones empadronades a Godella que 
sol·liciten la bonificació, és necessari lliurar l’autorització 
per poder consultar la renda, adequadament emplenada i 
signada per totes les persones membres de la unitat familiar 
(en cas de les persones menors d’edat, hauran de signar-hi 
les persones titulars o la persona representant legal).
en cas de no aportar tota la documentació, no es 
mantindrà la reserva de plaça i s’haurà de tornar a 
guardar el torn.
 
La formació dels grups queda condicionada a la matrícula 
d’un nombre mínim d’alumnat i a la disponibilitat del 
professorat.
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