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lDesprés d’haver gaudit de les festes repre-
nem el curs amb una gran programació espor-
tiva, cultural, educativa que omplirà de vida 
els nostres carrers i edificis. Perquè els edificis 
públics són per a omplir-los d’activitats i no 
per a tindre grans continents sense contingut. 

La nostra Escola d’Adults, biblioteca, sala 
d’exposicions  i radio portarà a més de 800 
persones mensualment al Centre Cultural Xi-
cranda, una casa on esperem que tot el món 
tinga acollida. 

El poliesportiu, piscina  i el pavelló s’ompliràn 
amb els més de 2.000 usuaris que practiquen 
esport a les nostres instal·lacions tal com va-
rem apreciar a la gala de l’esport celebrada a 
principis del mes de setembre. 

El Capitoli i Villa Eugenia ens faran gaudir 
d’exposicions, concerts, cinema, presenta-
cions de llibres, dansa i moltes altres activi-
tats que ja estan programades per al primer 
trimestre.

També l’Escorxador ha tingut un bon co-
mençament de curs amb la setmana de la 
joventut, les reunions del consell agrari i la 
vida que donen els horts municipals de la 
Coscollosa.

El centre de Serveis Socials Villa Teresita ha 
cel·lebrat la setmana dels majors a finals d’es-
te mes de setemebre. 

El nostre Mercat de Venda Directa va iniciar 
el curs amb una magnifica festa de la tardor 
fent que donara gust passetjar i comprar a 
les parades plenes de gom a gom un dissabte 
de matí. 

I a l’edifici consistorial l’activitat ordinària de 
plens, comissións, juntes de govern local, i 
reunions diverses fan que després de la calma 
de l’estiu torne l’activitat ordinària a tots els 
departaments.  

Així que espere que gaudiu del gran ventall 
d’activitats que el nostre poble ofereix per a 
totes les edats i sobretot, espere que pleneu 
de vida tots els edificis municipals.

EVA SANCHIS
Alcaldessa de Godella

Godella ompli els seus 
carrers de vida

Bim de Godella

Eva Sanchis
eva.sanchis@godella.es
ALCALDIA
URBANISME
CONTRACTACIÓ
POLICIA
HISENDA

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
rebeca.marco@godella.es
SERVEIS MUNICIPALS
SANITAT

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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Joventut

A l’institut o 
la universitat, 
amb les 
Ajudes al 
Transport

El club de 
lectura torna 
de vacances

lEls joves empadronats 
en Godella que estudien 
qualsevol carrera univer-
sitària, màster, mòdul 
professional, batxillerat, 
conservatori de música o 
escola oficial d’idiomes fo-
ra del municipi han tingut, 
com cada any, l’oportuni-
tat de beneficiar-se d’una 
sucosa ajuda al transport 
que ofereix la regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament 
de Godella. Es recorda a 
qui l’haja demanat que, el 
termini per a justificar-la 
finalitzarà el 30 de juny de 
2017, es farà per registre 
d’entrada de l’Ajuntament 
i caldrà presentar una fac-
tura emesa per Ferrocarrils 
de la Generalitat Valencia-
na a nom del beneficiaris. 

lEl dimecres 19 d’octu-
bre, el club de lectura de 
la Biblioteca de Godella 
recupera la seua marxa 
habitual amb el comentari 
del llibre Rojo y negro , de 
l’escriptor francés del se-
gle XIX, Stendhal. 

Tal com assegura el re-
gidor de l’Àrea, Joan Car-
do, «és una activitat que 
gaudeix d’una bona salut, 
ja que porta anys funcio-
nant».

A la pàgina web de la Bi-
blioteca <www.biblioteca-
godella.com>, així com en 
les xarxes socials, trobareu 
informació sobre aquestes 
reunions que se celebren 
una vegada al mes.

lACTIVITATS

«Començàrem divendres amb 
un plat fort com és el torneig 
de futbolí i ping-pong». El re-
gidor de Joventut, Joan Cardo, 
destacava l’inici de la setma-
na amb un acte que any re-
re any sol acollir nombroses 
persones. El mateix dia, un 
bon grapat de joves va tindre 
l’oportunitat de conéixer el 
patrimoni cultural i natural de 
Godella, mitjançant la fotogra-
fia. Es tractava d’una Gymkana 
Nocturna Fotogràfica. 

L’endemà, es va celebrar 
un Mercat d’Intercanvi al 
Mercat de Venda Directa de 
l’Ermita. Diferents col·lectius 
de Godella participaren en un 
mercat «al qual es podia acu-
dir sense diners, només amb 
objectes», afirma la responsa-
ble del Casal Jove. Més tard, a 
les 14.30 hores es va oferir una 
paella, però abans, la Xaran-

ga l’Aixequella va ambientar 
el camí des de l’Ermita fins 
a l’Escorxador. Després d’un 
matí intens, continuarà la jor-
nada amb un espectacle tea-
tral d’improvisació i una dis-
comòbil, amb dj’s i animadors.

Per a acomiadar el cap de 
setmana, diumenge tingué lloc 
la Carrera d’Orientació pel pa-
ratge de la Vallesa i la presen-
tació d’un recull de web-sèries 
valencianes que comptà amb 
la presència de directors, ac-
trius i realitzadors.

Dimarts, dimecres i dijous, 
encara quedaria temps per a 
parlar de sexe amb una xe-
rrada i el programa de Ràdio 
Godella Kalebarraka. A més, 
també es va dur a terme un 
campionat de Fifa 16, un Ta-
ller de Jocs en Anglés, una 
xerrada al voltant del Sistema 
de Garantia Juvenil, i un Taller 
d’Improvisació Teatral. Aquest 
últim acte posà el punt final.

Setmana de la joventut
El torneig de futbolí és una de les activitats més concorregudes cada any.

La Xaranga L’Aixequella va fer un passacarrer el dissabte.

FUTBOLÍ, PING-PONG, GIMCANA FOTOGRÀFICA, XARANGA, XERRADES, TEATRE... 

El guanyador de Fifa16. A la dreta, els de futbolí i ping-pong.

Primeres Festes Alternatives

lAbans de les festes patro-
nals, la setmana del 25 al 30 
de juliol, es van celebrar les 
primeres Festes Populars Al-
ternatives de Godella al Casal 
Jove alMatadero de Godella. 
El col·lectiu Kontra Kultura va 
organitzar un programa vari-
at, amb sopars i dinars, debats 
i xarrades, tallers, concerts, 

esports, projeccions i exposi-
cions… Un recull d’actes que 
conformaren aquestes festes 
populars, «laiques, feminis-
tes i lliures de maltractament 
animal», segons asseguren els 
membres del col·lectiu. Així 
mateix agraeixen a tothom «el 
pas per les festes, que han si-
gut brutals».
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Benestar social i AODL

lACTIVITATS

De dilluns a dissabte, del 26 
de setembre a l’1 d’octubre  es 
va celebrar la Setmana de les 
Persones Majors, amb exhi-
bicions i tallers, una volta a 
peu, jornades intergeneraci-
onals, projecció de sarsuela, 
actuació d’una coral-rondalla 
i fins i tot una eixida cultural 
a València per vore a l’Insti-
tut Valencià d’Art Modern; 
una mostra que toca als go-
dellencs de ben a prop, on 
s’hi troba l’exposició Ignacio 
Pinazo i les avantguardes.

En l’acte de presentació, 
Salvador Soler va fer tot un 
repàs als actes que es durien 
a terme i, a banda, va des-
tacar la importància de cui-
dar a les persones majors. A 
més, va agraïr «a totes i tots 
la participació en unes acti-
vitats preparades amb molta 
estima per part de les treba-
lladores de l’Ajuntament». 

El dia següent va ser, pro-
bablement, el més intens de 
la programació d’enguany. 
Pel matí s’impartí un taller 
de risoteràpia a càrrec d’Eva 
Vives i a més, se va celebrar 
una jornada intergeneracio-
na en el col·legi Cervantes. 
El Barranquet, per la seua 
banda, ho va fer també al 
dia següent. En aquestes ses-
sions, els iaios i les iaies en-
senyaren als alumnes de pri-
mària receptes de cuina. Per 
la vesprada es va dur a terme 

la projecció d’una sarsuela al 
saló d’actes de Villa Teresita.

El matí de dimecres co-
mençaria ben prompte, a les 
9.30, la majoria de les perso-
nes participants ja estava al 
Poliesportiu Municipal, lloc 
on arrancà la Volta a Peu i 
els esperava una sorpresa. 
La Regidoria de Serveis Soci-
als va regalar un fular a ca-
da assistent amb un dibuix 
inèdit cedit per la família de 
Pinazo. «Un detall original» 
assegurà Soler. En acabant, 
se serviren entrepans al jardí 
de Villa Teresita per a esmor-
zar, després d’una agradable 
passejada costera avall des 
del mateix Poliesportiu fins 
a la Llar del Jubilat.

El dijous de matí, el cen-
tre d’atenció es traslladà a la 
ciutat de València. Allà acudi-

ren vora quaranta persones, 
amb un autobús gratuït, per 
a visitar l’Institut Valencià 
d’Art Modern, on s’exhibeix 
l’exposició Ignacio Pinazo i les 
vanguàrdies. Més tard, a les 
18.30, actuà al teatre Capi-
tolio el grup coral-rondalla 
El cant ens dóna la vida, de 
Montcada.

Encarant la recta final, el 
divendres se va celebrar una 
exhibició d’exercicis terapèu-
tics i altra de gimnàstica de 
manteniment.

I el dissabte, per a con-
cloure aquestes jornades 
festives, es cuinaren unes 
calderes als jardins de Villa 
Teresita. Després, es lliura-
ren els premis a les persones 
guanyadores dels campionats 
de parxís, petanca, truc, do-
minó i birles.

Setmana de les 
Persones Majors

Soler reparteix els fulars amb un dibuix inèdit de Pinazo. lINFORMA’T

L’Agència d’Ocupació i Desen-
volupament Local continua 
treballant perquè els gode-
llencs i les godellenques que 
actualment no tenen feina, la 
troben el més prompte pos-
sible. Per a això, posa al ser-
vei dels ciutadans una série 
d’eines que els poden ser 
útils. Segons les treballadores 
del Departament, «hui dia no 
és fàcil trobar un lloc de tre-
ball, però sí és possible. S’ha 
d’estar preparat i tenir algunes 
coses en compte».

És per això que des de l’Àrea 
es preparen activitats com és 
l’exemple del Taller de Video-
currículum  que ha començat 
el dia 18 d’octubre, i que con-
sisteix en aprendre a el·labo-
rar un currículum en format 
de vídeo. Segons el mestre que 

l’imparteix, és «una forma vital 
de presentar-se a les empreses 
en els temps que corren». En 
aquest sentit, cada fi de mes 
es realitza el Taller de gvajobs, 
una activitat en què s’aprén a 
navegar per la pàgina web del 
Servef.

Així mateix, des de l’AODL 
s’informa que en el mes de no-
vembre s’impartirà el segon 
curset de manipulador d’ali-
ments d’enguay. En les pròxi-
mes setmanes es publicaran 
els terminis de matriculació i 
les dates de celebració del curs.

També fan una crida a tots 
els estudiants que vulguen fer 
pràctiques curriculars i extra-
curriculars en l’Ajuntament. 
Conviden a que acudisquen a 
l’Agència per informar-se’n. En 
estiu, 11 persones disfrutaren 
de la Dipu et Beca en diferents 
departaments.

L’AODL, una eina a 
l’abast de tothom per 
a trobar feina

Una de les xerrades periòdiques que organitza l’AODL amb Servef.

lL’Ajuntament va aprovar, en el ple de setembre, les ajudes que enguany es des-
tinaran a diferents Organitzacions No Governamentals que realitzen actuacions 
solidàries en països subdesenvolupats. En aquest cas es destinarà el 0’7% del 
pressupost total del consistori a projectes com el de la construcció d’una escola, 
que l’associació Amigos de Don Ursi està duguent a terme en El Bañado. Concre-
tament, el regidor de Benestar Social, Salvador Soler, explica que «s’ampliarà 
la partida de l’any passat debut a un problema d’inundacions que han tingut 
recentment». Tanzania, Burquina Faso i Madagascar també rebran fons enguany.

lLa Regidoria de Serveis Socials ha posat en marxa una iniciativa destinada a 
que les persones majors sense família no celebren en solitari les festes. Els ma-
jors de 65 anys o pensionistes d’invalidesa, jubilació o viudetat que visquen sols 
i no tinguen familiars ni amics amb qui passar el Nadal, tindran l’oportunitat de 
viatjar a Orpesa, acompanyats d’altres persones, en unes dates que tal com asse-
guren des del Departament «sempre es presente a la nostàlgia i per tant, viure-les 
en conjunt sempre fa que siguen més agradables». El viatge tindrà lloc del 23 al 27 
de desembre, i el termini per a presentar les sol·licituds acabarà el 28 d’octubre.

Aprobades les ajudes a ONG «No passes sol els nadals» 
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lREUNIONS

Durant el mes de setem-
bre es van celebrar tres re-
unions de les Meses dels 
Pressupostos Participatius. 
Segons explica la regidora 
de Participació Ciutadana, 
Irene Ferré, en aquestes me-
ses —en les quals estan pre-
sents fins a 8 veïns triats a les 
assemblees— se valoren els 
projectes a realitzar i se mi-
ren d’ajustar les actuacions 
al pressupost real de 40.000 
euros que l’Ajuntament ha 
destinat enguany a aquesta 
partida.

Tal com avança Ferré, 
probablement la primera 
iniciativa que es durà a ter-
me, en no molt de temps, 
serà la instalació d’un siste-
ma de gravació d’àudio per 
al teatre Capitolio. D’alta 
banda, la resta d’actuacions 
també estan en marxa però 
són més complicades d’ajus-
tar en l’àmbit econòmic i, 
tot i que es demoraran una 
mica més, s’acabaran fent 
en un termini curt de temps. 
Aquestes són, la reparació de 
voreres a Campolivar, la crea-
ció d’un monument en honor 
a les víctimes de la repressió 
franquista al carrer Paterna 
i la remodelació de la plaça 
Doctor Valls.

Respecte a aquesta última 

proposta, Ferré destaca el fet 
que han sigut els propis veïns 
qui han decidit què és el que 
es farà en la plaça. Una de les 
principals novetats és que el 
pipican —tancat des del mes 
de juny—, serà eliminat.

Així mateix, Ferré també 
vol agrair «el treball i l’esforç 
que estan realitzant les per-
sones que participen en el 
procés, especialment aque-
lles que acudeixen a les reu-
nions de les meses».

Les meses ultimen 
les actuacions dels 
Pressupostos Participatius

S’instalarà un sistema de gravació al teatre Capitolio

lMANIFESTACIÓ

Godella acudirà, el 21 d’octu-
bre, a la manifestació que se 
celebrarà a la Plaça de l’Ajun-
tament de València des de les 
19.30 hores fins a les 21 hores.

Es tracta d’una iniciativa 
impulsada per l’organització 
Homes Valencians per la Igual-
tat, que busca, segons assegu-
ren ells mateixos, concienciar 
a totes les persones de gènere 
masculí de «la necessitat de 
prendre partit en una de les 
majors xacres de la nostra so-
cietat».

Anuncien que «es llegirà 
un manifest de condemna a 
aquest tipus de violència i es 
reivindicarà la implicació dels 
homes en el canvi social cap a 
la igualtat. Sumar als homes al 
rebuig de la violència masclista 

i al canvi per la igualtat són els 
dos objectius d’aquest acte».

El 21 d’octubre és la data 
elegida pel Moviment Espa-
nyol d’Homes per la Igualtat a 
la “Declaració de Barcelona” 
de 2011 perquè els homes es 
visibilitzen contra la violència 
masclista, que actualment s’es-
tà estenent per Llatinoamèrica. 
L’origen és la primera manifes-
tació contra la violència de gè-
nere organitzada per entitats 
d’homes, que va tenir lloc a Se-
villa el 2006, en el marc d’una 
trobada estatal d’aquest movi-
ment social.

Godella prepara la Setmana 
Contra la Violència de Gènere, 
que se celebrarà del 21 al 27 de 
novembre. 

Diferents activitats es realit-
zaran per tal de concienciar la 
ciutadania.

«El silenci ens 
fa còmplices»

Cartell promocional de la concentració.

lCINEMA

Un pas avant. És el que han 
decidit donar Javier Llorens i 
Sergi Inclán, organitzadors de 
Catacumba. «Era açò o desa-
parèixer», apunta Llorens. Així 
que tornen amb més brío, més 
programació i més espectacle 
en el que serà la desè quarta 
edició del festival des de l’any 
2000. «Va haver-hi dos anys 
d’inflexió [2006 i 2014] en els 
quals vam haver de deixar la-
tent el projecte, però d’alguna 
manera Catacumba sempre 
ressuscita, com si fóra el guió 
d’alguna de les pel·lícules que 
projectem», assenyala Inclán.  
En Catacumba Film Festival, 

que se celebra del 10 al 20 de 
novembre en el cinema Capi-
toli de Godella, s’han progra-
mat cinquanta films, entre 
llargmetratges i curtmetrat-
ges, en les diferents seccions 
del festival, que reparteix dos 
mil euros en premis amb l’ob-
jectiu d’incentivar la produc-
ció cinematogràfica. Enguany 
s’han presentat al concurs més 
de cinc-cents curtmetratges 
procedents de trenta-set na-
cionalitats diferents. Cinema 
de diversos gèneres i per a tots 
els gustos. «Catacumba va co-
mençar sent de terror i cièn-
cia-ficció, amb els anys hem 
ampliat tant la programació a 
altres subgèneres —fantàstic, 

bizarro, rar, experimental, 
stop-motion...— que podem 
dir que projectem cinema de 
qualitat difícil de trobar en els 
circuits comercials», compta-
Llorens. Tota la programació 
es pot consultar en www.ca-
tacumba.org.

Nova seu i també altres 
novetats: per primera vegada 
el festival comptarà amb dos 
matinés dominicals de cinema 
infantil. Les pel·lícules que es 
projectaran per als més xico-
tets seran Nocturna, guanyado-
ra d’un Goya al millor llargme-
tratge d’animació, i la brasilera 
El xiquet i el món, nominada als 
Oscar en l’any 2015 i guanya-
dora de nombrosos premis.La família de Catacumba a l’edició de l’any passat.

Catacumba se celebrarà enguany al teatre Capitolio

Igualtat, Participació i Catacumba

Es repararan voreres de Campolivar i es remodelarà Doctor Valls.
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lACTUACIONS

Arriba la temporada de l’any 
amb major índex de probabi-
litat de pluges torrencials i Go-
della es prepara perquè el seu 
efecte siga el menys greu pos-
sible. Hui, 12 de setembre, els 
operaris de l’empresa Aguas 
de Valencia han començat 
a netejar els col·lectors dels 
carrers Músic Francesc Caba-
ller, Pirotècnia Bronchú, Sant 
Blai, Montcada i Actor José 
Codonyer. Segons el delegat 
de Aguas de Valencia, Dani 
Hernández, «es començarà 
per aquells col·lectors (clave-
gueram) més problemàtics». 
D’aquesta manera assegura 
que el drenatge serà correcte, 
encara que les pluges arriben 
abans que s’hagen acabat els 
treballs. Fins al 7 d’octubre 
aproximadament, es neteja-
ran els col·lectors i embornals 
de 33 carrers de Godella.

NETEJA DEL BARRANC DELS FRARES
Les treballadores de la Regido-
ria de Medi Ambient recorden 
que, tot i que la torrentera va 
ser netejada l’any passat amb 
els recursos de la Diputació 
de València, enguany s’ha 
efectuat un «repàs» per tal de 
desbrossar aquest barranc, si-
tuat justament entre les locali-
tats de Godella i Rocafort. Des 

de Medi Ambient destaquen 
la col·laboració estreta amb 
l’Ajuntament de Rocafort, ja 
que és un assumpte que afecta 
els dos municipis. Per últim, 
també agraeix la professiona-
litat de les empreses contrac-
tades pel consistori, Tetma i 
Urbaser.

INVERSIONS EN L’ÚLTIMA DÈCADA
L’ajuntament de Godella va 
enviar una carta al Síndic de 
Greuges, en resposta a la de-
núncia d’un veí, certificant les 
actuacions realitzades des de 
2006 per tal de minorar els 
efectes de les inundacions. 

En aquesta carta es donen 
els detalls dels més de 400.000 
euros que s’han gastat en pre-

venció. En el Barranc dels fra-
res s’han invertit 110.000 euros 
i en ampliació de col·lectors 
155.000 
ACTUACIONS D’ENGUANY
Els altres 135.000 s’invertei-
xen enguany, amb una obra 
per a solucionar un problema 
que patia el Carrer Major des 
de fa anys. En la pàgina 19 po-
deu llegir més al voltant dels 
vora 35.000 euros invertits en 
les obres del carrer de l’Escor-
xador. 

A més, en els següents me-
sos també es posaran en marxa 
altres actuacions que tractaran 
de millorar el sistema de dre-
natge del municipi, a la plaça 
de la Comunitat Valenciana, 
Villablanca i Sant Bertomeu.

Godella treballa per tal 
de minoritzar l’impacte 
de les grans pluges

Els treballadors del Grupo Aguas de Valencia netejant un dels col·lectors del municipi.

El Barranc dels Frares durant els dies de neteja de setembre.

lCONSERVACIÓ

La regidoria de Medi Ambi-
ent va informar a principis de 
setembre del fet que s’ha dut 
a terme la instal·lació d’un 
sistema de reg superficial al 
Parc de la Devesa. Segons 
asseguren les treballadores 
del Departament, «era total-
ment necessària per a evitar 
que tota la vegetació de la zo-
na muiga de sequera». Fins 
ara, l’empresa de jardineria 
Urbaser i la de neteja viària 
Tetma eren les encarregades 

de regar el bosc mitjançant 
unes cubes.

L’ajuda de l’Ajuntament de 
Burjassot ha sigut clau, segons 
afirmen des de la Regidoria, 
ja que l’aigua que rep aquest 
sistema de reg, prové del Parc 
de l’Eixereta del poble veí. És 
per això que des del consistori 
godellenc agraïxen «infinita-
ment aquest gest, que contri-
buirà enormement a que en 
un futur, la fauna del Parc de 
la Devesa estiga sana perquè 
tothom la disfrute». El Grupo 
Aguas de Valencia és qui ha 
facilitat la toma d’aigua.

lHIGIENE

La regidoria de Medi ambi-
ent de l’Ajuntament de Go-
della va decidir, a principis 
d’estiu, tancar el pipican 
situat en la plaça Doctor 
Valls a causa de la forta olor 
que, amb l’arribada de la 
calor, «era insuportable», 
segons assegura la regidora 
de l’Àrea, Irene Ferré. En 
aquest sentit, Ferré assegu-
ra que no es tornarà a obrir 

quan es resolga la remodela-
ció de la plaça. Recorda que 
malgrat ser recintes tancats, 
destinats a que els gossos re-
alitzen les seues necessitats, 
«els excrements s’han d’ar-
replegar i llançar al fem com 
en qualsevol altre lloc de la 
via pública». A més, afig que 
des de fa uns mesos, la Poli-
cia Local de Godella patrulla 
de paisà per tal de sancionar 
a la gent que no arreplega la 
femta de les seues mascotes.

Instal·lat un sistema 
de reg a la Devesa

Tancat el pipican de 
la plaça Doctor Valls

Els tubs del nous sitema de reg s’estenen per tot el parc

Pipican tancat a principis d’estiu per motius de salubritat.
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lVENDA DIRECTA

Dissabte, 1 d’octubre, a partir 
de les 10 hores, els assistents 
a la plaça de l’ermita de Gode-
lla tingueren l’oportunitat —a 
banda de comprar productes 
ecològics— d’aprendre a cui-
nar i menjar més sa, de la mà 
de dos persones «amplament 
reconegudes en el món de 
l’ecologisme per l’interés del 
seu treball».

La tardor va arribar amb la 
inestabilitat amb què se la sol 
relacionar, però aquell dissab-
te va fer un oratge espectacu-
lar, amb un sol de campana. 
«Perfecte per a gaudir del matí 
en un lloc tan agradable com 
el Mercat de Venda Directa 
de Godella». Els encarregats 
d’aquesta fira pionera a la Co-
munitat Valenciana tornen a 
mostrar-se satisfets pel bon 
ambient i el gran seguiment 
de les activitats. «És un plaer 
veure consolidat un espai on 
la gent aposta pel producte de 
proximitat. Enguany aquesta 
festa ha tingut un caràcter molt 
didàctic amb la presència de 
dos grans ecologistes». Es trac-
ta d’Agnés Pérez i Nani Moré. 
La primera parlà de receptes 
de cuina estaven dirigides a en-
fortir els ossos i articulacions, 
elaborades amb productes 
del mateix mercat. Per la seua 
banda, Moré va instruir als pre-
sents en la cuina en cru de pro-
ductes de l’horta. Per a acabar, 
a les 12.30 hores es va visionar, 
a Villa Eugènia, el documental 
dirigit per la mateixa Moré, ti-

tulat El plat o la vida, un film 
que estableix les diferències, 
tal com diu l’autora, «entre om-
plir panxes i menjar bé».

Per a acabar d’adobar-ho, 
aquestes activitats coincidi-
ren amb el Mercat d’Intercanvi 

programat a la Setmana de la 
Joventut. «Ingredients n’hi ha 
de sobra per passar un matí 
agradable amb família i amics 
a l’Ermita de Godella», afirma 
Irene Ferré, regidora de Medi 
Ambient.

El Mercat de Venda 
Directa celebra 
l’arribada de la tardor

Agnés Pérez explicant les seues receptes al públic.

Nani Moré al Mercat. Irene Ferré junt a Nani Moré.

lPLAGUES

Des del 2004, el mosquit ti-
gre s’ha escampat per tota la 
costa mediterrània d’Espanya, 
arribant a molts municipis de 
la Comunitat Valenciana. Una 
«invasió» que també pateixen 
països com França, Itàlia i Grè-
cia.

Enguany, per segon any con-
secutiu, l’Ajuntament de Gode-
lla realitza actuacions directes 
contra aquest insecte. L’empre-
sa concessionària del servei de 
control i prevenció de plagues 
urbanes contractada actua pe-
riòdicament sobre embornals, 
fonts, balses i zones enjardina-
des del terme. La xifra de punts 
tractats és de 875; vora un miler 
de llocs on sobretot s’apliquen 
productes larvicides biològics, 
els quals estan registrats pel Mi-
nisteri de Sanitat per la seua de-
mostrada gran eficàcia. A més, 

les treballadores de la regidoria 
de Medi Ambient asseguren que 
en tot moment se segueixen les 
indicacions del departament 
de Sanitat Ambiental depenent 
de la Generalitat Valenciana. 
Ells confirmen que la lluita més 
eficaç i menys nociva per als 
ciutadans és la que es realitza 
contra les formes larvàries. Afir-
men que aquestes actuacions 
minven molt la reproducció de 
l’espècie, tot i que no acabaran 
amb ella, ja que qualifiquen 
d’«impossible» el control abso-
lut sobre el mosquit tigre.

No obstant això, tot i el tre-
ball de la regidoria de Medi Am-
bient a les zones comunes del 
poble, diferents estudis calculen 
que entre el 60 i el 80% dels fo-
cus de cria estan en propietats 
privades. És per això que l’Ajun-
tament assegura que continuarà 
informant als veïns i les veïnes 
per tal que col·laboren .

Reduir els nivells de 
mosquit tigre: una 
feina de tots i totes

Fotografia del mosquit tigre.

DESBROSSADORA. La Regidoria d’Agriculura i Medi Ambi-
ent, va entregar, a la presidenta dels Horts Municipals La 
Coscollosa María Carrasco, una màquina per tal de fer més 
fàcil als llauradors i llauradores la retirada de la brossa. En 
l’encontre, Carrasco es va mostrar agraida i confiada que la 
nova adquisició serà ben útil per als horts en el futur.

lMOBILITAT

Amb motiu de la celebració 
de la setmana de la mobilitat, 
la regidoria d’aquesta mateixa 
Àrea i la de Medi Ambient han 
anunciat la reutilització de les 
bicicletes del servei inhabilitat 
de «Gobici».
«La idea és reparar algunes de 
les bicicletes, que actualment 
estan sense ús al magatzem de 
l’antic mercat, per a posar-les a 
disposició dels treballadors de 
l’Ajuntament, en els diferents 
edificis públics». Amb aquestes 
paraules defineix la iniciativa 
Irene Ferré, regidora de Medi 
Ambient. Les bicis arribaran al 
llarg de les pròximes setmanes.

El regidor de Mobilitat, 

Fernando Oliveros, afirma que 
«d’aquesta manera es donarà 
ús a un material que en els seus 
anys de vida ha sigut molt poc 
emprat». Recorda que des de 

fa mesos el servei de GoBici 
no funciona ja que, segons ell, 
«amb les xifres a la mà era to-
talment insostenible i per això 
es va suprimir».

Godella habilitarà «GoBicis»

Bicicletes ja arreglades a les portes de l’Ajuntament de Godella.
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Horta Rock 
per a escalfar 
les festes
l Extraviados, Vadebo, 
Skatuttipresto i Atupa om-
pliren de música, ball i 
harmonia el Parc del Molí, 
en una nit en la qual no es 
va registrar cap incident. 
Els representants de les 
clavaries van coincidir en 
qualificar com «un aperi-
tiu espectacular per a les 
festes de Godella 2016 que 
començarien »

lVENDA DIRECTA

«El 9 d’octubre de l’Any Pina-
zo no podia començar d’altra 
manera», deia Tatiana Prades 
instants abans de la inagurura-
ció de l’exposició Pinazo com a 
pretext. Una mostra dedicada a 
Pinazo però des d’una òptica 
diferent. Concretament la de 
12 artistes de Godella que han 
treballat durant mesos per tal 
d’oferir el seu homenatge a 
la figura del pintor godellenc 
(Més informació en la pàgina 
14).

A l’endemà el Grup de 
Danses El Poblet s’encarregà 
d’omplir de ball els festejos 
amb motiu del dia 9 d’Octu-
bre —jornada festiva en què 
es recorda l’entrada de Jaume 
I a la ciutat de València—. Va 
ser en la vesprada de dissab-
te quan oferiren un Aplec de 
Dansa que anà des del carrer 
Abadia a la plaça de l’Església. 
Més tard, a les 22.30 arribaren 
des de Mallorca, al teatre Capi-
tolio, Maria Roselló i els Boti-
fanfarrons. Fèlix Bimbo tornà 
a casa acompanyat dels seus 
dos fills i la resta de la banda, 
presentant el seu últim disc 
Novembre.

Per al dia gran — jornada 
en què també es celebra Sant 
Dionís, patró dels enamorats 
valencians—, el Club de Pilota 
Valenciana de Godella preparà 

una exhibició que va comen-
çar a les 11 hores al Carrer Ma-
jor. En acabar, a les 12 hores, 
la Banda del Casino Musical de 
Godella oferí un concert ple 

de col·laboracions, comple-
tant així un repertori «amé i 
divertit», tal com coincidiren 
a destacar moltes de les perso-
nes presents. El director de la 

Banda, Raúl Martín va agraïr 
a la Colla de Dolçaines Va de 
Bo, el cor de l’Escola del Ca-
sino Musical, Tatiana Prades i 
Carles Cano la seua participa

ció durant el recital.
Prades es mostrava satisfe-

ta a la finalització dels actes, 
«esperant que tothom poguera 
disfrutar de la nostra festa».

Dansa, pintura, pilota i 
música per al 9 d’Octubre

Concert de la Banda del Casino Musical amb la Plaça de l’Església plena de gent.

Aplec de dansa la vespra del 9 d’octubre. 12 pintors godellencs fan Pinazo com a pretext.

MERCADET DE SEGONA MÀ DE LA FALLA SANT SEBASTIÀ. 
La falla godellenca de Sant Sebastià va celebrar, el matí del 
dissabte 17 de setembre, un mercadet de segona mà. Els 
membres de la comissió van posar a la venda articles molt 
variats. Els assistents van tindre l’oportunitat de comprar 
llibres, roba i complements, entre d’altres coses.

PROCESSÓ DEL CRIST. Com cada any, el dia 28 d’agost, Go-
della va rendir tribut al Crist de la Pau. Una multitud de 
veïns i veïnes del municipi, així com les clavaries del Salva-
dor i del Rosari, acompanyaren la imatge i els seus divuit 
portadors en el seu camí des de la plaça de l’Ermita fins la 
plaça de l’Església.

         Exhibició de pilota al Carrer Major.

Maria Rosselló i Els Botifanfarrons.
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lPIROTÈCNIA

El pirotècnic godellenc va re-
bre l’escut de plata que li va 
fer entrega el consistori de la 
localitat, moments abans de 
la «disparà» del castell.

«No podíem deixar esca-
par l’oportunitat de rendir 
tribut a un dels godellencs 
més internacionals hui dia, 
i més després de guanyar, el 
passat mes de juliol, el Júpi-
ter d’Or del prestigiós festival 
internacional de Mont-real, 
L’International des Feux Lo-
to-Québec». Amb aquestes 
paraules explicava l’alcaldes-
sa de Godella, Eva Sanchis, 
el perquè de l’homenatge 
que es va dur a terme al Sa-
ló de Plens de l’Ajuntament, 
en el qual Ricardo Caballer 
va rebre l’escut de plata de 
Godella, moments abans de 
disparar el castell de focs 
artificials que posaria fi a les 
festes patronals. 

Per la seua banda, Vicent 
Estellés, regidor del Partit 
Popular, assegurava que els 
godellencs senten els èxits de 
Ricardo Caballer una mique-
ta seus; «ens plena d’orgull 
el fet que el millor pirotècnic 
del món siga del nostre po-
ble», afegia. 

El protagonista va agrair 
el gest a tots els grups polítics 
de l’Ajuntament i va confes-
sar que, tot i que actualment 
no viu a Godella, sempre la 
porta al cor. 

I és que Caballer, malgrat 
haver guanyat el primer pre-
mi en el festival pirotècnic 
més important del món, no 
oblida les seues arrels. La 
prova, els vora 20 minuts de 
castell de focs artificials que 
la majoria dels assistents 
coincidí en qualificar d’«es-
pectacular».

 «Esperem que ens acom-
panye la climatologia i siga 
tot un èxit»; amb aquest desig 
acabaven els Caballer (pare 
i fill), l’homenatge que se’ls 
va fer instants abans a la Casa 
Consistoria, un anhel que, al 
remat, es va convetir en una 
premonició. La direcció i ve-
locitat del vent va ser ideal 
perquè els veïns de Godella, 
els seus visitants i la família 
Caballer pogueren gaudir al 
màxim d’un final de festa que 
de ben segur tothom recor-
darà amb el pas dels anys.

PREMI A MONTREAL 

RICASA va guanyar el Jú-
piter d’Or de la 32 edició del 
prestigiós Festival L’Interna-
tional des Feux Loto-Québec, 
celebrat a Montreal (Canadá), 
en el qual va participar el pas-
sat 23 de juliol amb l’especta-
cle Cinemagia. El guardó es el 
més important del sector de 
la pirotècnia a nivell mundial 
y se suma al de bronze obtin-
gut en 1998.

Ricardo Caballer Cardo va 
dissenyar l’espectácle en un 
clar homenatge a una de les 
seues passions que és el cine 
y les seus bandes sonores, i 
fins ara ha sigut el montatge 
més gran fet per l’empresa 
valenciana.

Caballer va dir en l’acte 
celebrat a l’Ajuntament de 
Godella, que tot i l’èxit, es-
peren continuar creixent. 

Ricardo Caballer tanca 
les festes en l’any de la 
seua coronació mundial

Eva Sanchis fa entrega a Caballer de l’escut de plata del poble.

Els Caballer amb els regidors dels diferents grups polítics.

El castell de focs artificials va meravellar enguany al públic.

Paelles, segon acte més seguit. Desfilada informal, 3er lloc.

lESTADÍSTIQUES

Des de fa uns anys, hi ha un 
lloc que sempre està ple en 
festes. No parlem ni d’un parc, 
ni d’una plaça. Ni tan sols d’un 
carrer. Parlem del facebook 
de l’Ajuntament de Godella. 
Havent superat els 2.500 se-
guidors a finals del mes de 
setembre, per aquesta pàgina 
passen milers de persones ca-
da setmana, però sens dubte 
els dies de festes aquestes xi-
fres es multipliquen. A més, 
també pot ser un bon termò-
metre per a mesurar quins són 
els actes més multitudinaris o 
aquells que més repercusió 
mediàtica tenen. 

Enguany el guanyador ab-
solut, amb diferència, ha sigut 
Ricardo Caballer i el seu castell 
de focs artificials. El vídeo publi-
cat, d’aproximadament un mi-
nut, va arribar a més de 18.000 
persones i va obtenir 750 clics a 
m’agrada i M’encanta.

Sens dubte les paelles és 
un dels actes que més gent 
reuneix en totes les fetes. De 

fet, en segona posició de visi-
tes es troba l’àlbum fotogràfic 
d’aquella nit. En total, comp-
tant el vídeo i el recull de fo-
tos, al voltant de 800 persones 
van reaccionar, amb m’agrada 
o comentaris.

I en tercer lloc un dels mo-
ments més divertits, la desfila-
da informal dels Moros i Cristi-
ans de Godella. Les imatges de 
les disfresses arribaren a 3.500 
persones, amb 230 m’agrada. 
Altres celebracions amb molta 
repercusió van ser el Combat-
to Divino d’Els Moliners, el so-
par d’abonats de les clavaries 
del Salvador i del Rosari i el ví-
deo de la desfilada de Moros i 
Cristians.

Quasi 100.000 visites va re-
bre la pàgina de facebook de 
l’Ajuntament de Godella del 
14 al 25 d’agost, amb un total 
de 9.100 m’agrada a àlbums, 
fotografies i vídeos. Tota una 
difusió massiva provocada per 
les centenars de publicacions 
compartides pels usuaris. Sens 
dubte una mostra que les fes-
tes no es viuen solament al 
parc, la plaça i els carrers. La 
festa també està en la xarxa.

Facebook, un 
termòmetre de la 
repercusió dels actes

El vídeo del castell de focs artificials, en primera posició.

Maria Rosselló i Els Botifanfarrons.
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Godella 
involucra més 
col·lectius en 
les Festes 2016

l El diumenge 14 d’agost, a les 
20 hores, va començar puntual 
la desfilada que portà als fes-
ters des de l’Ermita de Godella 
fins a l’Ajuntament, on va ser 
llegit el pregó que donava inici 
a les festes patronals del 2016. 
Començaren així, tal com re-
corda la regidora de Festes, Ta-
tiana Prades, «10 dies de festa 
per a tots i totes, preparats pels 
diferents col·lectius, clavaries, 
confraries, penyes i comparses 
del municipi» .

La primera celebració va 
anar a càrrec del Casal de la 
Pau, amb la tradicional Festa 
de la Solidaritat que tingué lloc 
el mateix dia 14 al Parc del Mo-
lí. A partir d’ací destaquen les 
paelles del 17 a la nit, la Fira de 
la Tapa que es va celebrar l’en-
demà i l’Orquestra Montecarlo 
del divendres 19, així com la Nit 
d’Albaes i la ‘Cordà’ —recupera-
da enguany—, dels dies 20 i 21 
respectivament. Tots aquests 
actes tingueren lloc al Parc del 
Molí a excepció dels dos últims, 
que començaren en la plaça de 
l’església. Cal destacar en aquest 
apartat la gran afluència de pú-
blic que va tindre l’Orquestra 
Montecarlo, contractada per 
les clavaries del Salvador i del 
Rosari. Molts godellencs van 
coincidir en destacar el fet que 
feia molt de temps que la plaça 
no estava tan plena.

 Altra celebració que s’es-
trenava a Godella —sumant-se 
a festes innovadores com «La 
batalla del vi» del 16 al matí— en 
aquestes festes va ser l'«August-
fest»; una imitació de la tradicio-
nal festa alemanya organitzada 
per la Penya Gaudint, que se 
celebrà en la nit del 22 d’agost. 
Per al dia d’abans de la cloenda 
quedava la desfilada de gala 
dels Moros i Cristians, que va 
recòrrer tot el poble.

LES FESTES TRADICIONALS I RELIGIO-
SES CONVIUEN AMB LA MODERNITAT

Continuant amb la tendèn-
cia dels últims anys, els actes 
tradicionals i religiosos de les 
festes de Godella conviuen en 
harmonia amb noves maneres 
d’entendre la festa. D’aquesta 
forma, Godella venerà a Sant 
Salvador, Sant Sebastià, Sant An-
toni, Sant Bertomeu, la verge de 
l’Assumpció i la del Rosari, com 
cada any. El dia 20 s’obriren al 
públic les cases de Sant Salva-
dor, Sant Antoni i Sant Sebastià, 
mentre que els dies 16, 21 i 24 
se celebraren les processons 
en honor a l’Assumpció, Sant 
Antoni i Sant Bertomeu respec-

Festes 2016
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tivament.
El programa de festes es va 

completar amb activitats per a 
xiquets als matins i vesprades, 
concerts de xaranga, sopars, 
calderes i mascletades entre 
d’altres. A més, com a aperitiu, 
el dia 13 es commemorà el 125é 
aniversari del tren de València 
a Bétera i se celebrà el sopar 
de jubilats. Ricardo Caballer, a 
la 1 de la matinada del 24 al 25, 
posà punt final a les festes amb 
el castell de focs artificials que 
cada any es dispara en l’horta 
de la localitat.

«LES FESTES SOM TOTES I TOTS, CUI-
DEM-NOS!»
La regidoria de festes de l’Ajun-
tament de Godella ha posat en 
marxa una campanya de cons-
cienciació contra les actituds 
violentes, masclistes, homòfo-
bes i xenòfobes.
«Controlem què i quant con-
sumim. Siguem respectuoses 
amb totes les persones que ens 
envolten». Un grapat de cartells 
amb frases d’aquest tipus esta-
ran penjats per tot arreu on es 
celebre alguna festa enguany a 
Godella. La regidora de Festes, 
Tatiana Prades, assegura que 
s’han de vigilar molt de prop 
les actituds agressives de qual-
sevol tipus; sexistes, masclistes, 
homòfobes i xenòfobes entre 
d’altres. Per això demana la im-
plicació de tot el veïnat del mu-
nicipi, així com especialment a 
festers i festeres, «per tal d’erra-
dicar totalment aquest tipus de 
comportaments i que les festes 
siguen només motiu d’alegria». 
A més, confia que enguany tant 
la policia com les assistències 
sanitàries tindran menys feina 
que en anys anteriors. Perquè 
aquest fet siga possible, dema-
na prudència amb el consum 
d’alcohol. Per últim, espera que 
aquestes festes patronals òm-
pliguen de vida als habitants 
de Godella i els seus visitants. 
«Ballant, xarrant, lligant i el que 
calga, però sempre des de l’em-
patia i el respecte».

UNES FESTES SENSE INCIDENTS
La regidora de Festes, Tatiana 
Prades, destaca el fet que no 
s’han produït enguany incidents 
destacables. Agraeix «als festers 
i festeres la seua implicació per 
a que tot transcorreguera amb 
normalitat», però especialment 
agraeix «l’enorme treball i esforç 
de la policia i especialment de 
Protecció Civil, que  altruista-
ment fan que les festes de Go-
della siguen possibles, vetlant 
en tot moment per la seguretat 
i el benestar dels seus veins». 
Prades creu que la campanya 
de conscienciació contra la 
violència ha tingut el seu efecte 
i espera que els anys vinents si-
guen igual de tranquils com ho 
ha sigut aquest.

Festes 2016
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lPINTURA

A falta de menys de dos mesos i mig per a que acabe 
l’Any Pinazo, encara queden actes per celebrar-se, 
tot i que el gros de les commemoracions ja ha es-
devingut i Godella n’ha sigut l’epicentre. No en va, 
Pinazo va viure durant molts anys en un municipi 
que no ha faltat a la fita història, el 100 aniversari 
de la mort d’un pintor que va marcar per molts, un 
abans i un després al poble.

Sense anar més lluny, el dia 7 d’octubre es va 
inaugurar, al Centre d’Art Villa Eugenia, l’exposició 
Pinazo com a pretext. Dotze mirades. Segons asseguren 
els impulsors —entre els quals destaca Raquel Agui-
lar— «respon a l’interés d’un grup d’artistes vinculats 
a Godella que han decidit rendir el seu tribut al mes-
tre des de la reflexió sobre la seua pròpia producció, 
tamisada per les influències que l’obra de Pinazo ha 
destil·lat sobre els seues treballs».

La pròpia Aguilar convida a tots els godellencs 
a passar pel Centre d’Art Villa Eugenia fins al 6 de 
novembre. A més els convida a realitzar un exercici. 
«Es tracta de  construir afinitats i seleccionar, en for-
ma de preferència, una o diverses de les obres que 
constitueixen aquesta mostra: no sols és lògic sinó 
que és desitjable i és, sobretot, garanti a de diversitat 
i de fruïció». 

Potser és un exemple clar del que Pinazo ha acon-
seguit amb el pas dels anys. Unir moltes persones 
diverses al voltant del seu art. Una de les proves, per 
exemple, es pot trobar en passejar per Godella. Bal-
cons i finestrals estan plens de pintures del valencià. 
Unes teles que va fer el col·lectiu Què Collons Fem. 

Des de principis d’any han sigut nombrosos els 
collectius de Godella que s’han decidit a retre tribut 
a Pinazo en un any tan especial. Per començar, els 
més menuts participaren als col·legis en un concurs 
anomenat Pinazo a l’escola. Una gran oportunitat per-
què els godellencs més xicotets es familiaritzen amb 
la pintura i amb Pinazo. A més,la Casa Museu Pinazo 
ha anat acollint diferents escoles entre les quals es 
troben moltes de les godellenques. D’altra banda, 
els poetes Antonio Herrera, Carles Cano, Dori Palen-
cia, Eduard Marco i Francesc Arnau, entre d’altres, 
prepararen un recital poètic. La rondalla Claveles 
Rojos també es va implicar i dedicà la seua actuació 
de l’1 de Maig al quadre de Los Mayos, uns dels més 
reconeguts de l’autor i que es troba normalment al 
Museu Carmen Thyssen de Màlaga, tot i que enguany, 
per commemorar l’efemèride, l’obra tornà a Valèn-
cia. Al Festival de Música de Cambra es va composar 
una peça dedicada al pintor que s’interpretà en un 

concert especial dins de la programació. Va ser el 
passat 6 de juliol, moment en què es va estrenar,al 
Teatre Capitolio de Godella, l’obra De l’ombra a la llum 
composta per Voro García a partir d’un poema de 
Vicent Alonso inclòs en la seua obra Fragments sobre 
l’absència. «El nostre agraïment a Joan Enric Lluna, 
impulsor d’aquesta iniciativa i a la Diputació Provin-
cial de València i al Ajuntament de Godella pel seu 
suport». La família de Pinazo es mostrava orgullosa.

També fa poques setmanes, els majors de Godella 
van rebre un regal molt especial, més tractant-se de 
l’any que parlem. «Gràcies a la col·laboració de la 
família de Pinazo poguerem oferir als participants 
en la Volta a Peu de la Setmana dels Majors un fular 
amb un dibuix inèdit del pintor. Tot un luxe al nostre 
abast». D’aquesta manera agraïa Salvador Soler la 
generositat i d’una família que «ha contribuit enor-
mement a que s’hagen celebrat nombrossos actes, 
amb un èxit notable».

En el futur més immediat, el dia 11 de novembre, 
s’inaugurarà, al Centre d’Art Villa Eugenia, l’exposició 
Pinazo sui generis, que el·laboraran els alumnes de 
l’Escola de Pintura de l’EPA.

RECONEIXEMENT A VALÈNCIA
En un acte al Palau de la Generalitat, celebrat el 19 
de maig, es va presentar una programació amb la 
implicació del conjunt d’institucions culturals.

A ella van assistir el Conseller d’Educació i Cul-
tura, Vicent Marzà, el president de Les Corts, Enric 
Morera, el president de la Fundació Bancaixa, Rafael 
Alcón, l’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis i familiars 
del pintor.

Un dels primer actes, l’exposició Pinazo i les avant-
guardes, que estarà fins setembre de 2017 a l’IVAM.

A principis d’octubre es va inaugurar una mostra 
conjunta en dos seus, organitzada pel Museu de Be-
lles Arts de València i la Fundació Bancaixa, amb la 
col·laboració del Museu Nacional del Prado. Baix el 
títol Pinazo, de la gran tradición al modernismo, la que 
s’exhibeix al museu incideix en la pintura d’història, 
amb l’emovia i simbòlia presentació en València, per 
primera vegada, dels quadres Últimos momentos del rey 
Don Jaime i La Caridad. Mentrestant, en la Fundació 
Bancaixa s’exhibeixen els retrats oficials, d’encarrec, 
d’amistats o de familiars. Segons la família, «una bona 
manera d’estudiar en quina mesura Pinazo es plega-
va, o no, a les exigències dels clients o del mercat».

La família de l’artista també explica que, «en certa 
mesura, la mostra del Museu de Belles Arts contrasta 
amb el que es pot veur en l’Institut Valencià d’Art 
Modern, ja que enfronta Pinazo a la gran tradició 
pictòrica a través de les obres de la pròpia col·lecció 

Godella, 
epicentre de les 
celebracions de 
l’Any Pinazo
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del Museu; mentre que la de la Fundació Bancaixa 
té un caràcter més transversal i relata la forma en la 
qual el relat de Pinazo evoluciona des de El tio Capa, 
fins al d’Encarnación Torres». 

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

En la fotografia principal, les 
autoritats posen junt amb la 
família del pintor, després 
de l’acte d’inauguració de 
l’Any Pinazo al Palau de la 
Generalitat. A la dreta Voro 
García rep el reconeixement 
després d’haver-se interpretat 
la seua obra al teatre Capitolio i 
les persones majors de Godella 
visiten l’exposició de l’IVAM. 
Baix, els instituts al primer 
dels actes que es va celebrar 
a Godella, el concurs Pinazo 
a l’Escola i representants de 
l’Ajuntament abans d’entregar 
el fular commemoratiu amb un 
dibuix inèdit de Pinazo.
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lEl pintor José Estellés Salomón presenta el seu 
treball d’exercicis de tipografia amb retrats de 6 po-
etes i 3 coneguts polítics espanyols.

En ella, l’artista presentarà al públic un total de 
9 retrats construïts amb lletres escrites per poetes i 
frases pronunciades per polítics. Seran 6 els poetes 
retratats: Vicent Andrés Estellés, Ángel Valente, Clau-
dio Rodríguez, Andrea Estellés, Marcel Duchamp i 
Guillaume Apollinaire.

«Poetes i polítics» 
a Xicranda

lEl cap de setmana del 15 i 16 d’octubre tornà el 
cinema al teatre Capitolio amb dos pel·lícules ap-
tes per a tota la família. Per una banda, Mascotas, 
dels creadors de l’èxit Gru: Mi villano favorito, i per 
l’altra, Miss Peregrine, del reconegut director Tim 
Barton. La regidora de Cultura, Tatiana Prades, es-
pera poder projectar cinema al teatre Capitolio de 
manera periòdica, tot i que adverteix que no és una 
empresa fàcil hui dia.

Cinema al teatre 
Capitolio

lL’última companyia en adherirse, en aquest cas 
temporalment, és el Proyecto Titoyaya, un grup de 
professionals amb Gustavo Ramírez Solano al front 
que el diuemge 30 d’octubre, a les 19.30 hores, pre-
estrenaran al teatre Capitolio, l’espectacle Lucha. 
D’aquesta manera, se sumen a la Jove Companyia 
Gerard Collins que el 10 de desembre, a les 18 ho-
res, celebrarà el XIII Encontre de Dansa Contempo-
rània amb Joves Promeses.

Godella té dos grups 
de dansa residents

Cultura

lXIII EDICIÓ

Un total de 48 artistes de to-
ta Espanya participaren en el 
certamen, que consistix en 
retratar paisatges de Godella 
en un màxim d’unes 6 hores.

Al voltant de les 9 del ma-
tí de dissabte, Godella es va 
omplir de pintures, cavallets 
i llenços comandats per pin-
tors arribats de molt diversos 
racons. Un valencià, de Gua-
dassuar, va ser la persona que, 
segons el jurat, millor va retra-
tar l’essència de la localitat de 
l’Horta Nord en aquest tretzé 
Concurs de pintura ràpida 
«Godella i el seu entorn». Per 
això, va guanyar el primer pre-
mi atorgat per l’Ajuntament, 
una recompensa de 1500 eu-
ros. La victòria la va aconse-
guir amb un quadre que mos-
tra part de l’horta godellenca i 
part dels edificis que se situen 
a la vora. Per darrere, obtenint 
els segons premis, concedits 
per la Masia Xamandreu i Ri-
cardo Caballer, van estar Da-
niel Parra i Antonio Medina. 
El primer es va inspirar amb 
unes vistes de la zona de l’esta-
ció i el segon en la pròpia Ma-
sia Xamandreu. Pel que fa al 
guardó al millor artista local, 
del qual fa entrega el consisto-
ri, fou Adrián Espinós, qui el 
va aconseguir pintant des de 
la plaça de l’església. La Cer-

vecera González Pons va ser 
altre dels negocis que va col·la-
borar amb les retribucions, 
entregant 300 euros a Emilio 
Cárdenas que, tot i no haver 
guanyat, se’n va anar a casa 
amb una bona recompensa.

Els tres premis consistents 
en material de belles arts, pa-
trocinats per la tenda El Alma-
cén i l’Ajuntament de Godella, 
foren per a José Luis Angulo, 
Pedro José García i Hector 
Dolz. A la fi, Pascual Gimeno

va rebre la recompensa de 100 
euros a càrrec del Restaurant 
Castillo.

Tant l’impulsor del con-
curs, Josep Ferriol, com la 
regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, valoren molt positi-

vament la participació en la 
present edició. Confirmen que 
«es va ajuntar gent de tots els 
racons de la geografia espan-
yola per a aconseguir crear un 
clima únic». Un clima que es 
repeteix cada any. 

Salvador Ribes guanya el 
Concurs de Pintura Ràpida

Salvador Ribes posa amb la seua obra juntament amb Tatiana Prades i Eva Sanchis.

Una participant visualitza el seu quadre. L’estació, un dels punts més triats per a pintar Artista a Villa Eugenia.
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lEl compositor, director i saxofonista godellenc 
ha rebut diversos reconeixements que confirmen la 
seua projecció en l’àmbit internacional. L’actual di-
rector associat de l’Orquestra Simfònica de Seattle 
—entre d’altres feines—, ha sigut nomenat pel portal 
Musical America com a artista del mes d’octubre, 
mentre que, a finals de setembre, la Federació de 
Societats Musicals Valencianes el va premiar per la 
seua projecció internacional.

Pablo Rus, reconegut 
a nivell internacional

lEls alumnes del IV curs de Direcció Coral oferiren 
un concert diumenge 24 de juliol, a les 20:45 hores 
en l’església Sant Bertomeu de Godella. Aquest ac-
te posà el punt final a quatre dies d’aprenentatge a 
càrrec de Josep Ramon Gil Tárrega, Mónica Perales 
Massana i María dels Plans Martínez. Aquella ves-
prada de diumenge es pogué escoltar el resultat del 
treball d’alumnes de diferents nivells, tant a nivell 
de direcció com a nivell de cant.

Curs de direcció coral 
Ciutat de Godella

lEl pròxim dissabte 22 d’octubre, a les 20 hores, 
el teatre Capitolio acollirà altre espectacle pensat 
per a tota la família. En aquest cas serà El Jorobado 
de Notre Dame. Escalante Grup Teatral i Bambalina 
Teatre Practicable conviden a tots i totes els gode-
llencs a «gaudir d’un musical inspirat en l’obra de 
Víctor Hugo». Les entrades ja es poden comprar al 
Centre Cultural Xicranda i a la pàgina <www.agen-
dagodella.com>, a un preu d’entre 3 i 5 euros.

El Geperut de Notre 
Dame

lBANDES SONORES

Amb l’agost a tocar, la nit del 
23 de juliol, la Banda Casino 
Musical va omplir de gom a 
gom el teatre Capitolio de 
Godella. Persones de totes les 
edats van poder gaudir d’una 
nit de música i rialles  que no 
va deixar ningú indiferent-. 

La posada en escena ja 
augurava una nit especial al 
teatre godellenc. 

L’actor, Antonio de Padua 
Caballer, i l’actriu, Amparo 
Bueno, es van encarregar 
de presentar l’esdeveniment 
amb un toc d’humor. La seua 
primera aparició a l’escenari 
va ser per constatar que el 
director de la Banda estava 
atrapat a la pantalla del Capi-
tolio. Finalment, aconsegui-
ren fer-lo eixir i el concert 
va començar, amb l’atenció 
dels espectadors totalment 
captada. 

Aquesta seria en endavant 
la dinàmica del concert. La 
Banda, dirigida per Raúl Mar-
tín,  interpretava les bandes 
sonores de les pel·lícules més 
conegudes de les últimes dé-
cades, però entre obra i obra, 
un muntatge audiovisual con-
feccionat per Alejandro Mo-
rala anava jugant amb pre-
sentadors, director i músics 
de l’agrupació.

Els espectadors, per la 
seua banda, van vibrar amb 
les bandes sonores de Piratas 
del Caribe, El Padrino, Grea-
se, El Señor de los Anillos, 
Rocky, La Misión, Gladiator i 

Star Wars. A més, també van 
poder rememorar alguns dels 
millors moments d’aquests 
films, amb un suport audio-
visual també el·laborat per 
Morala.

El president del Casino 
Musical de Godella, Javi Llo-
rens, afirma que «el concert 
va ser tot un èxit ja que van 
rebre moltes felicitacions del 
públic assistent».

Una Banda de cine 
acomiada el curs amb el 
Capitolio de gom a gom

La Banda toca amb la projecció d’imatges darrere.

Raúl Martín dirigeix el concert. Antonio i Amparo presentant.

Godella 
s’incorpora 
al Circuit 
Cultural 
Valencià
l Amb aquest projecte —im-
pulsat en 2014—, la Conse-
lleria de Cultura pretén crear 
en tota la Comunitat Valen-
ciana un circuit professional 
cultural que beneficie els 
municipis que l’integren, els 
professionals de les arts escè-
niques, la música i el sector 
audiovisual, i els ciutadans.

La regidora de Cultura, 
Tatiana Prades assegura que 
és «una gran notícia per a Go-
della», ja que, segons afegeix, 
s’obrirà per al seu Departa-
ment «un ventall més ampli 
pel que fa a teatre, música, 
dansa, audiovisuals...».

Manuel 
Civera 
presenta el 
seu llibre 
lL’escriptor Manuel Cive-
ra va presentar el dimarts 
4 d’octubre, al Centre 
d’Art Villa Eugenia, el seu 
llibre La gènesi de la Celes-
tina. Segons el propi autor 
va explicar, es tracta d’una 
tesi suggestiva sobre els 
misteris que planteja La 
Celestina. Qui fou l’autor 
encobert? S’inpirà en una 
història real? Aquestes són 
només algunes de les pre-
guntes plantejades sobre 
el llibre.

El Cor 
Universitari de 
Gent, a Godella

lA finals de juliol, el 
Gents Universitair Koors 
va oferir un concert a Vi-
lla Eugènia que va deixar 
bocabadats als assistents. 
Unes veus joves però ben 
ensinistrades.

Orquestra 
de Godella i 
Requena

lL’Orquestra del Casino Mu-
sical de Godella i la Orquesta 
Sinfónica Ciudad de Requena 
celebraren un concert al tea-
tre Capitolio, dins del Progra-
ma d’Intercanvis de Societats 
Musicals. Alícia Gómez i Jairo 
Martínez foren els dos solis-
tes de violí per part de l’or-
questra local.
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lCANT VALENCIÀ

El cantaor va presentar, dis-
sabte 24 d’octubre, el seu úl-
tim treball, acompanyat del 
pianista, també xativí, Pau 
Chafer. Un espectacle al que 
van acudir vora 300 persones.

A un home de poble ningú el 
fa baixar la cara, és el títol del 
darrer treball d’estudi de Pep 
Gimeno Botifarra, qui per a 
molts és, en l’actualitat, el ma-
jor referent del cant tradicio-
nal valencià, Segons Eventime, 
l’empresa promotora de l’espec-
tacle, aquest projecte de Pep 
Botifarra barreja cançons de 
Sarau i altres també populars 
amb  harmonies de caràcter 
afrancesat que aporta el piano 
de Pau Chàfer. Els assistents ho 
van poder comprovar en un re-
cital que no solament es limità  
a l’àmbit musical. Amb el seu 
estil característic, Pep Botifarra 
va fer riure a tots els presents 
contant les històries més relle-
vants que l’inspiraren a l’hora de 
crear o adaptar els temes. 

A més, aquests dos músics 
no van estar sols damunt de 
l’escenari. Els acompanyaren 
instruments típics de la ron-
dalla com el guitarró, el llaüt, 
la bandúrria i la dolçaina, su-
mant-se a altres més moderns 
com el baix i la bateria. Segons 
la regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, el poble de Godella « 
va tindre l’oportunitat de gau-
dir d’un dels treballs, segons 
alguns crítics, més interessants 
dels últims temps pel que fa a la 

música tradicional valenciana»
A més, Prades, va pujar a 

la tarima en aquesta ocasió no 
com a regidora. Pep Botifarra 
la va convidar a participar de 
la festa i junts cantaren un cant 
de batre «Pep és amic meu des 
de fa molts anys i per a mi és un 
honor tindre’l a Godella, perquè 
efectivament, és una de les mi-
llors veus que hi ha actualment 
al nostre territori». Aquests són 
els termes que utilitza Prades 
per a parlar del cantaor xativí, 

que així mateix tancà un any de 
concerts en valencià a Godella.

En la primera part de l’any 
ja van haver-hi tres concerts de 
música folk en valencià, en els 
quals van actuar músics de gran 
talla. Al febrer, Carles Dénia i la 
Nova Rimaire van ser els enca-
rregats d’encetar el cicle. Un 
mes més tard, el godellenc Apa 
s’ajuntaria amb Al Tall per tal 
de rendir homenatge a la mítica 
banda; per últim, a l’abril, Maria 
Arnal arribà des de Catalunya. 

Pep Botifarra estrena 
la nova temporada del 
teatre Capitolio

El cantaor xativí en el centre de l’escenari del teatre godellenc.

Pep Botifarra amb tot el seu conjunt dalt de l’escenari.

Tatiana Prades amb el xativí. A la dreta, Pau Chafer al piano.

lHISTÒRIA

L’acte, organitzat per l’Asso-
ciació Ferroviària de Godella 
amb la col·laboració de Fer-
rocarrils de la Generalitat Va-
lenciana i dels Ajuntaments 
de Godella i Bétera, va co-
mençar amb unes paraules 
d’Andrés Ignacio Martínez, 
president de l’Associació Fer-
roviària. Tot seguit, van pro-
nunciar també unes paraules 
Tatiana Prades, regidora de 
Cultura i Festes; Consol Cas-
tillo, tercera tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de València, 
i Cristina Alemany, alcaldessa 

de Bétera.
Francesc Aràndiga, pri-

mer tinent d’alcalde de Go-
della, va ser l’encarregat de 
descobrir la placa comme-
morativa del 125è Aniversari 
i, al voltant de les 12:15 hores,  
un tren eixia de Godella cap 
a Bétera, decorat per a l’oca-
sió, en el qual tots els assis-
tents tingueren la possibilitat 
de pujar-hi gratuïtament.

També van assistir els re-
gidors del Grup de Govern 
Fernando Oliveros, Irene Fe-
rré i Teresa Bueso, així com 
Araceli Cuenca, regidora del 
Partit Popular.

Godella celebra el 
125è aniversari del 
«trenet»

La gent espera impacient el tren especial de Godella a Bétera.

A la dreta Andrés Ignacio Martínez. A l’esquerra regidors i més.

Què passa amb 
els parats

lDivendres 14 d’octubre, el so-
ciòleg Enric Sanchis va presen-
tar el llibre Los parados. Como 
viven, qué piensan, por qué no pro-
testan. En ell, Sanchis analitza 
els perquès del comportament 
d’aquest col·lectiu.
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lMOBILITAT

En l’anterior Bim s’avançava 
l’acord amb diverses escoles 
per a fer una série d’actu-
acions de cara a ordenar el 
trànsit a l’entrada i eixida 
d’algunes escoles. Amb el 
començament del curs s’han 
posat en marxa plans que, 
en menor o major mida, han 
funcionat. 

El regidor de Trànsit, Fer-
nando Oliveros, posa com a 
exemple el del Sagrat Cor. De 
moment, entre 20 i 30 cotxes 
de mestres s’estan estacio-
nant dins del recinte escolar 
i altres 60, aproximadament, 
aparquen a la Plaça d’Enric 
Cullell. «Els pares dels més 
menuts poden aparcar dins 
del Parc del Molí, i així acom-
panyar els xiquets i xiquetes 
fins a la porta de l’escola. Es-
tic molt agraït amb la direcció 
del centre i l’AMPA per la seua 
col·laboració, que està fent 
que tot siga més fàcil». Així 
mateix, l’AMPA del Sagrat Cor 
també va agraïr a Oliveros el 
treball realizat per a resoldre 
la problemàtica. Oliveros 
destaca que «sempre es pot 
millorar, però els resultats 
d’aquest inici de curs han si-
gut molt satisfactoris pel que 
fa a aquest centre, que ja no 
queda tan col·lapsat».

MÉS LLOCS D’APARCAMENT PER A 
GENÇANA I DOMUS
En altres punts calents del 
poble, Oliveros també anun-
cia canvis importants a realit-
zar al Domus i Gençana. 

Pel que fa al Domus, Di-
putació de València ja ha 
aprovat la cessió de la carre-
tera de Rocafort, fet «molt 
important» per a Oliveros ja 
que, segons assegura, perme-
trà a l’Ajuntament «fer d’un 
sentit la carretera (direcció 
Rocafort), passant d’aquesta 
manera de 45 llocs d’aparca-
ment que hi ha hui dia a 87 
que hi haurà en un futur». 
A més, s’habilitaran dos zo-
nes de càrrega i descàrrega. 

«Actualment no hi ha cap», 
afegeix.

I per últim, Gençana tam-
bé s’ha vist afectat en els úl-
tims anys per la nombrosa 
afluència d’automòbils en 
horari d’entrada i eixida dels 
escolars. Per això, des de la 
Mesa de Trànsit s’ha plantejat 
una solució. Es tracta d’ha-
bilitar llocs d’aparcament a 
l’avinguda Buganvillas (per-
pendicular a Ermita Nova). 
En total, tal com assegura 
Oliveros, cabrien entre 30 i 
40 cotxes.

Amb tot això, espera que 
la situació del trànsit a Gode-
lla millore a les hores puntes 
«pel bé de tots i totes».

La Mesa de trànsit 
arreplega els primers 
fruits amb les escoles

Els pares dels més menuts aparquen a la plaça d’Enric Cullell.

lPLUGES

«Rebaixar el nivell del carrer 
de l’Escoxador per a evitar que 
l’aigua s’acumule en el carrer 
Major els dies de pluja». Eixe 
és l’objectiu de les obres que 
es van fer en el mes de setem-
bre al carrer de l’Escorxador. 
El regidor d’Obres, Fernando 
Oliveros, explica que degut a 
com estava construït abans 
aquest carrer, l’aigua es que-
dava estancada al Carrer Ma-
jor, provocant inundacions en 

molts baixos. És per això que 
l’Ajuntament va demanar a Di-
putació de València una parti-
da de 35.000 euros que s’han 
destinat a realitzar l’obra.

D’aquesta manera, s’espera 
des del consistori que dismi-
nuïsquen els danys causats per 
les pluges a diferents cases del 
Carrer Major. 

Aquesta acció se suma a les 
obres de drenatge que es faran 
els pròxims mesos i les actua-
cions que s’han fet des de la 
Regidoria de Medi Ambient.

El carrer de 
l’Escorxador en obres 
per evitar inundacions

Procés d’asfaltat al carrer de l’Escorxador.

Trànsit i obres

lUna de les obres inminents a desenvolupar des 
de la Regidoria d’Obres és la construcció de dos  
redones. Una estarà ubicada al creuament del car-
rer Acacias amb Ermita Nova i l’altra, entre Luis 
Amigó i Carretera de Rocafort (benzinera roja). A 
més, es repararà el final d’Ermita Nova i els carrers 
Madre Carlota de Santa Teresa i Pensamiento.

Dos redones i reparació 
d’Ermita Nova

l«La construcció de nínxols és probablement 
l’obra més urgent de les que tenim per davant», de-
clara Fernando Oliveros. En total, es construiran 
52 nínxols nous i 138 columbaris al Cementeri Mu-
nicipal. Unes obres que costaran més de 100.000 
euros, fons que provenen d’un conveni que va sig-
nar l’Ajuntament amb la Diputació de València.

Construcció de 
nínxols i columbaris

lTambé en els pròxims mesos està previst l’inici 
d’una obra que buscarà minorar els efectes de les 
grans pluges a la part baixa del poble. En concret, 
s’ampliarà la capacitat dels col·lectors de la Plaça 
de la Comunitat Valenciana, del Carrer Sant Berto-
meu i de Villablanca. Unes obres que costaran vora 
90.000 euros.

Ampliació del 
sistema de drenatge
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Educació

lBENVINGUDA

Acaba l’estiu i els centres edu-
catius tornen a plenar-se de 
vida amb el començament 
d’un nou curs, el 2016-2017. 
És el cas dels dos centres 
d’educació primària de titula-
ritat pública, Cervantes i Bar-
ranquet i el centre d’educació 
secundària, l’IES Comarcal.

L’IES Comarcal enguany 
compta amb una gran no-
vetat, i és que després de 12 
cursos des de la seua inaugu-
ració, incorpora per primera 
vegada el batxillerat dins de 
la seua oferta acadèmica. No 
obstant això, aquesta no és 
l’única notícia destacable. 
Aquest curs hi haurà dos au-
xiliars de conversa en llen-
gua estrangera per a seguir, 
tal com assegura la directora 
Conxa Marí, amb la política 
plurilinguistica instaurada els 
darrers anys. A més, el centre 
continua immers en Erasmus 
+ i el projecte In the Path of 
the Microbes Hunters ha sigut 
reconegut com a projecte de 
qualitat pel Servicio Nacional 
de Apoyo a eTwinning (pla-
taforma educativa europea 
amb alumnes de diferents 
països).

Pel que fa al Cervantes i 
Barranquet, el més destacat 
d’aquest primer mes d’esco-
la ha sigut una visita especial 

per als xiquets i les xiquetes. 
Durant la Setmana dels Ma-
jors celebrada a Godella, iaios 
i iaies de diferents alumnes 
van visitar les escoles per 
tal d’ensenyar als menuts 
diferents aspectes de la cui-
na tradicional. En el cas del 
Cervantes, els xiquets van 
tindre l’oportunitat de cuinar 
junt als majors; massapans, 
pastissos o ensalada russa 
són alguns dels plats que 
el·laboraren. Mentrestant, 
al Barranquet, els alumnes 
d’infantil van escoltar aten-
tament els contes narrats pels 
iaios, i els de primària tingue-
ren l’oportunitat de conéixer 
millor què i com es menjava 
fa 50 i 60 anys.

Inici escolar al Barranquet, 
Cervantes i Comarcal

lEPA

L’Escola de Persones Adultes 
de Godella ja està immersa de 
ple en el curs 2016/2017. Les 
responsables de l’EPA anun-
cien les principals novetats 
d’enguany, com ara la intro-
ducció de taueletes mòbils en 
els cursos d’informàtica. Com 
a principals canvis respecte a 
l’any passat valoren l’augment 
d’alumnes en el grup per a la 
Prova lliure de Secundària, la 
creació de dos nivells de cas-
tellà per a extrangers (abans 
només n’hi havia un), i la in-
troducció de les assignatures 
específiques de ciències per 
a la prova d’accés a cicles de 
grau superior. A més, s’han 

equiparat a la nomenclatura 
europea el nom dels cursos 
d’idiomes, segons asseguren 
«per evitar malentesos».

Pel que fa a la resta, s’han 
mantingut els serveis, amb els 
mateixos preus, que des del 
Departament d’Educació es 
venen oferint a la ciutadania 
els últims anys. 

En total s’han matriculat 
aquest curs 543 persones, de 
les quals 167 estan estudiant 
idiomes en diferents nivells de 
francés i anglés.

 Per últim, desitgen un bon 
curs d’aprenentage a totes 
aquelles persones que s’han 
apuntat, ja siga a idiomes, 
teatre, informàtica, lectura, 
pintura, ceràmica, costura...

Més de 500 persones 
estudien a l’Escola de 
Persones Adultes

El taller de ceràmica és un de molts ofertats per l’EPA.

lLa Regidoria d’Educació informa que en les prò-
ximes setmanes s’espera que la Conselleria acla-
risca el pagament de la segona i última ajuda de 
la campanya de Xarxa Llibres de l’any passat. Així 
mateix, des del Departament lamenten l’endarreri-
ment, però asseguren que no poden fer res ja que 
és una ajuda que depén directament de Conselleria. 
Aquestes ajudes poden arribar a ser de 100 euros.

Xarxa Llibres: pendents 
del segon pagament

lEs tracta d’una subvenció de 60 euros que la 
Regidoria d’Educació destina a aquells estudiants 
inscrits en l’actualitat en el Padró Municipal d’Ha-
bitants de Godella –de la mateixa manera que el 
pare, la mare, el tutor o la tutora– amb una anti-
guitat mínima des de la data d’inici del curs escolar 
2016-2017. El termini per presentar les sol·licituds 
va finalitzar el 14 d’octubre.

Ajudes per a material 
escolar 2016/2017

lEn l’anterior publicació del Bim, es va donar la 
notícia del reconeixement als alumnes premiats 
per la seua exel·lència, que va organitzar la Regi-
doria d’Educació amb alguns centres educatius del 
municipi. En ella no figurava l’EPLA, tot i que, efec-
tivament, va participar de la jornada, reconeguent 
els seus estudiants, tal com feren la resta de mem-
bres mencionats a l’article.

L’EPLA també reconeix 
l’exel·lència

Barranquet i Cervantes celebren les Jornades Intergeneracionals.

Baix Comarcal, dalt Cervantes.
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lACTIVITATS

Allà pel 2006, l’Ajuntament de 
Godella (per unanimitat) i el 
govern municipal de la localitat 
francesa de Noisy Le Roi acor-
daren agermanar-se per tal de 
compartir experiències.

 Segons el regidor d’Agerma-
nament, Paco Aràndiga, «durant 
aquests 10 anys moltes persones 
de Godella han visitat Bailly i 
Noisy Le Roi. Igualment, molta 
gent de Godella ha tingut l’oca-
sió de tindre francesos allotjats 
a les seues cases. Aquests en-
contres arriben a lligams entre 
les persones que van més enllà 
de les activitats realitzades» . 

Per la seua banda, la presi-
denta del Comité d’Agermana-
ment afegeix que «és una gran 

manera de compartir els cos-
tums de cada país, el que amplia 
les mires culturals i personals 
de cadascú».

A més, anuncia que per a 
l’ocasió s’ha el.laborat un logo 
commemoratiu dels 10 anys 
d’agermanament, un ‘power 
point’, un catàleg, i uns panells 
d’agermanament dissenyats per 
un centre d’educació.

Així mateix, Estellés recorda 
que participen en l’agermana-
ment entre ciutats europees, 
iniciativa impulsada per la 
Unió Europea. Aquest projecte 
va començar just després de la 
Segona Guerra Mundial, per tal 
d’estrènyer els llaços entre els 
diferents pobles d’europa, uns 
llaços lligats més d’una dècada 
amb Noisi Le Roi. 

Godella i Noisi Le Roy 
complixen 10 anys 
d’agermanament

Pancarta commemorativa de la dècada d’agermanament.

lLa Regidoria de Comunicació conti-
nua treballant per tal d’adaptar els seus 
continguts a la nova era dels dispositius 
mòbils. És per això que, fa un temps, es 
va posar en marxa l’aplicació de l’Ajun-
tament de Godella, que es pot trobar a 
Google Play i l’Apple Store. En ella tro-
bareu informació actualitzada al voltant 
dels esdeveniments del poble, les notíci-
es, telèfons d’interés, etc. A més, mitjan-
çant les notificacions podeu tindre aler-
tes per estar al corrent de l’actualitat. 

Desgarrega’t 
l’App Municipal

lJa està tancada la graella per a la 
temporada 2016/17 de Ràdio Godella. 
Encara que durant el mes de setembre 
ja alguns valents van començar a fer 
els seus programes, no va ser fins al 3 
d’octubre quan va començar oficial-
ment la temporada radiofònica.
Hi ha novetats molt esperançadores, 
retorns de vells coneguts, consolida-
cions, i continuïtat de grans clàssics. 
A més, enguany augmenta l’oferta de 
programes de la XEMV.

Nova temporada 
de Ràdio Godella

lDurant aquestes últimes setmanes 
s’estan posant en marxa els tòtems 
informatius, instal·lats al Poliesportiu 
Municipal i a la porta més propera a 
l’estació del Parc dels Jubilats. El regi-
dor de Comunicació, Paco Aràndiga, 
informa que actualment es troben en 
període de prova però espera que d’ací 
a poques setmanes funcionen a ple 
rendiment. Així mateix destaca la ver-
satibilitat a l’hora de compartir contin-
guts, sense límit d’espai ni de temps.

Instal·lats dos 
tòtems a Godella

lEn 2016 i 2017 es pot destacar la 
participació en els Marchés de Noël 
(mercats de nadal), les Voeux des Mai-
res (cerimònies de balanç i projectes 
dels alcaldes), intercanvi d’escoles, 
visita dels Sèniors francesos durant 
les festivitats de les Falles, la nostra 
participació al semi marató, concerts 
dels Claveles Rojos, participació oficial 
a les festes dels pobles, representació 
teatral i visita de la delegació francesa 
durant el Gothejazz, entre d’altres.

Agermanament
2016/2017

Comunicació i Agermanament

lXARXA D’EMISSORES

En una reunió celebrada a Go-
della amb la presència de tèc-
nics i periodistes, 12 emissores 
municipals troben necessari el 
diàleg entre les diferents admi-
nistracions autonòmiques per 
dotar de contingut i futur a les 
ràdios locals valencianes.

Tot i que valoren positiva-
ment el fet que la Federació 
Valenciana de Municipis i 
Províncies haja mostrat el seu 
interés per la situació de les 
ràdios municipals, asseguren 
que, de moment, «només hi ha 
intencions damunt la taula».

El punt més important 
a tractar a l’habitual reunió 
d’inici de temporada de les 
emissores municipals valen-
cianes era precisament el de la 
consolidació a escala autonò-
mica de la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes. En 
l’encontre, celebrat a Gode-
lla, els coordinadors de les 12 
ràdios representades van coin-
cidir en la necessitat de con-
cretar les línies del que, en un 
futur, hauria de ser una entitat 
integrada dins d’una adminis-
tració supramunicipal. En 
aquest sentit, destaquen el fet 
d’haver trobat un interés, en la 
Federació Valenciana de Muni-
cipis i Províncies. De moment 
es mostren cautelosos.

Les ràdios municipals 
demanen notorietat

Els coordinadors de les emissores debaten diversos punts del dia.

Eva Sanchis i Paco Aràndiga, presents en la reunió de la XEMV.
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lRECONEIXEMENT

El passat divendres 9 de setem-
bre es va celebrar la primera 
Gala de l’Esport, en la qual es 
va fer una entrega de premis 
als esportistes més destacats; 
bé per trajectòria o bé pel ren-
diment en l’anterior tempora-
da.

Passades les 19 hores de di-
vendres, començava al teatre 
Capitolio de Godella una gala 
totalment nova per a totes les 
persones que es van congregar 
al pati de butaques. «Es tracta 
d’una iniciativa que esperem 
consolidar amb el pas dels an-
ys», va assegurar el regidor d’Es-
ports, Fernando Oliveros. Una 
idea amb la qual van coincidir 
els representants dels clubs 
participants. Per una banda, en 
el discurs d’entrada, Oliveros 
va voler dedicar també l’acte 
a tots aquells que fan esport 
diàriament sense formar part de 
cap club o sense competir amb 
ningú. Per altra, l’alcaldessa Eva 
Sanchis, va incidir en la impor-
tància del treball en l’esport de 
base. «A Godella en tenim molt 
i de gran qualitat», va assegurar.

Una vegada fetes les presen-
tacions, van pujar un per un 
els presidents o representants 
dels clubs que participaven en 
l’esdeveniment. El Club Karate 
Kenkyo va premiar el grup Ca-
det i el Senior Kumite pel treball 
realitzat la temporada passada. 
La Penya Ciclista El Cantonet 
nomenà a Mariano Molla i José 
María Monje per la seua dilatada 
trajectòria. El Club d’Atletisme A 
les Nou, a Tomás Edo i Amparo 
Lleida, també per tots els anys 
de dedicació al running. Pel que 
fa al futbol, el club va reconéixer 
l’esforç durant anys del seu di-
rector tècnic José Ureña, mentre 
que l’escola va fer el mateix amb 
l’entrenador i antic futbolista 
Toni Andrés, tot i que tampoc 
es van voler oblidar del Cadet B, 
equip que ha aconseguit tres as-
censos consecutius, sense per-
dre cap partit a casa. Altre equip 
que va tindre una gran actuació 
l’any passat va ser l’Infantil A del 
Club Bàsquet L’Horta Godella, 
aconseguint la vuitena posició 
en el Campionat d’Espanya. Una 
jove promesa, Sandra Berrocal, 
també va ser premiada pel club 
de bàsquet. Restarien per pujar 
a l’escenari els representants del 
Club de Natació Godella i els del 
Club Pilota Godella. Els primers, 

atorgaren reconeixement a una 
persona de cada secció: Sara 
García Perpiñán, Alba Moncho 
Llorca, Camilo Dolz i Eugenio 
Casar reberen els guardons en 
representació del waterpolo, 
la sincronitzada, la secció de 
discapacitats i la natació. Per 
últim, el Club Pilota Godella va 
voler mostrar la seua gratitud a 
Edu Febrero, per tots els èxits 
aconseguits.

No obstant això, l’acte —pre-
sentat per Nerea San Fèlix— va 
continuar amb la participació 
de l’Associació de Comerciants, 
que es va voler sumar a la festa. 
Les seues distincions se les van 
emportar el Club Pilota Gode-
lla —que enguany compleix 25 
anys—, Jose María Monje i Tomás 
Edo.

En acabant, els assistents 
gaudiren d’un aperitiu cortesia 
de la Regidoria d’Esports.

Godella honra els seus 
esportistes en la Gala de l’Esport

Esports

LA PRIMERA EDICIÓ REUNEIX A GENT DE DIVERSOS CLUBS I ESCOLES DEL MUNICIPI Torneig de 
Llargues abans 
de festes

lEl Club de Pilota Va-
lenciana de Godella es va 
imposar en el torneig de 
llargues Josep Manel Torré 
i Cepa en una entretingu-
da final davant el Club de 
Pilota d’Alfara. Una set-
mana abans, El Tamborí i 
Nàquera havien caigut en 
semifinals.

Xifres de 
la piscina 
d’estiu

lEl d’enguany ha sigut 
un estiu de rècord per a 
la piscina d’estiu de Go-
della, amb un nombre de 
visites que ronda la xifra 
de 10.000. Comptant en-
trades i abonaments s’han 
recaptat 45.700 euros.

Oferta 
esportiva 
2016/2017

lL’Oferta Esportiva 
2016/2017 ja està en mar-
xa. Ioga, tenis, pàdel, tai-
txi, pilates, bàsquet, kàra-
te i futbol són alguns dels 
esports que des de la Re-
gidora d’Esports s’oferten 
cada any.

L’Infantil A del Club Bàsquet Horta Godella rep el seu reconeixement.

El CPV Godella rep el premi de l’Assoc. de Comerciants. A la dreta Eugenio Casar.

25 anys del CPV de Godella
lEl Club Pilota Valenciana de Godella està en-
guany de celebració. I és que l’escola i el club 
fa 25 anys que estan en marxa i des d’aleshores 
no han parat de disputar campionats i organit-
zar diferents partides. Després d’uns anys difí-
cils el club va tornar, a finals dels anys 90, a les 
competicions federatives de pilota valenciana 
començant a competir en el Campionat Auto-
nòmic de Galotxa El Corte Inglés. Igualment es 
va posar en marxa el Campionat de Llargues Jo-
sep Manel Torré i Cepa amb periodicitat anual 
que pretenia tres coses: recuperar la pràctica de 
la modalitat de llargues a la comarca de l’Horta, 
donar-li continuïtat al mateix i per descomptat 
recordar Josema, un gran impulsor de la pilota 
al poble, un campionat que cada any se celebra 
dies abans de les festes de Godella. Els repre-
sentants del Club de Pilota Valenciana de Go-
della animen a tothom a apropar-se a l’esport 
autòcton per a conéixer-lo i practicar-lo.
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El racó de les associacions

lREUNIONS

La comissió veïnal d’inunda-
cions convida a les persones 
afectades i en general a tot el 
poble de Godella a assistir a 
les reunions per a intentar po-
sar fi a les inundacions. 

Pretenen que no es retar-
den més les obres destinades a 
minvar els efectes de les inun-
dacions en el poble ja que, quan 
plou amb intensitat, molts ca-
rrers de Godella s’inunden i l’ai-
gua entra a garatges, habitatges 
i negocis. Per això, el col·lectiu 
de veïns demana, a més de que 
part dels diners de l’Ajuntament 
es destine a aquesta problemà-

tica, la col·laboració i la solidari-
tat de tot el poble «per a tractar 
de trobar la millor solució i fer 
força».

Sol·liciten que no es cons-
truïsca més en el terme, per a 
no agreujar més el problema, 
fins a tenir les infraestructures 
adequades que evitarien les 
inundacions, i que es destine 
un 1% del pressupost anual 
de l’Ajuntament a aquestes 
obres. El col·lectiu estima que 
les obres per a solucionar les 
inundacions a Godella supo-
sarien al voltant de 4 milions 
a l’Ajuntament de Godella, a 
més dels 19 que hauria d’in-
vertir Conselleria i la Confede-

ració hidrogràfica del Xúquer, 
institucions a les quals volen 
demostrar que la probemàtica 
requereix de mesures urgents.

Per açò, el cens de veïns 
afectats demana la col·labora-
ció ciutadana i convida a totes 
les persones afectades a assistir 
a les reunions que s’organitzen 
el primer dilluns de cada mes, 
a les 19 hores, en Vila Teresita.

El col·lectiu demana també 
que els veïns facen fotos i víde-
os quan ploga i que els manen 
al correu <solucioinundaci-
ons@gmail.com>, per a ajudar, 
així, a la recopilació d’imatges 
per tal de d’evidenciar pública-
ment la problemàtica.

Els veïns s’organitzen 
contra les inundacions

Imatge de les inundacions del curs passat. 

lRECAPTACIÓ

La junta local de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer de 
Godella ha organitzat, per al dia 
3 de desembre, una gala-concert 
solidària que se celebrarà al tea-
tre Capitolio a les 20 hores, i que 
tindrà com a gran protagonista 
la música, ja que participaran, 
tal com assegura l’organització, 
«nombrosos músics d’un nive-
ll impressionant, tant musical 
com humà».

La vetllada es dividirà en 
dues parts per a acabar amb un 
final apoteòsic. 

En la primera, Josep Manel 
Palau dirigirà l’Orquestra Pala-
cio de Dos Aguas per a inter-
pretar, acompanyats del piano 
de Toni Mollà, un concert per a 

piano i orquestra en sol major 
de Maurice Ravel.

En acabant arribarà el torn 
dels cors. El Cor de Sant Berto-
meu, el Cor Lambert Alonso i el 
Cor del Casino Musical de Go-
della interpretaran tots junts un 
parell d’obres de Gabriel Fauré. 
La primera, Cantique de Jean Ra-
cine, i la segona, Pavane.

I per a acabar, tots els mú-
sics participants interpretaran 
el Va pensiero de Verdi. Un final 
que, els organitzadors esperen 
que no deixe indiferent a nin-
gú. 

A més, l’AECC de Godella 
vol agrair d’antuvi la partici-
pació i col·laboració de totes 
les agrupacions musicals, així 
com convidar el poble de Go-
della a participar en l’acte.

L’AECC de Godella 
organitza la Gala 
Solidària contra el Càncer

Final de la gala solidària de 2015.

lEl año 1941 vinieron dos 
monjas a Godella con el obje-
to de adquirir unos terrenos 
para la construcción de un 
monasterio. Se trataba de la 
madre Superiora María Adela 
Emo y la provisora, hermana 
María Teresa Gestoso, que 
era la monja encargada de 
llevar las cuentas y efectuar 
los pagos.

Tenían dudas de dónde 
construir su monasterio así 
que, encontrándose en la pina-
da de Navarro, lugar próximo 
a la acequia de Moncada, deci-
dieron lanzar al aire una meda-
lla de San José con el objeto de, 
según dónde o como cayera, 
elegir el lugar más apropiado 
para la erección del monaste-
rio, con tan mala fortuna que la 

medalla fue a caer a la acequia 
de Moncada.

Finalmente eligieron el tér-
mino de Godella y compraron 
20 hanegadas de tierra por 
200.000 ptas., en el lugar lla-

mado “La Muntanyeta”.
Y, sucedió que uno de los 

días en que los obreros esta-
ban sacando agua de la ace-
quia para la construcción del 
monasterio, encontraron en 

uno de los cubos la medalla de 
San José, que las monjas días 
antes, habían lanzado al aire 
(contado por la Madre Supe-
riora, al autor, en 2014; que 
a su vez lo oyó contar a otras 
religiosas del monasterio).

El texto anterior así como 
la ilustración, está entresaca-
do de la historia del monaste-
rio escrita por Pedro Fernan-
do Gálvez Gonzalo, miembro 
del Taller d´Història Local de 
Godella, titulado “El monaste-
rio de la Visitación: las Salesas 
en Godella” y que se publicará 
presumiblemente en 2017 en 
un próximo libro “Querns nº 
7” del Taller d´Historia.

Pedro-Fernando Gálvez
Membre del Taller d’Historia          

 Local de Godella     

En desembre es complirà el 75 aniversari 
del Monasterio de la Visitación de Godella

El Monasteri de la Visitación vist des de l’horta. (Foto de l’autor).

Ricardo se’n va 
a Riba-roja

L’última missa de Ricardo.

lEl diumenge 2 d’octu-
bre, Godella va acomiadar 
a Ricardo Estrems, el que 
ha sigut durant els últims 
anys, retor de la Parròquia 
de Sant Bertomeu. L’esglé-
sia va estar plena de gent 
de totes les edats per tal de 
donar estima a una persona 
que tothom coincidí de qua-
lificar com a «magnífica». A 
partir d’ara Ricardo estarà en 
Riba-roja del Túria.
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NOVEMBREa  enda
O D E L L A

PLENS DE JULIOL I SETEMBRE

 ▶ MOCIÓ PRESENTADA PEL PP EN FAVOR 
DEL RESPECTE A LA DEMOCRÀCIA

8Vots a favor: 5 
2Vots en contra: 10
Abstencions: 2

 ▶ MOCIÓ CONJUNTA PER LA CONNEXIÓ DEL 
BARRANC DELS FRARES AMB PALMARET 
ALT

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

CELEBRACIÓ DEL DIA DE TOTS SANTS

MISSA DE CAMPANYA
Amenitzada per un grup de 
música de cambra
Lloc: Cementeri Municipal
Horari: 12.00 h

1
dt

III Concert Cambra Enric Cullell

Lloc: Casino Musical de 
Godella
Horari: 22.30 h

4
dv

Treballs Associació Valenciana del Bonsai

Lloc: Jardí Clot de Barrabàs
Horari: 9.00 h

5
ds

Berenar amigues de la música

Lloc: Casino Musical
Horari: 18.00 h

5
ds

Obra de teatre benèfica «Blanche»
Adaptació d“Un tranvía llamado 
deseo” en favor de l’Associació 
de Malalts de Fibromialgia
Lloc: Teatre Capitoli
Horari: 20.00 h
Preu: 8€ (6€ reduït)

5
ds

Eixida dels nous músics del casino

Lloc: Casino Musical de 
Godella
Horari: 11.00 h

6
dg

PRESENTACIÓ DE LLIBRE

AISLADA ISLA S.L.
de Pío Rafael Romero 
Molina 
Lloc: Biblioteca
Horari: 19.00 h

10
dj

PRESENTACIÓ DEL Festival Catacumba

Lloc: Teatre Capitoli 
Horari: 20.00 h
Programació: 
www.catacumba.org

10
dj

Festival Catacumba

Lloc: Teatre Capitoli 
Horaris: 4 sessions al dia: 12 
(stop motion) / 18 / 20 / 23 h

10
20

exposició «Pinazo sui gèneris»

Exposició de l’alumnat de 
l’Escola de Pintura de l’EPA
Lloc: Villa Eugenia 
Horari: 19.30 h

11
dv

Xaranga del Casino Musical de Godella

Lloc: Parc de la Torreta 
Horari: 22.30 h

11
dv

QUINTO I TAPA AMB REMEMBER ANYS 80 I 90

Lloc: Casal Jove alMatadero 
Horari: 19.30 h

12
ds

Concert de l’Orquestra del Casino Musical

Lloc: Teatre Capitoli 
Horari: 22.30 h

12
ds

Club de lectura

LA NOCHE DE LOS 
TIEMPOS
d’Antonio Muñoz Molina
Lloc: Xicranda
Horari: 19.00 h

16
dc

Duta de Santa Cecília

Lloc: Casino Musical
Horari: 20.00 h

19
ds

Missa de Santa Cecília

Lloc: Església de Sant 
Bartomeu
Horari: 11.00 h

20
dg

Cercavila de Santa Cecília

Lloc: Carrers de Godella
Horari: 12.00 h

20
dg

Cloenda del festival catacumba

Lloc: Teatre Capitoli
Horari: 19.00 h

20
dg

setmana contra la violència de gènere

Activitats emmarcades en la 
programació del dia 25 de 
novembre, Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere.

21
27

Taller Formatiu de cultius de primavera-estiu

Lloc: Horts Municipals La 
Coscollosa
Horari: Des de les 9.00 h

26
ds

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


