DIA DE L’ARBRE.
El parc de la Devesa acull
les noves plantacions. P. 4

200 ANYS DE LA BANDA!
Publicació especial de
‘El Bemoll’. P. 13-20
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FALLES GODELLA 2019
Fem un repàs fotogràfic als
millors moments de les festes.
P. 14

Comença el compte
enrere per al
Gothejazz 2019, que
es celebrarà del 27 al
30 de juny.

P. 6

Joves de tota la
comarca de l’Horta
Nord es donen cita
a Godella per gaudir
del seu temps lliure.

P. 10

Monogràfic: El Dia
Internacional de la
Dona, cada any més
multitudinari i més
participatiu.

P. 12-13

Xicranda va acollir
una exposició que
ens feu viatjar per
la nostra geografia a
través dels mapes.

P. 16

Preparats, llestos...
la nova edició
de la 10k Godella
Nicoboco tindrà lloc
l’1 de juny.

P. 17

Mocions
PLE DEL 31 DE GENER
Moció EUPV sobre el dret a
l’habitatge: APROVADA.
Favor: 10
Contra: 7
Moció grup de govern sobre fibromiàlgia: APROVADA
Favor: 17
Moció grup de govern defensa
sector agrícola: APROVADA
Favor: 17
PLE DEL 28 DE FEBRER
Moció compromís per a la revisió d’ús public de les instal·
lacions del centre Reina Sofia:
APROVADA
Favor: 15
Contra: 2
Moció grup de govern i CET sobre dia internacional de la dona:
APROVADA
Favor: 10
Abstencions: 7
Moció PSOE per l’esforç i la
posada en valor de les mesures
contemplades en el pacte d’estat
en matèria de violència de gènere: APROVADA (es rebutja l’esmena de Cs)
Favor: 10
Abstencions: 7
Moció CET per la defensa de
la igualtat en els espais públics:
APROVADA
Favor: 17
PLE DEL 28 DE MARÇ
Moció grup de govern - Consell
Agrari suport a la proposició de
llei de protecció dels sòls d’alt
valor agrològic i sòl d’interès
agrari: APROVADA
Favor: 10
Contra: 2
Abstencions: 5
Moció grup de govern sobre
possibles actuacions commemoratives: APROVADA
Favor: 12
Abstencions: 5
Moció grup govern sobre adhesió a la candidatura de la FSMCV als premis Princesa d’Astúries: APROVADA
Favor: 17
Moció CET sobre urbanisme
sostenible i amb perspectiva de
gènere: REBUTJADA
Favor: 3
Contra: 7
Abstencions: 7
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BIM especial amb motiu del
període electoral
esta edició conté modificacions per publicar-se en període electoral
bim especial

L’Ajuntament de Godella informa
que, donat que este BIM eixirà al
carrer en període electoral, i per
tal de no interferir en la campanya,
s’han dut a terme algunes modificacions.
Així, no s’inclouen en esta edició
del Butlletí d’Informació Municipal fotos ni declaracions de polítics, informació en la primera
pàgina dels regidors i regidores
de les ditintes àrees, saluda de l’alcaldessa, ni espai per a textos dels
partits polítics.
Hem tractat, per tant, de fer un

BIM merament informatiu de l’actualitat municipal, amb les notícies que han tingut lloc durant els
darrers mesos en Godella.
A més, aprofitant el 200 aniversari
de la banda del Casino Musical,
hem afegit en les pàgines centrals
un especial de la seua publicació,
El Bemoll.
En estes huit pàgines centrals podreu trobar un repàs a la història
de la banda a través d’imatges, una
entrevista al president del Casino,
Javier Llorens, la programació
completa del bicentenari, i molts
altres continguts més.

Desestimada la fase de participació pública de
modificació del PGOU
Els govern municipal (Compromís, PSOE i EU) no va poder
aprovar el sotmetiment a tràmit de
participació pública i consulta de
la modificació del PGOU per a la
redistribució de dotacions públiques. pels vots en contra de PP, Cs
i CET. Una modificació que ja es
va explicar en detall a la ciutadania en un acte públic al teatre Capitolio el darrer mes de febrer.
Esta modificació pretenia reordenar i aconseguir per gestió urbanística les dotacions pendents
d’adquirir des de l’any 1990, quan
es va aprovar el PGOU vigent.
Els 9 àmbits afectats (7 urbans i
2 urbanitzables des de 1990) eren
els següents: la zona urbana junt
al cementeri municipal, la zona
urbana del Bovalar, la zona del
Barranquet (parcel·la pendent de

construir en aquesta), la
parcel·la del servei públic
de la carretera de Rocafort a la cantonada amb
Bisbe Amigó (antiga casa
de materials), la zona de
la Quartella, la Devesa,
Ermita Nova, el Barri de
Conxeta i els sectors 25 i
26 de sòl urbanitzable junt
al centre de suboficials
Reïna Sofia.
Després de passar per distintes comissions i grups
de treball, la proposta –de Els 9 àmbits afectats per la proposta de
la qual es pot consultar modificació que no fou aprovada.
tota la informació oportude gener de 2020, i la validesa del
na a l’apartat d’Urbanisme
de la pàgina web municipal- no es document d’abast fet per la Consepodrà portar a procés de participa- lleria el 24 de febrer de 2020. De
no aprovar-se una modificació del
ció pública.
Cal recordar que la moratòria per PGOU abans d’eixa data, s’hauria
a iniciar expropiacions finalitza l’1 de començar de zero.

Es commemora el 28M, dia de
les víctimes del Franquisme
En aplicació de la Llei de la
Memòria Històrica, el darrer 28 de
març es va commemorar a Godella el dia de les víctimes del Franquisme. Primerament, va tindre
lloc una ofrena floral al monòlit
de l’Ermita, en memòria de totes
les persones que foren víctimes de
la Guerra Civil i la repressió franquista. L’acte estigué organitzat
per l’associació Paraules Contra
l’Oblit. La seua presidenta Lola

Dol en Godella

Zanón, i una de les integrants d’este col·lectiu, Alicia Senabre, llegiren poemes de Miguel Hernández.
Després, en el ple de l’Ajuntament
de Godella, es va guardar un minut de silenci per les víctimes de
la Guerra Civil. A més, es va fer
saber que ja s’han corregit les errades de la placa commemorativa
en memòria de les persones de la
corporació que foren víctimes de
la repressió.

Davant la tràgica mort de dos
xiquets en terme municipal de
Godella, l’Ajuntament d’este municipi va decretar tres dies de dol
oficial. A més, es van guardar dos
minuts de silenci a la porta del
consistori, i es va convocar a la
premsa per llegir públicament els
dos comunicats institucionals que
es poden consultar tant a la pàgina
web com al canal de Youtube de
l’Ajuntament.
El constistori ha volgut deixar patent que, degut al secret de sumari
en què es troba la investigació, i
per respecte als familiars de les
víctimes, no pot donar més informació ni fer més declaracions de
les que ja es van fer els dies després dels succés.
En cas que siga requerida, l’Ajuntament facilitarà a l’òrgan judicial
la documentació oportuna sobre
este cas.

Es canvien els noms d’alguns
carrers de Godella
Amb els vots favorables de
Compromís, PSOE, EU i CET –i
els vots en contra de PP i Cs- es va
aprovar en el darrer ple de març el
canvi d’algunes vies del municipi.
En primer lloc, s’anomenarà com
a ‘Camí 13 Roses’ al tram existent
entre la bifurcació est del camí
d’Ermita Nova i la prolongació del
carrer Peñagolosa i fins a la intersecció amb el Camí dels Negres,
evitant situacions de confusió en

la localització dels immobles que
donen enfront d’aquesta via.
I, en segon lloc, s’anomenarà com
a ‘Carrer de Josefina Robledo’ al
tram del camí situat en l’àmbit del
sector 11 del Pla General d’Ordenació Urbana que separa les dues
Unitats d’Execució d’aquest, actualment denominat Camí Camarena Paral·lela, evitant també la confusió de l’existència d’aquest nom
i del propi Camí de Camarena.
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S’inicia el projecte de
cuina climàtica
es pretén reduir la empremta hídrica i mediambiental

Algunes de les participants durant la reunió de coordinació.

cuina climàtica

El darrer 12 de febrer va tindre lloc
a l’antic escorxador de Godella la
primera reunió de coordinació del
projecte de cuina contra el canvi
climàtic, en el qual es formarà a
sis cuines de tota la comarca amb
l’objectiu de reduir la seua empremta hídrica i mediambiental,
i apostar per productes de proximitat i temporada. Godella serà el
poble que lidere esta experiència
pilot
A la reunió van assistir representants de les distintes cuines que
participaran en el projecte: el restaurant El Racó (Meliana), la residència La Saleta (Godella), els
col·legis Santa Teresa (València),
Pare Català (Benimaclet), Cris-

to de la Providència (Meliana) i
Mare de Déu del Pilar (Bonrepòs i
Mirambell), i l’hospital Pare Jofré
(València).
En esta primera reunió de coordinació es va posar en comú de quina manera s’estan gestionant els
menús en estes cuines, i quines són
les principals dificultats a l’hora
de plantejar els tres objectius que
es persegueixen. El primer repte
és eliminar la presència de proteïna animal i potenciar el consum de
verdures de temporada i de proximitat en els primers plats.
Després d’esta primera fase de diagnosi, tindrà lloc una formació on
es proposaran els canvis a realitzar
i, finalment, es farà una valoració
de com s’ha reduït la empremta hí-

drica i mediambiental.
Tal i com s’explica a la memòria
de presentació, amb esta iniciativa, es pretén conscienciar a la
població del que mengem i de la
importància no només de dur una
alimentació saludable sinó també de, en la mesura de les nostres
possibilitats, tractar de reduir les
emissions de CO2.
El projecte de cuina contra el canvi climàtic està finançat per la Diputació de València i recolzat pel
departament de Salut Pública de
la Generalitat Valenciana i, a més
d’estos punts de l’Horta Nord, ja
s’està implementant en la zona del
Baix Llobregat (Barcelona) i en
Lleida.

Godella torna a exposar els seus
productes al mercat ‘De l’Horta
a la plaça’ de València
L’Ajuntament de Godella va
estar present, per tercer any consecutiu, al mercat de producció agrícola de proximitat ‘De l’horta a la
plaça’, que va tindre lloc el darrer
diumenge 27 de gener a la plaça de
l’Ajuntament de València.
El consistori godellenc va muntar
una parada informativa per donar
a conèixer el seu mercat de venda directa, que es celebra tots els
dissabtes de matí a la plaça de
l’Ermita, i també altres projectes
de desenvolupament rural posats
en marxa al municipi. A més, es
va repartir el calendari de fruites
i verdures de temporada elaborat
per l’Ajuntament de Godella.
Junt a este stand, també exposaren
els seus productes de proximitats
els llauradors i llauradores que
cada dissabte participen al mercat
de Godella, així com els xics i xiques de l’associació La Dinamo.
Un mercat que, any rere any, es
consolida i reuneix una gran quantitat de participants i visitants al

centre de València. Les fruites i les
verdures collides a l’horta són les
vertaderes protagonistes en un bon
exercici de promoció de l’agricultura valenciana.
El mercat ‘De l’Horta a la plaça’
va comptar, a més, amb una amplíssima programació cultural i
d’oci per a tots els públics. Tallers
infantils, actuacions teatrals i musicals, presentacions de llibres o
degustació de plats elaborats amb
els productes de l’horta foren algunes de les iniciatives que es van
dur a terme dins d’un mercat que
es continua consolidant com una
alternativa d’èxit en la ciutat de
València.
Cal ressaltar que, moltes de les
parades que vam poder vore a València ja participen cada dissabte
al mercat de venda directa de Godella, en el qual es promociona la
venda i el consum de productes de
proximitat, elaborats molts d’ells
amb tècniques d’agricultura ecològica.

La parada de l’Ajuntament de Godella, al mercat de València.

El Consell Agrari parla del nou sistema de recàrrega d’aigua i de Sant Isidre
El Consell Agrari de Godella es
va reunir el darrer 6 de març per
tractar diversos temes, com ara el
nou sistema d’abastiment d’aigua
per a reg, la reparació dels camins
rurals, la programació de la setmana de l’agricultura, o una moció
prevista per al proper ple de març.
En primer lloc, es va parlar del
punt de càrrega d’aigua d’ús agrícola que habilitarà, pròximament
l’Ajuntament en l’espai de l’antiga depuradora. D’aquesta manera
es pretén facilitar als llauradors i
llauradores el compliment del RD
1311/2012, de 14 de setembre, pel
qual s’estableix el marc d’actuació
per aconseguir un ús sostenible
dels productes fitosanitaris, que
bim

Godella

prohibeix omplir els dipòsits dels
equips d’aplicació de fitosanitaris
directament des dels pous o punts
d’emmagatzematge d’aigua, ni
tampoc des d’un llit d’aigua.
Per habilitar aquest punt de recàrrega d’aigua, s’ampliarà prèviament la xarxa d’aigua potable des
de l’escorxador fins a l’entrada a
la parcel·la de l’antiga depuradora.
Cal assenyalar que només podran
carregar aigua aquelles persones
llauradores acreditades.
D’altra banda, es va donar compte dels camins rurals que l’Ajuntament té previst arreglar durant
els propers mesos: la millora de
l’últim tram del camí del Roll d’en
Ferrís, l’adequació de la intersecció del camí de l’escorxador i el de
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la Coheteria per a què els vehicles
giren amb major facilitat, i el camí
del Mig, entre d’altres.
També es va debatre sobre la moció rebuda des de la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia, a la qual
Godella està adherida, i que es va
presentar a la sessió plenària de
l’Ajuntament del mes de març.
Esta moció insta a tots els grups
parlamentaris del Congrés dels
Diputats a donar suport a la proposició de llei per a la protecció dels
sòls d’alt valor agrícola i d’interès
agrari.
Altre dels temes que es va posar
damunt la taula fou la possible
aprovació de la modificació del
PGOU de Godella. Les persones
llauradores exposaren les seues

postures sobre, en cas d’aprovar-s’hi, en què voldrien invertir
els diners del programa d’ús públic sostenible en aquest espai:
millora de camins, millora dels
regadius històrics, etc.
Per últim, es va fixar la programació de la setmana de l’agricultura,
que es celebrarà de l’11 al 17 de
maig en torn a la festivitat de Sant
Isidre llaurador. Com sempre, el
museu agrari, ubicat a la torreta
dels Boïls, obrirà les seues portes
per rebre les visites d’escolars i
de tots aquells veïns i veïnes que
vulguen apropar-se. L’horari serà
d’11 a 14 h i de 16:30 a 20 h el
dissabte 11 i diumenge 12, i durant
tota la setmana posterior de 16:30
a 20 h (per al públic en general) i

de 10 a 13 h (per escoles i associacions amb cita prèvia a través del
mail agricultura@godella.es).
El dinar de germanor de les persones llauradores serà el dissabte 11
a les 14 h a l’antic escorxador. El
diumenge 12 tindrà lloc una passejada en carro per l’horta de Godella, activitat gratuïta per a tots els
públics. El dimarts 14 es celebrarà
un seminari de malherbologia. I,
finalment, el dimecres 15, dia de
Sant Isidre, es farà el tradicional
volteig de campanes i disparada de
salves a les 12 h, i el vi d’honor i la
duta del sant des de la plaça Santa Magdalena Sofia fins l’església
Sant Bertomeu a partir de les 19 h.

Agricultura

3

Medi Ambient
Es presenta
al CUMA el
projecte per
acondicionar
la Devesa
El projecte d’obres per a condicionar els accesos al parc de la Devesa i poder obrir les seues portes
pròximament es va presentar a la
reunió del Consell sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA)
celebrada el darrer 8 de gener a
l’Ajuntament de Godella.
Es tracta en realitat d’una intervenció mínima que facilitarà l’accés a
5.600 m2 del total dels 16.702,54
m² que són propietat de l’Ajuntament. En esta primera zona, es
condicionarà l’accés de la porta
principal per a vianants i també
per a un vehicle de manteniment.
A més, es netejarà la zona arbrada i es condicionaran els camins.
D’altra banda, on estava l’antiga
pista de patinatge es col·locarà
una xicoteta instal·lació esportiva,
i es posaran bancs i fonts.
Esta intervenció, finançada amb
una ajuda de la Diputació de València, no trastocarà la fisonomia
del parc.

Rates penades
per a previndre
plagues

Godella celebra el Dia de
l’Arbre plantant 200
exemplars d’arbres i arbustos
enguany, la devesa va obrir les seues portes amb motiu d’esta plantació
dia de l’arbre

La regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Godella va celebrar, un any més, el Dia de l’Arbre de la Comunitat Valenciana.
Enguany, com a novetat, es va
realitzar en el parc de la Devesa,
que el dissabte 2 de febrer va obrir
les seues portes amb motiu d’esta
plantació.
Abans, però, el dijous 31 de gener,
es realitzà una altra activitat en la
que participarà l’alumnat de l’IES
Federica Montseny, plantant arbres a la zona de darrere del camp
de futbol, junt al pas subterrani de
la carretera.
En total, entre un i altre dia, es
plantaren uns 200 exemplars
d’espècies pròpies de les deveses
mediterrànies com el llentiscle, el
xiprer o el pi pinyoner. Enguany,
l’adquisició d’estos arbres s’ha fet
amb fons propis de l’Ajuntament.

Un dia en que no només es contribueix a fer dels carrers i jardins
espais més agradables per als veïns i veïnes de Godella, sinó que,
al mateix temps, s’ajuda a millorar
la qualitat ambiental i es mantenen
i es recuperen les espècies singulars i els ecosistemes específics del
nostre entorn.

Més plantacions

Estes plantacions que es realitzaran durant el Dia de l’Arbre es sumen a les que recentment ja s’han
fet des de la regidoria de Medi
Ambient de Godella.
En concret, s’han plantat tres moreres i més de cent arbustos de pittosporum al parc Cervantes, cinc
moreres a la plaça de Dalt, vint-icinc xiprers darrere de la porteria
del poliesportiu, quinze xiprers al
carrer Tramuntana, deu xiprers al
parc de la carretera de Rocafort,

vint-i-cinc xiprers al polígon, tres
plataners al carrer Ramón i Cajal,
un plataner junt a l’antic escorxador, dos moreres al parc de Santa
Teresa, un xiprer lambertiana al
carrer Mare Carlota de Santa Teresa, dos llimeres al carrer Pensament, una morera i un cercis al
carrer Vila Blanca, un prunus al
carreró de l’Ajuntament, una morera i un prunus a l’eixida del túnel del poliesportiu, un prunus al
carrer Cervantes, quatre moreres
i quatre grevilleas al carrer Sant
Antoni, tres freixes en la plaça Comunitat i tres bahuinias en la plaça
Diputació.
També s’han realitzat els treballs
de destoconat (llevar el tronc
dels arbres talats) en la pujada a
l’Ermita, i s’han plantat diversos
exemplars de plantes i flors (dimorphoteques, viburnum lucidum,
euriops, etc.) a la rodona de la

carretera de Rocafort, així com altres arbustos a la plaça del Doctor
Valls, i als jardins del carrer Santa
Teresa. A més, s’han podat les palmeres dels Jardins de Vila Eugènia, una tasca que era necessària ja
des de feia temps.
D’altra banda, des de l’àrea de
Medi Ambient informen que els
tretze exemplars d’oliveres trasplantats front al pavelló municipal
i al carrer Dàlies creixen en perfecte estat. Cal recordar que la decisió de canviar la ubicació d’estos arbres va partir de l’empresa
propietària de la parcel·la ubicada
al carrer Ermita Nova nº 6 i encarregada de construir els 25 habitatges allí projectats, i es va realitzar
«d’acord amb la legalitat vigent»,
com assenyalen fonts municipals.
El consistori i la propietat arribaren a un acord per reubicar estos
exemplars a dos zones públiques.

L’Ajuntament de Godella està
estudiant la possibilitat d’instal·lar
caixes niu de rates penades per a la
prevenció i el control de mosquits
i plagues.
Estes caixes es preveu que es col·
loquen en els següents llocs de
titularitat municipal: Ajuntament,
conservatori de música, antic escorxador, Vila Teresita, Xicranda,
poliesportiu, pavelló, CEIP El
Barranquet, CEIP Cervantes, parc
Clot de Barrabàs, edifici de la societat Amics del Bonsai, parc de la
Devesa, parc de la plaça Dr. Valls,
cementeri i parc del carrer Santa
Teresa.

En juny,
Setmana del
Medi Ambient
La primera setmana de juny es
celebrarà a Godella la setmana del
Medi Ambient. Tota la programació, amb les activitats i els horaris
previstos, es podran trobar a la pàgina web municipal.
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Dalt, les persones voluntàries en el parc de la Devesa durant el Dia de l’Arbre. Baix, alguns dels exemplars de nova plantació.
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Texlimca lliura 2.265€ al
Casal de la Pau per la roba
arreplegada en 2018

L’Ecoparc
mòbil visitarà
Godella una
vegada al mes

en 2018 s’han arreplegat un total de 22.650 quilos, un 10,5% més que en 2017
texlimca

L’empresa Texlimca, encarregada
de la recollida de roba i calçat utilitzat a Godella, ha lliurat hui un
taló per valor de 2.265€ a l’associació Casal de la Pau. En l’acte han
estat presents Juan Carlos Aranda en representació de Texlimca,
José Antonio Bargues del Casal
de la Pau, el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, Fernando
Oliveros, i l’alcaldessa i regidora
d’Agricultura, Eva Sanchis.
El Casal de la Pau és una associació que ajuda a reinserir-se a
aquelles persones que han eixit de
presó. El seu fundador, José Antonio Bargues, ha explicat que actualment l’associació té moltes necessitats i molt urgents, però que
enguany els diners rebuts es destinaran a millorar l’atenció de les
persones amb malalties mentals.
Com cada any, l’empresa Texlimca destina 10 cèntims d’euro per
cada quilo de roba i calçat arreplegats, i en l’exercici de 2018 s’han
arreplegat un total de 22.650 quilos. Esta xifra suposa un 10,5%
més que en 2017, que es registraren 20.864 kg. Els quasi 2.100€ de
l’any passat es destinaren a l’associació Càritas Interparroquial.
En 2016, el donatiu va ascendir

L’Ecoparc mòbil, en una de les
seues anteriors visites a Godella.

Juan Carlos Aranda (Texlimca), lliurant el xec a José Antonio Bargues (Casal de la Pau).

a 2.272,90€ a benefici de la Plataforma de Solidaritat Ciutadana
de Godella. I en 2015 es lliuraren
2.157€ al Casal de la Pau.
Este darrer 2018, la mitja de roba
utilitzada donada per habitant ha
estat de 1,90 kg a l’any. Actualment, Texlimca té a Godella nou
contenidors de roba. Acaba d’instal·lar -se un nou al carrer Sagrat
Cor i s’estan fent les gestions

oportunes per posar-ne un més a la
zona de Campolivar.
Gràcies a esta acció, els veïns i veïnes de Godella ajuden a donar ús
a eixa roba que tenen a les seues
cases i que ja no utilitzen. Les famílies més desfavorides es poden
beneficiar de les peces de vestir
que encara són servibles. Les que
no, s’utilitzen per a l’elaboració de
roba nova, draps, encoixinats, etc.

A més, es contribueix a millorar
el medi ambient i a ajudar, amb la
donació econòmica de Texlimca,
a entitats socials del nostre poble.
Per tals raons és molt important
que la ciutadania siga conscient
de la importància de reciclar, no
només plàstic, cartó i vidre, sinó
també les deixalles tèxtils, ja que
es poden reutilitzar en aproximadament el 90% dels casos.

Es recullen 9 tones de roba usada al contenidor Cáritas durant 2018

Un dels contenidors de Càritas Interparroquial, ubicat en el carrer
Abadia, just darrer de l’església.
bim
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El projecte Arropa Valencia,
de Cáritas diocesana de València,
ha finalitzat l’exercici de 2018
amb la recollida de 3.140 tones de
roba usada en els 445 contenidors
repartits entre les 118 poblacions
en què està present este programa
en la província de València i nord
d’Alacant. D’este total, 8.923 quilos de roba pertanyen al contenidor del carrer Abadia de Godella.
Unes dades que confirmen el creixement del 18% en els últims cinc
anys. Un creixement que es deu a
la gran implicació per part de tota
la ciutadania, que reconeix implícitament la tasca que Cáritas realitza ajudant als més necessitats.
La recollida, selecció i venda
d’aquesta roba, al costat de la d’altres diòcesis, ha permés donar tre-

ball a València, l’any 2018, a cinquanta sis operaris del col·lectiu
de persones en risc d’exclusió social, entre les empreses Abrigalla
València i Koopera Mediterrània.
De manera addicional al programa de recollida de roba, Càritas
España va traure en abril de 2018
el programa Moda RE, com una
aposta per la integració social,
l’economia circular i la sostenibilitat mediambiental. Aquest programa té com a objectius generar
ocupació social en el territori,
dignificar el lliurament de roba,
millorar els ràtios de reutilització
de la roba i el reciclatge tèxtil, impulsar la participació social, vendre roba de segona mà a bon preu,
controlar la destinació ètica de les
peces i cuidar el medi ambient.

A partir del mes d’abril, l’Ecoparc Mòbil de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus
(EMTRE) visitarà Godella una
vegada al mes. S’atendrà així la
petició que molts veïns han fet a
l’Ajuntament, sol·licitant un espai
per dipositar aquells residus d’origen domèstic que per la seua naturalesa no han de ser dipositats als
contenidors convencionals.
Aquest Ecoparc mòbil s’instal·larà en c/ Ramon i Cajal (just front
el poliesportiu) i estarà obert en
horari de matí i de vesprada. La
primera visita d’este mes és des
del 4 al 6 d’abril. Per al que resta de l’any, seguiran les següents
dates: del 9 a l’11 de maig, del 3
al 5 de juny, del 9 al’11 de setembre, del 3 al 5 d’octubre, del 4 al
6 de novembre, i del 28 al 30 de
novembre.
Els ecoparcs mòbils són espais on
es poden portar gratuïtament els
residus que no tenen cabuda en
els contenidors tradicionals, amb
la finalitat de facilitar i garantir la
seua adequada gestió. Aquests són
traslladats a unes plantes de reciclatge on molts dels seus components es recuperen.
Gràcies a aquesta iniciativa de
l’EMTRE, durant uns dies la ciutadania podrà dipositar-hi els residus domèstics especials, com piles
alcalines i de botó, radiografies,
termòmetres, càpsules de cafè,
aerosols, oli de motor i de cuina, xicotets aparells electrònics,
tubs fluorescents, cartutxos d’impressora, bateries, tòners, joguets
elèctrics, trastos de xicotet volum, pintures, dissolvents, DVD/
CD, telèfons mòbils i carregadors,
roba i sabates, pantalles de plasma
o LCD, i cintes magnètiques. No
s’admetran residus voluminosos
ni enderrocs (que s’hauran de gestionar als ecoparcs fixos), residus
orgànics domiciliaris, pneumàtics,
residus infecciosos, medicaments,
residus radioactius, materials amb
fibra de vidre ni materials amb fibrociment.
Medi Ambient
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Duna ens porta
les distintes
músiques del
món
El centre d’art Vila Eugènia de
Godella va acollir el diumenge 7
d’abril el concert de músiques del
món de Duna.
Este projecte va néixer dels anhels
de dos músics valencians: Elma
Sambeat (cantant) i Eduard Navarro (multi-instrumentista). Junts
tracen un terreny comú de creacions i arranjaments de músiques
tradicionals mediterrànies, involucrant en el projecte les seues influències i cerques personals.
L’ensemble ho formen a més, Edu
Navarro, fill d’Eduard i violinista,
i altres músics de trajectòries afins
com Jaume Pallardó i Eva Domingo.
Tots junts interpreten una col·lecció de peces originals i melodies
tradicionals que fusionen les cançons populars mediterrànies, el
seu imaginari musical evoca cançoners d’Espanya, Castella i Catalunya, Occitània, Itàlia, Bulgària,
Bòsnia i Hercegovina, o Turquia
entre d’altres...
Mitjançant instruments històrics i
tradicionals es troba un so comú
que fa possible el diàleg més sentit
entre mons aparentment allunyats
per un mar.
Una rica i diversa cultura popular
que encara roman en els pobles del
Mediterrani, els orígens de la qual
es perden en la nit dels temps...
El grup s’acosta d’una manera
molt personal a les músiques del
món, l’historicisme i el folk, Duna
fa seua la música d’aquestes tradicions i l’embelleix a la seua manera.
Una gran oportunitat per conèixer
de més a prop músiques tradicionals de distintes parts del món.
Font: www.dunaensemble.com

El 25 de maig,
IV edició del
Concert de
Concerts
El dissabte 25 de maig a les 20
h, el centre teatre Capitolio de Godella acollirà la quarta edició del
Concert de Concerts.
L’orquestra del Casino Musical
de Godella, dirigida per Pilar Mor
Caballero, protagonitzarà este
concert de música de cambra que
compleix quatre anys i que, a poc
a poc, s’ha anat consolidat dins de
l’agenda cultural de Godella.
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La setena edició del Gothejazz,
del 27 al 30 de juny a Godella
Quatre dies del millor jazz als jardins del centre d’art vila eugènia
gothejazz 2019

El Gothejazz, el festival de jazz
que cada any acull a Godella alguns dels artistes més destacats
d’este estil musical, ja té dates i
noms confirmats per a la seua setena edició. Serà del 27 al 30 de
juny i enguany es comptarà amb
la presència de Les Femme, Le
Dancing Pepa Swing Band, David
Pastor, Noa Lur i, com sempre, de
la Big Band del Casino Musical de
Godella.

Les Femme. Dijous 27 de
juny, a les 22:30 h a la sala de
Vila Eugènia

Este grup de nova formació valencià-eivissenca està protagonitzat
per quatre dones: Anna Moreno
(flauta travessera), Elvira Ramón
(piano), Joana Sales (contrabaix)
i Àngela Pozuelo (bateria), totes
elles amb un destacat currículum
pel que fa a la seua formació musical. Les Femmes van néixer sota el
paraigua de la productora Just4You
Music, i destaquen per un particular estil de fusió de jazz i música
clàssica amb una gran qualitat. A
Godella presentaran el seu treball
‘More than jazz’, i interpretaran la
Suite nº 1 per a flauta i piano Jazz
Trio de Claude Bolling.

Le Dancing Pepa Swing
Band. Divendres 28 de juny,
a les 22:30 h en els jardins de
Vila Eugènia

Eduard Marquina, Fede Crespo,
José Reillo, Joan Saldaña, Javi
Pérez i Paco Soler són una selecció d’all stars de la nova jazzmen
del panorama actual i, per suposat,
els integrants del grup valencià Le
Dancing Pepa Swing Band. El seu
swing ens trasllada als clubs dels
anys 30, i l’energia de les seues
cançons ens posarà el ritme al cos.
El grup destaca per una gran versatilitat en el seu repertori, i s’ha
consolidat com una de les millors
bandes de swing a nivell internacional. Tant és així, que han assistit a importants festivals arran del
món.

David Pastor. Film Sessions.
Dissabte 29 de juny a les 22:30
h en els jardins de Vila Eugènia
El trompetista David Pastor no
vindrà sol a Godella. Li acom-

panyaran Francesc Capella (piano), Tom Warburton (contrabaix)
i Josep Cordobés (bateria). Este
quartet, que es forma sota el nom
de Film Sessions, transforma les
melodies de bandes sonores que
formen part de la memòria cinematogràfica col·lectiva per oferir
un espectacle en que connectarem
amb l’essència de la música.
Entre els títols de pel·lícules emblemàtiques que sonaran destaquen ‘Chinatown’, ‘Breakfast at
Tiffany’s’, ‘Black Orpheus’ o ‘Saturday night fever’, entre d’altres.

Noa Lur. Jazz for Children.
Diumenge 30 de juny, a les
12:00 h en els jardins de Vila
Eugènia

Com ja és habitual, tindrem al
Gothejazz un espai dedicat al públic infantil. En esta ocasió, Noa
Lur (veu) ens porta el seu espectacle Jazz for Children, acompanyada de Jorge Fontecha (veu),
Jorge Castañeda (piano i teclat),
Ricardo Alonso (baix), Mauricio
Gómez (saxo), David Fernández
(bateria) i Tony Pereyra (guitarra).
Interpretaran un repertori molt divertit i conegut pel públic infantil,
amb cançons de pel·lícules com
‘Aladdín’, ‘Frozen’ o ‘Gru’, en
estàndards de jazz fusionats amb
motius de videojocs com Mario
Bross.

Big Band del Casino Musical
de Godella. Diumenge 30 de
juny a les 20:30 h en els jardins de Vila Eugènia

Com ja es tradició, la big band
del Casino Musical de Godella,
dirigida per Manolo Valls, tancarà el festival amb un monogràfic
amb temes de José Luis Granell,
el seu saxo alt lead. Esta formació,
que el darrer mes de novembre va
complir 6 anys, és una de les més
destacades del panorama jazzístic valencià. I, com no podia ser
d’una altra manera, sempre és un
gran honor comptar amb ells per
posar punt i final al nostre festival
de jazz.
Per a més informació sobre el festival, podeu consultar la pàgina de
Facebook. Les entrades es posaran
pròximament a la venda a la web
http://agendagodella.com/

De dalt a baix: Les Femme, Le Dancing Pepa Swing Band, David
Pastor, Jazz for Children i la Big Band del Casino Musical.
Primer trimestre de 2019
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Mir Belenguer i José Serra
conquereixen Vila Eugènia
repassem les dos últimes exposicions de pintura que hem vist a godella
exposicions

Imatges de les exposicions de Belenguer i Serra en Vila Eugènia.
bim

Godella

Primer trimestre de 2019

Dos exposicions de dos grans artistes van ser les protagonistes
del panorama cultural a Godella
durant els darrers mesos, omplint
amb quadres d’excepcional qualitat les parets de Vila Eugènia.
Primerament, durant el mes de febrer, vam poder assistir a la mostra
de Francisco Mir Belenguer, que
baix el títol ‘Una vida de pintor autodidacta’ feia un repàs als més de
60 anys de trajectòria d’este gran
pintor que s’ha fet a sí mateix. Els
visitants tingueren l’oportunitat de
conèixer el treball d’este artista de
Benimàmet (València) que ha guanyat la gran majoria de premis de
pintura d’esta comunitat.
Entre els seus guardons trobem el
primer premi provincial de Burjassot i el primer premi ‘Goerlich
Miquel’ d’aquarel·la (1958), el
primer premi del III Certamen Nacional de Saló de la Tardor de la
caixa d’estalvis de Sagunt (1973),
el primer premi del V Concurs Vila
de Paterna (1975), el primer premi
del VIII Concurs Nacional José de
Ribera de Xàtiva (1976), el primer
premi ‘Jacomart’ del IV Saló de
Primavera de la Caixa d’Estalvis
de València (1977), la nominació
entre les deu millors obres per al
premi de Belles Arts de Madrid
(1978) o la Medalla d’Honor del
premi BMW de Madrid (1991),
entre d’altres.
Una bona manera de conèixer l’autor i la seua obra la trobem en les
paraules del crític Mario Antolín:
«Mir Belenguer és un gran pintor
adscrit al més pur estil realista, al
que ha arribat després d’una lenta
recerca de la seua pròpia personalitat creadora. Sap trobar l’autenticitat ‘dramàtica’ sense convertir
el seu poema en ‘pamflet’. El seu
sorprenent domini del dibuix, la
sobrietat buscada de l’ús del color,
el seu rebuig de tot efectisme, la
suau i freda matisació de la llum i
el sotmetiment del pintor a una realitat, no inventada, eleven l’obra
de Mir Belenguer a la categoria
dels més destacats pintors realistes
del panorama pictòric espanyol».
D’altra banda, el mes de març fou
el mes de José Serra, que també
ens va mostrar alguns dels seus
millors quadres a través d’una
exposició retrospectiva de tota
la seua trajectòria. Esta mostra,
de títol ‘Retrospectiva. Del cos-

tumbrisme a l’abstracte’, estava
comissionada per Moisés Alcañiz
i fou un reflex de l’ampli ventall
de temes que ha treballat el pintor,
des dels retrats figuratius i conceptuals als paisatges.
Segons afirma el crític C. Roca,
José Serra «concedeix protagonisme a la composició, a la divisió entre cel i terra, amb la precisa anotació, o contrapunt, d’uns arbres o
d’un poble a la llunyania, quasi en
l’infinit. S’esplaia en el color, extravertit, brillant en la lluminositat
del cel, relatant suaus postes de
sol, sempre en solucions cromàtiques de continguda valentia, que
contrasten amb l’austeritat cromàtica de la terra. Són paisatges
reals, consignats des del respecte,
atrapada l’atmosfera, establida la
profunditat, marcat l’espai, amb
els quals Serra Estellés fa gala de
la seua qualitat pictòrica».
Moltes de les persones que visitaren l’exposició es pararen a delectar-se amb un quadre ben conegut
pels veïns i veïnes de Godella,
aquell que també penja al hall del
centre cultural Xicranda i que ens
transporta a la infantessa de l’artista, en la seua etapa escolar.
No és el primer cop que Serra
exposava a Godella. Ho havia fet
abans en nombroses ocasions:
Ajuntament (1980), Casino Musical (1983) i Casa de la Cultura
(1985). Els seus quadres també
han estat presents en exposicions
monogràfiques de Sagunt, Barcelona i València, entre altres, i formen part de les col·leccions d’institucions com la Delegació del
Govern i la Delegació d’Hisenda
de València, o els Ajuntaments de
Godella, Rocafort o Quart de Poblet, per citar alguns.
José Serra ha estat un pintor amplament reconegut durant tota la
seua trajectòria.
Entre els guardons rebuts destaca
el primer premi de la Bienal Nacional Ignacio Pinazo en 1984.
Amés, va estar seleccionat en
2005 per a la segona trobada de la
biennal d’art en València.
Un vertader luxe poder gaudir de
la pintura d’estos dos gran artistes
a Godella. Però no seran els únics
que passen pel centre d’art Vila
Eugènia.
A partir d’abril, preneu bona atenció al calendari d’exposicions.

Noves
exposicions a
Vila Eugènia i
Xicranda
La programació cultural no
dóna treva a Godella, especialment
pel que fa a les dos sales d’exposicions, el centre d’art Vila Eugènia
i el centre cultural Xicranda, que
estaran en ple funcionament durant els propers mesos.

Vila Eugènia

Abril serà el mes de Josep Ferriol, que ens portarà la seua mostra
‘Des del negre fum’, del 5 al 21
d’este mes. El reconegut artista
godellenc torna a l’escena després
de 8 anys sense exposar de manera individual. No obstant, els seus
treballs són de sobra coneguts pel
públic del municipi, ja que ha participat i liderat les últimes edicions de l’exposició conjunta ‘Espai
Propi’. La inauguració de la mostra serà el divendres 5 d’abril a les
20 h.
Entre el 26 d’abril i el 26 de maig
tindrem una mostra retrospectiva
que repassarà la trajectòria de Fèlix
Bimbo Galvez (Poble Nou 1934Godella 2011). Esta exposició, que
s’inaugurarà el divendres 26 a les
19:30 h, inclourà aquarel·les, olis i
ceràmica a l’aigua. De la seua obra
destaca el mural que penja de les
parets de l’Ajuntament i que va ser
donat per la seua dona Carmen Alberola, recentment morta.
L’última exposició abans de l’aturada de l’estiu serà la que tindrà
lloc entre el 14 de juny i el 28 de
juliol, amb motiu del 200 aniversari de la banda del Casino Musical.
Des d’esta societat han preparat un
ampli programa per a este aniversari tan especial, que es presentarà
el divendres 14 de juny a les 19:30
h, en l’acte d’inauguració de l’exposició. Es tracta d’una mostra
comissariada per Josep Ferriol i
que versarà al voltant de la música
gràcies a les propostes plàstiques
realitzades per a l’ocasió d’un total
de 25 artistes.

Xicranda

Pel que fa al centre cultural Xicranda, tindrem quatre exposicions d’ací a estiu. La primera
d’elles serà la de Fina Fontané,
entre el 25 de març i el 14 d’abril.
Després, entre el 13 i el 24 de maig
s’exposaran els treballs de l’alumnat de Batxillerat Artístic del col·
legi Sagrat Cor. Del 27 al 31 de
maig serà el torn per als treballs
del projecte de Frida Kahlo, dels
xiquets i xiquetes del CEIP El Barranquet. I, per últim, entre el 3 i el
7 de juny tindrem una mostra per
commemorar el 25 aniversari del
Cor de la Vila.
Cultura
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Documental
sobre la cara
oculta de la
nostra orxata
El proper divendres 31 de maig
a les 19 h es projectarà al centre
d’art Vila Eugènia el documental
‘Mousso Faso. La patria de las
mujeres integras’, programat des
de l’associació A Cada Lluna.
Es tracta d’un documental que
revela les pràctiques abusives de
l’orxata valenciana que les grans
empreses no volen que es difonguen. A través de diversos testimonis, es denuncia les suposades
pràctiques abusives que una empresa valenciana està duguent a
terme a Àfrica.
Les dones treballadores cobren un
euro i mig per jornades laborals de
fins a 12 hores en condicions infrahumanes.

Tornen a
Godella les
millors pelis
d’estrena
El millor cinema d’estrena torna al Capitolio després dels actes
fallers. Durant el mes d’abril, tindrem cine els dies 7, 12, 13, 14,
18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 i 29. Com
sempre, preus populars (només
4€) i oferta en entrades i roses.
La programació completa es pot
consultar en la pàgina de Facebook: www.facebook.com/cinecapitoliogodella/

Música i festa per a tota la
família al Sona Baixet Fest(a)
el festival familiar de lacasacalba vingué per segon any seguit a godella

Algunes de les imatges que va deixar la jornada, amb l’actuació de Pau Riba posant el fi a la festa.

sona baixet

Per segon any LaCasaCalba va
apropar el seu festival familiar a
Godella amb un fum d’activitats
per a gaudir menuts i grans. Fou
el darrer diumenge 31 de març al
centre d’art Vila, amb distintes disciplines d’arts escèniques i plàstiques al voltant de la música en un
entorn familiar.

L’escenari va acollir les actuacions
com les de Pau Riba, el llegendari
artista que ens presentà un espectacle adreçat als més menuts de
la casa, amb les peces, cantades i
recitades, més jogasseres del seu
bast repertori.
El polifacètic Pepino Pascual és
només un home però de vegades
en semblen molts i ens va sorprendre amb ‘Souvenir Orquestra’ on

Grans i majors, contra els seus monstres

El teatre Capitolio va presentar una gran entrada per gaudir del musical ‘Yo mataré
miedos por ti’, basat en el llibre infantil ‘Yo mataré monstruos por ti’ de Santi Balmes
amb il·lustracions de Lyona. Ens conta la història de Martina, una xiqueta que no vol
quedar-se sola per les nits, perquè té por al món de monstres. Al mateix temps Anitram viu amb els seus pares, monstres també, i té por dels humans, als que considera
destructors, envejosos i incivilitzats. Juntes descobreixen que esforçant-se a conèixer
allò desconegut la por desapareix, i és més fàcil comprendre el món que ens envolta.
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s’ajudà d’un munt d’instruments
de diferents tipus i procedències
per crear el seu espectacle.
La màgia va vindre a càrrec del
Mag Wendo qui proposà un espectacle on va comptar amb la col·
laboració del públic, amb fortes
dosis d’humor. La Cia. Elisa M.
Matallín presentà ‘Històries de ratolins’ on amb l’ajuda d’una bibliotecària un ratolí de camp visqué

mil aventures.
El fil conductor del festival va
vindre de la mà de El Triangulista, que presentà les actuacions, a
més de la ‘Minidisco’ on els vinils recobraren vida per amenitzar
l’estada. I tot això en un entorn de
luxe com és el centre Vila Eugènia
de Godella on s’instal·laren jocs
populars i tallers d’art a la planta
baixa degut a la pluja.

Rodamons Teatre presenta el seu nou disc

La companyia Rodamons Teatre va presentar el seu nou disc, ‘EmocioAnant’, al teatre Capitolio de Godella, oferint un divertit espectacle per a xiquetes i xiquets i pares
i mares. ‘EmocioAnant’ conta i canta algunes de les emocions que ens acompanyen
en aquest viatge que és la vida. Música i elements visuals predominen en este últim
treball d’una companyia que va néixer en l’any 1996, sempre amb les premisses de la
imaginació, el desig, l’ànim i el gust pel treball ben fet, valors que es veuen reflectits
en la seua trajectòria.
Primer trimestre de 2019
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Gran ambient al tercer sarau
d’hivern del grup de danses
enguany hi hagué un taller per aprendre ball solt com a prèvia al sarau
sarau d’hivern

Una gran quantitat de persones van ballar a la plaça de l’església.

El Casino, amb Médicos sin Fronteras

A finals de febrer es va celebrar al teatre Capitolio el concert solidari del Casino
Musical de Godella a benefici de Médicos sin Fronteras. El preu de l’entrada consistia
en un donatiu de 10€, i els 3.060€ recaptats foren destinats íntegrament per ajudar a
esta associació sense ànim de lucre. El concert va estar interpretat pel cor i l’orquestra
del Casino, amb la col·laboració de la soprano Consuelo Gómez, el tenor Juan Fran
Lluch i el baríton José Espí. En nom de l’associació musical i de l’ONG van agrair la
presència i solidaritat del veïnat de Godella.
bim
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El grup de danses El Poblet va
organitzar, per tercer any consecutiu, el sarau d’hivern, una iniciativa que creix en nombre de participants i que ajuda a difondre la
nostra música i balls tradicionals.
La plaça de l’església de Godella
va presentar un magnífic ambient
per acollir, a ritme de guitarres
i bandúrries, a totes les veïnes i
veïns del municipi que vulgueren
participar d’esta festa.
Hi hagué, primerament, un taller
de ball solt per aprendre alguns
passos bàsics. I, després, el tradicional sarau amb la col·laboració
d’algunes de les millors veus del
nostre municipi, com és el cas de
Teresa Segarra, Tatiana Prades,
Apa o Noelia Llorens.
Els versaors i cantaors van ser
protagonistes, junt amb totes les
persones que s’animaren a ballar,
d’una matinal festiva en què ens
respectà l’amenaça de pluja.
Des del grup de danses El Poblet
de Godella es van mostrar molt
satisfets amb la bona acollida que
va tindre el sarau d’hivern, una
magnífica ocasió per apropar-se
de ben a prop a la nostra història
i delectar-se amb la bellesa i la
bona energia que transmet la música tradicional valenciana, encara
hui molt viva gràcies a col·lectius
com aquest.

El 13 d’abril,
concert solidari
amb l’agrupació
de Patraix
El proper dissabte 13 d’abril, el
teatre Capitolio acollirà el concert
solidari de l’agrupació musical
de Patraix a favor de l’associació
Amics de Don Ursi i El Bañado.
L’entrada, un donatiu de 3€, anirà destinat a ajudar a esta ONG.
L’agrupació de Patraix ja va actuar
a Nadal a Godella, i també per una
bona causa, ajudar a la Plataforma
de Solidaritat Ciutadana.

Del 16 al 28 de
juliol, XI edició
del Música de
Cambra
Entre el 16 i el 28 de juliol,
Godella acollirà, com cada any, el
Festival de Música de Cambra.
Un festival referent que l’any
passat va celebrar el seu dècim
aniversari i que reunirà, com és
habitual, algunes de les millors
formacions d’este gènere musical,
artistes solistes i joves promeses.
Tot això sota la coordinació del
director del festival, el godellenc
Joan Enric Lluna, que també ens
delectarà amb el seu clarinet.
La informació sobre els artistes
convidats i els horaris la podreu
trobar més endavant a la web de
l’Ajuntament i a la web oficial del
festival: musicacambragodella.es

4 i 5 de maig, concurs de Gerard Collins

El proper cap de setmana del 4 i 5 de maig tindrà lloc una nova edició del concurs
de dansa organitzat per la jove companyia Gerard Collins. Entre totes les activitats que
l’Associació realitza, aquesta trobada és sens dubte, una de les més esperades, especialment per part dels joves que troben en la companyia un magnífic trampolí per a la
seua formació i trajectòria. Tant és així que en les edicions anteriors d’este certamen,
el nombre de beques atorgades entre les de formació i estudi, i les de residència en
companyies, superà les 830 beques.
Cultura
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El 12 de maig,
nova edició del
Godejam
Una nova edició del Godejam
Graffiti, el festival de cultura urbana de Godella recolzat per les regidories de Joventut i Cultura, es
celebrarà el diumenge 12 de maig
junt a la paret de la Colònia de
Sant Vicent del carrer Sant Antoni
(al costat de l’estació de metro).
Aquesta iniciativa compleix cinc
anys -quatre des que està impulsada per l’Ajuntament- i durant este
temps ha congregat en el municipi
a grans noms d’aquest art urbà,
com ara Bomba, Zazza, Elrond,
Close, Keoni, Bems, Sink, Mawe,
Xemayo i Nauni. Estos artistes es
reuneixen a Godella per plasmar
el seu talent a través del graffiti en
espais desaprofitats que alguns veïns o entitats cedeixen per a l’ocasió.
Enguany tindrem graffiters no
només de València i la Comunitat
Valenciana, sinó també d’altres
parts d’Espanya com Andalusia o
Madrid. A partir de les 10 h es començarà a pintar, en una jornada
en que no només hi haurà graffiti.
Tindrem també exhibicions de ritmes urbans com hip-hop o break
dance, i tallers per aprendre a ballar enfocats a totes les edats. Hi
haurà música i DJ durant tot el dia.
La iniciativa va néixer de la mà de
Chema González amb l’objectiu
de descontextualitzar l’art i portar-lo al carrer per tal d’apropar-lo
a la gent jove i donar visibilitat a
este tipus d’expressions artístiques
menys convencionals però igualment vàlides.
Serà, sens dubte, una bona ocasió
per trencar els nostres prejudicis
respecte al concepte més tradicional de l’art.

El programa de Joves Actius
busca corresponsals per
gestionar el seu temps lliure
els joves de 12 a 18 anys interessats, poden apuntar-se en l’escorxador
joves actius

En què i com inverteixen el seu
temps lliures els joves és una de
les principals preocupacions, no
només en este poble, sinó en general en la nostra societat. El boom
de les noves tecnologies sembla
que fa cada vegada més complicat
vore a xics i xiques al carrer, com
ho feien les generacions passades.
Amb l’objectiu de dinamitzar i
oferir que siguen ells mateixos, els
joves, els que administren i autogestionen el seu oci, la regidoria
de Joventut ha dut a terme distintes
activitats per posar en valor l’antic
escorxador, seu del Casal Jove.
Captar l’atenció dels xics i xiques
dels 12 als 18 anys és potser un
dels objectius més prioritaris. Per
això, s’ha posat en marxa un programa que pretén fidelitzar una
sèrie de corresponsals, això és,
joves que facen d’enllaç entre els
seus grups d’amics i l’Ajuntament
per conèixer les seues inquietuds i
interessos i poder programar, així,

activitats que els entusiasmen.
Es tracta, en definitiva, d’oferir
una sèrie d’eines per a que siguen
ells els que proposen les activitats
que els interessen, tant lúdiques
com formatives, convertint-se
d’aquesta manera en els protagonistes i gestors del seu propi temps
lliure.
Amb este objectiu en ment, les
tècniques de la regidoria estan visitant els diversos centres escolars
del municipi, començant per l’IES
Comarcal i el col·legi Sant Bertomeu, per parlar amb l’alumnat de
3er i 4at d’ESO i 1er de Batxillerat. En estes visites es parla sobre
què és el Casal Jove i quin és el
programa d’activitats que actualment s’està duent a terme. A més,
es realitzen distintes dinàmiques
de grup per a que els joves coneguin les habilitats i reafirmen la
seua autoestima.
Des de la regidoria fan una crida
per a que els xics i xiques de Godella es sumen a este programa de

Joves Actius i proposen activitats.
A més, podran participar en diverses trobades i excursions amb gent
d’altres municipis de la Comunitat
Valenciana.
Una d’estes trobades fou, per
exemple, la que va tindre lloc a
finals de gener a Alboratxe, on es
donaren cita 180 joves de 14 pobles que pertanyen a la XarxaJoves.net. Esta jornada va permetre
als representants godellencs debatre i analitzar propostes relacionades amb les polítiques de Joventut,
abordant assumptes com l’anàlisi
d’accions solidàries i reivindicatives sobre el paper dels joves com
a agents de canvi social.
Esta trobada fou la número 26 des
que el consorci de Joves.net va decidir posar en contacte a estudiants
que com a corresponsals estan realitzant diverses accions als instituts o al seu municipi, i donar-los
l’oportunitat de conèixer altres joves i experiències similars a més
de continuar formant-se.

Godella també fou seu d’un acte
semblant. Es tractava de la V Trobada de Joves de l’Horta Nord,
que el darrer 23 de febrer va reunir
uns 80 xics i xiques d’Alboraia,
Burjassot, Museros, El Puig, Meliana, Godella i La Pobla de Farnals a l’antic escorxador del nostre
municipi.
Després de les dinàmiques de grup
per a presentar-se, van tindre lloc
una sèrie d’activitats simultànies:
taller de xapes, taller de graffiti, taller de soft combat i campionat de
futbolí. Al migdia les persones assistents van participar en un concurs de paelles i per la vesprada, es
van reprendre els tallers, entre els
quals hi hagué un de pintura corporal, un concurs de trivial gegant,
taller de ball i una batalla de galls
on els xics i les xiques van posar
en pràctica les seues habilitats per
a improvisar cançons de rap. Ja
després del sopar, es va tancar la
jornada amb una festa amb DJ i
barra lliure sense alcohol.

El 4 de maig,
torna Resferic
El proper 4 de maig, el casal
jove de Godella acollirà un any
més el festival Resferic, que començarà a les 12 h i està previst
que finalitze al voltant de la mitjanit. Es tracta d’una jornada de música en directe en què s’aposta per
artistes de qualitat, com va quedar
patent en anteriors ocasions: Cavallo, Mad Gerald, Jack Dupon,
Our Next Movement, Above The
Tree i molts més han passat per
l’escenari godellenc.
Pròximament, en la pàgina web
del festival trobareu tota la informació sobre el cartell d’enguany i
els grups convidats.
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Jocs, tallers i activitats en la V trobada de joves de l’Horta Nord, organitzada a Godella.
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Diumenges a l’Escorxador,
una programació pensada
per als més menuts de la casa
durant els últims mesos, hem realitzat tallers i activitats de tot tipus

L’escorxador va presentar un bon ambient a la festa infantil de carnestoltes.

activitats infantils

Després de les festes de Nadal,
el casal jove va reprendre la seua
programació habitual, amb activitats lúdiques, creatives i formatives per als més menuts a través
del programa Diumenges a l’Escorxador.
En estos darrers mesos, hem fet
tallers de reutilització de materials per a conscienciar als xiquets
i xiquetes sobre la importància del
reciclatge, hem creat un mural al
ritme de la música clàssica, hem

jugat amb jocs clàssics en taulers
molt grans, hem fet un taller sobre el planetari on l’hem decorat i
après molt sobre la nostra galàxia i
també hem realitzat un fermall faller amb motiu de les Falles, hem
gaudit d’espectacle de màgia on
ens quedàrem al·lucinats, i un altre de teatre de marionetes on hem
après moltes coses interessants
com el valor de l’amistat.
També hem gaudit del carnestoltes amb una gran festa on ens ho
passàrem d’allò més bé amb una

gimcana de la mà de Lúdic Animació. A més, vam tindre un pintacares i molta música per no parar
de ballar, com no, tots disfressats i
disfressades.
D’altra banda, tots els diumenges
ha tingut lloc el Racó dels Xicotets, per a xiquetes i xiquets de 0
a 3 anys. Es tracta d’un espai per
a divertir-se i jugar amb altres infants de la seua edat, fent servir els
diferents materials específics que
disposem per a ells en el casal.
Durant tots aquests tallers el Casal

Jove s’ha vist replet de nens i nenes acompanyats dels seus familiars i amics i amigues, creant-se un
clima proper i molt acollidor.
Per als propers mesos, continuarà
la programació dirigida als més
menuts de la casa: els diumenges
14 d’abril, 12 i 19 de maig, i 16
de juny, abans de l’aturada per la
pre-escoleta i l’escoleta d’estiu,
que es celebraran del 24 al 28 de
juny, i de l’1 al 31 de juliol, respectivament.

Els joves gaudeixen en l’escorxador d’un Godelluna especial

L’Escola de
Pasqua, del
23 al 26 d’abril
Una nova edició de l’Escola de
Pasqua de Godella es celebrarà
entre el 23 i el 26 d’abril en el col·
legi Cervantes. L’horari serà de 8
a 15 h, sense servei de menjador.
Les places estan limitades a 60
xiquetes i xiquets d’entre 3 i 12
anys. L’admissió es farà per ordre
d’inscripció, mitjançant el registre
d’entrada de l’Ajuntament de Godella.
Enguany, a diferència d’altres
ocassions, el pagament es realitzarà a través de l’autoliquidació. El
preu per als veïns del municipi és
de 22€ per al primer xiquet o xiqueta, i 17€ a partir del segon. En
el cas d’altres poblacions serà 32€
per xiquet o xiqueta.
Com sempre, la temàtica versarà sobre la festivitat de Pasqua.
Es cantaran cançons típiques
d’aquesta època, es faran jocs infantils a l’aire lliure, es decoraran
ous de Pasqua i moltes coses més.
D’altra banda, també s’han anunciat les dates per a l’Escola d’Estiu, que es celebrarà durant tot el
mes de juliol en el col·legi El Barranquet. Abans, entre el 24 i el 28
de juny, tindrà lloc la pre-escoleta
d’estiu.
Podeu trobar més informació sobre estes activitats a l’àrea de Joventut de la pàgina web de l’Ajuntament de Godella.

L’escorxador
acull una jam
El darrer dissabte 2 de febrer va
tindre lloc al casal jove de Godella
un concert que va comptar amb la
col·laboració del col·lectiu juvenil
La Figa Tendra.
Hi hagué una jam session i una
posterior festa amb DJ en la que
es va inaugurar la nova barra de
begudes recentment construïda al
patí de l’escorxador.

Les Falles des
del feminisme
Com ja sabeu, el casal jove ha patit una remodelació per substituir alguns mobles antics, restaurar portes i, en definitiva, modernitzar les
instal·lacions de l’antic escorxador.
Els joves de Godella van poder estrenar-les el darrer cap de setmana de gener, quan va tindre lloc la inauguració oficial d’estes instal·lacions en
un programa especial de Godelluna titulat ‘L’altra cara de la lluna’.
En esta vesprada d’oci alternatiu tinguérem un taller de defensa personal i un torneig de futbolí.
bim

Godella
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El darrer dissabte 16 de març
va tindre lloc a l’escorxador la xarrada ‘Les Falles des del feminisme’, impartida per membres del
col·lectiu l’Horta Nord Antifeixista, amb l’objectiu de conèixer una
mica més d’a prop la realitat d’estes festes. Després de la xarrada hi
hagué un concert de reggae.
Joventut
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1857-2019: una lluita
històrica per la igualtat
godella es suma, un any més, a la causa feminista

Alicia Muñoz, Susana Gómez i Carmen Fabián presentaren el
llibre ‘Mujeres en construcción. Perdonen las molestias’.

Isabel Pina i Encarna Ojeda, del consorci Pactem Nord, van
impartir una xarrada sobre igualtat i ocupació.

dia de la dona

Les ames de casa Tyrius organitzaren un concurs de pastissos
dolços i salats al seu local del carrer Major.

El mercat de venda directa va acollir el contacontes ‘El cofre de la
igualtat’, dirigit als més menuts i menudes de la casa.
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El 8 de març de l’any 1857, un
grup de dones treballadores d’una
fàbrica tèxtil van eixir als carrers
de Nova York per protestar per les
condicions de misèria en que treballaven. A partir d’eixe moment
es van succeir una sèrie de mobilitzacions i una vaga per reclamar igualtat salarial entre homes
i dones, la reducció de la jornada
laboral a 10 hores i un temps per
poder donar de mamar als seus
fills i filles.
Esta vaga va acabar de la pitjor
manera possible, amb la mort d’un
centenar de dones, que foren cremades dins de la pròpia fàbrica.
No obstant, eixa dia va marcar un
abans i un després en la història.
Anys després, en 1910, durant la
Segona Conferència Internacional
de Dones Treballadores en Copenhaguen, el 8 de març va ser establert com el Dia Internacional de
les Dones Treballadores.
Des d’aleshores, milers de ciutats de tot el món commemoren
este dia per reivindicar els drets
laborals i socials de les dones i la

igualtat entre gèneres. No obstant,
sembla que d’un temps a esta part,
hem experimentat una involució en estos drets assolits que ha
derivat en una major desigualtat,
empobriment, precarietat i pèrdua
dels drets de les dones.
Les retallades econòmiques, especialment arran de la greu crisi de
la passada dècada, s’han traduït en
xifres molt preocupants. A hores
d’ara, la bretxa salarial en Espanya
es situa en el 30%, i en el territori valencià és del 34,4%, segons
CCOO. Dit amb altres paraules,
una treballadora valenciana cobra
6.107,76€ menys a l’any que un
treballador que realitza la mateixa
tasca.
A més, el 80% de les rendes de
menys de 12.000€ anuals corresponen a dones, que pateixen una
pressió fiscal del 30%. És evident,
per tant, que la pobresa i la desigualtat té rostre de dona, i que cal
continuar treballant per trencar
els ‘sostres de cristall’, això és,
les discriminacions salarials que
pateixen les dones al seu treball i
la impossibilitat de desenvolupar
plenament les seues carreres i ac-

cedir a llocs de poder, ocupats en
la seua majoria per homes.
En este sentit, Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones. En 2017
es va situar com el primer estat
del món amb una menor bretxa
de gènere, segons dades del Fòrum Econòmic Mundial. I l’1 de
gener de 2018 es va convertir en
el primer país en aprovar per llei
que les empreses amb 25 o més
treballadores i els organismes públics han de controlar i demostrar
que els seus treballadors i treballadores guanyen els mateixos diners
pel mateix treball realitzat. Per
desgràcia, no podem dir el mateix
en el nostre país, i malgrat la llei
estatal 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva entre dones i
homes, és evident que queda molt
de treball per fer.
És per això que Godella, com no
podia ser d’una altra manera, es
va sumar el darrer 8 de març a una
reivindicació que cada any reuneix
milions de persones arran de tot el
món. En la porta de l’Ajuntament
es congregaren una gran quantitat de veïnes i veïns, escolars del
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LA GALERIA DE LA
MEMÒRIA

200 anys d’història no es poden resumir en unes poques pàgines, ni en unes fotos soltes però ens permeten
recuperar un tros de la nostra vida, de la nostra essència. Ací vos deixem un recull d’imatges cedides per diferents
entitats com ara el Taller d’Història Local de Godella i fde amílies vinculades a la Societat... però en tenim més, no us
les perdeu a les nostres pròximes publicacions!

D

urant el curs 2019-2020, el Casino Musical de Godella celebrarà
el 200 Aniversari de la seua banda de música. Commemorarem
l’existència de documents que parlen de
la presència d’una banda de música en el
nostre poble des de fa ja dos segles.
Els primers testimonis d’activitat a Godella al voltant de la tradició de música
de banda, tan extensa als pobles valencians, daten de l’any 1819. D’aquest fet
en va deixar constància Don Ricardo
García de Vargas, Cronista Oficial de Godella durant les dècades dels 60 i 70.
Han passat molts anys des d’aleshores,
i han desfilat infinitat d’actors per l’escena musical del nostre poble. Al llarg
d’aquests 200 anys moltes circumstàncies han anat canviant, però el que roman inamovible són les fortes arrels que
la música de banda manté amb el poble
de Godella i amb la seua gent.
Hui en dia, la banda participa activament a la vida cultural del poble de Godella, amb nombroses actuacions durant
tot l’any al Teatre Capitolio, a la plaça de
l’església o pels carrers del poble. I celebra ocasions més especials com les festes
de Santa Cecília o de Nadal.
Als últims 20 anys molts esdeveniments
s’han succeït, com el viatge als Estats
Units a 1994, organitzat amb motiu del
campionat mundial de futbol, o la participació a diversos certàmens. Entre
aquests podem citar el de l’any 2003,
a Múrcia, amb el director Jaume Casas
Pla, o el del 2013, al Certamen Provincial de València, de la mà del director
Isaac González Ferriol, que varen finalitzar amb la victòria de la nostra Banda.
També el primer premi amb menció especial aconseguit l’any 2017 al Certamen
de Kerkrade (Holanda), amb el director
Raúl Martín Torres al cap de la delegació.
Actualment, la banda compta amb una
plantilla de noranta músics i cada any
s’incorporen joves estudiants provinents de l’escola del Casino Musical de
Godella. A l’escola hi ha actualment quasi 300 alumnes, pel que resten encara
moltes pàgines de la nostra història per
escriure.
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PROGRAMACIÓ
BICENTENARI
14 de juny de 2019
ACTE INAUGURAL
Centre d’Art Vila Eugènia.
Presentació de les activitats
del 200 aniversari de la Banda
de Godella. Inauguració de
l’exposició d’arts plàstiques,
comissariada per l’artista Josep
Ferriol la temàtica de la qual serà
la música i participaran al voltant
de 25 artistes del municipi.
L’exposició romandrà oberta fins
al 28 de juliol de 2019.
16 de juny de 2019
CONCERT A MADRID
Parc de El Retiro
Concert de la Banda emmarcat
dins de la programació del “Ciclo
de Bandas al Fresco del parque de
El Retiro de Madrid”.

25 de juliol de 2019
CONCERT COMMEMORACIÓ
200 ANIVERSARI
Palau de la Música de València.
Concert extraordinari on
s’estrenarà el pasdoble Cuna
d’artistes de Bartolomé Llorens
Peset (compositor nascut a
Godella) i comptarem amb la
participació dels quatre cors que
hi ha a Godella (Casino Musical,
Lambert Alonso, Sant Bertomeu i
la Vila).

Setembre de 2019
CONCERT DE LA BANDA
MUNICIPAL DE VALÈNCIA
La Banda Municipal de València
actuarà a Godella sota la batuta
del director titular Rafael Sanz
Espert. L’acte es completarà
amb un homenatge als músics
godellencs que han format
part d’aquesta agrupació tan
reconeguda.
FESTIVITAT DEL 9 D’OCTUBRE
8 i 9 d’Octubre de 2019
Dos cercaviles pel poble (retreta i
diana) tocant instruments antics,
recreant l’ambient festiu que
es vivia en èpoques passades a
Godella.
9 d’octubre de 2019
Concert al teatre Capitolio de
Godella. El cantant godellenc
Josep Aparicio “Apa”, junt amb
la Banda, estrenarà els temes
del seu nou disc Apa, Cançons a
banda.
23 de novembre de 2019
CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Tradicional concert en honor a
Santa Cecília on s’interpretaran
manuscrits i obres del segle XIX.
El Grup de Danses “El Poblet”
de Godella participarà en aquest
concert mostrant indumentària
pròpia de l’època.

@casinomusicaldegodella
segueix-nos per a saber
totes les novetats

Projecció d’un documental escrit
i dirigit pel jove realitzador
Alejandro Morala, on es recrearà
el naixement de la banda.
Febrer de 2020
CONCERTS DIDÀCTICS
ESCOLARS
Teatre Capitolio
Concerts didàctics de la banda
juvenil del Casino Musical de
Godella per als escolars del
municipi. Sis col·legis de la
localitat participaran en aquesta
iniciativa on els alumnes podran
conèixer els instruments que
conformen una banda de música.
Abril de 2020
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE I EL
DOCUMENTAL “200 ANYS DE
MÚSICA A GODELLA”
Antiga casa típica de Godella
Amb la col·laboració del Taller
d’Història Local de Godella i de
diferents músics de la Societat
es publicarà un llibre i un
documental que recolliran la
història de la banda des dels seus
orígens.
Abril de 2020
CONCERT DE LA JOVE
ORQUESTRA DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
(JORVAL)
Concert de la Jove Orquestra de la
Generalitat Valenciana en el marc
dels encontres que es programen
des de l’Institut Valencià de
Cultura. El director de la Jove
Orquestra CV, Pablo Rus Broseta,
va tindre els seus inicis com a
músic en la nostra escola.

636 184 936

Maig de 2020
XI TROBADA DE BANDES
JUVENILS DE L’HORTA NORD
Godella acollirà la XI Trobada
de Bandes Juvenils de l’Horta
Nord. Les 27 bandes juvenils de la
comarca desfilaran pel municipi.
S’esperen més de 1.000 músics.
L’esdeveniment conclourà amb
un sopar a l’aire lliure per a tots
els assistents on degustarem
plats típics de la gastronomia
godellenca.
17-19 de juliol de 2020
CERTAMEN INTERNACIONAL DE
BANDES DE MÚSICA “CIUTAT DE
VALÈNCIA”
Palau de la Música de València
La Banda participarà en la
secció primera del “Certamen
Internacional de València”.
25-31 de juliol de 2020
VIATGE A PARÍS
Viatge a França amb tots els
músics de les agrupacions
(banda, orquestra, cor i big band)
així com als socis. Visita a Noisy
le Roi i Baille on es realitzaran
dos concerts per al públic local.
Després de visitar la ciutat de
París els nostres músics actuaran
en el parc d’atraccions de
Disneyland tancant la desfilada
dels personatges de Disney.

1.- Guarda este número
2..- Envia’ns un missatge amb
l’etiqueta #NOTIFICACIONS
3.- Rep al mòbil tota la informació
de les nostres agrupacions
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#SOMCASINO

Amb motiu del Bicentenari de la Banda del Casino Musical de Godella posem en marxa una
campanya de simpatització mitjançant el Whatsapp (636 18 49 36). Conta’ns què signiﬁca
per a tu el Casino. Tots som importants perquè sense tu, el Casino, no seria el que és ;)
No et quedes fora!

“El meu primer
clarinet va ser del
Casino Musical
de Godella. Mai
podré oblidar aquell
instrument vell i potser
“destartalat”, però que
brillava als meus ulls i que a mi
em va despertar tota la ’il·lusió
del món per ser músic. A partir
d’aquell moment i per molts anys
la banda va ser el lloc on vaig anar
creixent i descobrint el món de
la música, i compartint amb els
companys el plaer de fer música
junts. Això no s’oblida mai”.
JOAN ENRIC LLUNA
Clarinetista i director
d’orquestra
“Una cosa que tenim
tan normalitzada a la
societat valenciana
com és el fet que
un xiquet estudie
solfa, i que poc
després dispose
d’un instrument
per a interpretar tot allò
que li van posant al davant, i que
a la vegada ho puga compartir
amb els seus companys i se senta
partícip i protagonista del fet de
fer música. Això és el que jo dic
que és fer cultura i educació.
Això és el que jo, com tants
altres xiquets, vaig poder
viure gràcies a l’existència
de la Banda. Tan sols puc dir
GRÀCIES”.
RAMON CARDO
Músic de jazz
“200 anys per la música
i pels músics! Moltes
felicitats a la Societat
del Casino Musical de
Godella. La música
forma una part
important de la meua
vida, i els valors humans
i artístics que es cuiden al Casino
Musical perduren al llarg dels
anys.”
PABLO RUS
Director Assistent de la “Seattle
Symphony”

“Sols tinc
paraules
d’agraïment
per a la banda
del casino
musical de Godella.
Gràcies a ella sóc músic”.
JOAN FERRIOL
Oboè principal de la “Orquesta
Sinfónica del principado de
Asturias”
“Amistats i
passió”.
JOSÉ MANUEL
DOMENECH
ALAMAR
Saxo baríton de la banda de
Godella
“Una gran part de la
meua vida”.
MARÍA JOSÉ
MONTAGUT LLUNA.
Trompetista de la
banda de Godella
“La banda ha significat
un pilar básic en la
meua vida. Estic
desde l’any 1965
ininterrompudament i
espere seguir mentre el
cos aguante”.
JOSEP VICENT CASAR ROVIRA
Arquitecte i clarinetista de la
banda des de fa 54 anys
“Estoy en el Casino
desde los 3 años,
tengo 11, y para mí,
es como una gran
familia, donde
aprendo la mayor
de las artes, LA
MÚSICA”.
LUCAS LÁZARO REQUENA
Tromboniste alumne de l’escola
de música de Godella

“La Banda Casino
Musical de Godella
es la Societat
Cultural mes gran i
important del poble
de Godella. Ademés
de ser aon el meu iaio,
Francisco Caballer Marco, me va
ensenyar solfeig i gracies a ell
entri a formar part d’ella”.
VICENT BENLLOCH CABALLER
Pintor artístic de ventalls
“El Casino para mí
es la blanca y la
negra; el martes y el
jueves;el concierto
y el ensayo; el
adagio y el alegro; el
público y el intérprete;
la solidaridad y singularidad; el
arte y el trabajo; el pasacalles y la
procesión; lo eres tú y lo somos
nosotros; el Casino lo es todo y es
la nada”.
RAÚL MARTÍN.
Director de la banda de Godella
“Per a mi el Casino ha
significat compartir
una passió i
aprendre amb gent
meravellosa en la
que passar tota una
vida”.
ALEJANDRO LLORENS
BALLESTER.
Saxo de la banda de Godella
“El casino significa
conèixer persones
increïbles que et
sorprenen cada dia
i fan que la rutina
siga meravellosa,
fer música amb uns
companys que fan que qualsevol
es senta a gust a l’hora de tocar
l’obra que siga o anar a algun
acte, persones en les que confies i
que sempre estan ahí per sempre,
en resum, conèixer companys per
a tota una vida”.
MARTA LOPEZ.
Saxo de la banda de Godella

El Casino ha estat
present des de
ben xicotet en
la meua vida.
Recorde aquelles
classes de “solfeo” i
instrument a l’edifici
on assajem actualment, després
al carrer Abadia i finalment al
Molí. M’ha permés aprendre
dels millors, fer amics dels bons,
viatjar, riure molt i créixer com a
músic i com a persona amb sacrifici
i esforç al llarg dels anys . 200 anys
no es fan tots els dies, una gran
sort que podem compartir!!
PEPE CABALLER SENENT
Saxofonista i mestre de música
Con el Casino
Musical tengo una
gran vinculación
siendo toda mi
familia músicos;
mi marido y mis tres
hijos, recibiendo todos
una excelente formación musical.
Yo misma tengo la satisfacción
de haber sido Musa de la Música
representando al Casino musical y
presidenta de Amigas de la Música.
Me siento orgullosa de pertenecer a
esta Sociedad.
ISABEL LÓPEZ VILA.
Membre Amigues de la Música
Para mí el Casino
Musical significa;
historia, música,
sensibilidad,
amistad, hijos,
familia... Es mi vida.
SALVADOR CABALLER TARÍN.
Profesor de música
“Ma casa musical, que ha
desenrotllat i potenciat
la meua personalitat
i professionalitat.
Sempre amb les
portes obertes”
HERNANDO VERA
Professor de Flauta Travessera
del “Conservatorio Profesional
de Música “Ángel Barrios” de
Granada”.
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El president del Casino
Musical de Godella, Javi
Llorens Cardo, reflexiona sobre la importància
de l’efemèride i avança
alguna de les sorpreses
amb què es commemorarà durant tot el curs
2019-2020 el bicentenari
de la institució civil més
antiga de Godella.
P.-Què significa la Banda del Casino Musical per a Godella?
R.-És innegable el nexe d’unió
del poble de Godella al voltant de
la cultura. La banda de música
contribueix des de la seua dimensió artística a l’expressió que ens
defineix: “Godella, bressol d’artistes”, gravada en l’essència del
poble.
Formem part de la realitat social
i històrica del municipi fomentant
la cultura i el gust per la música
entre la gent del poble.
Ens sentim molt identificats
amb els costums de Godella, participem de manera activa en les
festes patronals de la localitat i
en la festivitat de Santa Cecília,
transmetent a les noves generacions les nostres tradicions i
l’amor per la música.
La banda significa també solidaritat, la solidaritat d’un poble
que acudeix cada vegada que se li
convoca a participar en concerts
benèfics des de fa més de vint
anys per a donar suport a gran
diversitat d’entitats sense ànim
de lucre que exerceixen un paper
fonamental per a la societat. La
banda, en definitiva, simbolitza
per a Godella la unió del poble entorn d’una història compartida.
P.-Deia Gardel que 20 anys no
són res… 200 ja sí, no?
R.-Així és, 200 anys són molts. El
primer document del qual es té
notícies sobre la banda, segons En
Ricardo García de Vargas, cronista
oficial de Godella, és un document
municipal datat a l’agost de 1819.
La banda ha estat per tant present
en el nostre municipi en 3 segles
diferents. Sí, en 200 anys passen
moltes coses, la societat ha evolucionat i la banda amb ella. Més de
mil músics han passat per l’agrupació durant tots aquests anys.
Molts d’ells han desenvolupat la
seua carrera en altres territoris
d’Espanya o Europa, lluny d’on
van començar, aconseguint un
reconeixement professional significatiu. En l’actualitat, alguns
d’ells porten el nom de Godella al
voltant del món com Joan Enric
Lluna, Ramón Cardo, Pablo Rus,
Joan Ibáñez, Joan Ferriol, Eduardo

la Primitiva de Lliria també van
sorgir a principis del S. XIX com
la nostra, encara que avui dia
continuen apareixent bandes que
també poden demostrar aqueixa
antiguitat gràcies a recents estudis, compartint un origen comú
vinculat a celebracions religiosos
o militars.
La banda de Godella té el privilegi de comptar amb una dilatada
trajectòria que li confereix a una
rellevància especial que no hem
d’obviar.
La nostra comesa és continuar
amb la tasca dels nostres predecessors, lluitar per situar la nostra
banda a un bon nivell dins del panorama bandístic internacional,
però sobretot fer sentir als músics que són els protagonistes de
l’aniversari, percebent-lo com a
propi, crear un sentiment de pertinença a la Societat, compromesos amb la iniciativa, remant tots
en la mateixa direcció.
És essencial vetlar pels interessos dels músics i fomentar el
bon ambient que es respira en el
si de la societat. Hem de conèixer
el nostre passat per a entendre el
present i preparar el futur.

JAVI LLORENS CARDO

President del Casino Musical de Godella

“La banda, simbolitza
la unió del poble
entorn a una història
compartida”
“Més de mil
músics han passat
per l’agrupació
durant tots
aquests anys

Martínez o Jorge Giménez, entre
molts altres.
En aquest sentit crec que cal
destacar la labor educativa i formativa que la nostra societat
ofereix des de la nostra escola de
música perquè aquest fet siga una
realitat.
P.-No hi ha moltes entitats en
cap àmbit que puguen presumir
d’haver complit 200 anys.
R.-És cert que hi ha poques. Sé
que la Unió Musical de Llombai o

P.-Com commemorareu aquest
bicentenari?
R.-Volem plantejar una programació d’activitats atractiva i variada. El nostre desig és implicar
en aquest aniversari a tot l’entramat cultural i associatiu del poble,
contagiar-los d’aquest projecte
tan entusiasta i fer-los partícips
d’un esdeveniment tan extraordinari en la història de Godella.
Estem preparant amb la màxima il·lusió un calendari on podem
trobar un ampli repertori d’actes.
La inauguració del bicentenari
en Vila Eugènia suposarà l’inici d’una celebració on es vincule la música i la pintura, dues de
les arts més arrelades en el nostre
municipi.
El concert extraordinari en el
Palau de la Música de València
posarà de manifest el potencial de
la nostra banda, i juntament amb
els quatre cors del poble commemorarem el centenari de l’himne
a l’Exposició de Godella.
A més comptarem amb actuacions com la de la banda Municipal de València o la Jove Orquestra
de la Comunitat Valenciana dirigida pel nostre volgut Pablo Rus.
Col·laborarem en la creació del
disc del cantant Apa i recordarem
els nostres orígens desfilant amb
instruments i obres pròpies de
principis del segle XX.
Oferirem concerts didàctics per
a escolars i organitzarem la “XI
Trobada de Bandes Juvenils de
l’Horta Nord”.
Publicarem un llibre, un curtmetratge i un documental sobre la
història de la nostra banda.

ABRIL DE 2019 · ESPECIAL BICENTENARI DE LA BANDA DEL CASINO MUSICAL DE GODELLA

“Va ser una etapa
esplendorosa els
anys 50-60 en què
es van aconseguir
èxits sense
precedents

”

També participarem en el Certamen Internacional de bandes de
València i realitzarem una visita
als pobles germanats amb Godella, Bailly i Noisy-le-Roi, finalitzant els actes de celebració amb
una actuació en la desfilada de
Disneyland (París).
Cadascuna d’aquestes propostes requereix d’un gran treball i
em resultaria impossible nomenar a totes les persones que estan
col·laborant en la posada en funcionament dels actes del bicentenari. No tinc més que paraules
d’agraïment a tota la gent que
farà possible aquesta commemoració tan especial. Des d’organismes oficials, administració local,
associacions afins al Casino Musical, Junta Directiva, Amigues de la
Música, socis i tots els que s’han
brindat tant a nivell personal com
professional a participar en aquest
esdeveniment. Així com agrair per
descomptat l’esforç i la dedicació
en aquest projecte tan ambiciós al
director, a cadascun dels nostres
músics i als seus familiars.
P.-Si hagueres de destacar 2-3
fites en la història de la Banda,
quines serien?
R.-És complicat triar dins de la
dilatada història que ens avala.
Des de la primera participació de
la banda de Godella en el certamen Internacional de bandes de
València en 1913, caldria destacar l’única intervenció en la qual
competírem en la categoria de
secció especial l’any 1965 amb el
mestre Ramón Navarro juntament
amb la Unió Musical de Llíria, la
Primitiva de Llíria i l’Artística de
Bunyol. Aquesta va ser sens dubte una etapa esplendorosa en els
anys 50-60 on es van aconseguir
èxits sense precedents.
Més recentment podem destacar els triomfs en els Certàmens
de Múrcia en 2003 amb Jaume Casas, el Certamen de Diputació en
2013 amb Isaac González o el de
Kerkrade en 2017 amb Raúl Martin.
La banda també ha format part
en altres actes significatius com
la recepció a València de les restes
mortals de Vicente Blasco Ibáñez

a l’octubre de 1933 o l’actuació de
la banda en els Mundials de Chicago de 1994 de la mà del director
José Manuel Palau.
Tinc la certesa que enguany
també serà recordat com un dels
episodis més rellevants de la nostra història.
P.- I algun nom propi?
R.-No podria nomenar només
a unes poques persones en 200
anys d’història. Hi ha molta gent
que ha treballat per al Casino Musical i només puc agrair a tots els
membres de les juntes directives
passades, socis, directors i músics
que han format part de la nostra
banda, que han contribuït a aconseguir el que avui dia som.
Només puc mostrar la meua admiració a totes les persones que
han invertit el seu temps i el seu
esforç a millorar la societat tal
com avui la coneixem, i al poble de
Godella que sempre ha sentit una
estima especial per la seua banda i
per aquesta Societat.
P.-Com s’ha adaptat als temps la
Banda?
R.-A pesar que els inicis de la banda es remunten a 1819, la Societat
del Casino Musical es funda en

“Fins als anys
70 no vam tenir
l’oportunitat de
veure a una dona
en les nostres files

”
”

“Volem implicar en
aquest aniversari a
l’entramat cultural
i associatiu del
nostre poble

1940. Des d’aquest moment la societat comença a tenir una estructura cada vegada més complexa. Si
bé és cert que l’activitat principal
no ha canviat, fer música, la manera en què la societat s’organitza ha variat considerablement. La
banda era l’única agrupació que
existia fins a l’any 1993, moment
en què apareix l’orquestra de corda, el cor en 2009 i finalment la
big band en 2012.
La banda havia sigut el motor
principal de la societat però amb
la incorporació de la resta d’agrupacions, actualment podem oferir
altres estils musicals i donar una
major versatilitat a la nostra programació.
Ha sigut clau en la modernització de la societat les instal·lacions
de les quals hem disposat. A la fi
dels anys 70, la construcció de
l’actual edifici del Casino Musical
per part de l’Ajuntament de Godella va suposar un avanç considerable en el progrés de la societat. Un altre moment significatiu
va tenir lloc en 1989 quan l’Ajuntament va cedir l’edifici Pintor Pinazo situat al parc del Molino com
a centre educatiu musical per als
nostres alumnes.
També és rellevant l’evolució
del paper de la dona dins del món
de les Societats Musicals. Fins als
anys setanta no vam tenir l’oportunitat de veure a una dona en les
nostres files (María Jesús Ferrando), i no va ser fins a principis del
Segle XXI quan Esperanza Arjona
es va erigir com la primera dona
presidenta de la nostra Societat.
Avui dia la situació s’ha normalitzat i a la nostra escola hi ha un
nombre similar d’homes i de dones, i en les agrupacions cada vegada aquesta xifra es va igualant
més. Pel que fa a la Junta Directiva
actual aquesta es compon per 7
dones i 4 homes, apostant per una
societat plural i igualitària.
P.-Quants membres componen
la Societat?
R.-Més de dues-centes persones
conformen l’elenc de músics que
formen part de totes les nostres
agrupacions. Actualment tenim
dos-cents seixanta alumnes a
l’escola de música, on des de xicotets s’integren en la banda i
l’orquestra infantil, amb la finalitat d’aprendre el que significa interactuar amb altres músics. D’ací
passen a formar part de les agrupacions juvenils i finalment accedeixen a les principals amb tretze/
catorze anys.
La banda es compon d’una mitjana de setanta/vuitanta músics,
però davant cites importants,
com la “Trobada de Músics” (que
tenen lloc cada deu anys), o participacions en Certàmens, la gent
acudeix a la crida de la seua banda mostrant el seu compromís
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amb ella, perquè tots els que han
passat per la societat guarden un
afecte especial pel que en ella han
viscut.
Pel que fa a la resta d’agrupacions de la Societat, el cor el conformen 55 veus, i l’orquestra i la
big band 25 i 17 músics respectivament. A més comptem amb un
conjunt instrumental i amb les
esmentades agrupacions juvenils
i infantils.
Voldria destacar la labor que
realitzen tant els directors de les
diferents agrupacions de la societat com la dels professionals que
formen al nostre alumnat a l’escola de música.
P.-Què significa ser de la Banda
del Casino Musical de Godella?
R.-Ser de la banda de Godella és
passejar amb orgull l’escut de la
Societat, és desfilar pel poble amb
emoció, és transmetre un sentiment a través de la música, és
compartir vivències amb els companys, és superar-se i millorar dia
a dia, és acompanyar en el camí
als nous músics i aprendre dels
altres, és barallar per un somni
compartit, és sentir-se vinculat a
una agrupació històrica, voler al
poble i intentar portar-lo el més
alt possible.
El Casino Musical és una família
on es viuen experiències úniques
i es creen relacions sense importar edat, sexe o ideologia. En ell
tractem de transmetre valors com
l’esforç el compromís, la constància o la disciplina. Insistia el
nostre director Raúl Martin en un
assaig que ser de la banda de Godella és una marca de qualitat, i
hem de ser conscients d’això. Tenim el reconeixement i el prestigi
que atorguen 200 anys d’història.
Actualment, en la nostra banda
conviuen diferents generacions,
una pedrera plena d’il·lusió i músics amb trajectòries de més de
quaranta anys que han sigut i són
un suport incondicional per a tots
els nostres projectes. I, no podem
oblidar, a aquells músics que per
les seues obligacions professionals, fins i tot estant lluny de Godella, participen amb nosaltres
quan se’ls necessita, perquè per a
ells la banda és la seua casa.
Tots els membres de la Junta
Directiva assumim amb entusiasme la responsabilitat que comporta gestionar el Casino Musical
de Godella, i ho farem respectant
la tradició, els forts arrels sobre
els quals ens assentem, adaptant-nos als nous temps i a les
noves necessitats.
Confiem contagiar la nostra
passió per la música a la gent en la
celebració d’aquest bicentenari i
desitgem poder emocionar al poble de Godella.
Esperem comptar amb tot el vostre suport!
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COL·LABORADORS DEL BICENTENARI

ASESORAMIENTO CONTABLE
ASESORAMIENTO LABORAL
ASESORAMIENTO FISCAL
SEGUROS GENERALES
C/ Arzobispo Fabián Fuero, Nº 34 BAJO, 46110 GODELLA (VALENCIA)
963641720 – 963901603
CONTACTO:
E-MAIL: info@rb-asesores.com

Forn - Pastisseria

ELS PAIPORTINS
R

Nº DCA 3304

C/ Tenor Alonso, 48
T. 96 390 30 36

Carrer Ample, 49
Mercado Municipal
T. 610 263 343

46110 GODELLA (Valencia)

de bellas artes
ARTÍCULOS DE BELLAS ARTES
Y RESTAURACIÓN
FABRICACIÓN DE MARCOS
. C/ Abadía, 19 bajo - Godella (Valencia) . Tel. 666239161 .
tienda@elalmacen-bbaa.es
www.elalmacen-bbaa.es

AMADOBI MBO
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r
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f
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a

C/ mayor, 30. 46110 GODELLA (VALENCIA)
TELF. 96 390 11 16 / 656 837 559
amadofotografia@gmail.com

CULTURA

Les xifres de la vergonya
6.107€
80%
34%

a l’any cobra menys una treballadora valenciana que un home.
de les rendes de menys de 12.000€ anuals corresponen a dones.
es la bretxa salarial entre homes i dones en el territori valencià.

L’associació de la Unió dels pobles de Guinea Ecuatorial es va
sumar a la celebració del Dia de la Dona.

El Casino Musical de Godella va oferir el Concert de la Dona, amb
Lidón Valer i Pilar Mor com a directores convidades.

Cervantes i El Barranquet, dones
de les associacions per la Qualitat
de Vida, Ames de Casa Tyrius i A
Cada Lluna, i dones de la residència La Saleta per, acompanyades
de la Batucada Borumballa, cridar
ben fort i reivindicar la igualtat i
els seus drets.
Fou el plat fort d’una programació
que, durant tot el mes de març, ens
va portar diverses activitats. Tinguérem la presentació del llibre
‘Mujeres en construcción. Perdonen las molestias’ per part d’Alicia
Muñoz, Susana Gómez i Carmen
Fabián; una xarrada sobre ocupació i igualtat impartida per Isabel
Pina, responsable de Promoció
Econòmica del consorci Pactem
Nord, i Encarna Ojeda, tècnica
d’Igualtat també de Pactem Nord;
un concurs de pastissos dolços i
salats organitzat per les dones de
l’associació Tyrius; una passejada
per l’horta i esmorzar feminista
de l’associació A Cada Lluna; un
contacontes per als més menuts
titulat ‘El cofre de la igualtat’; el
tradicional Concert de la Dona
a càrrec de la banda del Casino
Musical, amb la col·laboració de
bim
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Lidón Valer Cabaleiro i Pilar Mor
Caballero com a directores convidades; i un espectacle còmic feminista titulat ‘Dominas, chonis y
princesas’. També es va col·locar
una taula violeta amb informació
al mercat municipal, i les dones de
l’associació A Cada Lluna penjaren paraules violetes al vent amb
lemes feministes a la porta de
l’Ajuntament.
En definitiva, tot un seguit d’actes
amb un objectiu ben clar: deixar
patent la preocupació per la situació de discriminació que encara
hui pateixen les dones i demanar
una transformació social que acabe amb els prejudicis, els estereotips, la divisió del treball i la no
coresponsabilitat.
L’educació és una ferramenta clau
en este canvi, en què també han de
jugar un paper molt important els
mitjans de comunicació per presentar a les dones com a subjectes
de plens drets i no com a subsidiàries ni com a objectes, en cap
sentit.
L’any 2018 va ser l’any de les dones. Aquella primera vaga feminista va culminar amb una sèrie de
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protestes i de lluites arran de tot el
món que van obrir les portes a una
nova onada d’aquest moviment,
que cada vegada té més força. Enguany s’ha repetit la vaga laboral,
estudiantil i de consum amb un seguiment extraordinari.
Una vaga que busca, ni més ni
menys, que la igualtat. La igualtat
en l’ocupació, en les polítiques de
conciliació, en la no discriminació
per raons de cap tipus, i en la dignificació del treball a la llar. I, per
descomptat, la fi d’eixa gran lacra
que encara és la violència de gènere i masclista i que cada any es
cobra la vida de desenes de dones
en el nostre país.
Esperem que, en un futur no molt
llunya, puguem recordar aquell 8
de març de l’any 1857 amb l’orgull que ho fem ara però, sobretot,
amb la satisfacció d’haver assolit
totes aquelles coses per les quals
les treballadores de la fàbrica de
Nova York lluitaven. Perquè només així la seua lluita haurà pagat
la pena.

La batucada Borumbaia ens va posar el ritme al cos durant l’acte
institucional el 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

Vila Eugènia va acollir l’espectacle còmic feminista ‘Dominas,
chonis i princesas’.
Monogràfic
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Dr. Valls, millor falla infantil, i Dr. Cabo
premi gran en el seu 40 aniversari
amb la cremà, les falles de godella 2019 arriben a la seua fi amb la mirada ja posada en 2020
falles godella 2019

Les flames van posar el punt i final a unes falles de Godella que,
malauradament, estigueren marcades per la tràgica mort dels dos
xiquets dies abans de la festa gran.
L’acte del lliurament de premis
hagué d’ajornar-se amb motiu dels
tres dies de dol, i tota la comunitat
fallera es va reunir a les portes de
l’Ajuntament per mostrar el seu
respecte davant este trist succés.
Abans de reduir a cendres els monuments, vam conèixer quins foren
els millors d’enguany. Dr. Valls es
va fer amb el premi a la millor falla infantil, posant d’acord al jurat
de forma unànime, mentre que Dr.
Cabo guanyà en la categoria gran,
arrodonint així d’una manera perfecta el seu 40 aniversari.
També es va anunciar el premi al
millor llibret, que va recaure sobre
Dr. Cabo, amb la seua proposta
de llibret-agenda per commemorar els seus 40 anys d’existència.
Igualment, es donaren els estendards als premis ja anunciats durant l’exposició del Ninot.
El millor ninot gran fou el de la
Falla Cervantes, mentre que en el
cas de l’infantil, fou Dr. Valls qui
indultà el seu ninot de la crema.
Pel que fa al concurs de disfresses
de la cavalcada del Ninot, la millor
crítica fou per a les tortugues de la
Falla Cervantes, la millor disfressa individual per a les xiquetes de
Súper Mario de la Falla Dr. Cabo,
la millor comparsa infantil per al
mar de la Falla Cervantes, la millor disfressa individual adulta per
al quadre de la passió de la Falla
Sant Sebastià, i la millor comparsa adulta per a les quatre estacions
de la Falla Dr. Valls. A més, Raúl

Camps va ser el guanyador del
concurs del cartell de Falles.
Després d’anunciar els premis va
tindre lloc la tradicional ofrena
floral a la Verge, que va congregar una gran quantitat de públic en
la pujada a l’Ermita. Però no fou
l’únic acte multitudinari d’estes
festes. Setmanes abans, el teatre
Capitolio s’omplia per exaltar les
falleres majors i falleres majors
infantils de les quatre comissions
del municipi.
Un acte molt emotiu que començà amb un record per a Francisco López ‘Pezzi’, el faller de Dr.
Valls que va faltar dies abans. Es
feren múltiples homenatges, amb
motiu del 40 aniversari de la Junta Local Fallera de Godella, amb
el lliurament del bunyol d’or amb
fulles de llorer i brillants a alguns
fallers destacats, el reconeixement
als fundadors de la JLF i alcaldes
i regidors que han recolzat la festa
durant estos anys. A més, fou una
exaltació molt especial, doncs vam
rebre la visita de la Fallera Major
Infantil de València, Sara Larrazábal, i tota la seua cort d’honor.
Altra de les imatges que ens deixaren les festes fou, com sempre, la
visita de les quatre falleres majors
de Godella a València per assistir a la mascletà des del balcó de
l’Ajuntament. Amparo Avilés Cabeza (Sant Sebastià), Laura Bernat Del Campo (Dr. Cabo), Alicia
Soriano Vallés (Cervantes) i Irene
Moreno Arjona (Dr. Valls) visqueren un dia inoblidable.
Però tot arriba a la seua fi. Amb la
cremà, el foc va tancar unes festes
que ja tenen la mirada posada en
2020. Les llàgrimes deixaren pas,
un cop més, a la il·lusió.

Algunes de les millors imatges que ens han deixat estes Falles 2019. Dels actes celebrats, cal destacar que es recuperà la despertà, després d’anys sense fer-se.
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La Verge dels Desemparats
celebra el seu 75 aniversari
la cofradia prepararà un programa especial d’actes per a maig i juny
verge desemparats

1944-2019. 75 anys separen estes
dues dates. Si amb il·lusió, llavors,
un grup de persones van unir esforços per a encarregar i costejar una
imatge de la Verge dels Desemparats que substituïra a la que anys
arrere s’havia venerat en l’ermita
del Salvador i se li feia festa per
la seua confraria, establida allí des
de 1885, amb la mateixa il·lusió
ara l’actual confraria de la Verge,
fruit d’aquells orígens, celebra tota
aquesta trajectòria de vida, festa i
lliurament al poble de Godella.
D’aquesta manera, centrant en el
mes de maig l’homenatge a la Verge que es celebrarà per a commemorar aquest aniversari, el dia 8
tindrà lloc a l’ermita el tradicional
“besamans”, enguany sent la imatge del 75 aniversari la que rebrà el
tribut d’amor del poble. Recordem
que per a aquest acte es demana
també la solidaritat de quantes
persones acudisquen a venerar-la
i vulguen afegir-se a la recollida
d’aliments no peribles solidaris i

donatius que s’entregaran directament a Càritas Interparroquial de
Godella.
Previ a aquest acte es celebraran
una sèrie de conferències formatives tant a nivell espiritual com cultural sobre la història i la presència
de Ntra. Sra. dels Desemparats en
la història del poble valencià. El
dissabte 18 a la vesprada, a manera de “duta”, la imatge antiga de
la Verge recorrerà els carrers de
Godella, on es preveu reba l’homenatge dels veïns al seu pas. Es
finalitzarà amb una missa en les
Carmelites i la benedicció de la
nova fornícula per a la nova imatge.
Tot això serà la prèvia dels dies
principals de la commemoració,
del 28 al 30 de juny, en els quals
la imatge pelegrina de Ntra Sra
dels Desemparats de València visitarà el nostre poble amb un intens i emotiu programa d’actes que
s’està perfilant i més endavant es
donarà a conèixer.
Des de la rebuda, la trobada amb

La pluja no amarga la festa de
Sant Sebastià a Godella

l’Excm. Crist de la Pau, la visita
al convent de “Iesu Communio”,
la Vigília d’oració, dansa, ofrena,
processó, rosari de l’aurora amb
trasllat al cementeri municipal, la
missa de campanya a l’esplanada
de l’ermita i alguns més que s’estan preparant, des de l’organització esperen que siguen dies plens
de sentiment i fervor.
Des de la Confraria de Ntra. Sra.
dels Desemparats, presidida des
del 2011 per Carlos Ballester Verdés, volen aprofitar esta fita per
mirar cap endarrere i imaginar
aquell 1944, les anades i vingudes
al taller de l’escultor, la presentació de la imatge i la benedicció.
Les primeres processons. Però
també correspon mirar cap avant i
seguir amb il·lusió.
Es vol agrair la tasca de Jaime Boronat Hurtado i la seua germana
Francisca, i per extensió també la
de totes aquelles persones que al
llarg d’aquests 75 anys han pres
art i part en qualsevol moment de
les anuals festes.

Imatge de la Mare de Deu dels
Desemparats.
Per això, des de l’organització
conviden a totes aquelles persones
que han format part de la història
de la cofradia, juntament amb tot
el poble de Godella, a participar
d’estos actes en honor a la Verge,
que celebra el seu 75 aniversari.

El carrer Major rep la benedicció
d’animals per Sant Antoni

Setmana Santa
Entre el 12 i el 29 d’abril tindran lloc els actes de la Setmana
Santa a Godella. El Divendres de
Dolors, 12 d’abril, hi haurà una
missa cantada pel cor Sant Bertomeu. El Diumenge de Rams, 14
d’abril, tindrem distintes processons i misses. El Dijous Sant, 18
d’abril, hi haurà missa i Hora Santa. El Divendres Sant, 19 d’abril,
es celebrarà el Via Crucis al bosc
del Sagrat Cor, Sants Oficis a les
distintes parròquies, i la processó del Sant Soterrament amb les
imatges de Pinazo. El Dissabte
Sant, 20 d’abril, tindrem la Vigilia Pascual. El Diumenge de Resurrecció, 21 d’abril, tindrà lloc
la processó i la missa de Pasqua.
El dissabte 27 d’abril el Sant Sepulcre farà una missa en memòria
dels difunts de la confraria, i el dilluns 29 d’abril el combregar dels
impedits amb motiu de la festivitat
de Sant Vicent Ferrer.

La penya Fem
la Mà organitza
la Fira d’Abril
El proper dissabte 13 d’abril a
les 20 h, tindrà lloc en el parc dels
jubilats (a l’edifici Vila Teresita) la
festa de la Fira d’Abril.
Esta iniciativa, que arriba per primer cop a Godella, ha estat impulsada des de la penya Fem la Mà,
seguint la tradició de les festes
dels pobles d’Andalusia.
Hi haurà servei de barra, música i
bon ambient. T’apuntes?

El 13 de juny,
Lluminàries de
Sant Antoni

El diumenge 20 de gener es va celebrar a Godella la festa de Sant
Sebastià, organitzada per la comfraria de Sant Sebastià. Malgrat la
pluja, la participació fou notable.
Després de la tradicional missa, tinguérem a la plaça de l’església
una dansà i una exhibició de cants d’estil a càrrec del grup de danses
El Poblet. En acabar, hi hagué una degustació de dolços i mistela per
a totes les persones assistents.
bim
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Com cada any, el carrer Major de Godella es va transformar el 4
de febrer en una passarel·la improvisada per als animals del veïnat
del poble. Gossos, gats i cavalls foren majoria en una benedicció en
què hi hagué mascotes de tot tipus esperades a ser beneïdes.
La festa de Sant Antoni dels Porquets va incorporar, enguany com
a novetat, una exhibició de cants de batre a càrrec d’algunes de les
millors veus de la música tradicional del nostre municipi.

El dijous 13 de juny, la confraria de Sant Antoni organitzarà la
Festa de les Lluminàries.
A les 12 h es dispararan 21 salves i
es voltejaran les campanes de l’església.
Per la vesprada, a les 19:30 h els
clavaris pujaran la imatge de Sant
Antoni des de la casa del clavari
major fins l’ermita del Salvador.
Aniran acompanyats per la Banda
del Casino Musical de Godella.
A les 20 h, hi haurà una missa cantada pels xiquets i xiquetes dels
Juniors Som Rent, i es repartirà pa
beneït. El grup de danses El Poblet
realitzarà la tradicional dansà i es
cantaran albaes en honor a Sant
Antoni.
Festes
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L’Edelweiss School presenta un
curt amb usuaris del Koynos
L’alumnat de 2on de Batxillerat del centre Edelweiss School ha
gravat un curtmetratge amb usuaris del centre ocupacional Koynos,
de Godella, que fou presentat el
darrer divendres 29 de març en el
teatre Capitolio.
L’objectiu d’este projecte és, tal i
com indiquen els propis alumnes,
«donar visibilitat a les persones

amb diversitat i sensibilitzar de
que ells i elles tenen els mateixos
drets que la resta i moltes coses
que aportar a la societat». A més,
este projecte tindrà un caràcter solidari, doncs els diners recaptats
amb la venda d’entrades per a les
futures projeccions del curt seran
donats a una associació de persones amb Síndrome de Down.

Un viatge cartogràfic
del segle XVI al XIX
el centre cultural xicranda va acollir una exposició
de la upv amb mapes valencians de 500 anys d’història

Alumnat d’Edelweiss i Koynos, durant la gravació del curt.

Veïnes i veïns, el dia de la inauguració. I escolars en una de les visites a l’exposició.

Els centres escolars celebren les
Falles i el Dia de la Dona

El centre cultural Xicranda de Godella va acollir una exposició de
cartografia valenciana que ens va
fer viatjar pels nostres mapes des
del segle XVI fins el XIX.
Es tracta d’una col·lecció de la
Fundació Giménez Lorente, de la
Universitat Politècnica de València, que es va exposar per tal de
programar visites amb els escolars
del municipi, i també per a que totes les veïnes i veïns puguen apropar-se i conèixer una recopilació
de peces úniques i fascinants.
L’alumnat de distints cursos del
col·legi Cervantes visitaren i
conegueren els mapes de la mà del

Els distints centres escolars de
Godella han celebrat les festes
falleres, cremant els seus monuments i realitzant altres activitats
molt interessants.
La falla del Sagrat Cor representava distintes zones de Godella
com l’estació de metro o l’ermita, doncs s’està treballant amb
l’alumnat d’Infantil i Primària
dins del projecte ‘Concienciarte’,
fomentant la participació i el coneixement de l’entorn més proper.
El CEIP Cervantes també va cremar la seua falla, que versava so-

bre la diversitat de la fauna marina.
I el CEIP El Barranquet celebrà el
Dia Internacional de la Dona amb
un gran mural on es representaren
algunes de les dones més influents
de la història, com Marie Curie,
Ada Lovelace o moltes altres.
A més, l’alumnat de Cervantes i
El Barranquet van acudir al teatre
per vore, juntament amb usuaris
del centre Koynos, la pel·lícula
‘Campeones’, a través de la qual
s’educa en valors com el respecte
i la integració de les persones amb
diversitat intel·lectual.

Falles del Cervantes i el Sagrat Cor, i mural de El Barranquet.
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cartografia

director de la mostra i catedràtic
de la UPV, Francisco García, que
els explicà algunes curiositats sobre les obres per recórrer, junts, eixos més de 500 anys d’història del
nostre territori amb la cartografia.
I es que pocs territoris posseeixen
una cartografia històrica tan completa com els valencians. Des que
Ortelius incloguera un mapa de
l’antic regne de València en 1584,
estes terres han merescut l’atenció
dels millors cartògrafs. Els mapes
estrangers -sobretot els holandesos
francesos i italians- van predominar en els segles XVI i XVII, mentre que els realitzats per geògrafs
i tècnics espanyols van sobreeixir

i superar-los en número durant els
segles XVIII i XIX.
La Fundació Giménez Lorente és
una entitat de caire educatiu, cultural, científic i de foment de la
investigació, dedicada a l’estudi
de fons cartobibliogràfics, la cartografia, la enginyeria cartogràfica
i altres ciències relacionades. La
col·lecció del farmacèutic Giménez Lorente compta amb més de
22 atles, 90 mapamundis, 170 mapes impresos, 77 cartes nàutiques i
més de 1.000 gravats, làmines i llibres de distinta temàtica. La sèrie
dedicada a València i la Comunitat
Valenciana està realitzada a partir
de planxes originals.

El Domus, amb el projecte Aigua per a Ekalakala
L’alumnat de 1er de Batxillerat del col·legi Domus de Godella està duent a terme un projecte
solidari amb l’objectiu de recaptar
fons per a la construcció d’un pou
al poblat d’Ekalakala, una de les
zones més desfavorides de Kènia.
Tot va començar quan Alexandra
i Sophia Linares, dos germanes
antigues alumnes, van viatjar a la
zona per fer un voluntariat i es van
donar compte de la colpidora realitat que viuen els habitants d’este
poblat. Al tornar, es posaren en
contacte amb el Domus, que acollí
el projecte amb els braços oberts i
involucrà a tota la comunitat educativa per tal d’aconseguir, tots
junts, els 10.000€ que serien ne-

cessaris per a la construcció d’este
pou.
Les alumnes Ángela Vallejo,
Gema Roig i Néstor Jiménez, i
els professors Juan Carlos Pacheco i Silvia Torres, estigueren als
micròfons de Ràdio Godella per
explicar quines activitats s’estan
duent a terme per a la recaptació
de fons. Una d’elles fou el sopar
benèfic que fa poc va tindre lloc al
centre i que va servir per donar a
conèixer el projecte a totes les persones assistents.
Al llarg de tot el curs es succeiran
iniciatives diverses amb la mirada
posada en eixe poblat que espera
poder disposar d’aigua gràcies a
l’ajuda d’estos xics i xiques.

Voluntaris al poblat
d’Ekalakala, en Kènia.
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Esports

L’1 de juny, XVII
10k Godella Nicoboco
a les 19:30 h, amb eixida des del pavelló, tindrà lloc
la carrera que l’any passat va reunir a 1.200 persones

El CN Godella segueix sumant
èxits en distintes competicions
El Club de Natació Godella
està d’enhorabona pels resultats
recentment assolits per les seues
diferents seccions en les últimes
competicions.
Les xiques de natació artística
van aconseguir quatre ors (benjamí, prealeví, aleví i infantil),
dos plates (prealeví i infantil) i
dos bronzes (aleví i infantil) en el
campionat de promoció de figures,
celebrat en Gandia a finals de gener. En el campionat autonòmic
de figures i combos per categories
(aleví i infantil), destaca la 14ª posició de la nadadora Inés Sánchez
en la que fou la primera participa-

ció del CN Godella en esta prova.
En la secció de waterpolo, l’equip
de la 2ª Divisió Nacional ha aconseguit importants victòries davant
l’Elx i el Tres Cantos. Pel que fa
a la secció femenina de waterpolo,
han aconseguit la classificació per
a la fase d’ascens a la lliga nacional absoluta.
Per últim, en la secció de natació
adaptada, Nacho Gil va participar al campionat d’Espanya celebrat en Dos Hermanas (Sevilla),
aconseguint un quart lloc en 200
papallona, una sexta posició en
400 lliures i un sèptim lloc en 100
papallona.

Corredors i corredores, en la 10k de l’any passat.

10k godella

El proper dissabte 1 de juny a les
19:30 h tindrà lloc la XVII edició
de la carrera popular 10k Godella Nicoboco, organitzada des del
club d’atletisme A les Nou.
L’eixida i la meta estaran situades,
com és habitual, al pavelló municipal.
La carrera comptarà com a prova
puntuable en el XXII Circuit de
Carreres Populars de la Diputació
de València. L’any passat, este esdeveniment va congregar a 1.200
corredors i corredores, i enguany
l’objectiu és superar eixa xifra de
participació.
Les inscripcions es poden realitzar

a la web www.toprun.es per un
preu de 8€ fins el dia 20 de maig, i
de 10€ a partir d’eixa data.
A més, el dia de la carrera hi haurà
l’oportunitat de fer una aportació
voluntària de 2€ solidaris a favor
de l’associació contra el càncer de
Godella.
Totes les persones participants rebran una borsa amb una samarreta
tècnica, i tots aquells que finalitzen la prova tindran, a més, unes
xancles del patrocinador principal,
Nicoboco.
La marca esportiva també regalarà
unes sabates de córrer als primers
25 classificats. Hi haurà premi en
metàl·lic si es bat el rècord de la

prova, com va succeir l’any passat. I s’obsequiarà amb un pernil
al club que més participants presente.
Com sempre, també hi haurà una
carrera infantil, amb eixida a les
17:30 h. La inscripció té un preu
de 2€ si es fa de manera anticipada
a través de la web, o de 4€ el mateix dia de la carrera.
Raquel Landin (The Kenyan Urban Way), i Hassane Ahouchar
(Gaes Running Team) són els vigents campions d’una prova que
s’ha convertit en una de les cites
esportives més importants del nostre municipi.

Bon inici d’any per al club esportiu Sagrat Cor
El club esportiu Sagrat Cor de
Godella, ha començat l’any amb
més força que va acabar l’anterior.
El seu nombre d’esportistes continua creixent i arriba ja als 550,
gràcies a l’esforç que es fa des de
la pròpia escola per ajudar a impulsar l’esport a Godella.
En aquesta ocasió, ens toca fer
repàs dels tres esports que tenen
competició en este club. En primer lloc, pel que fa al karate, cal
destacar el bon paper realitzat en
la competició autonòmica de categoria infantil. En Kumite, Alba
Adán va ser quarta, Miguel va
quedar cinquè, Joan Bautista Ramón va aconseguir quedar quart, i
Lucia Burguete va fer un molt bon
bim

Godella

combat però sense recompensa.
Pel que fa al bàsquet, a hores d’escriure estes línies, l’equip sènior
A continua invicte i ocupant el
primer lloc de la classificació, al
igual que el junior femení A, que
tractarà de recuperar la plaça de
la màxima categoria autonòmica
del bàsquet femení. Les xiques de
l’infantil també van llançades a
jugar la fase d’ascens a categoria
autonòmica.
Per últim, en futbol sala, el cadet
de primer any ha protagonitzat
una remuntada espectacular. Després de perdre en les dos primeres
jornades de lliga, no ha tornat a
conèixer la derrota i ja està en segon lloc a la classificació.
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Dalt, junior femení de bàsquet.
Baix, xics i xiques de karate.

Xiques de waterpolo, algunes nadadores del club i Nacho Gil.

El 15 d’abril s’inicia el canvi de
la gespa del camp de futbol
S’informa que els treballs per
canviar la gespa del camp de futbol municipal s’iniciaran el 15
d’abril, aprofitant les vacances de
Pasqua i l’aturada de les competicions esportives en este període.
Es lamenten les molèsties que estos treballs puguen ocassionar en

els equips de l’escola i la cantera,
però s’estan buscant alternatives
per poder entrenar i disputar els
partits programats.
Es tracta d’un sistema de renting
que es pagarà mensualment durant
els pròxims 5 anys. La vida útil de
la instal·lació és d’uns 8 anys.

Campions de lliga! El Godella CF guanya la 1ª regional. Enhorabona!
Esports
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Serveis Socials
L’Ajuntament
posa a
disposició de
famílies més
necessitades
un habitatge de
lloguer social
L’Ajuntament de Godella, a
través de la regidoria de Benestar
Social, ha posat a disposició de les
famílies més desfavorides del municipi l’habitatge situat al carrer
Santa Teresa 3 en règim de lloguer
social. El termini de sol·licitud va
estar obert fins el 31 de març.
Des del departament s’informa
que es tracta d’un lloguer amb un
preu simbòlic dirigit a aquelles famílies amb greus problemes econòmics.
Van poder participar del procés de
selecció totes aquelles persones
que estigueren residint al municipi
de Godella i que reuniren els requisits especificats en les bases.
Un cop finalitzat el termini de presentació, s’està procedint a l’adjudicació de l’habitatge, que es farà
per ordre de puntuació, tal i com
es pot consultar a l’Annex I de les
bases, publicades a la pàgina web
municipal. La baremació es realitzarà per una comissió constituïda
per un equip tècnic del departament de Serveis Socials, comptant
si fos necessari amb l’assessorament de qualsevol de la resta de
departaments municipals. El resultat es comunicarà per escrit a
les persones admeses.

Noves
incorporacions
per a l’àrea de
Serveis Socials
L’àrea de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Godella ha acabat de perfilar la seua plantilla
després de les darreres incorporacions: una administrativa el darrer
mes de novembre i un treballador
social en gener. Amb això, el departament es queda amb dos treballadors socials per a Serveis Socials Generals i un més per a l’àrea
de Dependència, una administrativa i una auxiliar administrativa.
Pel que fa al departament d’EEIIA
(Equips Específics d’Intervenció
amb Infància i Adolescència -antic
SEAFI-), disposa d’una treballadora social. Pròximament s’espera
la incorporació de dos psicòlegs,
un per a cada departament.
18
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Gimeno i Domingo reben el
reconeixement a tota una vida
pepita i gimeno i mariano domingo van rebre la medalla d’or per part de
l’ajuntament després de deixar la presidència dels jubilats i les tyrius
domingo i gimeno

El ple de l’Ajuntament de Godella va aprovar per unanimitat, a la
sessió del mes de desembre, reconèixer amb la medalla d’or del
municipi a dos persones que han
fet molt per la vida associativa de
Godella.
Mariano Domingo i Pepita Gimeno, ex presidents de l’associació de jubilats i de l’associació
de dones Tyrius, respectivament,
van rebre amb molta emoció este
distintiu. Un reconeixement que
arriba després de tota una vida dedicada als seus col·lectius, com a
premi per la seua tasca en l’àmbit
associatiu i de dinamització de la
societat godellenca.
Tots dos passaren pels micròfons
de Ràdio Godella per contar de
quina manera havien viscut este
sentit homenatge.
Pepita Gimeno, que fou una de les
fundadores de les Tyrius de Godella, va estar 15 anys com a presidenta de l’associació. «El dia del
reconeixement al ple em vaig posar molt nerviosa perquè no m’ho
esperava rebre la major insígnia
que pot donar este Ajuntament»,
digué. «Vull donar les gràcies a
tota la corporació, però sobretot
a totes les meues companyes que
han format part de la junta directiva durant estos anys, perquè sense
elles res de tot això hagués sigut
possible», va afegir Pepita, molt
emocionada.
En l’acte del seu comiat, en gener
de 2018, el local de les Tyrius es
va omplir per tornar-li tota esta
gratitud, pel seu treball i esforç al

capdavant de l’associació. «Amb
eixe detall, ja estava més que agraïda», comentà.
L’associació d’ames de casa Tyrius es va fundar l’any 1977. Al
principi, relata Pepita, no tenien
ni tan sols un local. Poc a poc, el
col·lectiu ha anat creixent en nombre de sòcies i canviat de seu fins
assentar-se al local del carrer Major. Preguntada per com s’imagina
l’associació en un futur, Pepita Gimeno ho té clar: «M’agradaria que
no es perdés mai l’essència de tot
allò que hem estat fent, i que continuara eixa ambició per créixer i
programar noves activitats per a
les nostres dones».
La trajectòria de Mariano Domingo també ha estat força prolífica.
Ha estat president de l’associació
de jubilats, però també fou president de Banesto en Godella i van
romandre al capdavant de l’equip
femení de bàsquet quan pujà a Primera Divisió.
«Estime a Godella amb tot el meu
cor i este reconeixement ho recordaré amb molt de carinyo durant
tota la meua vida», deia Mariano
en Ràdio Godella, també molt il·
lusionat. «He treballat des de l’any
1962 per este poble, i m’he anat
amb la satisfacció del deure complit», afegí.
I tant és així que l’associació de
jubilats va passar dels 90 socis
inicials als més de 800 que hi ha
actualment, després que Mariano
Domingo deixara la presidència.
Una associació a la que continua
lligat amb molta estima, la mateixa estima que sent pel seu poble.

Pepita Gimeno i Mariano Domingo, amb companys i companyes,
en dos imatges d’arxiu.

Transport social Memòria activa Dependència

Renda inclusió

Com cada any, l’Ajuntament
de Godella renova el seu conveni
amb Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana per oferir les ajudes al
transport per a les persones jubilades, pensionistes o amb discapacitat.
Pròximament s’obrir el termini de
sol·licitud. Per a més informació,
poden adreçar-se a l’edifici de
Serveis Socials en el seu horari
d’atenció: d’11 a 14 h els dimarts
i dijous.

A partir del 23 d’abril podràs
acostar-te a Serveis Socials en horari d’atenció per informar-te de
la Renda Valenciana d’Inclusió en
la modalitat complementària d’ingressos per prestacions, una ajuda
econòmica que la Generalitat posa
a disposició de les famílies més
vulnerables per garantir la seua
qualitat de vida. A més, pots informar-te sobre esta ajuda de caràcter
indefinit a través de la web www.
inclusio.gva.es o telefonant al 012.

El saló d’actes de Vila Teresita
va acollir el darrer 11 de març el
taller gratuït ‘Activa la teua memòria’, impartit per una tècnica de
l’empresa Atenzia.
Este taller per a persones majors,
on s’exercitaren habilitats cognitives a través d’exercicis, tècniques
i activitats de memòria, va estar
programat per la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de
Godella, en col·laboració amb la
Diputació de València.

A partir de l’1 de juny de 2019 i
sense data límit, les persones cuidadores de persones amb dependència podran donar-se d’alta de
manera voluntària en la Seguretat
Social a efectes de cotitzar per a la
jubilació. Esta quota serà assumida per l’Estat, com ho estableix el
RD Llei 8/2019. Per a més informació, podeu telefonar als Serveis
Socials de Godella (963641152) o
a la Tresoreria de la Seguretat Social de Paterna (961364012).
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Esther Wiltshire, premi a millor
emprenedoria responsable
La propietària de l’empresa Mary Fashion Godella va rebre este guardó
per la seua activitat com a costurera, fomentat el reciclatge de peces

Pràctiques
Nou xics i xiques, estudiants de
distints cicles i graus universitaris
s’han inorporat -o estan pendents
d’inorporar-se en alguns casos- a
l’Ajuntament de Godella per realitzar les seues pràctiques.
Ajudaran en departaments com
Cultura, Informàtica, Joventut,
SEAFI, OMAC, Seretaria, Policia, Alcaldia o Consergeria durant
alguns mesos.

Formació
L’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de Godella organitzarà nous cursos de formació.
El 17 d’abril, curs de CV correu
electrònic per a buscar ocupació.
El 22 de maig, curs de búsqueda
d’ocupació en Internet i xarxes
socials.
El 19 de juny, gestions on line per
a l’ocupació.
I l’11 de setembre, com superar
una entrevista de treball.
Tots els cursos tindran lloc en l’aula Ada Lovelace de Vila Teresita,
però només es podran incriure persones que formen part de la borsa
de treball de l’AEDL de Godella i
del consorci Pactem Nord. També
està prevista la realització del curs
de manipulador d’aliments.

Esther Wiltshire Jones, en el moment de recollir el seu premi.

premis pactem nord

Esther Wiltshire Jones, de l’empresa Mary Fashion Godella, va
rebre el darrer 28 de març el premi
a millor emprenedoria responsable de mans del consorci Pactem
Nord, en la gala que va tindre lloc
al centre cultural la Marina de El
Puig de Santa Maria.
Este guardó reconeix la seua activitat com a costurera de tall i
confecció, arranjaments, restauracions i transformació de peces de
vestir. Wiltshire tracta de fomentar
entre els seus clients el reciclatge,
és a dir, si una peça de vestir es pot
reutilitzar, ho prioritza abans de

confeccionar una nova. I, si escau,
ho fa utilitzant teles respectuoses
amb el medi ambient.
A mitjà o llarg termini, Esther
Wiltshire està treballant en el procés de comercialització d’un llençol molt especial, registrat com a
model d’utilitat. «Vull oferir una
peça de llit que siga multifuncional i que previnga la proliferació
d’àcars d’una manera senzilla»,
ha explicat la creadora. Este llençol és natural i ecològic i, gràcies
al seu disseny, permet reduir el
temps de fer el llit.
D’altra banda, Wiltshire ofereix
assessorament voluntari a altres
persones emprenedores, sobretot

en allò referent a aprendre a cosir. Ha participat com a ponent en
la taula ‘Projectes innovadors de
l’Horta Nord’, que va tindre lloc
en la jornada ‘Emprèn innovant.
La responsabilitat et fa diferent’, i
ha col•laborat en el vídeo ‘Vivències laborals en femení’. A més,
recentment ha format part de la
publicació ‘Pràctiques de Responsabilitat Social Empresarial en
l’Horta Nord’.
Ara, gràcies al seu treball, rep este
guardó del consorci Pactem Nord,
emmarcat dins de la cinquena edició dels distintius que la institució
atorga a la coresponsabilitat territorial en matèria d’ocupació.

Entre els objectius d’estos premis
es troben: reconèixer el treball
per la inserció laboral de persones
amb especials dificultats, reconèixer les bones pràctiques en la
gestió responsable de les persones
treballadores, reconèixer la igualtat en clau de gènere en les empreses, premiar la col·laboració cultural, social i/o mediambiental en el
territori, reconèixer a les empreses
de recent creació preocupades per
l’ordre social, econòmic i mediambiental i premiar pràctiques concretes amb un impacte rellevant i/o
especialment integradores.

Setmana comerç
Entre el 14 i el 22 de juny, l’associació de comerciants de Godella organitzarà la IV Setmana del
Comerç Local.
El dia 15, la jornada de Botigues
al Carrer, canviarà la ubicació i es
situarà a la plaça de l’ermita. També hi haurà la tradicional cursa
popular, activitats per a xiquetes i
xiquets, un concurs de ball per als
adults, una desfilada informal i nit
de ball el dia 21, i un concert de
l’orquestra del Casino Musical.

L’Ajuntament liquida el pressupost de 2018 amb un superàvit d’1,81 milions d’euros
El ple de l’Ajuntament de Godella va donar compte, en la sessió
ordinària del mes de març, de la
liquidació del pressupost de 2018.
Una liquidació que es tanca amb
un romanent de tresoreria de més
de 2,9 milions d’euro, i un superàvit d’1,81 milions d’euros.
Esta quantitat podrà ser destinada a reduir el deute municipal en
800.000€. De la resta, 400.000€
anirien destinats a mantindre una
adequada liquiditat pressupostàbim

Godella

ria, i 600.000€ s’incorporarien al
pressupost de 2019 per escometre
inversions financerament sostenibles.
El consistori va complir amb el Pla
Econòmic Financer en l’exercici
2018, no superà els paràmetres de
despesa màxima, i pagà les factures a proveïdors en un període
mitjà de 19,2 dies (el màxim està
establert en 30 dies).
D’altra banda, es va destacar la reducció del volum d’endeutament
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fins el 95,5%, amb un estalvi net
de 2,11 milions d’euros, la qual
cosa permetrà a l’Ajuntament accedir a operacions de crèdit a llarg
termini en cas que fos necessari.
El Pla Econòmic Financer fou
aprovat pel ple municipal en maig
de 2018 i que té vigència en els
exercicis pressupostaris de 2018
i 2019. A continuació es detalla
en el quadre resum les magnituds
previstes i obtingudes en la liquidació de 2018.

Capacitat financera prevista

Capacitat financera obtinguda

444.697 €

1.810.045 €

Compliment regla despesa prevista Compliment regla despesa obtinguda
1.528.301 €

2.978.207 €

Límit despesa no financera previst

Límit despesa no financera obtingut

11.736.972 €

8.758.765 €

Coeficient d’endeutament previst

Coeficient d’endeutament obtingut

109,23%

95,9%

Hisenda i Ocupació
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Urbanisme, Obres i Serveis
S’adjudiquen
els projectes
dels fons IFS
La Diputació de València, a
través dels fons IFS (Inversions
Financerament Sostenibles) va
aprovar atorgar 161.643,27€ a
l’Ajuntament de Godella per a dur
endavant distintes actuacions pendents. Recentment el consistori va
adjudicar la redacció de tots estos
projectes, que s’aniran executant
durant els propers mesos.
En primer lloc, hi una partida de
70.600€ per a la instal·lació de
parcs infantils i la reparació de
jardins, com el de la plaça Doctor
Valls, el de la Torreta i el de la carretera de Rocafort.
D’altra banda, la reparació de goteres del pavelló municipal s’ha
xifrat en 33.000€.
S’han concedit 22.000€ per a la
creació d’aules a l’edifici de Vila
Teresita, amb l’objectiu d’impartir
cursos i incrementar l’oferta dels
tallers ja existents. Amb esta partida també es comprarà el mobiliari
i l’equipament necessari.
Pel que fa a inversions de menys
import, es pretén escometre el
canvi de les emissores de ràdio
de la Policia Local per uns nous
equips Tetra que costaran 9.500€.
L’equipament del nou vehicle
elèctric de la Policia ha suposat
una despesa de 7.000€.
Així mateix, es destinaran 3.000€
a canviar les llums dels vehicles
de Protecció Civil per adaptar-les
a la normativa, doncs han de ser
ara de color blau.
Pel que fa a les reparacions dels
distints camins rurals a l’horta que
envolta Godella, tindran un cost
de 9.500€.
Per últim, s’ha previst la compra
d’ordinadors i equips informàtics
per a distints departaments, amb
un pressupost assignat de 6.400€.

Noves antenes
per millorar la
cobertura mòbil
El problema de la falta de cobertura mòbil en diverses parts del
municipi és una realitat. El grup
de govern, després de reunir-se
en diverses ocassions amb l’empresa Telefonica, ha procedit a la
instal·lació d’una nova antena de
telefonia mòbil en l’Opencor de
Campolivar per donar un bon servei de cobertura a la zona. D’altra
banda, s’està estudiant la ubicació
per col·locar una segona antena
que donaria cobertura a la zona
de Santa Bàrbara. Es preveu instal·lar més antenes en altres zones.
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Es debat al CUMA la proposta
de modificació de l’ordenança
del Pla Parcial del polígon
a l’edifici junt al tanatori s’instal·laria la policia local i un magatzem

Edificació a meitat construir, junt al tanatori de Godella.

pla parcial polígon

En la darrera sessió del Consell
sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient, celebrada el 12 de març a
l’Ajuntament de Godella, es va
debatre sobre la proposta de modificació de l’ordenança del Pla
Parcial del polígon industrial dels
Obradors.
Esta proposta consisteix en enderrocar i tornar a construir l’edificació que actualment està a meitat

de construir i que s’ubica junt al
tanatori.
Es tractaria, tal i com informen des
de l’àrea d’Urbanisme, de fer una
modificació de l’ordenança reguladora del polígon per tal de poder
habilitar eixe edifici per a noves
activitats.
A canvi, l’Ajuntament de Godella
adquiriria una nau ja construïda
al propi polígon, en la qual s’instal·larien les dependències de la

Policia Local -actualment ubicades en la part posterior del pavelló
municipal- i un magatzem per a la
brigada d’obres de l’Ajuntament
en el qual els operaris podrien disposar de taquilles per guardar els
seus objectes i vestuaris per canviar-se abans i després del treball.
Després de passar pel CUMA, esta
proposta de modificació de l’ordenança del Pla Parcial es preveu
que siga duta a debat en el ple mu-

nicipal en els propers mesos.
Tant el canvi d’ubicació de les instal·lacions de la Policia Local com
el fet d’habilitar un magatzem per
a la brigada d’obres són dos reivindicacions que, des de fa temps,
estan pendents a l’agenda consistorial i que, d’esta manera, podrien tindre una resposta mitjançant
esta redistribució de les dotacions
públiques a través de la gestió urbanística.

Descarrega’t l’app municipal i
fes arribar les incidències sobre
desperfectes en la via pública

Es somet a informació pública
l’estudi de detall del carrer
Ramón i Cajal 2

L’Ajuntament de Godella et recorda que pots descarregar i instal·
lar gratuïtament en el teu telèfon
mòbil (Android o iOS) l’app municipal en la qual, a més d’informació d’actualitat i de servei sobre
el municipi, podràs fer-nos arribar
directament els teus suggeriments
o queixes sobre desperfectes en la
via pública.
En lloc de fer-ho utilitzant les xarxes socials o el registre d’entrada
de l’Ajuntament -canals igualment
vàlids- amb l’app és molt més senzill.
Si veus un fanal trencat o un tros
de vorera que penses que hauria

El ple de l’Ajuntament de Godella va aprovar, en la sessió ordinària del mes de gener, sotmetre
a informació pública l’estudi de
detall del carrer Ramón i Cajal número 2.
Es va acordar, amb els vots favorables de Compromís, PSOE, EU i
Ciutadans, i les abstencions de PP
i Canviem Entre Tots:
- Emetre un informe ambiental i
territorial estratègic favorable a
l’aprovació de l’estudi de detall
redactat per considerar que aquest
instrument de planejament no té
efectes significatius sobre el medi
ambient i el territori.

de ser reparat en el teu barri, basta
amb fer una foto amb el teu telèfon
i enviar-la a través de l’app. Esta
notificació arribarà directament al
departament de Serveis Municipals, que atendran la petició amb
les actuacions oportunes.
Recorda que, entre totes i tots,
podem fer de Godella un poble
millor. Sou precisament vosaltres,
els veïns i veïnes de cada barri, qui
sabeu quines són les necessitats i
carències de la vostra zona.
Comptem amb la vostra col·laboració per utilitzar l’app municipal
com a canal de gestió per a este
tipus d’incidències.

- Resoldre l’avaluació ambiental
i territorial estratègica d’aquest
estudi de detall pel procediment
simplificat.
- Sotmetre a aquest efecte a informació pública el citat estudi de detall durant un període de 20 dies
amb les mesures mínimes de publicitat exigides per l’article 53.2
de la Llei 5/2014 de 25 de juliol
de la Generalitat, d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge de
la Comunitat Valenciana.
Després d’este període d’exposició al públic, es preveu que l’estudi de detall vaja novament al ple
en els propers mesos.
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Seguretat Ciutadana i Biblioteca

La Policia Local de Godella
ja té el seu nou cotxe 100%
elèctric de cero emissions
el primer exemplar de nissan leaf per a Policia Local en la Comunitat
cotxe elèctric

La Policia Local de Godella ja
compta amb un cotxe elèctric, adquirit per la regidoria de Seguretat
Ciutadana. Els agents del cos ja
han estrenat el nou Nissan Leaf
100% elèctric, el primer exemplar
d’este model que es matricula per
a Policia Local en la Comunitat
Valenciana.
D’aquesta manera, s’amplia el
parc mòbil de la Policia, i a més es
fa amb un vehicle elèctric, la qual
cosa implica una conducció més
respectuosa amb el medi ambient,
més barata, més suau i silenciosa
(molt útil per al treball de prevenció) i amb menys despeses de
manteniment respecte a un vehicle
de gasoil o gasolina.
Este cotxe ve totalment equipat
per al treball de la Policia Local.
Incorpora un desfibril·lador, una
llum prioritària LED de baix consum i un moble organitzador al
maleter per a facilitar la tasca dels
agents en els controls. Pel que fa
a les prestacions tècniques, compta amb un motor de 150 CV i una
bateria de 40 kW que pot arribar a
una potència de càrrega de 125 A i
50 kW en mode de càrrega súper
ràpida. L’autonomia homologada
d’este Nissan Leaf és de 350 km, i

El nou cotxe elèctric de la Policia Local.
a més s’incorpora el revolucionari
sistema e-Pedal, que permet conduir utilitzant únicament el pedal
de l’accelerador ja que es pot frenar deixant d’accionar-lo gràcies a

la frenada regenerativa.
De manera addicional, l’Ajuntament de Godella té previst realitzar
una segona inversió per habilitar
en un futur punts dobles de re-

càrrega semiràpida per a vehicles
elèctrics, que podran ser utilitzats
de manera gratuïta per qualsevol
veí o veïna.

Es preparen nous cursos de
defensa personal per a dones,
conserges i personal sanitari

El 9 de maig, Rosa Pastor i
Enrique Villarreal presenten els
seus nous llibres a la biblioteca

Després de l’èxit de participació en anteriors edicions, la Policia Local de Godella tornarà a celebrar el curs de defensa personal
per a dones. En esta tercera edició,
que serà els dies 30 de març i 6, 13
i 20 d’abril, tenen prioritat les persones que no van poder participar
en els cursos anteriors.
Esta formació consisteix en impartir nocions bàsiques d’autodefensa
per tal de fomentar l’aprenentatge
innat i poder reaccionar de manera immediata davant una agressió.
L’objectiu no és donar una resposta lesiva i neutralitzadora davant
l’agressor –ja que per a això es

El darrer 4 d’abril, la biblioteca
municipal de Godella va acollir la
presentació del llibre ‘Las óperas
perdidas de Francesca Scotto’,
d’Elena Casero, una novel·la que
fusiona intriga, música, relacions
personals i història, en una trama
que atrapa i sorprèn a parts iguals.
Però no serà l’única cita en la biblioteca.
El proper dijous 9 de maig a les 19
h, tindrà lloc una doble presentació. D’una banda, el llibre ‘Quiero
esa muerte’, de Rosa Pastor Carballo. I, de l’altra, ‘El milagro’,
d’Enrique Villarreal Rodríguez.
Rosa Pastor fou professora titular

bim
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requeriria d’un llarg període de
temps i de molt d’entrenament-,
sinó simplement oferir les ferramentes bàsiques per poder fugir
il·leses.
També hi haurà un per als conserges de l’Ajuntament i per al personal sanitari, uns grups igualment
vulnerables. En este cas, es farà
una formació el 4 de maig, amb
l’objectiu d’oferir-los una visió
real d’allò a que es poden enfrontar, així com alternatives bàsiques
per eixir-ne indemnes. Per últim,
hi haurà un curs per al col·legi de
podòlegs de la Comunitat Valenciana l’11 de maig.
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de Psicologia Bàsica i membre
fundadora de l’Institut d’Estudis
de la Dona. Des que es va jubilar
en 2008, la seua creació literària
ha estat notable, i ha col·laborat
activament en l’organització del
concurs de microrelats de Godella,
sent part del jurat en les diferents
edicions que s’han celebrat.
Enrique Villarreal ens porta una
novel·la que és la segona part de
‘En la lucha final’.
D’altra banda, a més de les presentacions de llibres, la biblioteca
continua amb la programació del
club de lectura. Les properes cites
seran els dies 8 de maig i 5 de juny.

Nous equips de
comunicació
per a la Policia
A partir d’abril, la Policia Local
de Godella comptarà amb els nous
equips de comunicacions Tetra per
a poder funcionar en la xarxa de
Comunicacions Mòbils Digitals
d’Emergència i Seguretat (COMDES) de la Comunitat Valenciana.
Es tracta d’una infraestructura de
telecomunicacions que ofereix la
Generalitat a totes les organitzacions i flotes que presten serveis
de prevenció, rescat, emergències i seguretat. Esta xarxa compta
amb 174 estacions base en tot el
territori i permet més de 1.270 comunicacions de veu i dades simultànies.
A més, integra a més de 10.000
usuaris de més de 200 flotes diferents, entre les quals es troben
els serveis d’urgències sanitàries,
Protecció Civil, els consorcis provincials i locals de Bombers, així
com els cossos de Policia Local de
més de 200 Ajuntaments.
COMDES funciona com una xarxa privada virtual per a cada flota
i permet la intercomunicació mitjançant grups de comunicació comuns per a facilitar la seua operativa local, comarcal i autonòmica.
Constitueix el sistema de comunicacions normalitzat per als serveis
essencials que intervenen en una
emergència o catàstrofe en l’àmbit
de la Comunitat Valenciana (Llei
13/2010, art. 54.2), així com una
eina fonamental per a la coordinació d’actuacions en aquestes situacions.
Entre els serveis que ofereix estan:
telefonades individuals i de grup
o segons perfils d’usuaris, configuració dinàmica de grups de comunicació per a cada flota i entre
flotes, autenticació de terminals i
encriptació en les comunicacions,
enviament de missatges de text i
posicionament GPS des dels terminals, comunicacions de dades i
instal·lació d’aplicacions per a la
seua explotació des dels terminals
i serveis centrals, i comunicacions
de veu i dades amb xarxes externes.
Una de les novetats que s’introduirà per part de la Policia Local de
Godella és la creació de grups de
veu conjunts per tal de poder treballar per un canal compartit entre
diferents Policies Locals, sempre comptant amb l’autorització
corresponent de les Prefectures
respectives dels cossos policials
confrontants. L’objectiu és poder
oferir una resposta davant una
telefonada de col·laboració immediata i reduir així els temps de
resposta policials, incrementant la
seguretat d’agents i ciutadans.
Seguretat Ciutadana i Biblioteca
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Personal, Contractació, Modernització i Transparència
Mesa de negociació
L’Ajuntament de Godella ha
constituït una comissió per a estudiar la viabilitat de retornar a la
gestió pública els serveis que actualment estan externalitzats. Esta
remunicipalització podria fer-se
bé a través de la gestió directa de
l’Ajuntament o bé mitjançant alguna empresa pública, que només
podria constituir-se en el moment
s’acabe el Pla Econòmic Financer

que hi ha actualment en marxa per
al pagament d’expropiacions.
La comissió compta amb la participació d’un representant de cada
partit polític del consistori, i de
dos representants del Consell de
Participació Ciutadana.
Ja han començat les primeres reunions, tot i comptant amb els informes previs de les àrees de Secretaria i Contractació i també del
servei d’assessorament jurídic.

Auxiliars administratius
Quatre nous auxiliars administratius, corresponents al grup C2
en l’Escala d’Administració General, s’han incorporat en el mes de
febrer a l’Ajuntament de Godella.
Estes persones realitzaran la seua
tasca en les àrees d’Intervenció,

Secretaria, Alcaldia i OMAC.
Els nous treballadors i treballadores de la casa passaren el procés
selectiu per cobrir estes vacants
i estaran en un primer període de
pràctiques durant els propers sis
mesos.

Seguretat informàtica
Per tal de complir amb les necessitats marcades per l’Esquema
Nacional de Seguretat, s’ha actualitzat la cabina de discos dels
servidors, amb un rendiment molt
superior a l’anterior i una integració en l’Ajuntament, aprofitant la
vella per donar serveis de copies

de seguretat en un altra ubicació.
D’esta manera s’assegura que la
informació puga estar disponible
en cas de caiguda dels sistemes.
Esta cabina utilitza tecnologia de
disc sòlids, la qual cosa ha ajudat
a reduir el temps d’execució de les
distintes aplicacions.

Fibra d’alta velocitat
L’Ajuntament disposa de connexió d’alta velocitat per fibra
òptica entre els distints centres
municipals per assegurar una major centralització de la informació
que permet a tots els departaments
utilitzar els recursos d’una forma
més eficient.
A dia de hui, l’Ajuntament de Godella ja té connexió d’alta velocitat
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pròpia entre els edificis de Xicranda, Serveis Socials, l’Ajuntament,
l’Escorxador i el Conservatori.
Això també suposarà un estalvi a
llarg termini en les depeses de comunicació.
A hores d’ara, queden pendents de
connectar amb alta velocitat els
edificis del pavelló i el poliesportiu.

Personal, Contractació Modernització i Transparència

Tota la informació del
cementeri, digitalitzada
s’habilita una web per consultar esta documentació
Web cementeri

L’Ajuntament de Godella ha llançat una web a través de la qual es
pot consultar de manera senzilla la
informació relativa als difunts del
cementeri municipal:
www.godella.es/va/page/cementeri.
Des del departament d’Informàtica s’ha contractat un sistema de
gestió i, prèviament, s’ha realitzat
tot el treball de digitalització dels
documents existents en l’arxiu
municipal.
Després de la informatització,
s’han afegit a la nova aplicació totes aquestes dades, associant-se a
cadascun dels difunts els arxius de
rebuts, llicències de sepultura, etc.
Abans tota aquesta documentació
només estava disponible en paper,
amb el risc de pèrdua o desperfecte que això suposa. Ara està informatitzada i assegurada, la qual
cosa afavoreix també una ràpida
consulta per part de qualsevol veí
o veïna.
L’aplicació permet el control dels

concessionaris i les peticions, la
localització exacta dels difunts,
exhumacions, etc., així com el
control dels trasllats que puguen
tindre lloc tant dins del propi cementeri municipal com en altres
cementeris fora de Godella.
Com a curiositat, es permet associar una imatge de la làpida als difunts perquè siga més fàcil la identificació, tant per part dels tècnics
de l’Ajuntament com de les persones que, prèvia consulta en la web,
es dirigisquen al cementeri. A més,
quan es produïsca una defunció, el
funcionament en cloud permetrà
la comunicació amb major brevetat de les dades associades al nou
enterrament.
Associada a la nova gestió, i pensant en el visitant final, s’ha desenvolupat una web de consulta –integrada en la web de l’Ajuntament i
fàcilment localitzable amb la icona del cementeri- on a partir de les
dades de nom o cognom del difunt
s’indica la seua localització exacta

i es mostra un mapa amb una ruta
suggerida des de l’entrada. Així,
en cas de no recordar on es troba
el nostre afí, podrem trobar-ho
de manera senzilla. Per a facilitar
aquesta localització també s’ha fet
la divisió del cementeri en blocs o
fileres i s’han creat zones perquè
siga més ràpida la distribució en
futures ampliacions. També s’està
procedint a senyalitzar correctament els carrers, blocs i fileres i
les diferents zones del cementeri,
enumerant els nínxols, columbaris, sepultures i panteons per a
ajustar-los a la nova aplicació. En
ella, i amb l’objectiu de preservar
les dades ja existents, s’ha respectat la numeració de la part més
antiga.
Cal destacar que, en breu, des del
mateix cementeri es podrà consultar la localització del difunt i les
dades associades. Per a tal fi es facilitaran a les persones que visiten
el cementeri els mitjans informàtics necessaris.

Es constitueix la nova mesa de negociació
La nova mesa general de negociació de l’Ajuntament de Godella
es va constituir amb les persones
electes de les eleccions sindicals
celebrades recentment. Del personal laboral, van eixir cinc representants de CCOO i quatre d’UGT.
Dels funcionaris, eixiren dos representants de CCOO, un d’UGT,
un de CSIF i un de SPPLB.

En la reunió de la mesa de negociació es van tractar temes com les
bases de professor/traductor de valencià, les bases dels processos de
consolidació de places, o les modificacions que s’han de produir
com a conseqüència de la nova
Llei de Coordinació de Policies
Locals. També es va donar compte
de la situació en què es troben els

processos selectius en tràmit i es
va avançar en el calendari laboral i
les reivindicacions sindicals.
Per últim, s’ha decidit constituir
una comissió tècnica específica
per parlar de la Relació de Llocs
de Treball i una altra per tractar
d’arribar a un acord respecte a les
bases dels processos de consolidació de plaça.
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Ràdio Godella celebra
el Dia de la Ràdio
El palau de la generalitat va acollir les ràdios locals

Foto de família de les persones responsables de les emissores de la XEMV.

dia de la ràdio

El 13 de febrer, Dia Internacional
de la Ràdio, fou un dia històric per
a totes les ràdios municipals que
conformen la Xarxa d’Emissores
Municipals Valencianes i, per suposat, també per a Ràdio Godella.
Representants de la ràdio municipal del nostre poble estigueren al

Palau de la Generalitat de València per celebrar una jornada festiva i reivindicativa. Les emissores
locals van treure muscle i van
aprofitar l’ocasió per deixar patent
que, si bé no tenen els mitjans de
les grans emissores privades, ofereixen uns continguts de qualitat i
una informació de servei i de pro-

La nova associació feminista
A Cada Lluna compleix un any
De les ganes d’un grup
de dones que volem que la
nova força del moviment
feminista arribe al nostre
poble, ix una xicoteta llavor
que després germinà en una
associació amb el nom d’A
cada lluna.
Ja hem complit un any i teDones de l’associació A Cada Lluna.
nim la il·lusió intacta per
continuar fent coses. Al
d’assistència! Acabem el mes amb
llarg del nostre primer any d’exis- una representació teatral a Vil·la
tència hem fet diverses activitats Eugènia el dia 22 i una nova sessió
enfocades a conèixer millor tot del Club de lectura “La lletra vioallò que representa el feminisme, leta” l’última setmana. Per l’abril
som conscients que encara hi ha farem la presentació del llibre
molt que aprendre.
‘Dones valencianes que han fet
Al novembre pel Dia contra la història’ el dia 12 a Vil·la Eugènia.
violència de gènere vam “plan- En maig farem senda i cultura: el
tar” un ‘Arbre de la Vida’ dins de dissabte 11 visitarem el poblat íber
l’ajuntament. En desembre vam del Tos Pelat de Masies (Montcafer un taller de Cinema en feme- da) i el dia 31, projecció d’un doní. En febrer vam ser més actives, cumental a Vil·la Eugènia. També
férem taller de dansa per a dones i ens agradaria potenciar la lectura
una ruta guiada per València: “Ca- feminista, l’autodefensa femenina
mins en femení”. Març és un mes i un projecte per a nosaltres molt
molt important per al feminisme rellevant és aconseguir que al nosperquè inclou el Dia de la Dona. tre poble tinguem més carrers amb
Nosaltres començarem el dia 2 nom de dona.
amb un mercat solidari, i del 3 al Si aquest article aconsegueix des10 “Paraules violetes al vent”. Dia pertar la curiositat per saber què
8, hem fet vaga i pel matí passe- és el feminisme considerarem que
jada per l’horta, esmorzar i acte eixa llavor que hem anomenat al
institucional; per la vesprada, a la principi ha fet el seu paper. Us esmanifestació. Hem de dir que cada perem a totes i quantes més millor
any més orgulloses per la quantitat (acadalluna@gmail.com).
bim
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ximitat molt útil per al veïnat de
cada poble.
Les ràdios locals són, a més, una
eina fonamental de vertebració del
territori, com es va poder observar
en una gran festa de les ones que
s’aprofità per emetre un programa
especial des d’eixe escenari únic,
el Palau de la Generalitat.

Associació
contra Càncer

El comitè d’Agermanament
de Godella presenta els seus
projectes per a 2019
El comitè d’Agermanament de
Godella es va reunir per fer balanç
de les activitats celebrades durant
2018 i presentar els nous projectes
previstos per a 2019, que començaren ja a mitjans de gener amb
la visita als pobles agermanats de
Noisy le Roi i Bailly per participar
a les Voeux de Maires.
A finals de març, l’alumnat de
Gençana va fer un viatge a França.
En abril, entre el 18 i el 25 tindrà
lloc un torneig nacional de bàsquet
per a totes les edats i totes les categories.
Ja en maig, del 6 al 13 rebrem la
visita de l’alumnat de la Quintinie,
i el dia 1 de juny celebrarem la
carrera 10k a Godella. Les properes activitats s’informaran a través
de l’àrea d’Agermanament de la
pàgina web municipal.
Des del comitè asseguren que estan oberts a que totes aquelles persones que vulguen proposar iniciatives ho facen i s’involucren en el

dia a dia d’esta regidoria, per beneficiar-se i gaudir dels avantatges
de tindre estos pobles agermanats.
Memòria de 2018
En la reunió del comitè d’Agermanament també es va fer repàs
als actes organitzats durant l’any
2018. Dels projectes previstos, alguns no es van poder dur a terme,
com ara l’intercanvi de les xiques
de bàsquet o l’obra de teatre de la
companyia Los Claveles Rojos,
però altres foren tot un èxit, com
l’intercanvi de l’alumnat de Gençana i la Quintinie, que es repetirà
enguany. També van tindre una
gran participació la Radonée i les
Marchés de Noël, cites tradicionals en l’època nadalenca.
D’altra banda, el Comitè d’Agermanament de Godella va anunciar
que s’han realitzat diverses reunions amb la regidoria homònima de
Burjassot per tal de preparar noves
activitats amb Lanuvio, ciutat italiana recentment agermanada amb
Godella i Burjassot.

25 anys: En el Cor de la Vila
estem de celebració!

Recol·lecta de l’AECC.
Com cada any, l’Associació
Contra el Càncer de Godella prepara la seua recol·lecta per aconseguir fons i ajudar en la lluita
contra esta malaltia.
El divendres 12 d’abril, entre les
10 i les 13:30 h, les dones de l’associació Tyrius col·locaran una
taula per rebre donatius en el mercat municipal.
A l’endemà, el dissabte 13 d’abril,
tindrà lloc la recol·lecta per tot el
municipi de Godella, entre les 9
i les 13:30 h. Es col·locaran nou
taules, amb la col·laboració de les
quatre comissions falleres de Godella i associacions com les Amigues de la Música.
D’altra banda, el dissabte 15 de
juny a les 21:30 h, tindrà lloc en el
casal de la falla Cervantes el sopar
benèfic de l’Associació Contra el
Càncer. L’entrada serà un donatiu
de 10€ per persona, i hi haurà una
rifa solidària amb productes de
distint tipus.

Logo dels 25 anys del Cor de la Vila.
Al setembre de 1994 un petit
grup de persones ens unirem sota
la direcció de Juan R. López per a
emprendre aquesta marxa. El que
no imaginàvem era que el nostre
petit projecte anava a tindre una
vida tan llarga i gratificant.
Durant aquests 25 anys hem gaudit mentre apreníem a unir les nostres veus per a sentir i transmetre
la bellesa de la música coral, amb
la guia, des de 1997, del nostre director José Poveda.
Agraïm a Godella el suport rebut
durant aquest temps i, sobretot, a
les persones que assistiu a escol-

tar-nos perquè doneu sentit i calor
als nostres concerts.
Estem molt il·lusionats preparant
dos concerts molt especials: a Godella el 6 de juny i al Palau de la
Música el 23 de juny. Estrenarem
l’obra de Sergi Bosch, guanyador
del nostre concurs de composició coral. Una altra part estarà
dedicada a García Lorca i, com a
sorpresa final, farem una preciosa
incursió en el jazz.
Convidem a tots a acompanyar-nos en esta celebració, gaudint junts, una vegada més, de la
música coral.

Comunicació, Agermanament i Associacions
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ABRIL
ORIENTACIÓ A
L’OCUPACIÓ
Dimecres 3, 10, 17 i 24 d’abril

PRESENTACIÓ LLIBRE
D’ELENA CASERO
Dijous 4 d’abril

Lloc: Vila Teresita (aula Ada Lovelace)
Horari: 8:00 a 15:00 h

Lloc: Biblioteca
Horari: 19:00 h

Cita prèvia: apoyoadl@godella.es

Llibre: ‘Las óperas perdidas de Francesca Scotto’.
Autora: Elena Casero.

SESSIÓ I CURS

TORNEIG SOLIDARI

ASSOC. DEL BONSAI
Dissabtes 6 i 13 d’abril

Lloc: Jardí Clot de Barrabàs
Horari: 9:00 a 18:00 h

DE TRUC I PARXÍS
Diumenge 7 d’abril

Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 10:00 h

6 d’abril: Sessió de treball amb Franco Pedrós.
13 d’abril: Curs d’iniciació al bonsai (ﬁns les 14 h).

Organitza la penya Mel de Romer. La inscripció seran
5 kg d’aliments no peribles per persona, per a una
associació sense ànim de lucre.

INTERCANVI
CONVERVATORIS

PRESENTACIÓ LLIBRE
ASSOC. A CADA LLUNA

Dijous 11 d’abril

Lloc: Centre d’art Vila Eugènia
Horari: 17:00 h

Intercanvi de l’alumnat de trompeta dels conservatoris de
música de Godella i Meliana.

DIUMENGES A
L’ESCORXADOR
Diumenge 14 d’abril

Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 11:00 a 13:30 h

Jocs, tallers i activitats per a xiquetes y xiquets de 3
a 12 anys.

CONCERT DE CLOENDA

SETMANA CONSERVATORI
Dimecres 17 d’abril

Lloc: Conservatori de música Pintor Pinazo
Horari: 18:00 h
Actuació de l’Orquestra de Corda i l’alumnat de
Composició, com a cloenda de la Setmana Cultural.

Divendres 12 d’abril

Lloc: Centre d’art Vila Eugènia
Horari: 19:00 h

Llibre: ‘Dones valencianes que han fet història’.
Editorial Bromera.

FESTIVAL COMARCAL
DE MÚSICA
Diumenge 14 d’abril

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 12:00 h

Festival Comarcal de Música a càrrec de la Banda Juvenil
de Godella i la Banda Juvenil de Rafelbunyol.

BASKETBALL

VALENCIA CHALLENGE
Del dijous 18 al diumenge 21 d’abril

Lloc: Pavelló municipal

Més info: basketballvalenciachallenge.com

SETMANA
SANTA
2019

DIVENDRES DE DOLORS
Divendres 12 d’abril

20:00 h. Missa cantada a la Verge dels Dolors pel Cor Sant
Bertomeu a la parròquia Sant Bertomeu.

DIUMENGE DE RAMS
Diumenge 14 d’abril

11:00 h. Benedicció i processó a l’ermita de Campolivar.
12:15 h. Benedicció i processó a l’ermita del Salvador.
12:45 h. Benedicció i processó a la parròquia Sant
Bertomeu.
20:00 h. Santa missa i pregó a la parròquia Sant Bertomeu.
20:00 h. Celebració de l’Eucaristia al temple de Carmelites.
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Agenda

TEATRE
‘REGRESO A LA VIDA’
Divendres 5 d’abril

EXPOSICIÓ DE
JOSEP FERRIOL

FESTIVAL COMARCAL
D’ORQUESTRES

Del divendres 5 al diumenge 21 d’abril

Dissabte 6 d’abril

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 19:30 h
Preu: 3€ (reduïda), 5€ (normal)

Lloc: Centre d’art Vila Eugènia
Horari: Dimecres a dissabtes de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h.

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 20:00 h

Inauguració divendres 5 d’abril a les 20:00 h.

A càrrec del Casino Musical de Godella i l’agrupació
musical Los Silos.

CONCERT DUNA

CINEMA

TEATRE

A càrrec del Casal de la Pau.

‘MÚSIQUES DEL MÓN’
Diumenge 7 d’abril

Lloc: Centre d’art Vila Eugènia
Horari: 19:00 h
Preu: 4€ (reduïda), 6€ (normal)

D’ESTRENA

‘LOS CHICOS DEL CORO’

7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 i 29 d’abril

Lloc: Teatre Capitolio

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 17:00 h

Horaris i pel·lícules a facebook.com/cinecapitoliogodella

PRESENTACIÓ LLIBRE
AMPARO RAMOS
Dissabte 13 d’abril

Lloc: Centre d’art Vila Eugènia
Horari: 12:00 h

Dimecres 10 d’abril

CONCERT SOLIDARI
AGRUPACIÓ PATRAIX
Dissabte 13 d’abril

Representació de l’adaptació de ‘Los chicos del Coro’ per
part del taller de teatre de la Colonia de San Vicente.

FESTA DE LA
FIRA D’ABRIL
Dissabte 13 d’abril

Llibre: ‘Mi padre ya no vive en casa’.
Autora: Amparo Ramos.

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 18:00 h
Preu: 3€

Lloc: Parc dels jubilats (Vila Teresita)
Horari: 20:00 h

RECITAL DE
VIOLÍ I PIANO

HOMENATGE VÍCTIMES
DEL FRANQUISME

CURS DE CURRÍCULUM
I CORREU ELECTRÒNIC

Diumenge 14 d’abril

Lloc: Centre d’art Vila Eugènia
Horari: 19:00 h

A beneﬁci de l’associació Amics de Don Ursi i El Bañado.

Dilluns 15 d’abril

Organitza: penya Fem la Mà.

Dimecres 17 d’abril

Lloc: Cementeri municipal
Horari: 12:00 h

Lloc: Vila Teresita (aula Ada Lovelace)
Horari: 11:00 a 13:30 h

A càrrec de Júlia Ferriol i Sergio Campayo.

Col·locació d’una làpida en memòria dels
afusellats en Godella per la repressió franquista
en 1940. Organitza: Paraules Contra l’Oblit.

ESCOLA DE

CURS D’INICIACIÓ

EXPOSICIÓ DE

PASQUA

Del dimarts 23 al divendres 26 d’abril

Lloc: CEIP Cervantes
Horari: 8:00 a 15:00 h
Inscripcions de l’1 al 5 d’abril. Per a xiquetes i xiquets de
3 a 12 anys. Sense servei de menjador.

A L’ESCALADA

Inclou una eixida pràctica a la muntanya el dissabte 27.

DISSABTE SANT
Dissabte 20 d’abril

DIVENDRES SANT
Divendres 19 d’abril
10:00 h. Via Crucis al bosc del Sagrat Cor.
16:30 h. Sants oﬁcis de la Passió al convent Iesu Comunio.
17:30 h. Sants oﬁcis de la Passió a l’ermita de Campolivar.
18:30 h. Sants oﬁcis de la Passió al temple de Carmelites.
19:00 h. Sants oﬁcis de la Passió a la parròquia S.
Bertomeu.
20:00 h. Processó del Sant Soterrament.

Del 26 d’abril al 26 de maig

Lloc: Poliesportiu
Preu: 60€
Inscripcions: 699977352 / 963643006

Dijous 18 d’abril
17:30 h. Missa del Sant Sopar al convent Iesu Comunio.
18:30 h. Missa del Sant Sopar a l’ermita de Campolivar.
20:00 h. Missa del Sant Sopar al temple de Carmelites.
20:00 h. Missa del Sant Sopar a la parròquia Sant
Bertomeu.
22:00 h. Rés del Via Crucis a l’ermita del Salvador.
23:00 h. Hora Santa a la parròquia Sant Bertomeu.
23:30 h. Hora Santa al temple de Carmelites.

FÈLIX BIMBO

Del dimarts 23 al dissabte 27 d’abril

DIJOUS SANT

20:00 h. Vigilia Pascual a l’ermita de Campolivar.
22:30 h. Vigilia Pascual a la parròquia Sant Bertomeu.
22:30 h. Vigilia Pascual al convent Iesu Comunio.
23:00 h. Vigilia Pascual a l’ermita del Salvador.

DIUMENGE DE

Curs per a la búsqueda d’ocupació, només per a
persones inscrites en la borsa de l’Agència d’Ocupació de
Godella i en el Consorci Pactem Nord.

Lloc: Centre d’art Vila Eugènia
Horari: Dimecres a dissabtes de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h.
Inauguració divendres 26 d’abril a les 19:30 h.

SANT SEPULCRE
Dissabte 27 d’abril
20:00 h. Missa dels difunts a la parròquia Sant
Bertomeu.

SANT VICENT FERRER
Dilluns 29 d’abril

9:00 h. Combregar d’impedits a la parròquia S.
Bertomeu.

RESURRECCIÓ
Diumenge 21 d’abril

10:00 h. Processó i missa a la parròquia Sant Bertomeu.
10:30 h. Missa de Pasqua al temple de Carmelites.
11:30 h. Missa de Pasqua a l’ermita de Campolivar.
12:30 h. Missa de Pasqua a l’ermita del Salvador.
19:00 h. Missa de Pasqua al convent Iesu Comunio.
20:00 h. Missa de Pasqua al temple de Carmelites.

Primer trimestre de 2019
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