
CASINO MUSICAL
200 anys fent poble
p. 6

Butlletí d'Informació Municipal | 2n trimestre 2019

Pacte de govern progressista. 
Especial eleccions. p. 12 i 29

David Pastor ompli Vila 
Eugènia en el Gothejazz. p. 7

ESPECIAL FESTES 2019
Consulta tota la 
programació! p. 13-28

AGRICULTURA
Els llauradors i 
llauradores de 
Godella celebren 
Sant Isidre.
p. 3

EDUCACIÓ
Es presenten els 
treballs de fi de curs 
dels tallers de l’EPA 
de Godella.
p. 11

JOVENTUT
Graffiti, hip hop i 
molt bon ambient 
en la V edició del 
Godejam.
p. 30

IGUALTAT
L’Ajuntament de 
Godella oneja amb 
orgull la bandera 
LGTBI.
p. 31

AODL
Es consolida la 
Setmana del 
Comerç Local en la 
seua IV edició.
p. 32

MEDI AMBIENT
Es licita el projecte 
de connexió del 
barranc dels Frares 
amb el Palmaret.
p. 4

ESPORTS
Faulí i Colino 
guanyen la XVII 
edició de la 10K 
Godella Nicoboco.
p. 36



Segon trimestre de 2019 bim GodellaSegon Trimestre de 20192

InstitucionalMocions

Eva Sanchis Bargues
eva.sanchis@godella.es
ALCALDIA
BENESTAR SOCIAL I SALUT PÚBLICA
FESTES
AGRICULTURA

COMPROMÍS 

Visites: dimecres de matí i vesprades a partir 
de les 18 h, amb cita prèvia.

Ajuntament, c/ Major, 45. Tlf: 963 638 056

Teresa Bueso Marqués
teresa.bueso@godella.es
EDUCACIÓ
IGUALTAT
OCUPACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COMERÇ LOCAL

PSOE

Visites: amb cita prèvia.
Centre Cultural Xicranda / Vila Teresita
Telèfon: 963 642 952 /  963 641 152

Tatiana Prades Castells
tatiana.prades@godella.es
CULTURA
BIBLIOTECA
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ
INFÀNCIA I JOVENTUT

COMPROMÍS 

Visites: dimecres de matí, i vesprades, amb 
cita prèvia.

Centre Cultural Xicranda. Tlf: 963 642 952

Fernando Oliveros Moral
fernando.oliveros@godella.es
ESPORTS
OBRES I SERVEIS MUNICIPALS
SEGURETAT CIUTADANA
PERSONAL
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
PSOE

Visites: amb cita prèvia.
Ajuntament, c/ Major, 45. 

Tlf: 963 638 056

Natalia Garrido Villén
natalia.garrido@godella.es
CONTRACTACIÓ
MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PSOE

Visites: vesprades, amb cita prèvia.
Ajuntament, c/ Major, 45. 

Tlf: 963 638 056

Antonio Segura Mármol
antonio.segura@godella.es
HISENDA
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

PSOE

Visites: dimarts de matí, amb cita prèvia.
Ajuntament, c/ Major, 45. 

Tlf: 963 638 056

Carles Albert Duran Giner
carles.duran@godella.es
URBANISME
TRÀNSIT

COMPROMÍS 

Visites: amb cita prèvia.
Ajuntament, c/ Major, 45. 

Tlf: 963 638 056

Adolf Rodríguez Dolz
adolf.rodriguez@godella.es
COMUNICACIÓ
MODERNITZACIÓ
TRANSPARÈNCIA
AGERMANAMENT
TURISME
COMPROMÍS 

Visites: Dimarts i dijous, a partir de les 18 h, 
amb cita prèvia.

Centre Cultural Xicranda. Tlf: 963 642 952

Comença un nou mandat amb 
una alcaldia compartida
Vivim des de fa temps -i d’una manera cada cop més marcada- una 
fragmentació del vot que ha provocat que les majories absolutes si-
guen, avui dia, cada vegada més escasses. Cada vegada la societat 
és més plural i per tant el ventall d’opcions polítiques també. 

Per tant, les persones que fem política hem de normalitzar esta 
situació i acostumar-nos als governs de coalició. Les distintes forces 
haurem d’arribar a acords programàtics i ser capaces de cedir en 
les nostres particulars expectatives pel bé d’una societat que també 
haurà d’habituar-se a esta realitat.

En el cas de Godella, com sabeu, tant PSOE com Compromís han 
obtingut quatre representants, i junts han signat un pacte de govern 
-amb Unides Podem-EU, que ha decidit romandre en l’oposició- per 
governar durant els pròxims quatre anys amb una alcaldia rotatòria.

Els dos primers anys estaré jo com alcaldessa I els dos últims d’es-
te mandat, la regidora del PSOE, Teresa Bueso, em succeirà en el 
càrrec. Tractarem de donar continuïtat a este projecte que ens ha 
permès consolidar els governs de progrés a Godella. 

Sobre l’acord de govern -que podeu consultar tant en la nostra 
pàgina web com en el monogràfic d’este BIM- m’agradaria destacar 
dos coses. D’una banda, que som un referent ja fa temps en  estos 
acords, perquè els signem per escrit, els fem públics, per a que qual-
sevol veí o veïna puga consultar-lo i el presentem a tot el personal 
municipal. I, de l’altra, que ha sigut negociat pels representants dels 

distints col·lectius, i no pels regidors i regidores, que ens hem de cen-
trar en treballar junts pel bé d’este poble.

Pel que fa a l’atribució de les delegacions, ho hem fet pensant en 
la persona idònia per a cada àrea, atenent al seu perfil professional 
i a la seua trajectòria, i no amb la mirada ficada en quotes de poder 
dels distints partits. 

I a nivell personal, en este mandat he decidit regressar al meu lloc 
de treball com a funcionària. No estaré alliberada, així que tractaré 
de compaginar la meua tasca professional amb l’activitat política. 

Tot i que s’ha aprovat un marc en que es podria alliberar la futura 
alcaldessa, o inclús dos regidors -un de cada partit- de moment és 
una possibilitat que encara no s’ha fet efectiva.  Per tant, totes i tots 
haurem de redoblar els esforços de coordinació i organització per fer 
que este govern funcione correctament.

Per últim, com alcaldessa continuaré comptant amb el personal 
col·laborador que, de manera voluntària, totalment altruista i sense 
intercedir en la feina del personal de l’Ajuntament, ens ajudarà als 
càrrecs electes en esta gran responsabilitat que hem triat i que ens 
ha sigut atorgada, com és la de governar, durant quatre anys més, el 
futur del nostre poble, Godella.

Eva P. Sanchis i Bargues
Alcaldessa de Godella 
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PLE DEL 27 DE JUNY

Periodicitat de les sessions 
plenàries: APROVADA

Favor: 17

Periodicitat de les sessions de 
junta de portaveus: APROVADA

Favor: 17

Composició, número i compe-
tències de les comissions in-
formatives: APROVADA

Favor: 17

PLE DEL 25 D’ABRIL

Moció per a l’adhesió de l’Ajun-
tament de Godella a la campa-
nya ‘Progrifo’: APROVADA

Favor: 12

Abstencions: 5

Determinació règim dedicació i 
retribucions dels membres de 
la corporació: APROVADA

Favor: 12

Abstencions: 5

Assignació econòmica a perce-
bre pels grups polítics munici-
pals: APROVADA

Favor: 14

Abstencions: 3

Consulta totes les mocions 
i reviu els plens de l'Ajunta-
ment de Godella a l'apartat 
de Videoactes de la web: 
http://plenos.godella.es/

Nomenaments de represen-
tants de corporació en entitats 
supramunicipals: APROVAT

Favor: 9
Contra: 3
Abstencions: 5
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Durant el mes de juny, diversos actes es van celebrar a 
Godella en torn a la festivitat de Sant Isidre Llaurador

La Setmana de l’Agricultura, 
celebrada amb motiu de 
la festivitat de Sant Isidre 

Llaurador, va tornar a reunir en 
Godella, un any més, a desenes 
de persones per posar en valor 
l’Horta i dignificar el treball que 
en ella es realitza.

Com sempre, els més menuts 
i els més grans tingueren l’opor-
tunitat de realitzar un passeig en 
carro per este magnífic paisatge 
que envolta el municipi. 

Les persones llauradores de 
Godella i altres pobles del vol-

tant compartiren taula en un di-
nar de germanor.

També hi hagué moments per 
visitar el museu agrari, ubicat en 
la torreta dels Boïl, com així feu 
l’alumnat del col·legi Koynos. En 
este museu van poder observar 
algunes ferramentes de treball 
del camp antigues i estranyes, i 
per suposat també conèixer per 
dins un edifici del nostre poble 
que és Bé d’Interés Cultural.

Per últim, tal i com marca la 
tradició, el dia de Sant Isidre 
Llaurador va tindre lloc la duta 

del Sant i la benedicció del terme 
municipal. 

A més, es va realitzar el dispar 
de salves i el volteig de cam-
panes, com a punt i final a una 
festa que tracta de «reivindicar 
l’Horta no només com a paisat-
ge sinó també, i sobretot, com 
a espai productiu, generador 
d’activitat econòmica i proveïdor 
de productes de temporada i de 
qualitat», tal i com resumí l’al-
caldessa i regidora d’Agricultura 
de l’Ajuntament de Godella, Eva 
Sanchis.

L’horta es reivindica com 
a espai productiu a la 
Setmana de l’Agricultura

L’Ajuntament de Godella ha ad-
quirit una màquina trituradora 
de residus vegetals, que ha ce-
dit a l’associació La Coscollosa, 
que gestiona els horts munici-
pals. Esta màquina tritura les 
restes vegetals i les converteix 
en compost orgànic, que pot ser 
retornat a la terra com abona-
ment natural. D’esta manera es 
pretén evitar que estos residus 
siguen abocats als contenidors 
normals de fem. 

Les persones que gestionen 
els horts municipals podran uti-
litzar  esta màquina i s’encarre-
garan del seu manteniment.

Els horts municipals de La 

Coscollosa és una iniciativa de 
l’Ajuntament de Godella que 
té com a objectius promocio-
nar i difondre l’agricultura com 
a ferramenta de coneixement i 
respecte del medi local i global, 
posar en valor el saber de l’agri-
cultura tradicional i l’agricultura 
ecològica, promocionar els va-
lors i les pràctiques que afavo-
risquen el contacte, l’intercanvi i 
la convivència intergeneracional, 
i apropar al veïnat de Godella la 
possibilitat de conrear els seus 
propis aliments i mantindre l’ús 
agrícola tradicional als terrenys 
de l’horta que envolta el muni-
cipi.

La quarta edició de les Jornades 
per la Terra i l’Agroecologia, or-
ganitzades des de la regidoria 
d’Agricultura de l’Ajuntament de 
Godella, es celebrà en torn a dos 
temes principals: l’ecofeminisme 
i la sobirania alimentària.

Yayo Herrero, una de les figu-
res més influents en l’àmbit de 
l’ecofeminisme a nivell europeu, 
va protagonitzar la primera xarra-
da, que portava per títol ‘El paper 
de les dones cap a la sobirania 
alimentària’, i en la qual també 

participaren Susanna Ferrando, 
de Camí de l’Horta, i l’alcaldessa 
en funcions, Eva Sanchis. L’acte 
estigué conduït per la llauradora 
Empar Martínez.

En el marc d’estes jornades 
també assistírem a la projeccció 
del documental ‘Entre el dia i la 
nit no hi ha paret’, del col·lectiu 
feminista Les Espigoladores. 

A més, el col·lectiu Camí de 
l’Horta va programar una passe-
jada per l’horta de Godella amb 
perspectiva feminista. 

L’Ajuntament compra una 
trituradora de residus 
vegetals per a La Coscollosa

L’ecofeminisme i la sobirania 
alimentària, en les IV 
Jornades Agroecològiques

El mercat de venda directa tanca la seua 
programació abans d’estiu amb grans cites

Les xiques de Pilar Ferrer.

Presentació de la màquina davant els llauradors de La Coscollosa.

Taula rodona en la inauguració de les jornades, a Vila Eugènia.

Agricultura

El mercat de venda directa de 
Godella es va omplir per complet 
el darrer 10 de juny. La plaça de 
l’ermita presentava una magnífi-
ca estampa, plena de pares i ma-
res que s’aproparen fins allí per 
presenciar l’exhibició de dansa 
de l’alumnat de l’escola de Pilar 
Ferrer.

Esta activitat, juntament amb 
el concert de Virginia Iranzo, fou 
l’última abans de l’estiu. Durant 
els mesos de juliol i agost el mer-
cat de productes de proximitat de 
Godella continuarà instal·lant-se 
cada dissabte de matí junt a l’er-
mita, però ho farà sense l’oferta 

d’activitats paral·leles, que es re-
prendrà en el mes d’octubre.

Al llarg d’esta temporada, tant 
el públic infantil com l’adult han 
pogut gaudir d’una variada ofer-
ta cultural i d’oci que acompanya 
este mercat: tallers de cuina, 
conta contes, tallers d’elabora-
ció d’instruments, concerts de 
música en directe, presentaci-
ons de llibres, xarrades i un llarg 
etcètera. 

Una oferta d’activitats -totes 
elles, cal recordar, gratuïtes- que 
cada dissabte aconsegueixen 
omplir de vida la plaça de l’ermi-
ta de Godella.

Imatges de la Setmana de l’Agricultura: benedicció del terme, dinar de germanor i passeig en carro.
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Medi Ambient i Benestar Animal

L’obra podria suposar la solució definitiva a la problemàtica 
de les inundacions a Godella i en els pobles del voltant

La Conselleria va publicar a 
finals del mes de maig el 
plec tècnic per contractar la 

redacció del projecte de conne-
xió del barranc dels Frares amb 
el Palmaret Alt, la qual cosa su-
posa un gran pas endavant per 
buscar una solució conjunta a la 
problemàtica de les inundacions 
entre Godella, Burjassot, Roca-
fort i València. 

Esta notícia ha estat rebuda 
amb gran satisfacció en tots 
estos municipis, doncs es trac-
ta d’un projecte que es venia 
reclamant des de feia temps. 
Cal recordar que durant molts 
anys, tant l’Ajuntament de Go-
della com els dels altres pobles 
afectats, presentaren esmenes 
als pressupostos de la Generali-
tat demanant una partida per a 
la redacció del projecte, expro-
piació i inici d’aquestes obres. 
Abans, però, en octubre d’aquell 
mateix any, els alcaldes i alcal-
desses d’estos municipis havien 
signat una carta per demanar 
una solució urgent al problema 
de les inundacions. 

L’alcaldessa de Godella i regi-
dora d’Agricultura, Eva Sanchis, 

ha afirmat que «el municipi de 
Godella sempre ha sigut un gran 
defensor de l’horta i, de la mà de 
la ciutadania, hem rebutjat totes 
les infraestructures que l’ame-
naçaven com el corredor, la via 
del parc Nord, etc. però portem 
molts anys reivindicant a la Con-
selleria i a la Confederació una 
solució a les inundacions». Sem-
bla que ara estes demandes co-
mencen a fer-se efectives.

El nou projecte de connexió del 
barranc dels Frares amb el Pal-
maret Alt, publicat a l’expedient 
CNMY 18/0303/154, queda jus-
tificat, precisament per «l’acció 
dels Ajuntaments afectats, que 

han promogut la necessitat d’in-
tegrar el projecte en l’entorn». Tot 
sembla apuntar que el projecte 
resultant haurà d’incorporar les 
peticions que es feien des d’es-
tos municipis: integrar un llit en 
el paisatge d’horta que envolte 
les obres, actuar en la part alta 
del barranc per reduir la concen-
tració de les escorrenties, realit-
zar una bassa de laminació en 
el terreny que la Conselleria té 
entre la sèquia de Montcada i la 
via del metro, i revisar els càlculs 
i necessitats de les zones inun-
dables dels municipis afectats,  
especialment en les zones urba-
nes.

La Conselleria licita el 
projecte de connexió del 
barranc amb el PalmaretCom cada any, l’Ajuntament de 

Godella es va sumar activament 
al Dia Mundial del Medi Ambient, 
declarat per l’Assemblea Gene-
ral de Nacions Unides per al 5 de 
juny. Durant tota eixa setmana, 
el servei de l’autobús municipal 
fou gratuït amb l’objectiu de po-
tenciar el transport públic i de 
millorar la qualitat de l’aire.

Precisament este era l’objectiu 
del Dia Mundial del Medi Ambi-
ent 2019, que pretenia «servir 
per reduir la contaminació am-
biental, fomentar la utilització 
dels mitjans de transport públic, 
afavorir el reciclatge i l’estalvi 
d’energia, reduir el consum de 
carn i productes làctics i acabar 
amb els plàstics en el nostre dia 
a dia», com va explicar el regidor 
de l’àrea, Fernando Oliveros.

Amb el hashtag #SinContami-
naciónDelAire, la ONU va acon-
seguir implicar a governs, insti-
tucions, empreses i, en general, 
a tota la societat civil, per assolir 
un consum més sostenible i re-
duir la contaminació de l’aire en 
la nostra vida quotidiana. Per tot 
arreu es proposaren activitats 
com quedades de neteja, plan-
tació d’arbres o la gratuïtat del 
transport públic.

Actualment, 9 de cada 10 per-
sones en el món respiren un aire 

contaminat. Entre totes i tots po-
dem col·laborar per canviar esta 
realitat i fer del nostre entorn un 
entorn més net i saludable, no 
només en este dia assenyalat, 
sinó durant la resta de l’any.

En la mateixa línia anirà el Dia 
Mundial Sense Cotxes, que es 
celebrarà el proper 22 de setem-
bre.

Enguany, amb el lema ‘Camina 
amb nosaltres’, el Ministeri per a 
la Transició Ecològica impulsarà 
la participació en la convocatò-
ria de la Setmana Europea de 
la Mobilitat, a la qual ja s’ha ad-
herit l’Ajuntament de Godella, i 
que es celebrarà del 16 al 22 de 
setembre. 

En el nostre municipi, i també 
en molts altres de tot el món, es 
realitzaran una sèrie de campa-
nyes dirigides a sensibilitzar tant 
a institucions polítiques com a la 
pròpia ciutadania sobre les con-
seqüències negatives que té la 
utilització irracional del cotxe per 
la ciutat, no només pel seu im-
pacte directe sobre el medi am-
bient sinó també sobre la nostra 
pròpia salut. 

Des de fa molts anys, Espa-
nya lidera la participació en esta 
iniciativa. L’any passat, de les 
2.792 ciutats que s’hi adheriren, 
473 foren espanyoles.

Des del darrer mes de març,  
l’Ecoparc Mòbil de l’Entitat Me-
tropolitana per al Tractament 
de Residus (EMTRE) visita Go-
della una vegada al mes per tal 
d’atendre la demanda de molts 
veïns i veïnes, que sol·liciten un 
espai per dipositar aquells resi-
dus d’origen domèstic que no 
poden ser dipositats als conteni-
dors convencionals.

En juny, este Ecoparc Mòbil va 
tornar a instal·lar-se en el carrer 
Ramón i Cajal (front al poliespor-
tiu). Fou l’última visita abans de 
l’estiu, doncs l’Ecoparc no torna-
rà fins als dies 9, 10 i 11 de se-
tembre. La resta de l’any segui-
ran les següents dates: del 3 al 
5 d’octubre, del 4 al 6 de novem-
bre, i del 28 al 30 de novembre.

«Els ecoparcs mòbils són es-
pais on es poden portar gratu-
ïtament els residus que no te-
nen cabuda en els contenidors 
tradicionals, amb la finalitat de 

facilitar i garantir la seua ade-
quada gestió», explicà el regidor 
de Medi Ambient, Fernando Oli-
veros. 

Gràcies a la iniciativa de l’EM-
TRE, la ciutadania pot diposi-
tar-hi residus especials com 
piles alcalines i de botó, radio-
grafies, termòmetres, càpsules 
de cafè, aerosols, oli de motor i 
de cuina, xicotets aparells elec-
trònics, tubs fluorescents, car-
tutxos d’impressora, bateries, tò-
ners, joguets elèctrics, pintures, 
dissolvents, DVD/CD, telèfons 
mòbils i carregadors, roba i saba-
tes, pantalles de plasma o LCD, i 
cintes magnètiques. No s’adme-
ten residus voluminosos ni en-
derrocs (que s’han de deixar als 
ecoparcs fixos), residus orgànics 
domiciliaris, pneumàtics, residus 
infecciosos, medicaments, resi-
dus radioactius, materials amb 
fibra de vidre ni materials amb 
fibrociment.

Godella celebra la Setmana 
del Medi Ambient i prepara la 
Setmana de la Mobilitat

L’Ecoparc Mòbil tornarà a 
Godella el 9 de setembre

Es retiren els pins caiguts sobre el col·legi 
Cumbres de Campolivar
El darrer 29 de maig, un equip 
d’operaris d’Urbaser -l’empresa 
concessionària per l’Ajuntament 
de Godella del servei de neteja 
i manteniment del municipi- va 
retirar els pins caiguts sobre el 
col·legi Cumbres, ubicat en l’avin-
guda d’Ametllers  de Campolivar, 
i tancat des de l’any 2011.

Es tractava d’una operació de-
licada, doncs els pins -que van 
caure el darrer 20 d’abril durant 
l’episodi de vents i pluges- es tro-
baven en una posició d’equilibri 
sobre uns cables de Telefònica. 
Estos cables estaven tan tensos 
que resultava perillós llevar les 
branques caigudes, doncs exis-
tia el risc, d’en fer-ho, els cables 
isqueren rebotats per la pròpia 
tensió.

En el moment es va produir 
la incidència, l’Ajuntament de 
Godella es va posar en contacte 
amb Telefònica per tal que des-
tensaren els cables i es poguera 
treballar en condicions òptimes 
de seguretat. Després d’uns vint 
dies d’espera, l’empresa de tele-
fonia va contestar que, tot i que 
els cables eren de la seua propi-
etat, no realitzarien eixe treball, i 
havia de ser l’Ajuntament de Go-
della qui ho resolguera amb els 
seus propis mitjans.

Finalment, el consistori va bus-
car una empresa externa, que 
es va encarregar de revisar la 
instal·lació i assegurar els cables 
per tal que, eixe mateix matí, els 
operaris de jardineria pogueren 
retirar els pins sense risc.

El barranc, durant uns treballs periòdics de neteja.

Els operaris estigueren 
treballant durant tot el matí per 
retirar els pins amb seguretat.
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Les rates penades són animals molt útils que ajuden a lluitar 
contra les plagues d’insectes nocturns com els mosquits

Les rates penades han estat 
sempre presents a la ciutat i 
els pobles de València. Tant 

és així, que al seu escut hi ha 
una rata penada recolzada sobre 
una corona. 

Actualment, a causa de la pol-
lució, la contaminació lumínica i 
la destrucció dels seus hàbitats 
amb el tancament de coves, re-
fugis i cases antigues on podien 
nidificar habitualment, les ra-
tes penades estan seriosament 
amenaçades. 

És per això que la regidoria de 
Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Godella, conscient d’aquesta 
problemàtica i de la importància 
de protegir aquests animals tan 
beneficiosos -ja que poden men-
jar fins a 600 insectes nocturns 
com mosquits i arnes-, ha ins-
tal·lat un total de 24 caixes-niu 
en diferents edificis de titularitat 
municipal, concretament: Ajun-
tament de Godella (2 refugis), 
antic Escorxador (4), edifici de 
Serveis Socials (2), centre cultu-
ral Xicranda (3), pavelló i polies-
portiu (3), CEIP Cervantes (6), 
parc del Clot de Barrabàs i edifici 
de la societat d’Amics del Bonsai 

(3), i cementeri municipal (3). 
Els refugis han sigut instal·lats 

per especialistes en rates pena-
des, triant les millors ubicacions 
i orientacions per tal d’obtenir 
l’èxit més gran possible de nidi-
ficació, i faran el seguiment de la 

repoblació d’aquests animals. 
Des de l’Ajuntament de Gode-

lla esperem que la població siga 
respectuosa amb els refugis ins-
tal·lats i s’anime a col·locar a les 
seues cases, com estan fent a 
altres pobles.

S’instal·len 24 caixes niu 
de rates penades com 
a control de plagues La regidoria de Medi Ambient de 

l’Ajuntament de Godella ha dut 
a terme diverses actuacions per 
controlar la proliferació de pan-
deroles i mosquits tigres en el 
municipi.

En el primer cas, s’ha actuat 
en la xarxa de clavegueram, una 
de les infraestructures més sus-
ceptible de ser hàbitat de repro-
ducció de plagues. En Godella 
esta instal·lació compta amb un 
sistema de neteja, desinsectació 
i desratització, amb programació 
periòdica per part de la regidoria 
de Medi Ambient.

Actualment es fan un total de 
quatre actuacions ordinàries de 
tot el sistema al llarg de l’any (ge-
ner, abril, juliol i octubre), a més 
de les actuacions puntuals i revi-
sions per a zones especialment 
conflictives o sempre que es pro-
dueix un avís. 

Una possibilitat d’augmentar 
l’eficàcia de les actuacions és fer 
coincidir les actuacions munici-
pals amb les que han de realit-
zar-se per part de les comunitats 
de propietaris en cada edifici, 
casa particular o urbanització.

Des de la regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Go-
della insisteixen en que és molt 
important que cada comunitat 
de propietaris o cada particular 

contracte uns servicis periòdics 
de desinsectació de les instal-
lacions comunes, principalment 
de les d’evacuació d’aigües 
residuals (arquetes de registre, 
antics pous cecs, canonades, 
entre d’altres).

Actualment les poblacions de 
panderoles (Periplaneta ameri-
cana) en alguns llocs concrets és 
la problemàtica més estesa, no 
només per la seua capacitat de 
reproducció, mobilitat i dificultat 
tècnica per al control si no que 
també pel rebuig que susciten. 
Puntualment existeixen proble-
mes amb poblacions de rose-
gadors que s’aprofiten d’espais 
deshabitats o terrenys propicis.

D’altra banda, per cinquè any 
consecutiu, esta regidoria ha 
posat en funcionament el pro-
grama de prevenció i control del 
mosquit tigre (Aedes albopictus).

Des del passat mes d’abril i 
fins a finals d’any, es seguiran 
els protocols de prevenció i con-
trol d’aquest mosquit, tal i com 
recomana la Direcció General de 
Salut Pública de la Generalitat 
Valenciana. L’aplicació de larvi-
cides en els embornals, fonts, 
basses i zones enjardinades, es 
complementa amb una pintura 
amb activitat insecticida en les 
zones més problemàtiques.

L’ Ajuntament de Godella, a tra-
vés de la regidoria de Medi Am-
bient, ha iniciat el tràmit per a la 
redacció i posterior aprovació del 
Pla Local de Prevenció d’Incen-
dis Forestals (PLPIF) i donar així 
compliment a la legislació vigent 
en matèria de prevenció d’incen-
dis forestals.

«El PLPIF és una figura de pla-
nificació que regula les activitats 
i gestiona la manera de pal·liar 
els focs que es puguen gene-
rar d’un incendi forestal. També 
dissenya les infraestructures 
de prevenció locals i incorpora 
aquelles planificades en plans 
d’àmbit superior», explicà el regi-
dor de Medi Ambient de Godella, 
Fernando Oliveros.

En la Comunitat Valenciana 
tots els municipis amb superfí-
cie forestal es consideren zones 
d’alt risc d’incendis forestals, se-
gons la Resolució de 29 de juliol 
de 2005 de la Conselleria de Ter-

ritori i Habitatge, i per aquesta 
raó, han de disposar d’un PLPIF.

El municipi de Godella pertany 
a la demarcació forestal de Llíria 
i consta de 66,79 hectàrees de 
superfície forestal, amb diverses 
masses arbrades en zones pú-
bliques (parc de la Devesa, parc 
del Molí, arbres viaris) i també 
en i junt a zones urbanitzades 
(Campolivar, casc antic, zona del 
Tercio), mentre la resta del terme 
està ocupada majoritàriament 
per camps de cultius d’horta i 
secà, molts d’aquests últims en 
estat d’abandonament.

Encara que el municipi de Go-
della disposa d’un Pla Local de 
Cremes Agrícoles (aprovat per 
la Conselleria el 15 de març de 
2001) i un Pla Territorial front les 
emergències que avalua el risc 
d’incendi forestal al municipi, en 
tràmit, aquests documents no 
són suficients per donar compli-
ment a la normativa.

Es realitzen actuacions per 
controlar les poblacions de 
panderoles i mosquit tigre

Es treballa en el Pla Local de 
Prevenció d’Incendis Forestals

Personal de l’Ajuntament s’informa sobre 
les noves directrius de tractament de residus
Personal del departament de 
Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Godella va assistir a la jorna-
da ‘Residus i Reptes. Recursos 
per al canvi’, organitzada per 
la Generalitat Valenciana i els 
Sistemes Col·lectius de Respon-
sabilitat Ampliada del Productor 
(SCRAP), celebrada el passat 12 
de juny a l’Aula Magistral del Pa-
lau de les Arts Reina Sofia.

En la jornada es van abordar 
els principals reptes per a les 
administracions públiques en 
matèria de gestió de residus, 
derivades de l’entrada en vigor 
del Decret 81/2013, de 21 de 
juny, del Consell, d’aprovació de-
finitiva del Pla Integral de Resi-
dus de la Comunitat Valenciana 
(PIRCV). Aquest nou document 

pretén assentar les bases per 
a la gestió integral i coordinada 
dels residus; per això incorpora 
els nous terminis que estableix 
la Llei 22/2011, de 28 de juliol, 
de Residus i de sòls contaminats 
i les Directives europees conegu-
des com el paquet d’Economia 
Circular, de 2018, o la Directiva 
de plàstics d’un sol ús. 

En les distintes ponències es 
va analitzar com les noves nor-
mes afectaran el funcionament 
diari dels consorcis i de les en-
titats locals que, d’entrada, hau-
ran d’implementar mesures per 
augmentar les taxes de reciclat-
ge i recuperació de residus.

Per últim, es va parlar de l’edu-
cació en matèria de sostenibili-
tat com a recurs per al canvi.

Algunes caixes niu, instal·lades en el cementeri.

La regidoria de Medi Ambient sorteja 
quatre caixes niu entre el veïnat
Amb l’objectiu d’implicar a la ciutadania en esta causa, des de 
la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Godella es 
van sortejar quatre caixes niu de rates penades entre tots els 
veïns i veïnes interessats. La instal·lació, que no es podia fer 
en la via pública sinó dins de la propietat particular, havia de 
tindre orientació est.

L’objectiu d’esta jornada era 
impulsar una millora en la 
separació de residus.
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Cultura

Una exposició de pintura i un històric concert a Madrid han 
estat els primers actes d’una completíssima agenda

200 anys fent música, fent 
poble. Així resa el nou lema 
de la banda del Casino Mu-

sical de Godella, que en este 
2019 celebra el seu bicentenari 
amb una completíssima progra-
mació.

L’exposició ‘Més que música’, 
que fou inaugurada al centre 
d’art Vila Eugènia i que roman-
drà oberta fins el 28 de juliol, va 
servir de tret d’eixida per a esta 
commemoració. En esta mostra 
col·laborativa, comissionada per 
Josep Ferriol, han participat vint-
i-quatre artistes locals, que han 
plasmat amb tècniques i estils 
molt diversos la història de la 
nostra banda. 

Precisament fou la banda, 
dirigida per Raúl Martín, la pro-
tagonista d’un acte que va co-
mençar amb una cercavila pels 
carrers de Godella, fins arribar al 
centre d’art, on el president de 
la institució, Javier Llorens, va 
agrair l’assistència de totes les 
persones allí presents i va posar 
de relleu que la nostra banda és 
una de les més antigues de la 
Comunitat Valenciana. «Tal i com 
el títol de l’exposició ens recorda, 
el Casino és “Més que música”, 
és solidaritat, germanor, esforç, 
emoció i també el record dels 
companys que ja no es troben 

entre nosaltres. I no puc obli-
dar-me de la persona que em va 
fer entendre la necessitat de cui-
dar i treballar per la nostra Soci-
etat, pel bé del Casino, pel bé del 
poble... Perquè la música és po-
ble i el poble és música, Cullell, 
sempre estaràs amb nosaltres», 
va dir Llorens.

Per la seua part, l’alcaldessa 
Eva Sanchis, va aprofitar l’ocasió 
per subratllar tot allò que Gode-
lla li deu a la seua banda: «Esta 
formació ha estat un eix de ver-
tebració fonamental en la nos-
tra societat i ha fet que moltes 
persones de totes les edats, de 
tots els barris i de totes les condi-
cions troben en el Casino el seu 
punt d’unió».

I així es va demostrar, en uns 
jardins de Vila Eugènia plens de 
desenes de persones que vol-
gueren acompanyar els músics 
en esta cita tan especial. Però no 
fou l’única. Dies després, la ban-
da i la banda juvenil de Godella 
van conquerir el parc del Retiro 
de Madrid amb un concert per 
al record davant centenars d’es-
pectadors.

Tampoc no serà l’única cita 
d’este bicentenari. El proper 22 
de juliol al Palau de les Arts Rei-
na Sofia gaudirem d’un concert 
en què s’estrenarà el pasdoble 

“Bressol d’artistes”, de Bartolo-
mé Llorens, i es commemorarà 
el centenari de l’Himne de l’Ex-
posició de Godella amb la col·la-
boració del Cor del Casino Musi-
cal i altres veus amigues.

L’últim trimestre de l’any in-
clourà la gravació del nou disc 
del cantant Josep Aparicio “Apa”, 
la projecció d’un curtmetratge 
d’Alejandro Morala i la col·labo-
ració del grup de danses El Po-
blet al concert de Santa Cecilia. 
A més, es celebrarà el 40 ani-
versari de les admirades i fidels 
Amigues de la Música.

També hi haurà una recreació 
d’un passacarrer de principis 
de segle XX, l’organització de la 
XI Trobada de Bandes i Orques-
tres Juvenils de l’Horta Nord, 
concerts didàctics escolars i l’ac-
tuació a la nostra localitat de la 
Banda Municipal de València i la 
Jove Orquestra de la Comunitat 
Valenciana, dirigida per Pablo 
Rus. 

Donarem la benvinguda a la 
primavera de 2020 amb la pre-
sentació d’un llibre i un docu-
mental sobre la història de la 
banda. I es tancaran els actes 
commemoratius al juliol de l’any 
vinent, participant en el Certa-
men Internacional de Bandes de 
Música de València. 

200 anys fent poble: 
La banda del Casino viu 
un moment històric

Quan es pren consciència del 
que significa celebrar un 25 ani-
versari, a la ment li costa situ-
ar-se en que haja pogut passar 
tant de temps sense quasi do-
nar-nos compte.

Però sí, el Cor de la Vila ja por-
ta 25 anys en esta casa «que tan 
bé ens ha acollit i a la qual tant 
li deguem: el poble de Godella», 
diuen des de la formació.

És cert que en 25 anys hi ha 
temps de passar per moments 
de dubtes, però superar-los ha 
sigut un repte que ha enfortit 
al grup i li ha ajudat a continuar 
fent música amb més il·lusió.

En juny es culminà esta cele-
bració fent dos concerts espe-
cials: unes poques peses molt 
significatives per al cor, que es-
tigué acompanyat per alguns 
antics membres; els Nocturnos 
de García Lorca que ens arriben 
a l’ànima; una dolça Balada que 
el mestre Gil-Tàrrega ens va fer 
l’honor de regalar-nos; l’obra 
guanyadora del concurs de com-
posició coral, el poema de Marti 
i Bodí “T’endinsaves al fons de 
l’idioma”, que ens transporta 
suaument i amb nostàlgia a les 
paraules oblidades de la nostra 
infantessa i al que Sergi Bosch 
ha posat una música encisado-

ra; i música de jazz, des-de la 
petita missa de Bob Chillcott fins 
a cançons d’Ellington i Greswin, 
arranjades per a cor per Jesús 
Debón i animades a l’escenari 
per quatre parelles de ballarins 
de jazz-swing.

Este programa especial ha si-
gut possible gràcies a la coordi-
nació i direcció de José Poveda, 
que s’ha fet acompanyar pels 
músics Serafín Lorente, Carles 
Salvador, Fernando Piqueras i 
Andreu Soler, i pels solistes Mi-
reia Poveda, Ana Bort i Carlos 
Pallarés. 

Estos dos concerts es celebra-
ren en dos llocs emblemàtics 
que, per al goig dels intèrprets, 
s’ompliren de gom a gom. El 
primer, al Teatre Capitolio, «on 
volguérem tornar al poble una 
xicoteta part del que rebem, i ho 
férem compartint allò que més 
ens emociona: la música», diuen. 
I el segon, al Palau de la Música 
de València, on es lliurà a Sergi 
Bosch el premi del concurs de 
composició coral organitzat pel 
propi cor. 

Este concert va ser un magnífic 
punt i final a la celebració del 25 
aniversari del Cor de la Vila, que 
espera seguir compartint la seua 
música per molts anys més. 

Cor de la Vila: 25 anys fent 
música no és qualsevol cosa

Concert del Cor de la Vila en el Palau de la Música de València.

Les dones, protagonistes en 
el XI Música de Cambra
La pròxima edició de l’XI Festi-
val Internacional Residències de 
Música de Cambra de Godella, 
que tindrà lloc del 18 al 28 de ju-
liol, estarà protagonitzada i dedi-
cada a les dones compositores.

A grans noms internacionals 
com els anglesos Brodsky Quar-
tet, Stefan de Leval, solista i 
fundador de la Filharmònica de 
Berlín o el director i clavecinista 
Vladimir Kulenovic, se sumen 
un conjunt de noms femenins 
protagonistes contemporànies 
de la música de cambra. A les 

compositores Claudia Montero, 
guanyadora de 4 Grammy’s, i la 
sèrbia Isidora Zebeljan, s’unei-
xen intèrprets com la violinista 
Leticia Moreno (establerta a Lon-
dres), les sopranos valencianes 
Isabel Monar, Quiteria Muñoz i 
Blanca Vázquez, o l’actriu també 
valenciana Maria Josep Peris, en 
una edició que recupera en con-
cert obres de compositores com 
Clara Schumann (de la qual es 
commemora el 200 aniversari 
de la seva mort), Fanny Mendel-
sohnn o Louise Farrenc. Dalt, concert a Madrid. Baix, exposició del bicentenari i presentació de la nova imatge corporativa.



bim Godella Segon Trimestre de 2019 7

El trompetista David Pastor va penjar el cartell de ‘no hi ha 
entrades’ al seu concert del dissabte en Vila Eugènia

Un any més -i ja van set- el 
centre d’art Vila Eugènia 
de Godella i els seus jar-

dins acolliren el festival Gothe-
jazz, una cita ineludible per als 
amants de la música en directe i 
que es consolida dins del món ja-
zzístic no només de la Comunitat 
Valenciana sinó en el global del 
territori espanyol.

En eixos mateixos termes es 
referia a esta setena edició la 
regidora de Cultura, Tatiana Pra-
des: «mantindre viu durant set 
anys un festival com este signi-
fica, d’una banda, el gran treball 
que s’està fent per part del per-
sonal de l’Ajuntament i, d’una 
altra, que existeix un interès real 
del públic, com així ha quedat 
palés amb una assistència que 
ha anat creixent amb cada nova 
edició». 

El moment àlgid d’enguany 
es va viure el dissabte a la nit, 
amb el concert del trompetista 
David Pastor, que es presentà 
en format quartet amb Francesc 
Capella (piano), Tom Warburton 
(contrabaix) i Josep Cordobés 
(bateria). «Va ser, sense dubte, 
un dels millors concerts que es 
recorden en este escenari», afir-
mà Prades, després de que el 
trompetista esgotara totes les 
entrades. 

«Tindre una figura internacio-
nal del nivell de David Pastor ha 
estat tot un luxe per a Godella», 
digué la regidora. Un reconei-
xement que fou mutu, doncs el 
propi músic va assenyalar que 
el Gothejazz ja forma part del 
circuit de festivals marcats en 
l’agenda de la majoria dels grups 
de jazz del país.

No hi hagué sold out, però per 
molt poc, en el concert de Le 
Dancing Pepa Swing Band. Edu-
ard Marquina, Fede Crespo, José 
Reillo, Joan Saldaña, Javi Pérez 
i Paco Soler ens posaren el rit-
me al cos amb el seu swing dels 
anys 30.

Este any es van mantindre 
intactes algunes de les senyes 
d’identitat del Gothejazz: l’apos-
ta per les dones, pel públic fami-
liar i pels grups locals. 

El primer exemple el trobàrem 
en el concert que es celebrà a 
l’interior del centre d’art i que es-
tigué protagonitzat per Les Fem-
mes. Laura Navarro (flauta tra-
vessera), Elvira Ramón (piano), 
Joana Sales (contrabaix) i Àngela 
Pozuelo (bateria) ens presenta-
ren el seu darrer treball, ‘More 
than jazz’, on fusionen este gè-
nere amb la música clàssica.

L’espai per a xiquetes i xiquets, 
i pares i mares, arribà, com sem-

pre, el diumenge de matí de 
la mà de Noa Lur i el seu ‘Jazz 
for Children’, acompanyada per 
Jorge Fontecha (veu), Jorge Cas-
tañeda (piano i teclat), Ricardo 
Alonso (baix), Mauricio Gómez 
(saxo), David Fernández (bateria) 
i Tony Pereyra (guitarra). «Per ter-
cer any consecutiu hem celebrat 
un concert gratuït per al públic 
familiar. Malgrat la calor, va tin-
dre també una bona acollida, 
la qual cosa ens dóna la raó en 
esta aposta, que està sent una 
de les grans sorpreses positives 
dels darrers anys», comentà Pra-
des.

I, per últim, com no podia ser 
d’una altra manera, pujaren a 
l’escenari els màxims represen-
tants del talent autòcton en el 
panorama jazzístic: la big band 
del Casino Musical de Godella. 

«Després de quatre dies fre-
nètics de música en directe, 
diguem adeu a este Gothejazz 
2019 amb la mirada fixada en la 
vuitena edició, que ja avancem 
que continuarà apostant per les 
coses que ens han fet arribar fins 
ací: jazz de qualitat, per a tots els 
públics i amb una mescla entre 
grups internacionals i locals», va 
concloure la regidora de Cultura 
de l’Ajuntament de Godella, Tati-
ana Prades.

El Gothejazz tanca la 
seua 7ª edició amb una 
gran presència de públic

Poques vegades s’ha vist el cen-
tre d’art Vila Eugènia tan ple com  
ho estigué el darrer 26 d’abril, 
durant l’acte d’inauguració de 
l’exposició pòstuma del pintor 
Fèlix Bimbo Gálvez.

Familiars, amics i un gran nom-
bre de veïnes i veïns de Godella 
van respondre a la cita per retre 
un merescut homenatge a este 
prolífic artista que va néixer en 
Poble Nou i que era un enamorat 
del nostre municipi, la seua hor-
ta i la seua gent.

Durant tot un mes tinguérem 
l’oportunitat de conèixer de pri-
mera mà l’obra d’un home que, 
com definiren els seus propis 
fills, Fèlix i Amado Bimbo, en els 
micròfons de Ràdio Godella, era 
un «pintor amagat», doncs «tot i 
que era una persona molt inquie-
ta i amb una obra força prolífica, 
ell no es prodigava massa en la 
vida social del poble».

Fèlix Bimbo es va dedicar pro-
fessionalment a la fotografia, 
que la va aprendre de forma 
autodidacta. No obstant això, 
la seua vertadera passió fou la 
pintura. Després d’estudiar en 
la Reial Acadèmica de Belles 
Arts de Sant Carles, l’artista va 
començar a plasmar, amb una 
gran varietat de tècniques i es-

tils (olis, aquarel·les, ceràmiques 
a l’aigua, taulells...) la realitat 
que li envoltava i de la qual es-
tava profundament enamorat. 
Paisatges com Godella, l’horta, 
València, Higueruelas o Ceuta 
-on va fer el servei militar- són re-
coneixibles en les seues pintures 
costumistes. 

El seu afany creatiu va quedar 
ben patent en els seus últims 
dies de vida quan, abans de 
faltar amb 77 anys, li digué al 
metge que encara li quedaven 
moltes coses per fer. Esta mos-
tra no fou més que el merescut 
homenatge a tota una vida de 
creació pictòrica, i també la pos-
sibilitat per brindar-li al poble de 
Godella l’oportunitat de conèi-
xer a un pintor desconegut per 
al gran públic. Un homenatge a 
Fèlix Bimbo, i també per suposat 
a la seua dona, Carmen Alberola 
Rosat, qui donà diverses obres 
de l’artista: el taulell de Godella 
a l’Ajuntament o el del Crist de la 
Pau a l’Església Sant Bertomeu, 
entre d’altres.

La programació del centre 
d’art Vila Eugènia es reprendrà 
després de l’estiu, el 18 d’octu-
bre, amb l’exposició de Francis-
ca Mompó, que romandrà oberta 
fins el 17 de novembre.

L’exposició pòstuma de Fèlix 
Bimbo ompli Vila Eugènia

La família del pintor, en la inauguració de l’exposició.

El 21 de setembre, XVI edició 
del concurs de pintura ràpida
El dissabte 21 de setembre tin-
drà lloc la setzena edició del con-
curs de pintura ràpida de Gode-
lla, una cita que cada any acull 
els millors artistes del nostre 
municipi i també d’altres parts 
de la comarca. 

Durant eixa jornada, els cava-
llets i els colors conqueriran els 
carrers de Godella per plasmar, 
en unes poques hores, les es-
tampes més originals que opta-
ran als premis habituals. 

«Portem ja quinze edicions al 
darrer i cada any resulta més 

complicat decidir el quadre gua-
nyador: primerament per la im-
pagable qualitat de les obres i, 
en segon lloc, perquè després 
d’haver vist tantes obres no és 
gens fàcil trobar alguna que, per 
novadora respecte a la tècnica o 
per plasmar un racó mai abans 
pintat, destaque sobre la resta», 
comentava la regidora de Cultu-
ra, Tatiana Prades.

Precisament esta fou la clau 
de l’èxit de Gonzalo Romero, que  
guanyà l’any passat pintant per 
primer cop l’escorxador.Big Band del Casino, David Pastor, Les Femmes, Jazz for Children i Le Dancing Pepa Swing Band.
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Cultura

L’objectiu del projecte és projectar els joves talents i impulsar-
los cap a la professionalització de les seues carreres

La companyia de dansa Ge-
rard Collins -resident en el 
teatre Capitolio de Gode-

lla- continua apostant per la for-
mació i la projecció dels joves 
talents. Dos dècades avalen a 
esta plataforma de llançament 
de nous intèrprets cap a la pro-
fessionalització. I amb l’objectiu 
de continuar en esta línia, neix el 
‘Projecte de Formació Intensiva 
Professional de Dansa Contem-
porània Gerard Collins’, enfocat 
a ballarins i ballarines i actors i 
actrius en formació a partir dels 
16 anys.

Este projecte, dirigit per Ma-
men García -coreògrafa i docent 
amb prestigi i reconeixement en 
el sector artístic i escènic profes-
sional-, contempla la necessitat 
vigent de sumar les ferramentes 
necessàries per al decisiu pas 
professional.

L’associació de dansa Gerard 
Collins, que durant tants anys 
ha motivat i col·locat a membres 
de la Jove Companyia al costat 
de professionals ja consolidats, 
dóna un pas més en el seu com-
promís i ofereix formació conti-
nuada en distintes disciplines i 
estils amb un equip de professo-
rat altament qualificat.

Esta aposta es desenvolupa-
rà en el teatre Capitolio de Go-
della, «creant així el vincle de la 
interpretació i l’escena en cada 
sessió, al treballar dins d’una at-
mosfera teatral intensa, tan im-
portant en este procés», afirma 

la directora Mamen García. 
La Formació Intensiva Profes-

sional oferirà especialitats com 
Ioga, Acrobàcia, Tècnica Con-
temporània, Coreografia i Com-
posició. L’equip docent estarà 
composat per Jessica Martín, 
José Dopateo, Empar Lorente i 
Mamen García. A més del pro-
fessorat especialitzat en cada 
matèria, es sumaran coreògrafs 
del panorama actual internacio-
nal que col·laboren habitualment 
amb la companyia, com Kiko 
López, Carmela García, Saray 
Huertas, Eduardo Zúñiga, Joa-
quín Collado o Yadira Rodríguez, 
entre d’altres.

La formació es desenvoluparà 
en el trimestre lectiu, comprès 
entre el 9 de setembre i el 9 de 
desembre de 2019, en horari de 
dilluns a dijous de 10 a 14 h. La 
inscripció i la reserva de matrí-

cula està oberta des del 15 de 
juny fins el 15 de juliol, tots dos 
inclosos, i es farà a través del 
mail de l’associació: danzage-
rardcollins@hotmail.com. El cost 
de la formació és de 195 € per 
mensualitat i 100 € de reserva 
en la inscripció a descomptar del 
primer mes de quota. 

Este projecte acollirà un mà-
xim de 15 intèrprets per garantir 
la màxima qualitat interpretativa 
personalitzada, però no es durà 
a terme si no s’arriba a cobrir un 
mínim de 12 places. La selecció 
dels candidats es farà mitjan-
çant el currículum. Un cop fina-
litze la formació es realitzarà un 
acte escènic amb les mostres 
coreogràfiques interpretades i 
composades per l’alumnat.

Podeu demanar més informa-
ció en el telèfon 620709760.

Gerard Collins crea 
un espai de formació 
intensiva en dansa

Instant d’un moment de ‘Ghetto’, l’última obra de la jove companyia de dansa Gerard Collins.

El grup de danses El Poblet de 
Godella va celebrar al parc del 
Molí el seu fi de curs amb les 
escoles de cant i ball. Com cada 
any, l’agrupació va oferir al públic 
assistent una xicoteta mostra del 

nostre folklore tradicional.
D’altra banda, s’anuncia que 

el dissabte 14 de setembre a les 
19:30 h tindrà lloc en el teatre 
Capitolio el lliurament del VIII 
Guardó El Poblet.

El Poblet celebra el fi de curs 
i prepara el guardó

Imatge de la festa de fi de curs del grup de danses al parc del Molí.

A finals de maig, el jardí Clot de 
Barrabàs va acollir l’exposició 
de primavera de l’Associació 
Valenciana del Bonsai. La mos-
tra, inaugurada per la regidora 

de Cultura, Tatiana Prades, va 
incloure una demostració de 
disseny, assessorament sobre 
modelat i cultiu, un dinar de ger-
manor i una taula rodona.

L’associació del Bonsai fa la 
seua exposició de primavera

El Clot de Barrabàs va presentar un magnífic ambient.

Elma Sambeat va actuar, acom-
panyada d’Eduard Navarro, el 
seu fill Edu Navarro, Jaume Pa-
llardó i Eva Domingo, al centre 
d’art Vila Eugènia per presentar 

el seu nou projecte, Duna En-
semble. Junts ens oferiren una 
mostra de creacions i arranja-
ments de músiques tradicionals 
del Mediterrani.

Elma Sambeat presenta el 
nou projecte, Duna Ensemble 

Elma Sambeat, en concert amb la formació Duna Ensemble.

La jove companyia estrena l’obra 
‘Ghetto’ i prepara Dansa a l’Estiu
El darrer diumenge 5 de maig assistírem a la nova estrena 
de la jove companyia de dansa Gerard Collins. ‘Ghetto’ -així 
es deia la peça- posà el punt i final a la temporada de l’esco-
la, que reprendrà la seua activitat el divendres 6 de setembre 
amb l’activitat Dansa a l’Estiu. Es tracta d’unes jornades que 
es celebraran al teatre Capitolio de Godella fins el diumenge 
8 i que estan enfocades a ballarins, actors i esportistes que 
vulguen millorar la seua expressió corporal. Els tallers seran 
impartits per coreògrafs internacionals de la talla de Salvador 
Rocher, Inés Belda, Melodía García i la pròpia directora de la 
jove companyia, Mamen García.
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Festes

Els distints actes que la confraria de Godella va programar 
amb motiu d’esta visita tingueren una acollida multitudinària

La Mare de Déu dels Desem-
parats va visitar Godella el 
darrer cap de setmana de 

juny.
La peregrina, que normalment 

es troba en la Basílica de Valèn-
cia, va passar per tres parròquies 
de la població i fou protagonista 
en distints actes que tingueren 
lloc durant estos dies. Esta visita 
s’emmarcava dins del 75 aniver-
sari de la imatge que es venera 
en l’Ermita del Salvador de Go-
della.

El primer dels actes, després 
de la disparada de 21 salves i 
volteig de campanes, fou el pas-
sa carrer que tingué lloc des del 
carrer Major fins l’Ermita del Sal-

vador. La imatge va recórrer els 
carrers de Godella, visitant la 
seu de les ames de casa Tyrius o 
el convent de les Iessu Comunio, 
entre d’altres llocs. Un cop en 
l’ermita, es va celebrar una dan-
sà a càrrec del grup de danses El 
Poblet. Abans, però, en l’Església 
de Sant Bertomeu, va tindre lloc 
l’encontre entre la Verge i el Crist 
de la Pau de Godella.

El dissabte es va celebrar una 
ofrena floral, en la que, a més, 
es va fer una recollida d’aliments 
per a Càrites. Després, la imatge 
va eixir en processó pels carrers 
del municipi, finalitzant en el 
temple de les Carmelites amb un 
acte meditatiu.

Per últim, el diumenge 30 de 
juny va tindre lloc el rosari de 
l’aurora fins el cementeri, inclo-
ent una visita de la peregrina a 
la residència La Saleta de Cam-
polivar i als pisos tutelats de la 
fundació MAIDES. Per la ves-
prada es va oficiar la missa de 
campanya en l’ermita del Salva-
dor per tancar esta agenda amb 
motiu de la visita de la peregrina, 
organitzada per la confraria de la 
Mare de Déu dels Desemparats 
de Godella.

Un gran nombre de veïns i ve-
ïnes participaren activament de 
la programació d’actes amb mo-
tiu d’esta visita tan especial de la 
Mare de Déu dels Desemparats.

Godella rep la visita de 
la Mare de Déu dels 
Desemparats peregrina

Encontre entre la Verge dels Desemparats i el Crist de la Pau de Godella.

Besamans en l’Ermita del Salvador.

La Setmana Santa de 2019 en 
Godella serà recordada per ha-
ver estat passada per aigua. Les 
fortes pluges del mes d’abril obli-
garen a suspendre alguns dels 
actes, mentre que altres s’ha-
gueren de celebrar en l’interior 
de les esglésies.

Fou el cas, per exemple, d’un 
Encontre entre el Crist de la Pau 

i la Mare de Déu dels Desempa-
rats molt atípic, que es celebrà 
dins de la parròquia Sant Berto-
meu. El mateix passà amb el Via 
Crucis en l’Ermita del Salvador. 

El Diumenge de Rams i la mis-
sa dels Sants Oficis, amb la im-
posició de medalles, foren dos 
dels pocs actes que es van dur a 
terme amb normalitat. 

Una Setmana Santa marcada 
per les fortes pluges

Alguns dels actes s’hagueren de celebrar a l’interior de l’església.

El darrer 13 de juny, la confraria 
de Sant Antoni organitzà la Festa 
de les Lluminàries, amb distints 
actes per retre honor a Sant An-
toni de Pàdua.

El primer d’estos actes va tin-
dre lloc a migdia, quan es dispa-
raren 21 salves i es voltejaren 
les campanes de l’església. Per 
la vesprada, els clavaris pujaren 
la imatge de Sant Antoni des de 
la casa del clavari major fins l’er-
mita del Salvador, començant 
des del Sagrat Cor i passant pel 

carrer Major i la pujada de l’Ermi-
ta. Durant el recorregut estigue-
ren acompanyats per la Banda 
del Casino Musical de Godella. 

Finalment, en l’ermita del Sal-
vador hi hagué una missa can-
tada pels xiquets i xiquetes dels 
Juniors Som Rent, i es va repartir 
pa beneït. El grup de danses El 
Poblet realitzà la tradicional dan-
sà i es cantaren albaes en honor 
al sant. 

La festa va finalitzar amb el 
dispar d’uns focs d’artifici. 

La festa de les lluminàries ret 
honor a Sant Antoni de Pàdua

La imatge de Sant Antoni arribant a l’Ermita.

La regidoria de Festes ha progra-
mat diverses activitats amb mo-
tiu del 9 d’octubre. 

El dia 8, tindrem dansà i sarao 
amb el grup de Danses, i es re-
cuperarà l’acte de la retreta amb 

la banda del Casino. El dimecres 
9 també es recupera l’acte de la 
Diana amb la banda, que farà un 
passacarrer després de la parti-
da de pilota fins el Capitolio, on 
Apa presentarà el seu nou disc.

La banda del Casino serà 
protagonista el 9 d’octubre

75 aniversari de la 
imatge de Godella
La visita de la peregrina va estar 
precedida per una altra cita molt 
important com fou el 75 aniver-
sari de la imatge de la Verge dels 
Desmparats que es venera en 
l’Ermita del Salvador de Godella. 

Durant el mes de maig, la con-
fraria de la Verge dels Desempa-
rats va programar el tradicional 
besamans, la catorzena edició 
del pelegrinatge a la basílica de 
València, un cicle de conferènci-
es i un passacarrer des de l’Er-
mita del Salvador fins el convent 
de les Carmelites amb motiu 
d’este 75 aniversari de la imatge 
godellenca.
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Educació

Un total de trenta xics i xi-
ques que estudien en dife-
rents centres de Godella es 

situen entre els més destacats 
de tot el territori valencià. Així ho 
acrediten els premis d’excel·lèn-
cia acadèmica, que van rebre 
aquestes persones el darrer 10 

de juny, de mans de l’alcaldessa 
en funcions, Eva Sanchis, i de la 
regidora d’Educació, Teresa Bu-
eso, com a reconeixement als 
seus resultats en el darrer curs 
escolar 2018/2019.

Com cada any, en el saló d’ac-
tes de Vila Teresita, es va dur a 

terme l’acte en el qual es lliurà 
un diploma al reconeixement 
acadèmic a aquests xics i xiques 
per la seua excel·lent trajectòria 
acadèmica.

Els centres Domus i Luis Ami-
gó foren els més representats en 
estos premis, amb 6 estudiants 

cadascun. Gençana i Sant Berto-
meu sumaren 5 reconeixements 
a estudiants cadascun. 3 foren 
els estudiants  premiats del Bar-
ranquet, i 2 del Sagrat Cor. Per 
últim, hi hagué 1 estudiant del 
Cervantes, 1 de l’Edelweiss i 1 
de l’EPLA.

Foto de família dels estudiants guardonats, amb la regidora d’Educació, Teresa Bueso.

Sis estudiants de centres educa-
tius de Godella han estat guar-
donats als premis de literatura 
Sambori 2019 de l’Horta Nord. 
Uns premis que enguany com-
pleixen el seu 20è aniversari i 
que, com cada any, reconeixen 
els millors treballs en valencià 
del nostre territori.

L’aula de 3 anys del col·legi 
El Barranquet, baix la tutela del 
mestre Diego Guillamón Crespo, 
ha guanyat en la categoria de 
3 anys amb l’obra ‘Ou de peix’. 
En el 3er cicle de Primària, Inés 
Higueras Llorens, del col·legi Cer-
vantes, ha guanyat amb el seu 
text ‘M’ho agrairàs’. En 1er cicle 
de Secundària, Lucia Núñez Car-
do, del col·legi Sant Bertomeu, 
ha estat guardonada gràcies a 
‘Un bosc de paraules prohibi-
des’. 

Per últim, tres alumnes de 
l’IES Comarcal de Burjassot tam-
bé han obtingut premi: María 
Román Bueso (2on cicle de Se-
cundària) per ‘El violí del vent’, 
Juan Díaz Llorens, (Batxillerat i 
Cicles Formatius) per ‘Refugiat’, 
i una menció per a Guillem Ál-
varez Torres (Batxillerat i Cicles 
Formatius) per ‘Una aventura de 
pel·lícula’.

L’alumnat del conservatori de 
música Pintor Pinazo de Godella 
va tancar el present curs escolar 
amb diversos concerts durant el 
mes de juny. 

D’una banda, tinguérem el re-
cital de fi de grau al teatre Capi-
tolio, protagonitzat per Alejandro 
Olías, Álvaro Tomás, Alba Pastor, 
Maria Gil i Santiago J. Bonanad.

Durant les darreres setmanes, 
també s’ha celebrat el concert 
del conjunt instrumental i l’alu-
mant de trompeta de l’escola 
de música, i l’audició dels xics i 
xiques de l’especialitat de per-
cussió. 

A més, es va rebre la visita de 
Vicente Martínez, trompeta de 
l’Orquestra Nacional d’Espanya, 
que impartí una master class. 

Per últim, recordem també la 
IV Setmana Cultural del conser-
vatori, que es va celebrar en el 
mes d’abril amb diversos tallers, 
xarrades i concerts.

6 estudiants 
de Godella 
guanyen el 
premi Sambori

El Conservatori 
tanca el curs

Silvia Mateo, l’exemple perfecte d’una 
dona que triomfa en un sector d’homes

Blanca San Segundo, trencant barreres 
amb el seu grau en Teràpia Ocupacional

La indústria de l’automòbil està copada, majoritàriament, per 
homes, encara que cada vegada les dones s’estan fent un lloc 
en este sector, que està canviant a marxes forçades. Silvia Ma-
teo, estudiant del Grau Superior d’Automoció en l’EPLA de Go-
della, és un clar exemple que en el món de l’automòbil també 
hi ha espai per al talent femení. 

Aquesta jove va aconseguir guanyar, el darrer 16 de març, la 
primera edició del concurs Joves Tècniques en la Reparació de 
l’Automòbil, competició organitzada per COMFORP, Fundació 
Compromís amb la Formació Professional, i Motortec Automec-
hanika Madrid. 

«El meu tutor em va plantejar participar en aquest concurs 
per a animar a la resta de xiques a estudiar automoció i de-
mostrar que hi ha lloc per a nosaltres en este sector», explicà 
Silvia en una entrevista a Ràdio Godella. Un concurs que tenia 
com a finalitat visibilitzar la presència de la dona en el sector 
de l’automoció. 

Silvia Mateo confessa que afrontà este repte com una opor-
tunitat per «demostrar i visibilitzar que totes podem arribar fins 
ací». Gràcies a este premi, va poder formar part del Congrés de 
Transport i Manteniment de Vehicles, on va col·laborar en una 
taula rodona de dones vinculades al sector per a compartir els 
seu punt de vista i experiències sobre el sector i la realitat so-
cial que viuen altres companyes en este àmbit.

A més, l’estudiant fou una de les protagonistes en el lliura-
ment dels premis als millors expedients acadèmics. «Crec que 
este reconeixement m’ha de donar forces per continuar crei-
xent». Una jove ambiciosa que de segur arribarà ben lluny.

Blanca San Segundo, veïna de Godella, s’ha convertit en la pri-
mera persona amb síndrome de Down que obté un grau uni-
versitari a Espanya, concretament, el de Teràpia Ocupacional 
en la Universitat Catòlica de València. Ho ha fet, a més, sense 
l’adaptació curricular. «Amb constància, esforç i superació he 
aconseguit el meu objectiu», afirma la jove, que ara afronta una 
nova etapa en la que pretén continuar formant-se.

Blanca, que va passar pels micròfons de Ràdio Godella, 
explicà que es decidí per esta carrera «perquè ja posseïa ex-
periència prèvia i considerava que em podria aportar moltes 
coses». I és que durant els últims huit anys, ha compaginat els 
seus estudis amb un treball com a educadora a l’escola infantil 
inclusiva l’Alqueria de Campanar. 

A part d’estes inquietuds acadèmiques, Blanca també s’ha 
interessat per la política. En les darreres eleccions municipals, 
ocupava el vuitè lloc en la llista de Ciudadanos i, tot i que no 
va eixir electa com a regidora, afirma haver viscut este període 
electoral amb molt d’entusiasme. «Els partits polítics haurien 
de donar-nos suport per a fer-nos el camí menys dificultós», 
diu. «A les persones amb diversitat intel·lectual encara ens que-
den molts drets per conquerir, i este camí no és només nostre», 
afegeix. 

«És important que hi haja més persones amb diversitat funci-
onal treballant, per a així demostrar a la societat que, malgrat 
les nostres limitacions, som igualment vàlids per ocupar el lloc 
que ens correspon en la societat», reivindica Blanca. Una dona 
que ha servit d’exemple i que ha demostrat que, amb il·lusió i 
treball, no hi ha cap barrera per a ella.

La regidora d’Educació, Teresa Bueso, i l’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, 
lliuraren estos reconeixements als bons resultats del curs escolar 2018/2019

30 estudiants de Godella reben el 
premi a l’excel·lència acadèmica
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L’alumnat de l’Escola de Per-
sones Adultes (EPA) de Go-
della va acomiadar el curs 

escolar, abans de les vacances 
d’estiu, amb diverses mostres 
dels treballs realitzats durant tot 
l’any.

Primerament, assistírem en el 
centre cultural Xicranda a l’ex-
posició ‘A l’ombra de Van Gogh’, 
realitzada pels estudiants dels 

tallers de pintura i vidre, que ens 
regalaren una col·lecció de 65 
quadres reinterpretant la mos-
tra del pintor holandès i unes 
quantes peces de vidre a l’estil 
Tiffany.

Per la seua part, l’alumnat 
del taller de teatre ens oferí al 
Capitolio l’obra ‘Cianuro solo o 
con leche’, un text original de J.J. 
Alonso Millán, adaptat i dirigit 

per Luis Melià.
I, per últim, tinguérem també 

en Xicranda l’exposició de fi de 
curs dels tallers de ceràmica i 
costura. En este acte, la regido-
ra d’Educació, Teresa Bueso, va 
homenatjar, en nom de tota l’es-
cola, a Pepa Oficial, alumna de 
97 anys, per la seua dedicació i 
entusiasme durant vint anys en 
estos tallers.

Durant les darreres setmanes hem presenciat una obra de 
teatre i dos exposicions per tancar el curs escolar de l’EPA

Teatre, pintura i molt més 
en el fi de curs de l’EPA L’alumnat de l’IES Comarcal, que 

van celebrar la seua graduació 
al teatre Capitolio, van tancar el 
curs amb dos projectes molt in-
teressants.

D’una banda, el curtmetratge 

‘Dirty Tide’ per reivindicar una 
major conscienciació sobre el 
respecte social, de l’entorn i de 
la natura. I, de l’altra, el projecte 
‘Dansem’, en el qual participa-
ren xics i xiques de 4at d’ESO.

El col·legi públic Cervantes va 
celebrar una jornada de portes 
obertes que posa el punt i final 
a la Setmana Cultural, que en-
guany ha girat en torn a la temà-
tica de l’aigua amb el lema ‘Som 

Riu’. La regidora d’Educació, 
Teresa Bueso, va visitar el cen-
tre, acompanyada per la direc-
tora del mateix, Amalia Gómez, i 
l’inspector d’Educació, Francisco 
Masquefa.

L’alumnat del co·legi El Barran-
quet de Godella va protagonitzar 
al centre cultural Xicranda l’ex-
posició dels treballs sobre la pin-
tora Frida Kahlo, una de les do-
nes més influents del segle XX.

Els xiquets i xiquetes, acom-
panyats per un gran nombre de 
familiars, pugueren vore els seus 
dibuixos i es va projectar una pel-
lícula que realitzaren amb l’aju-
da del professorat del centre.

Alumnes del col·legi públic El 
Barranquet i del centre d’edu-
cació especial Koynos han tret 
endavant, de manera conjunta, 
un projecte d’accessibilitat cog-
nitiva per afavorir la integració 
en l’entorn escolar als xiquets i 
xiquetes que presenten dificul-
tats de comprensió.

Este projecte consisteix en la 
realització i col·locació de picto-
grames per senyalitzar les dis-
tintes parts del col·legi El Bar-
ranquet, de la mateixa manera 
que ja es fa en el Koynos. Les 
professores d’audició i llenguat-
ge de tots dos centres han treba-
llat colze a colze per ajudar als 
xiquets i xiquetes en esta tasca.

Un cop finalitzada la col·locació 
de pictogrames en les instal·laci-
ons de El Barranquet, l’alumnat 
de tots dos centres va participar 
en una gimcana en què havien 
d’identificar cada pictograma 

amb el lloc 
corres-
ponent: 
gimnàs, 
biblioteca, 
menjador, 
banys, etc.

Abans, el 
professorat 
dels dos 
col·legis es 
formà sobre 
l’accessibi-
litat cogni-
tiva. A més, 
s’ha editat 
un llibre de 
lectura fàcil per tal d’assolir els 
coneixements. 

D’altra banda, el centre ocupa-
cional de Koynos va rebre recent-
ment la visita de la secretària 
autonòmica de Serveis Socials i 
Autonomia Personal, Elena Fer-
rando, per conèixer de primera 

mà les instal·lacions i els projec-
tes que estan en marxa.

En este centre ocupacional  de 
Koynos s’atén a persones amb 
diversitat intel·lectual i trastorns 
del desenvolupament un cop 
han finalitzat la seua etapa es-
colar.

Dansa, cinema social i 
graduacions en l’IES Comarcal

El col·legi Cervantes celebra 
la Setmana Cultural ‘Som Riu’

L’alumnat del Barranquet fa 
una exposició sobre Frida

L’alumnat de Koynos i El Barranquet treballen 
junts en un projecte d’accessibilitat cognitiva

Xicranda es va omplir per rebre la inauguració d’esta exposició.

Els pares i mares descobriren els treballs fets pels seus fills i filles.

Actuació durant l’acte de graduació de l’alumnat del Comarcal.

Dalt, exposició de pintura i vidre. Baix, exposició de costura i obra del taller de teatre.

L’alcaldessa, Eva Sanchis, amb dos estudiants.
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Monogràfic

Eva Sanchis (Compromís) serà alcaldessa els dos primers anys de mandat, i Teresa Bueso (PSOE) li 
succeïrà els dos últims, gràcies a un acord recolzat també per Unides Podem-EU, que estarà a l’oposició

El pacte de govern es concreta amb una 
alcaldia rotatòria entre Compromís i PSOE

D’esquerra a dreta: Adolf Rodríguez, Carles Duran, Fernando Oliveros, Teresa Bueso, Eva Sanchis, Tatiana Prades, Natalia Garrido i Antonio Segura. 

Després d’una nit electoral 
frenètica el darrer 26 de 
maig, en què el panorama 

polític de Godella no quedà de-
finit fins gairebé el 95% del vot 
escrutat, el bloc de partits d’es-
querra revalidarà el govern du-
rant els pròxims quatre anys. 

Tot i que el PP va tornar a ser 
la força més votada amb 1.938 
vots (cinc regidors), els huit re-
gidors que sumaren Compromís 
(1.380 vots) i PSOE (1.354 vots), 
juntament amb la regidora d’Uni-
des Podem-EU (657 vots) obrí la 
porta a un pacte de govern que 
finalment es va concretar, tot i 
que la coalició entre EU i Canvi-
em Entre Tots va decidir no en-
trar al govern. Per últim, Ciuda-
danos fou la força que més va 
créixer respecte als comicis de 
2015, però amb 1.119 vots i tres 
regidors continuaran en la ban-
cada de l’oposició.

Després d’intensos dies de ne-
gociacions entre els partits pro-
gressistes, s’arribà a un pacte de 
govern que es concretarà en una 
alcaldia rotatòria. Eva Sanchis, 
de Compromís, continuarà sent 
l’alcaldessa de Godella els dos 
primers anys de mandat, i serà 

succeïda els dos últims per Te-
resa Bueso, la cap de llista del 
PSOE. 

En este pacte, signat també 
per Unides Podem-EU per ga-
rantir la investidura, el govern 
de l’Ajuntament de Godella va 
fixar vàries línies generals, com-
prometent-se a promoure la 
igualtat real efectiva com a eix 
d’actuació de la gestió pública 
-apostant polítiques transversals 
de foment de la igualtat mitjan-
çant, entre altres coses, l’exe-
cució del pla d’igualtat en tot el 
municipi-, promoure el respecte 
al medi ambient i la lluita contra 
el canvi climàtic com un altre eix 
d’actuació, a través d’accions 
transversals que fomenten la 
reducció del consum i l’aposta 
per les energies netes, tractar de 
millorar l’atenció a la ciutadania, 
la transparència i la prestació 
del servei públic, garantint la 
contestació a tots els escrits i la 
realització de cartes de serveis 
i procediments de tots els de-
partaments, i, sobretot, garantir 
i prioritzar el benestar social de 
les persones i el seu dret a una 
vida digna.

En el seu discurs d’investidu-

ra, l’alcaldessa Eva Sanchis, va 
mostrar «l’orgull i la gran respon-
sabilitat que suposa continuar 
al capdavant d’este poble». I en 
homenatge al bicentenari de la 
banda del Casino Musical de 
Godella, Sanchis va substituir 
la vara de mandat per la batu-
ta del director amb l’objectiu 
de «seguir dirigint i coordinant a 
les diferents persones que for-
mem la corporació, interpretant 
una partitura que parla de mi-
llorar l’atenció a la ciutadania, 
continuar apostant per serveis 
públics i empleades públiques, 
buscar una solució sostenible a 
les inundacions i expropiacions 
pendents, apostar pel comerç 
de proximitat i l’agricultura, i 
construir entre totes i tots una 
Godella més neta, més verda, 
més transparent, més solidària, 
més participativa i més inclusi-
va». Sanchis va finalitzar la seua 
intervenció visiblement emocio-
nada, fent referència al lema de 
la Muixeranga de la qual forma 
part: «Ací totes les persones som 
necessàries, però ninguna és im-
prescindible. El treball col·labora-
tiu serà el nostre èxit».

Per la seua part, la portaveu del 

PSOE, Teresa Bueso, va apuntar 
que des del seu partit «continua-
rem treballant i defensant els va-
lors socialistes amb el mateix en-
tusiasme dels últims anys, i més 
encara, doncs hem augmentat 
el número de vots i recuperat un 
regidor». Bueso va explicar que 
«som un partit responsable i lle-
ial, de consens i dialogant, i amb 
estes premisses treballarem per 
buscar acords amb les diferents 
forces per desbloquejar assump-
tes que ho estan per criteris úni-
cament partidistes». La regidora 
socialista va finalitzar recalcant  
que este govern de progrés tin-
drà com a bandera «la igualtat, 
entesa com un eix transversal a 
totes les àrees de l’Ajuntament».

La regidora d’Unides Po-
dem-EU, Irene Ferré, destacà el 
fet que «els resultats electorals 
ens han col·locat com a l’eix 
entre les forces d’esquerres i 
de dretes», i que el seu grup, 
recolzant el pacte de govern pro-
gressista, ha aconseguit inclou-
re en el mateix diversos punts 
del seu programa electoral que 
considera claus per al futur del 
municipi, com ara la despriva-
tització de l’aigua, una gestió 

global del medi ambient, un nou 
PGOU, un pla d’ocupació, la ges-
tió i l’augment dels habitatges 
de lloguer social, més recursos 
per a evitar les inundacions i per 
a l’àrea de serveis socials, la mi-
llora de l’atenció a la ciutadania 
i la cerca de noves subvencions.

El cap de llista del PP, José 
María Musoles, va agrair els vo-
tants la confiança depositada en 
el grup popular, que torna a ser 
la força més votada. I va criticar 
l’actitud d’Unides Podem-EU, a 
qui els acusà de donar un ‘bes 
de Judes’ «a aquells que les van 
trair fent-les fora del govern». Mu-
soles va declarar que este nou 
govern estarà dirigit per un «mer-
cadet de partits al que demanem 
que els interessos dels veïns de 
Godella prevalguen per damunt 
dels seus interessos particulars, 
no com fins ara».

I, per últim, el representant de 
Ciudadanos, Javier Beltrán, va 
qualificar la sessió d’investidura 
com una «absoluta irresponsabi-
litat, doncs s’ha de tindre memò-
ria del que ha passat en els úl-
tims quatre anys». A més, acusà 
a la regidora d’Unides Podem-EU, 
Irene Ferré, de donar suport a 
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Especial Festes

Estimades veïnes i veïns de Godella,
Un any més, donem la benvinguda a les nostres festes 
patronals. Enguany, amb la novetat del canvi de titularitat 
en esta regidoria. Una regidoria que durant el present 
mandat anirà lligada a l’alcaldia. Seré jo mateixa 
l’encarregada de gestionar l’àrea de Festes durant els 
dos primers anys, i a partir de juny 2020 ho farà la futura 
alcaldessa, Teresa Bueso, com així s’acordà en el pacte 
de govern que signàrem Compromís, PSOE i Unides 
Podem-Esquerra Unida.
Vull aprofitar este espai per felicitar públicament la gestió 
realitzada per la meua companya, Tatiana Prades, que ha 
estat els últims quatre anys al capdavant d’una regidoria 
tan exigent com és la de Festes. Ella ha aconseguit 
consolidar les festes de Godella des de la participació 
ciutadana, escoltant les propostes dels distints col·lectius 
i incorporant-les a un programa que cada any presenta 
importants novetats.
Altra de les màximes que s’han consolidat durant els 
darrers anys ha estat el respecte entre totes les persones 
que participen de la festa, i el ferm rebuig a qualsevol 
actitud discriminatòria o irrespectuosa. La igualtat i el bon 
ambient ha predominat sempre en totes les celebracions, 
i això és motiu d’orgull per a totes i tots.
Però tots estos valors que s’han anat inculcant fins a, 
finalment, formar part de l’ADN de les festes de Godella, 
no haguessin estat possible sense la implicació i el treball 
de totes les confraries, penyes, comparses, voluntàries, 
clavaries i col·lectius que estan representats en la Junta 
Local de Festes. Així que només puc que agrair-los també 
a tots ells i elles eixe afany continu per millorar unes 
festes en què desitgem que les sentiu com vostres i les 
gaudiu al màxim.

Eva P. Sanchis i Bargues
Alcaldessa de Godella i regidora de Festes
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dimarts 13
Godega
Lloc: Carrer Ample
Horari: 18:00 h

La penya Mel de Romer enceta les festes amb la Godega. Música, vins i tapes.

dimecres 14
Pregó
Lloc: Plaça de l’Ermita
Horari: 19:00 h

Inici de les festes patronals amb  el pregó en el que participaran els festers, 
confradies, voluntàries i penyes del municipi.

Tapa per l 'Aire
Lloc: Plaça d’Enric Cullell
Horari: 20:00 h

Després del pregó de festes, la penya Tot per l’Aire ens espera al parc del Molí amb 
unes saboroses tapes cassolanes i beguda a preus populars.

Orquestra Twister
Lloc: Plaça d’Enric Culllell
Horari: 23:30 h

Primera nit de música i ball a les festes del 2019!! Que no t’ho conten!!

dijous 15
Festa Tot a Tres
Lloc: Escorxador
Horari: 19:00 h

La penya Bafflexats vos espera per celebrar el ja tradicional Tot a Tres!

Missa Verge de l 'Assumpció
Lloc: Església Sant Bertomeu
Horari: 20:00 h

Missa organitzada per les voluntàries de la Verge de l’Assumpció.

Processó Verge de l 'Assumpció
Lloc: Església Sant Bertomeu
Horari: 21:00 h

Recorregut: plaça de l’esglèsia, plaça del mercat, carrer Salvador Giner, plaça Santa 
Magdalena Sofia, carrer Major, carrer Abadia, plaça del mercat i plaça de l’esglèsia.

Programació Festes 2019

Junta Local de Festes
Regidora de Festes: Eva P. Sanchis i Bargues

Col·lectius representants: Clavaris de Sant Antoni, Federació de Moros i Cristians, Penya Els Moliners, Quadrilla 
Moltes Rises, Confraria de Sant Sebastià, Voluntàries de la Verge de l’Assumpció, Penya Tot per l’Aire, Casino Musical, 
Penya Bafflexats, Penya Fent la Mà, Penya La Revolta, Penya Mel de Romer, Penya Pebreretes, Penya El Palmito, 
Penya Golosa i Penya l’Espardenya.

Igualtat en les Festes
Per unes festes lliures de sexisme, NO és NO.
En aquestes festes i en aquest poble, no 
són benvingudes les actituds agressives, ni 
masclistes, ni homòfobes, ni xenòfobes ni de 
cap tipus.
Si l’actitud d’alguna persona et fa sentir 
malament, tens tot el dret a fer-li-ho saber. 
NO és NO, el límit el poses tu. Cadascú és 
responsable de si mateix, controlem què i 
quant consumim. A la mínima incidència, 
posarem punt i final a la festa.
Demanem, per tant, el respecte de totes i 
tots. Fem festa per gaudir, i sempre des de 
l’empatia i el respecte.
A més, recordem que totes les persones 
majors de 14 anys tenen l’obligatorietat 
d’anar identificades amb el seu DNI. De no 
ser així, podran ser sancionades per la Policia 
Local.
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divendres 16

Xiquixeff i jocs infantils
Lloc: c/ Tenor Alonso 
Horari: 18:00 h

Vine a cuinar pizzes amb les penyes Tot per l’Aire i La Revolta. Cal apuntar el 
xiquet/a al forn Els Paiportins (col·laborador) els dies 13, 14 i 15 d’agost.

Atraccions inflables a la piscina
Lloc: Piscina d’estiu
Horari: 11:00 a 14:00 h

Xiqui globotà
Lloc: c/ Abadia
Horari: 19:00 h

Els més menuts es transformaran en xiquimestres pirotècnics llançant una 
majestuosa mascletà amb globus. Organitza quadrilla Moltes Rises.

Festa Remember
Lloc: c/ Sagrat Cor
Horari: Des de les 19:30 h i des de les 23:30 h

Música dels anys 80 i 90. Organitzada pels clavaris de Sant Antoni. 

Duta de Sant Antoni
Lloc: Eixida des de l’Ermita
Horari: 20:30 h

Des de l’Ermita del Salvador fins la casa del Sant, en el carrer Sagrat Cor.

Apertura de la casa de Sant Antoni
Lloc: c/ Sagrat Cor
Horari: 21:30 h

Sopar Verge de l 'Assumpció
Lloc: c/ Major
Horari: 21:30 h

Sopar de cabasset al passeig peatonal del carrer Major organitzat per les voluntàries 
de la Verge de l’Assumpció.

Festa al carrer
Lloc: c/ Abadia
Horari: 22:30 h

Després d’un any de sequera, la quadrilla Moltes Rises torna a traure la gran Festa al 
Carrer per a tot el poble.

dissabte 17
VI Trobada de Xarangues
Lloc: Carrers de Godella
Horari: 12:30 h

Amb la xaranga Abiyuan d’Hondarribia i la xaranga l’Aixequella.

Gran fira infantil
Lloc: c/ Sagrat Cor
Horari: 17:30 h

Amb diverses atraccions per a xiquetes i xiquets.

Paelles populars
Lloc: Plaça d’Enric Cullell
Horari: 20:00 h

Preu: 3 € per ració (mínim 10 racions per paella o múltiple de 10). Venda de tiquets 
a la consergeria de Serveis Socials d’11 a 14 h, del 8 al 14 d’agost fins a completar les 
1.500 places. Tot el gènere s’ha de retirar del centre comercial Consum de Godella el 
dia 17 d’agost.

Sopar popular Sant Antoni
Lloc: c/ Sagrat Cor
Horari: 21:00 h

Entrepà, entrants i picaeta, beguda, gelat, pastes i dolços. Durant tota la vetlada hi 
haurà festa infantil. Venda de tiquets al forn Els Paiportins (6 €).

Gran festa brasilera
Lloc: c/ Sagrat Cor
Horari: 23:00 h

A càrrec de Yes Brazil. La màgia, el ritme i el color de Brasil ompliran els carrers de 
festa a ritme de samba, capoeira i batucada.

Zafari party
Lloc: Plaça d’Enric Cullell
Horari: 23:30 h

Macrodisco amb animació gran festa Zafari.

Concert fi de festa
Lloc: c/ Sagrat Cor
Horari: 23:50 h

Concert fi de festa de Sant Antoni amb xaranga Borinots.
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diumenge 18
Mascletà de la festa de Sant Antoni
Lloc: c/ Major
Horari: 14:00 h

A càrrec de Ricardo Caballer.

Calderes d 'arròs amb fesols i naps
Lloc: c/ Sagrat Cor
Horari: 14:15 h

Acte amenitzat per una xaranga. Festa de Sant Antoni. 
Venda de tiquets al forn Els Paiportins (2,5 €).

Trasllat de Sant Antoni
Lloc: Eixida des de la casa del Sant
Horari: 19:30 h

Trasllat fins l’Església de Sant Bertomeu. 

Missa Major
Lloc: Església Sant Bertomeu
Horari: 20:00 h

Missa cantada pel cor Sant Bertomeu.

Palmito Fest
Lloc: Plaça d’Enric Cullell
Horari: 20:30 h

Amb diferents tipus de cervessa, menjar i bona música.

Solemne processó Sant Antoni
Lloc: Recorregut habitual
Horari: 21:30 h

Amb la banda del Casino. En acabar, pujada del Sant a l’Ermita i focs artificials a 
càrrec de Ricardo Caballer.

dilluns 19
Campionat de truc i parxís
Lloc: Parc dels jubilats
Horari: 18:00 h

Organitzat per la penya Fem la Mà.

Sopar dels jubilats
Lloc: Plaça d’Enric Cullell
Horari: 21:00 h

Inscripcions nominatives (necessari presentar el DNI i el carnet de pensionista). 
Venda de tiquets els dies 29 i 31 de juliol, i 2, 5, 7, 9, 12 i 14 d’agost, en horari de 17 a 
19 h a la Llar dels Jubilats. Preu per comensal: 4 €.

Orquestra Syberia
Lloc: Plaça d’Enric Cullell
Horari: 23:30 h

Nit de música i ball per iniciar la segona setmana de festes.

dimarts 20
Taller de zumba
Lloc: Plaça de l’Ermita
Horari: 18:30 h (zumba infantil)
               19:00 h (zumba adult)

La penya Pebreretes vos espera per moure l’esquelet i cremar els excessos de l’estiu.

Festa 100x100 Casino
20 h. Picaeta en el parc de la Torreta.
20:45 h. Cercavila des del Casino fins la plaça d’Enric Cullell.
21 h. Fira de la tapa a preus populars.
22 h. Xaranga de la banda del Casino.
23:30 h. Orquestra La Máxima.

Tardinée
Lloc: Parc de Vila Teresita
Horari: 18:00 h

Organitzat per la penya Espardenya.

dimecres 21

Embaixada de Moros i Cristians
Lloc: Plaça de l’Ermita
Horari: 20:00 h

Realització d’una recreació de la conquesta del castell i l’entrega de la ciutat al 
capità Cristià, a càrrec de l’associació Pla de Quart.

Apertura casa de Sant Sebastià
Lloc: c/ Major
Horari: 21:30 h

Després, sopar de confrades. La casa del sant estarà oberta fins el dia 24.

Programació Festes 2019
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Nit d'Albaes
Horari: 23:30 h

Recorregut: plaça de l’Esglèsia, Esglèsia, Ajunt., Confradia de Sant Sebastià (c/ 
Major), voluntàries de l’Assumpció (plaça de l’esglèsia), Moros i Cristians (Torreta) 
Moltes Rises (c/ Abadia), Interpenyes (parc Senabre) i Sant Antoni (c/ Sagrat Cor).

dijous 22
Dinar de germanor
Lloc: Plaça d’Enric Cullell
Horari: 14:00 h

Organitzat per Interpenyes.

Passacarrer Interpenyes
Lloc: Carrers de Godella
Horari: 18:30 h

Amb xaranga.

Sopar de germanor Interpenyes
Lloc: Parc de Senabre
Horari: 21:00 h

Sopar de germanor Moros i Cristians
Lloc: Plaça de l’Ermita
Horari: 22:00 h

Organitzat per la Federació de Moros i Cristians.

Nit de disfresses Interpenyes
Lloc: Eixida des del parc de Senabre
Horari: 23:00 h

Tributo Lo Cassetes
Lloc: Plaça d’Enric Cullell
Horari: 23:30 h

Desfilada informal Moros i Cristians
Lloc: Eixida des de la plaça de l’Ermita
Horari: 24:00 h

Godella, el meu circ
Lloc: Plaça de l’Església
Horari: 18:00 h

Activitat per als més menuts organitzada per la penya Golosa, amb berenar.

divendres 23

Desfilada de gala Moros i Cristians
Lloc: c/ Ample
Horari: 22:30 h

Tradicional desfilada de gala  en el que enguany participarà el ballet Masters 
d’Ontinyent. Recorregut: Ample, Arquebisbe Fuero, plaça de la Comunitat, avda. 
Joan Paset Alexandre, ermita del Salvador.

Vetlada musical
Lloc: Plaça d’Enric Cullell
Horari: 24:00 h

L’agrupació d’interpenyes s’acomiadarà en l’última nit de les festes patronals 2019.

dissabte 24

Mascletà
Lloc: c/ Major
Horari: 14:00 h

A càrrec de Ricardo Caballer.

Jornada Custom Motera
Horari: 10:00 a 14:00 h

Missa
Lloc: Església Sant Bertomeu
Horari: 20:00 h

A Sant Bertomeu, Sant Sebastià, El Salvador i El Rosari.

Processó
Horari: 21:00 h

Recorregut: Plaça de l’església, Plaça del mercat, Tenor Alonso, Arquebisbe Fuero, 
Santíssima Trinitat, Tenor Alonco, plaça del mercat i plaça de l’església.

Castell de focs artificials
Lloc: Plaça d’Enric Cullell
Horari: 24:00 h

A càrrec de Vicent Caballer.

diumenge 25
Processó Santíssim Crist de la Pau
Lloc: Des de l’Ermita fins l’Església Sant Bertomeu
Horari: 20:00 h

Organitzada per la confraria del Santíssim Crist de la Pau.
En acabar, missa a l’Església Sant Bertomeu.
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Confraries i voluntaris

Clavaris de Sant Antoni

Clavaris de Sant Antoni: José Verdejo Pérez (clavari major), Amparo Romá, Salvador Alcañiz, Ana Aliaga, Luis Amigó, Mª Carmen Amigó, Amparo 
Aparicio, Paqui Arcos, Rafa Ballester, Erica Biel, José Manuel Bosch,  Marcos Corbella, Merche Cortés, Juan Carlos Cruz, Amador Del Moral,  José 
Esteban Del Moral, Vicen Estruch, Jorge Ferrer, Carmen Garañena, Chelo García, Mª Amparo García,  Pepa García, Fina Giménez ꝉ, Lourdes Gómez, 
Juan Carlos Hurtado, José Enrique Martínez, José Mirabete, Amparo Monzón, Juan Mor, Mª José Najas, Elvira Navarret, Eduardo Pérez, Marian Ros,  
José Soriano, Pepita Tárrega, Manuel Tomás, Auxi Verdeguer, Joaquín Verdejo, José Miguel Verdejo, Alonso Villodre.

Y como quien no quiere la cosa, ya están a la vuelta de la esquina las fiestas…, las fiestas en honor a nuestro querido San Antonio 
de Padua.

Este año tengo el inmenso honor de volver a ser el clavario mayor después de 25 años. Durante todo este tiempo, han pasado 
muchas cosas, unas buenas y otras no tan buenas, alegrías y tristezas. Echando la mirada al pasado, recuerdo con nostalgia y 
cariño, con qué emoción, entusiasmo y gozo se vivían las fiestas en honor a Sant Antoni. Pero la vida cambia. Las cosas cambian 
y evolucionan y no es fácil, en los tiempos que corren, ser clavario o festero. Vivimos un período de tiempo difícil, de crisis, de 
necesidades, un tiempo en el que la gente no está por la labor de ser clavario como antaño, y menos, tener que ir casa por casa 
todos los meses para poder vender loterías, rifas... 

Por todo ello, quiero agradecer públicamente a la clavaría, ese maravilloso grupo de hombres y mujeres amantes de la tradición 
y la fiesta en honor al santo, que han trabajado muy duro durante todo el año para que, entre todos, hagamos realidad una gran 
ilusión, cumplir un bonito sueño: volver a hacer la FIESTA A SAN ANTONIO.

Nuestro trabajo ha ido encaminado, dentro de nuestras posibilidades, a preparar un sencillo pero completo programa de actos 
en el que se incluya y mantenga la tradición: el reparto del pan, la duta del Sant, las calderas, la cena popular, la mascletà y los 
fuegos artificiales, conciertos de música, parques infantiles… FIESTA en el amplio sentido de la palabra y que deseamos sea del 
agrado de niños, jóvenes y mayores. 

Agradezco públicamente también, a todas aquellas personas y entidades que de una manera u otra han aportado su granito de 
arena para poder financiar y patrocinar la fiesta. Sin su colaboración y ayuda desinteresada, todo esto no sería posible.

Godella seguirá disfrutando, fiel a la tradición heredada de padres a hijos de generación en generación desde hace más de 120 
años (y esperemos que sean muchos más), de unos días festivos llenos de sana cordialidad, alegría y mucho fervor en honor al 
“Pare Sant  Antoni de l’ermita”.

En nombre de todos los que formamos esa gran familia de clavarios de 2019, y con la emoción y el recuerdo en memoria de todos 
aquellos que formaron parte de la fiesta y que ya no se encuentran lamentablemente entre nosotros,  os deseo de todo corazón 
unas FELICES FIESTAS.

JOSÉ VERDEJO

Clavario Mayor Fiesta San Antonio 2019
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Voluntàries de la Verge de l 'Assumpció

Confraria de Sant Sebastià

Confraria de Sant Sebastià. President: Rogelio Soria Huerta. Vicepresident: Andrés Mercadillo Algaba. Secretària: Amparo Bueno Uchan. Vocals: 
Francisco Saez Castillo i Juan Miguel Palanca Beltran. Confrares: Juanita Abad, Maite Alonso Ballester, Ignacio Alcañiz Serra, Jose Aparicio Olmedo, 
Daniel Balaguer Cuñat, Isabel Bueno Uchan, Conchin Bartoll, Amparo Benavent Benlloch, Pepa Blasco Barbera, Jose Bosch Valero, Francisco Bou 
Lluna, Amparo Bronchu, Fina Bronchu Alvarez-Salas, Pepita Bronchu Estelles, Mercedes Bronchu Planchat, M. Carmen Broseta Cola, Salvador Caballer 
Tarin, Amparo Caballer Bondia, Salvador Carsi Marti, Amparo Casar, Eugenio Catala, Pepe Catala, Rosa Cervera Betoret, Fernando Cortes, Antonio 
Domenech Asensi, Jose Manuel Domenech Alamar, Pepita Domenech Ferrando, Vicenta Dura Capella, Francisco Jose Estelles Cardo, Vicente Estelles 
Valls, Rafael Falomir, Agusti Ferrando Bargues, Pura Ferrando Marco, M. Josefa Ferrando Marco, Sonia Ferrer, Francisco Ferriol, Fina Galindo Llorens, 
Eduardo Galindo Llorens, M. Jose Granell, Ramon Granell Alfonso, Fco. Javier Llacer Marco, Lourdes Llorens, Salvador Llorens Casaña, Ramon 
Llorens, Juan Lluna, Manuel Lluna, Pepita Mainero Bezares, Joan Mansanet Mansanet, Antonio Marco Frechina, Andres Mercadillo Bueno, Jose 
Montagut Martinez, Antonio Murcia Boronat, Jose Maria Musoles, Ernesto Ordaz Senent, Fernando Ordoñez, Horno Paiportins, Francisco Palanca, 
Jose Prades, Jose Manuel Sanfelix, M. Jose Serra Alonso, Guillermo Rodriguez Bronchu, Melchor Sauri, M. Jose Segura, Joaquin Tornero, Jose Antonio 
Tornero, Isabel Trenco Valls, Amparo Valls Alabadi, Maria Valls Clavell, Susi Vidal, Fernando Vilella, Pilar Villaplana Lluna, Adela Villar Tomas.
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Els Moliners

Moltes Rises

Penyes
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Tot per l 'Aire

Bafflexats
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Fem la mà

La Revolta

Penyes
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Mel de Romer

Pebreretes
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El Plamito

Golosa

Penyes
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L 'Espardenya

Casino Musical
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Moros i Cristians

BÀNDOL CRISTIÀ
Comparsa Cristiana Xiquets/es de Jaume I
Comparsa Cristiana Jaume I
Comparsa Cristiana Cavallers Templaris
Capitania Cristiana: Comparsa Cristiana Milicia del Temple

BALLET MASTERS: Espectacle Kraken

BÀNDOL MORO
Comparsa convidada
Capitania Mora: Comparsa convidada

Ordre de la desfilada
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Xiquets i xiquetes de Jaume I

Jaume I
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Moros i Cristians

Cavallers templaris

Milicia del Temple
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uns partits que l’expulsaren del 
govern i possibilitar que isca en-
davant un pacte amb projectes 
polítics totalment distints.

Noves cares i nova distribu-
ció en les regidories

Nou persones de l’actual cor-
poració no estaven en l’anterior 
mandat. Hi ha, per tant, huit re-
gidors i regidores que continuen 
en el ple de l’Ajuntament de Go-
della.

Començant pel PP, els cinc re-
gidors que formaran part del ple 
municipal seran José Maria Mu-
soles Granada, Mª Carmen Alon-
so Rovira, José Luis Martí Bosch, 
Vicente Estellés Valls i Mª Cristi-
na Sarasqueta Mayans.

Pel que fa al grup de govern, en 
Compromís repetiran Eva Pilar 
Sanchis Bargues (que gestiona-
rà Benestar Social i Salut Públi-
ca, Festes i Agricultura) i Tatiana 
Prades Castells (Cultura, Biblio-
teca, Infància i Joventut, i Promo-
ció del Valencià), acompanyades 
de Carles Albert Duran Giner 
(Urbanisme i Trànsit) i Adolfo J. 
Rodríguez Dolz (Comunicació, 
Modernització, Transparència, 
Agermanament i Turisme). En el 
PSOE també continuaran María 
Teresa Bueso Marqués (Educa-
ció, Promoció Econòmica, Ocu-
pació i Comerç, i Igualtat) i Fer-
nando Oliveros (Esports, Obres, 
Serveis Municipals, Seguretat 
Ciutadana, Personal i Memòria 
Democràtica), i se’ls sumarà Na-
talia Garrido Villén (Contractació, 
Medi Ambient i Benestar Animal, 
i Participació Ciutadana) i Anto-
nio Segura Mármol (Hisenda i 
Atenció a la Ciutadania).

Per últim, Ciudadanos estarà 

representat per Francisco Javier 
Beltrán Giner, Andrés Roig Mu-
rillo i Amparo Brunchú Caballer. 
I Unides Podem-EU tindrà a Irene 
Ferré Manzanero com a única re-
gidora.

Com a novetat, cal destacar la 
creació de les noves regidories 
de Turisme i d’Atenció a la Ciu-
tadania, i el fet que la regidoria 
de Festes anirà lligada a l’al-
caldia, és a dir, els dos primers 
anys estarà gestionada per Eva 
Sanchis i els dos següents per 
Teresa Bueso. A més, Biblioteca 
i Promoció del Valencià passen a 
gestionar-se de manera conjunta 
dins de l’àrea de Cultura, i Joven-
tut inclourà també la secció dedi-
cada a la Infància. 

També s’han nomenat les 
tinences d’alcaldia: Teresa Bue-
so (primera), Tatiana Prades (se-
gona), Fernando Oliveros (tercer) 
i Carles Duran (quart). La repre-
sentació en les entitats supra-
municipals s’ha repartit d’una 
forma lògica, en funció de les 
distintes regidories assumides 
per cada polític.

Comença a caminar un govern 
de progrés que en este mandat 
2019-2022 tindrà grans reptes 
per endavant (la modificació del 
Pla General d’Ordenació Urbana, 
l’aprovació de la Relació de Llocs 
de Treball, la millora del ser-
vei d’atenció a la ciutadania, el 
desenvolupament d’un nou pla 
d’Igualtat o la gestió eficaç dels 
Serveis Socials, entre molts al-
tres temes). I ho haurà de fer, de 
moment, en minoria, esperant 
arribar a acords puntuals amb 
els partits de l’oposició per oferir 
a la ciutadania una gestió públi-
ca el més estable possible.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: José Luis Martí, Cristina Sarasqueta, José Mª. Musoles, Mª. 
Carmen Alonso i Vicente Estellés (PP); Adolf Rodríguez, Eva Sanchis, Tatiana Prades i Carles Duran 
(Compromís); Fernando Oliveros, Teresa Bueso, Antonio Segura i Natalia Garrido (PSOE); Andrés Roig, 
Amparo Brunchú i Fco. Javier Beltrán (Ciudadanos); i Irené Ferré (Unides Podem-Esquerra Unida).
Resultats electorals: PP (5), Compromís (4), PSOE (4), Ciudadanos (3), Unides Podem-EU (1).
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Joventut

Una nova edició del Gode-
jam Graffiti, el festival de 
cultura urbana de Godella 

recolzat per les regidories de Jo-
ventut i Cultura -dirigides en eixe 
moment per Paquita Mocholí i 
Tatiana Prades, respectivament-, 
es va celebrar el diumenge 12 
de maig en el carrer Baró de 
Santa Bàrbara, junt a l’estació 
de metro.

Aquesta iniciativa compleix 
cinc anys -quatre des que està 
impulsada per l’Ajuntament- i 

durant este temps ha congre-
gat en el municipi a grans noms 
d’aquest art urbà, que es reu-
neixen a Godella per plasmar el 
seu talent a través del graffiti en 
espais desaprofitats que alguns 
veïns o entitats cedeixen per a 
l’ocasió.

En esta ocasió, en la paret 
de la colònia de Sant Vicent tin-
guérem graffiters no només de 
València i la Comunitat Valenci-
ana, sinó també d’altres parts 
d’Espanya com Andalusia o Ma-

drid: Taser, Bomba, Soez, Dime, 
Lechero, Lezzart, Sink, Krome2, 
Elrond, Keoni, Nauni, Danklaba-
ra, Mawe, Xamayo, Nels, Opeys, 
Senjuan, Tarin, Dean, Flug, Mu-
graff, 2nez, Asem i Malakkai.

De bon matí es començà a 
pintar, en una jornada en que no 
només hi hagué graffiti. Tingué-
rem també exhibicions de ritmes 
urbans com hip-hop o break-dan-
ce, i tallers per aprendre a ba-
llar enfocats a totes les edats. A 
més, hi hagué música i DJ durant 

tot el dia.
La iniciativa va nàixer de la mà 

de Chema González amb l’objec-
tiu de descontextualitzar l’art i 
portar-lo al carrer per tal d’apro-
par-lo a la gent jove i donar visi-
bilitat a este tipus d’expressions 
artístiques menys convencionals 
però igualment vàlides. Esta fou, 
sens dubte, una ocasió més per 
trencar els nostres prejudicis 
respecte al concepte més tradi-
cional de l’art i conèixer el graffiti 
des d’una altra perspectiva.

Un graffiter, pintant la seua obra durant la jornada del Godejam.

Huit joves del programa de cor-
responsals de Godella, acompa-
nyats de la tècnica de Joventut 
de l’Ajuntament, participaren en 
la VI Trobada de l’Horta Nord, or-
ganitzada per la Xarxa Joves.net.

Els xics i xiques del nostre mu-
nicipi tingueren l’oportunitat de 
conèixer altres corresponsals 
de pobles com Museros, Pobla 
de Farnals, Alborala, Burjassot 
i Tavernes, i intercanviar experi-
ències sobre les activitats que 
s’estan duguent a terme en els 
distints municipis.

Esta trobada, que tingué lloc 
en Alcossebre, es va desenvo-
lupar en torn a distintes dinàmi-
ques de grup com jocs d’aigua, 
gimcanes, tallers de doblatge, 
medi ambient i improvisació, es-
ports o xarrades sobre sexuali-
tat. Una bona manera per conèi-
xer quins són els interessos reals 
dels nostres joves.

El servei de Diumenges a l’Es-
corxador, dirigit a xiquets i xique-
tes de 3 a 12 anys, va tancar la 
seua temporada amb una gran 
festa de l’aigua.

A partir de setembre s’infor-
marà sobre les noves activitats 
de la regidoria d’Infància i Joven-
tut per a este grup d’edats.

La regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Godella col·labo-
ra amb l’associació Renàixer. 

Esta organització presta un 
servei d’estimulació per a dotze 
persones amb diversitat funcio-
nal els dimarts i dijous de 10:30 
a 12 h en l’antic escorxador, seu 
del Casal Jove.

El Casal Jove va acollir, per tercer 
any consecutiu, el festival Res-
feric, un esdeveniment per a tots 
els públics que combina l’agri-
cultura ecològica amb música 
de qualitat i gratuïta en directe.

L’aposta continuà sent per 
grups que comparteixen la ma-
teixa filosofia que l’organitza-
ció: entendre la música com un 

instrument artístic d’expressió i 
comunicació evitant modes pas-
satgeres i dependències comer-
cials. 

Enguany fou el torn per a 
bandes com Here the Captain 
Speaking, The Captain is Dead, 
L’Oeillere i Lady Fitness, Tomba 
Swing, Caterina Palazzi Sudoku 
Killer o Mohama Saz.

Un total de 178 xiquets i xiquetes 
d’entre 3 i 12 anys participen, 
durant tot el mes de juliol, en 
l’escola d’estiu que la regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament de 
Godella organitza cada any.

Este servei, que es celebra en 
el col·legi El Barranquet, serveix 
no només per a que els més 
menuts puguen gaudir de les 

vacances estivals en companyia 
dels seus amics i amigues, sinó 
també per afavorir la conciliació 
familiar dels pares i mares que 
treballen durant este període. 

La nova regidora de l’àrea, Ta-
tiana Prades, va visitar el centre 
per conèixer de primera mà com 
és la gestió de les activitats que 
s’estan realitzant.

Huit joves 
de Godella 
participen 
en la trobada 
comarcal 

Diumenges a 
l’Escorxador 
tanca la seua 
temporada

Renàixer 
ajuda a 
persones amb 
diversitat

L’escorxador acull el festival 
Resferic per tercer any seguit

178 xiquets i xiquetes 
participen en l’escola d’estiu

Graffiti, hip hop i molt bon ambient protagonitzaren, un any més, esta iniciativa que 
l’Ajuntament de Godella ha acollit a través de les regidories de Joventut i Cultura

Es celebra una nova edició del 
festival d’art urbà Godejam

La regidora de Joventut, Tatiana Prades, va visitar l’Escola d’Estiu.L’escenari de l’Escorxador va acollir grups de gran qualitat.



bim Godella Segon Trimestre de 2019 31

Igualtat i Participació

Han passat quaranta-un 
anys des que les persones 
LGTBI (Lesbianes, Gais, 

Transsexuals, Bisexuals i Trans-
gènere i Intersexuals) eixiren per 
primer cop al carrer i es manifes-
taren per una igualtat real i legal. 

També es compleixen trenta 
anys de la derogació de la llei so-
bre la perillositat i la rehabilitació 
social, i catorze de l’aprovació de 
la llei de matrimoni entre perso-
nes del mateix sexe. Són algu-
nes de les xifres que conformen 

la memòria històrica d’una lluita 
que continua en una societat en 
que aquestes persones encara 
no es senten visibles.

Per estes raons, i amb l’objec-
tiu de construir un present i futur 
millor, reivindicant els drets de 
la comunitat LGTBI, oneja des 
del 27 de juny la seua bandera 
en la façana de l’Ajuntament de 
Godella. Els regidors i regidores 
de Compromís, PSOE i Unides 
Podem-EU penjaren el símbol de 
la llibertat sexual per denunciar 

el rebuig i el temor que encara 
pateix este col·lectiu.

Enguany s’ha volgut posar el 
focus d’atenció sobre les perso-
nes majors. La diversitat sexual 
en la vellesa és un gran tabú que 
fa que moltes d’estes dones i ho-
mes LGTBI visquen apartades i 
silenciades en la societat.

La regidora d’Igualtat, Teresa 
Bueso, va explicar les idees que  
en el Dia de l’Orgull es reivindi-
quen: que totes les persones, 
independentment de la seua 

edat, orientació sexual o identi-
tat de gènere, tinguen garantits 
els seus drets a gaudir d’una 
vida plena; que es condemne 
qualsevol tipus de delicte d’odi 
respecte a l’orientació o identitat 
sexual; que es recolze a les per-
sones LGTBI per a que avancen 
en la plena visibilitat en la socie-
tat; que s’invertisca en polítiques 
per la no discriminació; i que hi 
haja un compromís per a que 
esta legislatura siga decisiva per 
a l’impuls d’estos drets.

Regidores i regidors de PSOE, Compromís i Unides Podem-EU, amb la bandera de l’orgull LGTBI a la balconada de l’Ajuntament.

Els dos primers diumenges de 
maig es van celebrar al parc 
de la carretera de Rocafort i el 
de Vila Blanca, dues festes per 
promoure activitats en família i 
dinamitzar estos espais a l’aire 
lliure. 

Des de la regidoria de Parti-
cipació Ciutadana -abans ges-
tionada per Tatiana Prades i en 

este nou mandat per Natalia 
Garrido- expliquen que l’objectiu 
d’estes activitats era fomentar la 
participació ciutadana entre les 
veïnes i veïns i explicar-los que la 
rehabilitació d’estos espais fou 
possible, precissament, gràci-
es a les seues propostes en els 
pressupostos participatius de 
l’any passat.

El darrer 2 de maig va tindre lloc 
a l’Ajuntament de Godella la pre-
sentació del Pla d’Igualtat d’este 
consistori, primerament per als 
treballadors i treballadores de la 
casa i, després, per a les associ-
acions del municipi i la resta de 
la ciutadania.

Amb l’objectiu «d’integrar la 
igualtat d’oportunitats entre do-

nes i homes com a principi bàsic 
i transversal, i incloure este prin-
cipi en els objectius de les políti-
ques de l’Ajuntament i, especial-
ment, en la política de recursos 
humans», s’ha contractat el Pla 
d’Igualtat: a nivell intern, dirigit 
al personal de l’Ajuntament, i a 
nivell extern, per a tota la ciuta-
dania de Godella. 

Es celebren festes als parcs 
de participació ciutadana

L’Ajuntament de Godella 
presenta el nou Pla d’Igualtat 

La bandera de l’orgull LGTBI oneja des del 27 de juny a la façana de l’Ajuntament 
de Godella com a símbol per reivindicar una igualtat real i legal d’este col·lectiu

Godella reivindica els drets LGTBI, 
amb especial atenció en els majors

Culturama va dinamitzar les festes als parcs de Godella. La regidora Teresa Bueso va presentar el Pla d’Igualtat.

De 259 vots en 2017, el primer 
any en què es va utilitzar la pla-
taforma de vot telemàtic, als 751 
de 2019. Eixa ha estat l’evolució, 
pràcticament triplicada, de les 
persones que han pres part en 
el procés de votació dels pressu-
postos participatius. 

La regidora de l’àrea en aquell 
moment, Tatiana Prades (recor-
dem que ara és Natalia Garrido) 
va referir-se a este rècord en els 
següents termes: «cal recordar 
que veníem de reunions presen-
cials a les que acudien unes 50 
persones, i superar ara els més 
de 700 participants en la votació 
és molt gratificant».

Destacà, també, la gran vari-
etat de les propostes guanyado-
res: millores en centres educa-
tius, actuacions en la via pública, 
etc. Pròximament, amb els infor-
mes de l’oficina tècnica, sabrem 
quines obres s’executen.

En desembre de 2017, els grups 
parlamentaris, les comunitats 
autònomes i les entitats locals 
representades en la Federació 
Espanyola de Municipis i Provín-
cies ratificaren el Pacte d’Estat 
contra la Violència de Gènere. 

Un any després, en gener de 
2019, l’Ajuntament de Godella 
va rebre un total de 3.034,58 € 
per a destinar en distintes mesu-
res i actuacions que tinguen per 
objectiu erradicar la violència de 
gènere. 

Des de la regidoria d’Igualtat, 
gestionada per Teresa Bueso, 
s’ha posat l’accent en les cam-
panyes de sensibilització, amb 
l’objectiu de conscienciar a la 
societat sobre esta realitat i fer 
així una tasca de prevenció. Esta 
campanya s’ha dut a terme, es-
pecialment, en els centres edu-
catius del municipi. També es 
va aprofitar el Dia Internacional 
de la Dona per a instal·lar taules 
violetes d’informació i sensibilit-
zació per a la ciutadania, regalar 
xapes i bolígrafs i programar dis-
tintes activitats per reivindicar 
els drets de les dones.

Es triplica la 
participació 
en els 
pressupostos 
participatius

Godella rep 
3.034 € del 
Pacte d’Estat 
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Ocupació i Desenvolupament Local

La IV Setmana del Comerç Lo-
cal de Godella es va celebrar 
en el mes de juny, consoli-

dant esta iniciativa de l’associa-
ció de comerciants -que celebra 
el seu 20è aniversari-, amb el su-
port de l’Ajuntament de Godella, 
i continua creixent any rere any.

Una festa que va servir perquè 
el comerç de proximitat traguera 
múscul i reivindicarà les seues 
virtuts. En esta línia va parlar la 
presidenta de l’associació de co-
merciants, Lupe Rodríguez, que 
va destacar els valors del comerç 
de proximitat front a les grans 
superfícies: «un tracte molt més 
humà i una proximitat i lleialtat 
amb el consumidor». A més, va 
apuntar que de l’associació de-
penen directament 200 llocs de 
treballs, i va tendir la mà a que 
els joves emprenedors agafen la 

iniciativa per continuar dotant de 
vida el comerç de Godella.

A la inauguració de la setmana 
també va assistir el gerent del 
consorci Pactem Nord, Josep An-
toni Navarro, qui va apuntar que 
des d’esta institució s’ha realit-
zat una important tasca en ma-
tèria de formació i per a impulsar 
el comerç de proximitat. «Actual-
ment, més de 10.000 treballa-
dors de l’Horta Nord depenen de 
negocis locals, i es tracta, a més, 
de llocs de treball estables i de 
qualitat».

Per la seua part, el aleshores 
regidor de Comerç Local, Voro 
Soler -ara succeït en el càrrec 
per la seua companya Teresa Bu-
eso-, va destacar que «després 
de quatre anys, esta iniciativa de 
la Setmana del Comerç es con-
solida definitivament, gràcies al 

treball dels associats i també del 
personal de l’Agència d’Ocupa-
ció i Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament». Soler, que apro-
fità per acomiadar-se dels co-
merciants i del veïnat del poble 
després de molts anys de servei 
públic, va afegir que «és neces-
sari que es done continuïtat a tot 
este treball i que continue exis-
tint i tenint un paper protagonis-
ta el teixit associatiu del comerç 
local, que contribueix a crear po-
ble».

Per últim, l’alcaldessa Eva 
Sanchis, es va mostrar «orgullo-
sa del treball que s’ha fet des 
de l’Administració i des de l’as-
sociació durant estos anys, però 
no s’ha de perdre l’esperit crític 
perquè queda molt de camí per 
recórrer». En eixe sentit, Sanchis 
va animar a que «continueu as-

sociats, perquè eixa és la mane-
ra de reivindicar els vostres drets 
i defendre els vostres valors front 
als grans centres comercials, 
que mai podran substituir els in-
tangibles que vosaltres oferiu».

L’associació de comerciants 
lliura els seus premis 
Com cada any, l’associació de 
comerciants de Godella va apro-
fitar esta gala per entregar els 
seus premis. El primer d’ells, el 
premi solidari, fou lliurat per Voro 
Soler i va recaure sobre Merche 
Cortés Tortajada, de la Platafor-
ma de Solidaritat Ciutadana. Eva 
Sanchis va atorgar el premi cul-
tural a la banda del Casino Mu-
sical, que enguany compleix 200 
anys. El guardó fou arreplegat 
pel president de la formació mu-
sical, Javier Llorens. L’alcaldessa 

també va entregar el reconeixe-
ment a tota una vida, que fou 
per a Antonio de Padua Caballer, 
de Godayla Teatre. Per últim, el 
premi d’esports el van rebre, de 
mans del regidor en funcions 
d’Esports, Fernando Oliveros, les 
xiques del junior del CB l’Horta 
Godella, campiones de la Comu-
nitat Valenciana en categoria au-
tonòmica. 

Una programació completa 
Esta Setmana del Comerç va tin-
dre les tradicionals cites com la 
jornada de Botigues al Carrer o 
la carrera popular, però també 
hi hagué novetats com la festa 
de disfresses, el concurs de pa-
elles o el concurs de ball. A més, 
l’orquestra del Casino Musical va 
participar en la festa de cloenda 
amb un concert improvisat.

Membres de l’associació de comerciants, amb l’anterior regidor de Comerç i Desenvolupament Local de Godella, Voro Soler.

Els set joves de menys de tren-
ta anys que durant un any han 
donat suport a diferents depar-
taments de l’Ajuntament a tra-
vés del programa EMPUJU de la 
Diputació, finalitzen en juliol els 
seus contractes. Des de la regi-
doria d’AODL s’ha tornat a dema-
nar la inclusió en este programa 
per recolzar els departaments 
d’Informàtica i Igualtat.

Un total d’11 becaris i becàries 
començaren aquest dilluns, 1 de 
juliol, les pràctiques formatives 
en l’Ajuntament de Godella dins 
del programa ‘La Dipu et Beca’, 
després de ser rebuts per la regi-
dora de Ocupació i Comerç , Te-
resa Bueno, i el regidor de Perso-
nal, Fernando Oliveros, en el saló 
d’actes de l’Ajuntament.

Els estudiants, adjudicats en 

diferents departaments (Es-
ports, AODL, Informàtica, SEAFI, 
Arxiu Municipal, Policia Munici-
pal, Personal, Agència Tributària, 
Educació, Igualtat i Comunica-
ció), gaudiran de la beca durant 
els mesos de juliol i agost, realit-
zant 20 hores setmanals amb un 
salari de 500 € mensuals.

‘La Dipu et Beca’ és un progra-
ma de la Diputació de València.

Finalitzen els 
tècnics de 
l’EMPUJU

Els onze beneficiaris de la 
‘Dipu et Beca’ començen les 
pràctiques a l’Ajuntament

El regidor eixint de l’àrea, Voro Soler es va acomiadar en una Setmana del Comerç que enguany va 
presentar novetats com els concursos de ball i paelles i la festa de disfresses, amb una gran acollida

L’associació de comerciants celebra
20 anys en la IV Setmana del Comerç Local

Els becaris de la Dipu, amb Fernando Oliveros i Teresa Bueso.
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Serveis Socials i Hisenda

La mostra dels treballs rea-
litzats per l’alumnat dels ta-
llers per a persones majors 

es va exposar en el centre cultu-
ral Xicranda a finals de juny.

Des de la regidoria de Serveis 
Socials s’informa que del 2 al 6 
de setembre s’obrirà la matrícu-
la per a aquelles persones que 
ja han estat inscrites en algun 
taller durant este últim curs, i del 
9 al 13 per a les altes noves. Les 
classes començaran el dilluns 9 
de setembre.

D’altra banda, es prepara ja la 
programació de la Setmana dels 
Majors, que es va celebrarar del 
30 de setembre al 5 d’octubre. 
Eixe dilluns 30 tindrà lloc, a les 
19 hores en el saló de Vila Tere-

sita, la presentació de les activi-
tats a càrrec de la nova regidora, 
Eva Sanchis, que substitueix en 
el càrrec a Voro Soler.

Entre les activitats programa-

des hi haurà, com sempre, una 
volta a peu, una eixida cultural, 
sopar i nit de bingo, exhibició 
dels tallers, dinar de calderes, 
jocs tradicionals, i molt més.

Amb l’objectiu d’esclarir l’evolu-
ció de la Hisenda Municipal du-
rant els últims quatre anys i de 
conèixer la situació econòmica i 
pressupostària de l’Ajuntament 
de Godella, el regidor eixint de 
l’àrea, Voro Soler, va sol·licitar 
dos informes a Tresoreria i In-
tervenció abans d’abandonar el 
càrrec. 

Estos informes, basant-se en 
distints indicadors que a conti-
nuació analitzarem, determinen 
que, malgrat la gran llosa que 
han suposat en els últims anys 
les sentències expropiatòries, la 
hisenda pública de Godella gau-
deix d’una bona salut i té el mús-
cul suficient com per a continuar 
fent front al pagament del deute 
pendent, sense renunciar al pro-
grama d’activitats soci-culturals 
ni haver de retallar el personal 
de la casa.

En primer lloc, el document 
elaborat per l’àrea de Tresoreria 
fa referència al Període Mitjà de 
Pagament, que es situa en 23,79 
dies, per baix dels 30 de termi-
ni màxim que marca la llei. Això 
permet verificar el compliment 
del principi de sostenibilitat en 
allò referent al deute comercial 
de l’Ajuntament. 

En segon lloc, també es posa 
de manifest l’evolució del deute 

públic, que va baixar 22 punts 
de percentatge (del 126% al 
104%) en només dos anys, i que 
ha continuat amb esta tendèn-
cia fins situar-se en el 95,9% al 
tancament de l’exercici de 2018. 
Una tendència que sembla con-
tinuarà, doncs com apunten des 
de Tresoreria, amb l’amortització 
anticipada de capital realitza-
da el darrer 13 de juny, el nivell 
d’endeutament baixarà encara 
més, fins el 87%.

«El nivell d’endeutament és un 
dels elements que més en comp-
te es té en les administracions 
públiques, pel que s’ha de con-
trolar i tractar de mantindre sem-
pre en un nivell assumible per al 
municipi», va explicar Soler. «En 
el nostre cas, té una especial re-
llevància perquè hem hagut de 
suportar una gran tensió degut 
a les sentències milionàries per 
expropiacions (7,2 milions del 
Sagrat Cor i 3,2 d’EDIFESA), que 
s’han sumat al deute financer 
històric que l’Ajuntament ja acu-
mulava», afegí.

Per últim, este document fa 
una previsió pel que fa a la liqui-
dació de l’exercici de 2019 d’un 
superàvit d’1,5 milions d’euros 
que, sumats als 3 milions de què 
l’Ajuntament disposa al banc, 
ratifiquen eixa bona salut de la 

hisenda municipal.
Pel que fa a l’informe de l’àrea 

d’Intervenció, i amb l’objectiu 
de fer un repàs a l’evolució de 
la situació econòmica municipal 
durant el període 2015-2018, 
es parla dels ingressos i de les 
despeses. 

En els ingressos s’observa una 
lleugera tendència a l’alça, pas-
sant dels 10,4 milions d’euros 
en 2015 als 12,38 milions en 
2018 (després d’haver eliminat 
els 7,84 milions de l’operació de 
crèdit del Capítol 9 amb càrrec al 
Fons d’Impuls Econòmic). 

En les despeses també s’ob-
serva un increment, si bé estos 
nivells es situen molt per baix 
dels ingressos. Del Capítol 6 no 
es poden extraure conclusions 
sobre la seua evolució, doncs ha 
sofert fortes variacions deriva-
des de l’execució de sentències 
de caràcter expropiatori i sobre 
les quals cal fer una menció es-
pecial.

La primera d’estes sentències 
fou la que esdevingué amb motiu 
de l’expropiació dels terrenys do-
tacionals del Parc de la Devesa. 
El justipreu a què s’arribà des-
prés de l’acord amb la congrega-
ció del Sagrat Cor, de 6,4 milions 
d’euros en desembre de 2015, 
va suposar un endeutament del 

126,13%. Entre els exercicis 
2016 i 2017 es van amortitzar 
914.285 € d’este deute, però 
en 2018 es van reconèixer obli-
gacions restants per import de 
5,48 milions que es van abonar 
íntegrament gràcies a l’adhesió 
de l’Ajuntament al Fons d’Impuls 
Econòmic.

La segona de les sentènci-
es arribà en 2017, després de 
l’expropiació del Parc del Bova-
lar a la mercantil Edificaciones 
Ferrando S.A. Es va arribar a un 
acord de pagament aplaçat per 
import de 3,21 milions d’euros, 
i en este mateix exercici es van 
liquidar 850.000 €. En 2018 es 
van reconèixer les obligacions 
restants, per import de 2,36 
milions, que es van abonar ínte-
grament, també amb motiu de 
l’adhesió al Fons d’Impuls Eco-
nòmic.

Un Fons d’Impuls Econòmic 
que, com explicaren fonts institu-
cionals, es tractava d’un préstec 
en unes condicions molt favora-
bles, amb una carència de prin-
cipal de 2 anys (és a dir, en els 
quals no es paga amortització) 
i que es podrà retornar durant 
els huit anys següents a un inte-
rès inferior a l’1% (en concret, el 
0,838%).

Amb tot, i per tal d’entendre 

la situació actual de la hisenda 
pública de Godella, hem de re-
ferir-nos a la liquidació de l’exer-
cici 2018, el resultat de la qual 
deixà un superàvit d’1,81 mili-
ons d’euros, amb un romanent 
de tresoreria de 2,9 milions. En 
este marc, l’Ajuntament podrà, 
en principi, optar a crèdit a llarg 
termini i estudiar la possibilitat 
de formalitzar préstecs, prèvia 
adhesió al Fons d’Impuls Econò-
mic.

Des del grup de govern des-
taquen que, «tot i passar per un 
període molt convuls, marcat per 
les sentències expropiatòries, 
este Ajuntament compleix amb 
les lleis d’estabilitat pressupos-
tària, sostenibilitat financera i 
regla de despesa; i ho fa sense 
renunciar a les seues senyes 
d’identitat: l’oferta pública de 
serveis en les distintes àrees i 
l’aposta per no reduir el planter 
de personal, malgrat les dificul-
tats esmentades».

A més, la gestió de la hisen-
da municipal s’ha fet, en pa-
raules de Soler, «d’una manera 
totalment transparent, gràcies 
al gran treball del funcionariat i 
personal tècnic, que han man-
tingut activa i completament ac-
tualitzada l’oficina virtual on es 
poden consultar estes xifres».

Del 30 de setembre al 5 d’octubre es celebrarà la Setmana 
dels Majors, com sempre amb un complet programa d’actes

Es prepara la Setmana 
de les Persones Majors i 
s’exposen els tallers

Tresoreria i Intervenció avalen la bona salut de la hisenda municipal

Imatge de la inauguració de la mostra dels tallers, en Xicranda.

Un total de 271 persones s’han 
beneficiat de la taxa reduïda del 
bonometro per a jubilats, pensio-
nistes i persones amb diversitat, 
gestionat des de la regidoria de 
Serveis Socials. D’estes perso-
nes, 139 s’han acollit a l’import 
mínim (entre 20 i 25 €). Ha ha-
gut 149 reactivacions, 69 reno-
vacions i 53 targetes noves.

La regidoria de Serveis Socials 
ha sol·licitat a la Diputació de 
València els tallers d’educació 
emocional i de prevenció en dro-
godependència per a que siguen 
impartits entre l’alumnat de 6è 
de primària dels centres públics 
el proper curs escolar. També 
s’ha demanat el programa Ruta 
de la Salut per a majors.

Una família de Godella ha es-
tat la primera beneficiària de 
l’habitatge de lloguer social de 
l’Ajuntament. 

Este lloguer, que consisteix en 
un import reduït, està dirigit a 
aquelles persones del municipi 
amb greus problemes econò-
mics. Es preveu que en el futur 
es traguen noves convocatòries.

A partir de l’1 de juny de 2019 
i sense data límit, les persones 
cuidadores de persones amb de-
pendència podran donar-se d’al-
ta de manera voluntària en la 
Seguretat Social a efectes de co-
titzar per a la jubilació. Esta quo-
ta serà assumida per l’Estat. Per 
a més informació: 963641152 
(departament Dependència).

271 persones 
reben l’ajuda 
del bonometro

Se sol·licita a 
la Dipu cursos  
per a escolars

S’atorga la 
vivenda de 
lloguer social 

Bonificació de 
la SS per les 
cuidadores
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El grup de govern de l’Ajunta-
ment de Godella ha comen-
çat el mandat afrontant al-

gunes de les inversions i obres 
que s’havien quedat pendents 
en el mandat anterior. «És el cas 
de distintes actuacions que ha-
vien d’executar-se amb càrrec 
a de fons com els antics PPOS 
(Pla Provincial d’Obres i Serveis) 
-ara SOM- o les IFS (Inversions 
Financerament Sostenibles), to-
tes dos ajudes prevenients de la 
Diputació», ha explicat el regidor 
d’Obres, Fernando Oliveros..

Durant els darrers mesos -els 
primers d’esta nova etapa políti-
ca- han finalitzat obres com les 
d’asfaltat d’alguns carrers o la 
reforma i manteniment d’alguns 
edificis municipals.

Pel que fa a les IFS de 2018, 
s’han fet servir, entre d’altres 
coses, per reparar els camins 
d’en Ferrís (on s’havien enfon-
sat els voltants del partidor de 
la sèquia de reg) i l’entrada del 
parc de Santa Bàrbara (8.100 
€), escometre la segona fase de 
reparació de goteres en el pa-
velló (30.000 €) -que haurà de 
finalitzar abans de l’inici de les 
competicions esportives-, millo-
rar els parcs i jardins de Dr. Valls, 
carretera de Rocafort i la Torre-
ra (64.500 €) -que es preveu es 
faça en setembre-, i reformar 
l’edifici de Vila Teresita i dotar-lo 

de nous despatxos per a Serveis 
Socials, noves aules per a tallers 
de formació i nou equipament 
(20.000 €).

En este últim cas, es redistri-
buiran les dependències per a 
crear un bany per al personal 
laboral, una habitació per a la 
neteja, un magatzem i un nou 
despatx habilitat per a, almenys, 
dos llocs de treball. Igualment, 
també es generarà una nova ei-
xida d’emergència.

Respecte als fons SOM, tant 
de 2017 com de 2018, s’han 
aprofitat per reasfaltar el carrer 
Salzes (90.450 €), reparar les 
goteres de l’escorxador (50.000 
€) i reparar la vorera i el pont del 
carrer Salzes (38.500 €). 

Amb estos mateixos fons de la 

Diputació, estan pendents d’es-
cometre’s les obres de reasfaltat 
del carrer Major (124.000 €) i 
del condicionament de l’entrada 
principal del parc de la Devesa 
(162.645 €). 

En el primer cas, en el mo-
ment d’escriure este article, ja 
s’havia aprovat el projecte i que-
dava aprovar el plec de clàusu-
les administratives. La previsió 
és que les obres comencen el 
26 d’agost, un cop ja hagen fi-
nalitzat les festes municipals 
per tal de no dificultar l’entrada 
al municipi. En qualsevol cas, 
s’informarà a través de la web 
municipal i de les xarxes socials 
de l’Ajuntament i la Policia Local 
sobre possibles talls del carrer i 
redirecció del trànsit mentre du-

ren les obres.
En el segon cas, cal recordar 

que 16.702,54 m² del parc de la 
Devesa són propietat de l’Ajunta-
ment, després de l’acord expro-
piatori a què es va arribar amb 
la Congregació del Sagrat Cor de 
Jesús. La intenció del grup de go-
vern és, mitjançant estes obres 
d’adequació de l’entrada al parc, 
poder obrir-lo al públic el més 
aviat possible. En este moment, 
està pendent d’aprovar-se el 
plec de les clàusules administra-
tives per poder licitar les obres, 
que hauran de realitzar-se amb 
una intervenció mínima per res-
pectar al màxim la fisonomia del 
bosc. L’empresa adjudicatària 
haurà d’instal·lar una porta d’ac-
cés que deu tindre una amplària 
mínima per a que puga entrar un 
vehicle d’emergència.

D’altra banda, ha conclòs re-
centment el reasfaltat del carrer 
Santa Teresa (47.110 €), amb 
càrrec al PCV (Pla de Camins i 
Vials), també de la Diputació de 
València.

Per últim, amb el projecte pre-
sentat i pendent d’aprovació, 
queda dur a terme la reparació 
de voreres i guals en distints car-
rers del municipi (61.900 €).

En total, sumant totes estes 
obres, l’Ajuntament haurà gesti-
onat intervencions per valor de 
697.205 €. 

Obres d’asfaltat en el carrer Santa Teresa i l’avinguda Salzes.

Urbanisme i Obres

L’Ajuntament de Godella ha re-
but recentment una subvenció 
de 148.500 € per a la substitu-
ció i millora de l’enllumenat pú-
blic del municipi.

Es tracta d’una ajuda del Fons 
Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDR) de la Unió Eu-
ropea, atorgada per l’Institut 
Valencià de Competitivitat Em-
presarial (IVACE).

Amb esta ajuda s’han substi-
tuït les lluminàries de Santa Bàr-
bara, la part central del polígon, 
i distints carrers del casc urbà 
(Peset Aleixandre, plaça de l’Er-
mita, carretera de Rocafort, San-
ta Teresa, Baró de Santa Bàrba-
ra i Tarongers) i de Campolivar 
(Ermita Nova, Acàcies, Buganvi-
lles i Les Mimoses).

Del total de 148.500 € de la 
subvenció, 74.250 € són a fons 
perdut, i la resta es tracta d’un 
crèdit que l’Ajuntament haurà de 
tornar a interés 0.

El projecte de reparcel·lació del 
sector 11, aprovat per Junta de 
Govern Local el 15 de maig, es 
troba en procès de sotmetiment 
a informació pública.

Les persones afectades o inte-
ressades en el tema, seran con-
vocaques a una reunió informati-
va amb el regidor de l’àrea.

La vivenda del carrer Santíssi-
ma Trinitat, propietat de l’Ajun-
tament de Godella, serà objecte 
d’una reforma integral per tal 
d’habilitar-la i que puga ser utilit-
zada com a habitatge. La inten-
ció del grup de govern és posar 
en ús estes vivendes per a que 
siguen utilitzades com a pisos 
tutelats i de lloguer social.

148.500 € 
per renovar 
l’enllumenat 
públic

La modificació 
del sector 11, 
a informació 
pública

L’Ajuntament 
reformarà la 
casa de Sma. 
Trinitat

Millores en les carreteres de la 
demarcació Bètera-Serra

A les obres ja esmentades es sumen les millores en la demar-
cació Bètera-Serra. És el cas del nou carril per a vianants que 
conecta la zona de Campolivar amb l’EPLA en la CV-31. 

El reasfaltat de carrers, la reparació de goteres en edificis municipals, la reforma de 
Serveis Socials o la millora en parcs i jardins, entre les actuacions realitzades

L’Ajuntament de Godella executa 
distintes obres per valor de quasi 
700.000 € amb fons de Diputació
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Seguretat Ciutadana

El darrer 24 d’abril es va 
celebrar en l’Ajuntament 
de Godella la reunió de la 

Junta Local de Seguretat, l’orga-
nisme competent per establir les 
formes i procediments de col·la-
boració entre els membres de 
les Forces i Cossos de Seguretat 
i la Policia Local de Godella.

En esta reunió es van reunir els 
màxims responsables de l’àrea 
de seguretat pública: el subde-
legat del govern en la Comunitat 
Valenciana, José Roberto Gon-
zález Cachorro, l’alcaldessa de 
Godella, Eva Sanchis, el regidor 
de Seguretat Ciutadana, Fer-
nando Oliveros, l’oficial en cap 
de la Policia Local de Godella, 
el subinspector de la unitat ads-
crita a la CV de la Policia Nacio-
nal, l’inspector en cap la Policia 
Nacional de la Comissaria Local 
de Burjassot-Godella, el tinent 
de la Guàrdia Civil de Montcada 
i el tinent de la Guàrdia Civil de 
Tràfic. També assistiren respon-
sables de la subdelegació del 
Govern en l’àrea de violència de 
gènere i una treballadora social 
de l’Ajuntament de Godella.

Es va donar compte de les da-
des de delinqüència en la pobla-
ció. S’han reduït la majoria de 
les infraccions penals, i només 
s’han incrementat els robatoris 
de ciclomotors i les estafes per 
Internet, especialment a perso-
nes majors. En este sentit, es 

continuarà amb el programa de 
xarrades per previndre ser víc-
tima d’estos delictes i amb els 
plans preventius en època de 
cultiu per evitar sostraccions en 
l’horta.

També es va parlar de les vícti-
mes de violència de gènere que 
hi ha a Godella i quin tipus de 
protecció té cada una d’elles. En 
este punt es va informar de les 
mesures que en este àmbit s’han 
pres al poble, especialment en 
les festes, per previndre i evitar 
qualsevol incidència, així com 
dels cursos d’autodefensa per a 
dones -amb una gran acceptació 
per part de la ciutadania-, de les 
campanyes de sensibilització en 
el mercat i del protocol contra 
l’assetjament sexual i per raons 
de sexe que s’ha posat en marxa 
en l’Ajuntament. A més, el proper 
dijous 2 de maig es presentarà 
a l’Ajuntament el Pla d’Igualtat: 
primerament, a les 9 h, per als 

treballadors i treballadores de la 
casa, i després, a les 20 h, per 
a les associacions i veïnat del 
poble.

Altre punt tractat fou la pro-
posta de calendaritzar una mesa 
de coordinació policial en la que 
estiguen presents la Guàrdia Ci-
vil, la Policia Nacional, la Policia 
Local i la Policia Autonòmica per 
coordinar qualsevol tipus d’actu-
acions.

Des de la Policia Nacional es 
va donar compte dels plans que 
estan portant endavant de co-
merç segur, de control de tràfic 
de drogues, i de formació a les 
persones majors contra estafes. 
I des de la Policia Local s’expo-
sà que estan fent xarrades en 
centres educatius com Sant Ber-
tomeu, El Barranquet, Gençana 
i Sagrat Cor. Es tracta d’un pla 
de formació escolar pioner en 
aquest departament i en aques-
ta població, i la intenció és que 

s’adherisquen a ell la resta d’es-
coles del municipi.

Per part de l’Ajuntament es va 
demanar la possibilitat de patru-
llar de particular per a previndre 
alguns delictes, la qual cosa 
s’haurà de sol·licitar per a actu-
acions concretes. També es van 
parlar dels problemes de trànsit 
existents en la CV310 i les infrac-
cions que es cometen en l’entra-
da i eixida de les escoles, i es va 
demanar que la Policia Local po-
gués tindre també competència 
per a actuar. 

Altra de les demandes fou la 
d’actualitzar la demarcació del 
terme, donat que Godella té una 
part que depèn de la Policia Na-
cional, altra de la Guàrdia Civil, i 
l’horta, que no depèn de ningú. 
Existeix una proposta per a que 
cada municipi depenga només 
d’un cos de seguretat i, en el cas 
de Godella, s’ha proposat que 
així siga. 

Per últim, es va parlar de les 
meses tècniques de treball entre 
les forces i cossos de seguretat 
i els Serveis Socials de l’Ajunta-
ment i de les meses multidisci-
plinars. També es va proposar la 
possibilitat d’instaurar el control 
de l’espai de Godella amb drons. 
Una gestió que s’haurà de fer 
degudament, com ja ha succeït 
en altres Ajuntament com el de 
Xest, a l’estar dins de la zona 
d’afecció de l’aeroport.

Alertcops, la nova app de la Po-
licia Nacional i Guàrdia Civil, es 
va presentar a Godella en la dar-
rera Junta Local de Seguretat, 
celebrada el 24 d’abril. Es tracta 
d’una aplicació mòbil per a de-
nunciar, de manera immediata 
i molt senzilla, qualsevol agres-
sió o delicte a través del nostre 
smartphone.

Alertcops, disponible de ma-
nera gratuïta tant per a Android 
com per a iOS, geolocalitza els 
dispositius dels usuaris i permet 
enviar la seua ubicació de ma-
nera instantània als cossos de 
seguretat davant qualsevol situ-
ació de perill.

Esta app també compta amb 
un xat a través del qual es po-
den enviar fotos i vídeos si som 
testimonis d’un delicte, així com 
d’una funcionalitat que possibi-
lita compartir la nostra ubicació 
en temps real per a que, en cas 
d’emergència, ens puguen loca-
litzar de manera ràpida i precisa.

L’èxit dels cursos de formació or-
ganitzats per la Policia Local de 
Godella ha obligat a la regidoria 
de Seguretat Ciutadana a prepa-
rar noves edicions.

El regidor de l’àrea, Fernando 
Oliveros, ha informat que, des-
prés de quatre edicions del nivell 
I de defensa personal, es preveu 
que en la tardor es llance el ni-
vell II, i cap a finals de 2020 el ni-
vell III. També es formarà en esta 
matèria al personal sanitari.

El ple de l’Ajuntament de Gode-
lla va reconèixer el treball del cos 
de Protecció Civil, que en el dar-
rer mes de maix complí 25 anys.

El cap de l’agrupació, Luis 
Iniesta, va arreplegar la distin-
ció de mans de l’alcaldessa, Eva 
Sanchis, i del regidor de Segure-
tat Ciutadana, Fernando Olive-
ros, i va fer extensiu este agra-
ïment a totes les persones que 
formen este col·lectiu i que treba-
llen de manera desineteresada.

Es presenta en 
Godella l’app 
Alertcops

La Policia 
Local prepara 
nous cursos

Es reconeix 
el treball de 
Protecció Civil

La majorita de les infraccions penals s’han reduït, encara que han augmentat el 
nombre de robatoris de ciclomotors i les estafes per Internet a persones majors

Es reuneix la Junta Local de 
Seguretat per fer balanç dels 
índex de delinqüència a Godella

Reunió de la Junta Local de Seguretat en el saló de plens.

Enrique Fernández Navarro, 
membre de la Policia Local de 
Godella recentment jubilat, va 
rebre en abril un reconeixement 
de mans del regidor de Segure-
tat Ciutadana, Fernando Olive-
ros, l’oficial en cap, Ángel Navar-
ro, i de tots els seus companys 
del cos, per la seua dilatada tra-
jectòria.

Des del 1992 i fins 2019 han 
estat 27 anys els que Enrique 

Fernández estigué com a inspec-
tor de la Policia Local. Fernando 
Oliveros li va fer entrega d’una 
placa commemorativa en senyal 
d’agraïment per la seua dedica-
ció durant tot este temps. 

El regidor de Seguretat Ciuta-
dana de l’Ajuntament de Gode-
lla, va destacar d’ell la seua im-
plicació i voluntat com a exemple 
del que ha de ser el servei a la 
ciutadania. 

Enrique Fernández, policia 
jubilat, rep un reconeixement 
per 27 anys de trajectòria

Enrique Fernández, amb el cos de la policia i el regidor F. Oliveros.
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Esports

El sènior amateur masculí del CF 
Godella, que enguany ha acon-
seguit l’ascens guanyant la 1ª 
Regional, s’estrenarà en la cate-
goria Preferent amb la nova ges-
pa que recentment s’ha instal·lat 

en el camp de futbol municipal. 
El regidor d’Esports de l’Ajun-

tament de Godella, Fernando Oli-
veros, ha traslladat la felicitació 
al club i als esportistes en nom 
de tota la corporació.

El CF Godella aconsegueix 
l’ascens a Preferent

El club de futbol estrenarà la nova gespa del camp municipal.

El CB L’Horta Godella continua 
sumant èxits. En esta tempora-
da, el Junior Femení Premium 
Fish i l’Infantil Femení A dispu-
taren les fases finals autonòmi-

ques, obtenint sengles bitllets 
per al Campionat d’Espanya. En 
sènior, les xiques disputaren la 
fase d’ascens i els xics aconse-
guiren la permanència en EBA.

El CB L’Horta Godella disputa 
dos campionats d’Espanya

Marta Cuella, del CB L’Horta Godella, front a València Bàsquet B.

Les nadadores i nadadors del CN 
Godella han aconseguit un total 
de 21 medalles entre el VIII Cam-
pionat Obert de Promoció de Ru-
tines de la Comunitat Valenciana 

que es va disputar en Castelló i 
el trofeu Pitet celebrat en Gan-
dia. A més, el Cadet A de water-
polo es va proclamar campió de 
lliga en la piscina d’Elx.

El dilluns 9 de setembre comen-
çarà la nova temporada de to-
tes les activitats esportives que 
s’ofereixen des de l’Ajuntament. 
Els dies 2 i 3 de setembre s’obri-
rà el període de matrícula per a 
les persones empadronades en 
Godella, mentre que les no em-
padronades es podran inscriure 
el dia 6 al poliesportiu.

El divendres 27 de setembre es 
celebrarà, a les 19 h en el teatre 
Capitolio, la quarta edició de la 
Gala de l’Esport, organitzada des 
de l’Ajuntament de Godella. En 
esta festa es lliuraran els reco-
neixements als esportistes que 
han conreat èxits en les seues 
respectives disciplines durant la 
temporada anterior.

La XXXVII edició dels Jocs Espor-
tius de la Comunitat Valenciana 
es va tancar amb el lliurament 
de trofeus i medalles a tots els 
esportistes que participaren en 
la fase municipal. El regidor d’Es-
ports, Fernando Oliveros, repre-
sentà a l’Ajuntament en la gran 
festa de cloenda que es celebrà 
al pavelló municipal.

El CN Godella suma 21 noves 
medalles en Gandia i Castelló

Les activitats 
esportives 
comencen el 
9 de setembre

IV edició de 
la Gala de 
l’Esport el 27 
de setembre

Es tanca la 
XXXVII edició 
dels Jocs 
Esportius

Nadadores del CN Godella, amb les seues medalles.

464 corredors i corredores participaren en la carrera, que no 
va comptar amb Ahouchar, guanyador dels últims dos anys

Carolina Faulí Navarro (C.A. 
Vilamarxant) i el jove Joan 
Colino Calomarde (Meta-

esport) foren els guanyadors, en 
categoria femenina i masculina 
respectivament, de la XVII edició 
de la 10k Godella Nicoboco.

Joan Colino va finalitzar la pro-
va en 34:41. En segona posició 
va entrar Samuel Rodríguez Mo-
rales (C.A. Delta Valencia), amb 
35:27, i en tercer lloc Vicente 
Hurtado Caballer (Ricasa Run-
ning), amb un temps de 36:38.

En les xiques, Carolina Faulí 
va firmar un temps de 42:32. La 

guanyadora estigué acompanya-
da en el pòdium per Emily Des-
prez (Alejandro Sanz-Rickyspor-
team), amb una marca de 44:40, 
i Susana Sanhermelando, amb 
45:41.

Pel que fa als guanyadors lo-
cals, Vicente Hurtado (36:38) 
va revalidar títol, seguit d’Alber-
to Torres (39:07) i David Tejada 
(40:47). En xiques es va imposar 
Emily Desprez (44:40), segui-
da de Susana Sanhermelando 
(45:41) i Liz Morana (46:36).

466 persones participaren en 
esta edició de la carrera popular 

de Godella, que enguany no va 
poder comptar amb el marroquí 
Hassane Ahouchar, guanyador 
en les dos anteriors edicions. 
Fou una edició solidària, en la 
qual 71 participants feren un 
donatiu a l’Associació Contra el 
Càncer de Godella. El club Orero 
Paterna Runners guanyà el co-
titzat pernil per ser l’entitat amb 
més corredors. 

El regidor d’Esports, Fernan-
do Oliveros, fou el representant 
de l’Ajuntament en el lliurament 
de  premis, i estigué acompanyat 
per la regidora Teresa Bueso.

Carolina Faulí i Joan 
Colino guanyen la XVII 
10k Godella Nicoboco

Dalt, Colino i Faulí posen amb el seu trobeu. Baix, imatges de la carrera pels carrers de Godella.
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Biblioteca, Transparència i Personal

La biblioteca municipal de Gode-
lla romandrà tancada al públic 
del 12 al 23 d’agost. 

La resta de l’estiu, i fins al 20 
de setembre, obrirà de 10 a 14 h 
de dilluns a divendres, i per les 
vesprades els dimarts i dijous de 
16 a 20:30 h.

Les places d’oficial de policia, 
TAGs de contractació i personal, 
i auxiliar de l’OMAC ja han finalit-
zat els seus procesos. Està pen-
dent de contractar-se un psicò-
leg d’educació, nomenar al TAG 
de Serveis Socials i publicar les 
bases de traductor en el BOP.

Horari d’estiu 
de la biblio

Noves places 
a l’Ajuntament

El nostre consistori és, a més, el tercer més transparent de 
la província de València, segons l’observatori del CEU UCH

El Palau de Colomina-CEU, a 
València, va acollir el lliura-
ment dels Segells Infopar-

ticipa a les webs dels municipis 
de més de 10.000 habitants 
de la Comunitat Valenciana que 
compleixen amb més criteris 
de transparència i participació 
ciutadana: València, Alzira, Elx 
i Castelló, segons les variables 
de la metodologia Infoparticipa, 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), que ha aplicat 
per primera vegada a la Comu-
nitat Valenciana l’Observatori 
de Transparència, Governança i 
RSC de la Universitat CEU Carde-
nal Herrera (CEU UCH).

Just per darrere d’aquests 
grans municipis s’ha posicionat 
Godella, Ajuntament que, amb 
un 76,92%, es situa com el ter-
cer més transparent de la provín-
cia de València 
i el sisè de tota 
la Comunitat 
Valenciana, se-
gons aquest 
observatori. En 
aquesta llista, 
el nostre poble 
està únicament 
per davall dels 
ajuntaments 
de València 
(98,08%), Elx 
(98,08%), Caste-
lló (96,15%), Al-
zira (92,31%) i Alacant (86,54%). 
Si ens fixem en les poblacions de 
menys de 20.000 habitants, Go-
della es posiciona com el primer 
municipi en transparència de 
tota la comunitat autònoma.

El aleshores regidor de Trans-
parència, Joan Alonso -ara suc-
ceït per Adolf Rodríguez-, va 
explicar que l’Ajuntament de Go-
della «porta treballant des de fa 
temps de manera conjunta en la 
transparència i la participació i, 
el fet que estem en una bona po-
sició en comparació amb altres 
poblacions del nostre mateix 
índex d’habitants, no farà sinó 
motivar-nos per a continuar en 
aquesta línia de treball».

Cal destacar també que el 
63% dels municipis de més de 
10.000 habitants no arriben al 
50% dels indicadors de transpa-

rència amb que treballa l’estudi. 
Uns indicadors que van més en-
llà dels que marca la pròpia llei 
de transparència, ja que analit-
zen també la forma de presen-
tació de les dades i que siguen 
fàcilment comprensibles. 

D’altra banda, l’alcaldessa de 
Godella, Eva Sanchis, va agrair 
el treball realitzat des de la regi-
doria i va recordar que, en el ple 
d’octubre de 2018, es va aprovar 
per unanimitat l’ordenança de 
transparència, elaborada amb la 
col·laboració de la Conselleria de 
Transparència, Responsabilitat 
Social, Participació i Cooperació 
de la Generalitat Valenciana. 
«Aquesta ordenança pretén ser 
un instrument útil per a continu-
ar avançant en aquesta àrea, i 
posar tota la informació pública 
de l’ajuntament a la disposició 

de la ciutadania d’una manera 
que siga senzilla de compren-
dre», ha explicat. 

L’ordenança de transparència 
va ser presentada en el Consell 
de Participació Ciutadana i va 
passar per un procés de revisió 
en el qual totes les associacions, 
partits polítics i veïnes i veïns del 
poble van poder fer al·legacions 
i suggeriments. Tant Alonso com 
Sanchis van agrair el treball del 
personal de l’Ajuntament i el vot 
de tots els regidors i regidores, 
que van donar suport per unani-
mitat a una eina que servirà per 
a garantir el dret d’informació de 
la ciutadania com a base per a 
la participació activa i conscient.

Més recursos, més transparèn-
cia
Durant l’acte de lliurament dels 

segells Infoparticipa, el co-di-
rector de l’Observatori de Trans-
parència i professor de la CEU 
UCH, Hugo Aznar, va apuntar que 
«només els municipis més grans, 
que tenen més fons i mitjans 
per a implementar aquest tipus 
de mesures de transparència i 
participació ciutadana han po-
gut ser distingits amb el Segell 
Infoparticipa en aquesta prime-
ra edició, però esperem que en 
els pròxims anys puguem anar 
entregant molts més Segells a 
ajuntaments valencians, com a 
prova d’una administració local 
cada vegada més transparent».

En esta mateixa línia es va pro-
nunciar el conseller de Transpa-
rència, Responsabilitat Social, 
Participació i Cooperació, Ma-
nuel Alcarán, qui va explicar que 
«en molts Ajuntaments xicotets 

són els propis 
alcaldes i alcal-
desses i regidors 
i regidores els 
qui han de realit-
zar aquest tipus 
de tasques, però 
hem de treballar 
perquè aquesta 
realitat canvie, 
com ja ho està 
fent en molts 
municipis amb 
més recursos».  

Els resultats de l’observatori, 
en el Mapa Infoparticipa
Els resultats de l’anàlisi realitzat 
per la universitat CEU UCH s’han 
incorporat al Mapa Infoparticipa, 
creat per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, que mesura 
els nivells de compliment de la 
transparència i participació ciu-
tadana sobre la base d’un total 
de 52 indicadors. Aquest mapa, 
al que ara s’incorpora la Comu-
nitat Valenciana a través d’este 
estudi, ja inclou resultats de Co-
munitats Autònomes com Ca-
talunya, Madrid o Murcia, entre 
altres.

La informació sobre les ava-
luacions realitzades pot con-
sultar-se en la web del Mapa 
Infoparticipa, sobre qualitat i 
transparència de la informació 
pública.

Godella, sisè Ajuntament 
més transparent de la 
Comunitat Valenciana

L’alcaldessa Eva Sanchis, en la gala de lliurament de premis.

‘Quiero esa muerte’ i ‘El milagro’, 
les darreres obres de Rosa Pas-
tor Carballo i Enrique Villarreal 
Rodríguez respectivament, foren 
presentades a la biblioteca de 
Godella.

En el primer cas, Pastor ens 
sorprèn amb una novel·la negra 
i, en el segon, Villarreal ens por-

ta la segona part de ‘En la lucha 
final’. 

D’altra banda, el club de lectu-
ra farà una aturada per l’estiu i 
tornarà a partir de setembre. I el 
dijous 31 d’octubre, la biblioteca 
acollirà la campanya d’animació 
a la lectura ‘Espanta la por!! Per 
tots sants monstres valencians’.

L’alumnat del centre ocupacio-
nal de Koynos va construir una 
prestatgeria, que cediren a la 
biblioteca de Godella per a la col-
lecció de llibres de lectura fàcil.

Es tracta de textos que faci-
liten la lectura i la comprensió 
de les persones amb dificultats 
lectores. La biblioteca municipal 
ja ha adquirit diversos exemplars 

d’estos llibres. A més, des del 
darrer 3 d’octubre, dos grups de 
10 persones del CEE Koynos –un 
del centre d’adults i altre de l’es-
cola- acudeixen cada dimecres 
en horari de 10 a 13 h al centre 
cultural Xicranda a practicar la 
lectura. L’Ajuntament els posa 
a la seua disposició una aula de 
l’EPA.

La biblioteca de Godella acull 
la presentació dels nous 
treballs de Pastor i Villarreal

Nova prestatgeria per als 
llibres de lectura fàcil

Presentació dels llibres de d’Enrique Villarreal i Rosa Pastor.

La nova prestatgeria, en la biblioteca municipal.
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Comunicació i Agermanament

Les persones candidates a 
l’alcaldia de Godella partici-
paren el 16 de maig en un 

debat electoral al saló de plens 
de l’Ajuntament, que es va om-
plir per complet. Era una de les 
grans cites preelectorals que es 
van programar des de la regido-
ria de Comunicació amb l’objec-
tiu de cobrir la campanya i els 
comicis municipals del 26M.

José María Musoles Grana-
da (PP), Eva Pilar Sanchis Bar-
gues (Compromís), María Teresa 
Bueso Marqués (PSOE), Irene 
Ferré Manzanero (Unides Po-
dem-EUPV), i Francisco Javier 
Beltrán Giner (Ciudadanos) van 
poder exposar les línies generals 
del seu programa davant l’aten-
ta mirada d’un gran nombre de 

veïnes i veïns. El candidat Carlos 
Javier Carles Martí (Contigo So-
mos Democracia) es va absentar 
d’este debat, que estava mo-
derat pel periodista de l’Ajunta-
ment, Pau Borredá Ricart.

Cada polític va tindre tres inter-
vencions: la primera de 5 minuts 
per exposar les seues propostes, 
la segona de 3 minuts per repli-
car la resta de postures i una 
última de 4 minuts per demanar 
el vot. La ciutadania, que va ocu-
par el pati de butaques, va tindre 
l’oportunitat de reomplir uns for-
mularis per realitzar preguntes 
als candidats i candidates. Es-
tes preguntes no es contestaren 
durant el debat, sinó en els dies 
posteriors a través del canal triat 
pel propi veí o veïna: per escrit, 

per telèfon o mitjançant una re-
unió.

Esta no fou l’única iniciativa 
que es va dur a terme des del 
departament de Comunicació 
de l’Ajuntament de Godella per 
cobrir les eleccions municipals. 
Setmanes abans, les persones 
candidates a l’alcaldia van pas-
sar pels micròfons de Ràdio 
Godella per explicar les línies 
principals dels seus respectius 
programes electorals.

Després, eixe mateix diumen-
ge 26, la ràdio municipal va oferir 
un programa especial en què, 
des del tancament de les urnes i 
durant més de tres hores, es van 
seguir en directe els resultats 
de les eleccions. Este programa, 
conduït pel periodista de l’Ajun-

tament, Pau Borredà, i pel tècnic 
de Ràdio Godella, Jordi Coll, va 
comptar amb uns convidats de 
luxe: els periodistes Andrés Gar-
cia, Pau Molins i Nerea Sanfélix.

En este espai es va fer un re-
pàs a l’evolució del vot en Go-
della, es va recordar als oients 
com va quedar el mapa polític 
després de les darreres munici-
pals de 2015, i es va entrevistar 
als representants de cada partit, 
que realitzaren una primera va-
loració un cop conegueren els 
resultats.

Els mateixos portaveus de 
cada força política tingueren 
l’ocasió de fer una anàlisi més 
assossegada i en profunditat 
dels resultats electorals, en una 
segona ronda d’entrevistes que 

s’ha emès durant les primeres 
setmanes de juliol.

Tot este contingut -entrevis-
tes, programa especial de la nit 
electoral i debat- es pot escoltar 
i descarregar gratuïtament en la 
web de Ràdio Godella. A més, 
tant les entrevistes preelectorals 
com el debat també estan dispo-
nibles en el canal de Youtube de 
l’Ajuntament de Godella.

El regidor eixint de Comunica-
ció, Paco Aràndiga, va valorar 
«molt positivament» estes inicia-
tives, doncs «contribueixen a la 
transparència i garanteixen el 
dret a la informació de tots els 
veïns i veïnes del municipi». A 
més, va agrair la predisposició 
de tots els polítics en estes ac-
cions.

D’esquerra a dreta: Teresa Bueso (PSOE), Pau Borredà (periodista), Javier Beltrán (Cs), Irene Ferré (UP-EU), José Mª. Musoles (PP) i Eva Sanchis (Compromís). 

El comitè d’Agermanament de 
Godella es va reunir a principis 
de juny per preparar la visita de 
la delegació francesa a les festes 
patronals de Godella. Una repre-
sentació de les autoritats de No-
isy Le Roi i Bailly -els dos pobles 
de França amb què està agerma-
nat el nostre municipi- ens visita-
rà per conèixer de ben a prop la 
nostra cultura i costums.

El darrer mes de maig, un grup 
d’uns 25 estudiants de 13 i 14 
anys de l’institut La Quintinye de 
Noisy le Roi -un dels pobles fran-
cesos amb què està agermanat 
Godella- visitaren el municipi, 
fruit d’un intercanvi amb l’alum-
nat de Godella. Abans, en març, 
l’alumnat de 2on d’ESO del cen-
tre educatiu Gençana havia viat-
jat al poble francès. 

L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va rebre en el saló de 
plens als xics i xiques de tots 
dos municipis, acompanyats del 
professorat i alguns membres 
dels comitès d’agermanament 
dels dos pobles. «Es tracta d’una 
experiència molt enriquidora 
per als joves, doncs els permet 
viatjar i conèixer altres països i 
altres cultures», digué Sanchis.

En festes, 
visita de Noisy 
le Roi i Bailly

Estudiants dels centres 
Gençana i Le Qintinye 
realitzen un intercanvi

La regidoria de Comunicació va redoblar esforços durant el període electoral per informar a la 
ciutadania sobre l’actualitat que va tindre lloc al municipi en torn als comicis municipals del 26M

Un debat, entrevistes i un especial en 
Ràdio Godella per cobrir les eleccions

Foto de família de la visita del comitè francès a Godella.
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El Racó de les Associacions

A la darrera col·laboració que 
aquest Butlletí d’Informació Mu-
nicipal ens publicà l’any passat, 
férem referència a que tot col·lec-
tiu cívic es consolida en complir 
anys i que per a la Plataforma de 
Solidaritat Ciutadana de Godella, 
continuar funcionant era la con-
firmació palpable que la tasca 
solidària havia de continuar. A 
dia d’avui, complits més de sis 
anys de vigència, el voluntariat 
de la Plataforma considerem que 
hem cobert la intenció inicial que 
ens vam plantejar a l’any 2013. 
És per això que cessem la nostra 
activitat a partir del 29 de juny.

Aquesta decisió no ha estat 
senzilla. El lema que a la Plata-
forma hem seguit: la teua solida-
ritat, soluciona, … ens ha generat 
una pauta de funcionament que 
inevitablement ha incidit en les 
nostres vides. Ens hem dedicat 
intensament tots aquests anys 
a cobrir les necessitats bàsiques 
de menjar, roba, calcer i d’altres 
materials de les més de cinquan-
ta famílies ateses setmana a set-
mana. Som conscients que sen-
se dubte, els hem fet la vida molt 
més portadora. 

Tenim la satisfacció d’haver 
contribuït a que vora un vint-i-
cinc per cent d’aquestes famílies 
hagen superat la situació que la 
crisi els plantejà. El poble s’ha 
bolcat en aquesta tasca. Ho hem 
dit en moltes ocasions perquè 
així ho hem constatat i tornem a 
explicitar-ho ara i ací: 

Godella és solidària!!!
És clar que sense el poble, 

aquesta trajectòria de la Plata-
forma que valorem bastant po-
sitiva, no haguera sigut possible. 
El voluntariat de la Plataforma 
tenim el ferm convenciment que 
l’espai del qual disposem en 
aquesta publicació és totalment 
insuficient per agrair totes les ini-
ciatives; és per això que: 

- a la multiplicitat de donaci-
ons, tant alimentàries com de 
queviures diversos i econòmi-
ques, per adquirir aliments fres-
cos, a títol particular i mitjançant 
actes diversos que Col·lectius 
Culturals i Socials heu oferit per 
recaptar aliments no peribles; 

- al requeriment pel carrer de 
vosaltres preguntant-nos què 
ens feia millor paper; 

- a les i els comerciants que 

han estat incondicionalment a la 
nostra disposició i ens han facili-
tat molt i molt el treball;

- a l’aportació econòmica de 
l’Ajuntament de Godella així com 
local, furgoneta i materials diver-
sos;

- a l’aportació econòmica de la 
Caixa;

- al conveni de Consum man-
tes des de l’inici de la nostra ac-
tivitat; 

- a les arreplegades mensuals 
al Banc d’Aliments de la Pobla de 
Vallbona; i,

- a Tantes, a Tants… 
Moltíssimes Gràcies!!!
Pràcticament en totes o la ma-

joria de les col·laboracions per 
a aquest BIM, hem acabat fent 
crida per a que vinguéreu a aju-
dar-nos com a persones voluntà-
ries per aportar  cadascú el seu 
gra d’arena. En aquesta ocasió 
l’acabem compartint-vos una im-
portant vivència que aquesta la 
nostra etapa de voluntariat ens 
ha aportat: No deixem mai d’im-
plicar-nos, cadascú com puga, 
portant endavant un tarannà 
solidari; possibilitem així el canvi 
d’aquest món on vivim!!!

Mucho se habla del Cambio 
Climático en todo el mundo y de 
sus desastrosas consecuencias 
sobre nuestro planeta.

En Godella no parece que este-
mos en este mundo y da la sen-
sación que no va con nosotros 
este importe problema, cuando 
poco a poco se va agravando 
los espacios que nos rodean y, 
si es verdad que el Equipo de 
Gobierno Municipal y la GVA se 
muestra sensible a este proble-
ma también debería intentar por 

lo menos no seguir perjudicando 
con sus actuaciones urbanísti-
cas previstas que son muchas y 
desordenadas.

En el pasado Pleno Municipal 
de marzo de Godella el equipo de 
gobierno municipal presentaba 
a exposición pública las Modifi-
caciones del nuevo PGOU 2018, 
que lejos de mejorar la vida y 
salud de los vecinos, la perjudi-
caba, ya que desaparecían miles 
de metros cuadrados de zonas 
verdes de bosque mediterráneo 

con espacios muy saludables. 
No saliendo el PGOU adelante 
por la oposición, pero…. En los 
nuevos Programas Electorales 
2019, algún partido político lo 
vuelve a retomar, esperamos se 
actúe en consecuencia con los 
tiempos y se apueste por la con-
servación de nuestro territorio y 
no se juegue con la salud de los 
vecinos, por la destrucción de la 
naturaleza que rodea Godella.  
Muchas gracias.

Plataforma de Solidaritat Ciutadana

Cambio climático en Godella

Arriba l’estiu i és temps de des-
cans, de passar més estones a 
l’aire lliure, amb la família i les 
amigues i amics, però, sobretot, 
és temps de llegir, de lectures 
i llibres a la vora de la platja o 
a la frescoreta de la muntanya. 
I és per això que, des d’A cada 
lluna, volem recomanar-vos, com 
a lectures per aquest estiu, els 
llibres que nosaltres hem llegit 
dins del nostre Club de lectura 
“La lletra violeta”, i que és una 
de les activitats anuals que re-
alitzem com a formació interna. 
En ell llegim llibres escrits per 
dones i de temàtica de dones, i 
en aquesta primera part de l’any 
hem començat amb un breu as-
saig, ‘Tothom hauria de ser fe-
minista’ de Chimamanda Ngozi 
Adichie, nigeriana, aquest és un 
llibre que recull el transcenden-
tal discurs que va oferir l’autora 
a TEDTalk sobre el significat de 
ser feminista en ple segle XXI. 

També hem llegit una novel-
la, ‘La trena’, òpera prima de la 
francesa ‘Laetitia Colombani’, 
que aborda les històries de tres 
dones que, nascudes en con-
tinents diferents, comparteixen 
unes idees i uns sentiments que 
les uneixen en un poderós anhel 
de llibertat: la Smita a l’Índia, la 
Giulia a Palerm (Sicília) i la Sara 
a Montreal (Canadà).

Per últim, el llibre de relats 
curts ‘Maridos’, i també algunes 
hem llegit ‘Mujeres de ojos gran-
des’, tots dos de la mexicana Án-
geles Mastretta, autora que ens 
ofereix situacions i personatges 
inoblidables a través d’un llen-
guatge molt ric i col·loquial.

Per a la segona part de l’any, 
tenim previst canviar el format 
i no llegir totes el mateix llibre, 
un llibre en concret, sinó llegir 
a una autora i que cadascuna 
trie el llibre que vulga de tota 
la seua bibliografia. Les autores 
triades han sigut Lidia Falcón i 
Yayo Herrero. Lidia Falcón, advo-
cada i periodista feminista, que 
com a resultat de la seua llarga 
militància ha esdevingut la líder 
més internacionalment conegu-
da del feminisme espanyol amb 
una quarentena de llibres es-
crits, i Yayo Herrero, antropòloga, 
enginyera, professora i activista 
ecofeminista que és una de les 
investigadores més influents en 
l’àmbit ecofeminista i ecoso-
cialista a nivell europeu, i que 
tinguérem la sort d’escoltar-la 
en les IV Jornades per la Terra i 
l’Agroecologia a Vil·la Eugènia el 
mes passat.

Si voleu participar al club de 
lectura, només heu d’enviar un 
correu electrònic a: acadalluna@
gmail.com. Bon estiu!!

Suma’t al club ‘La lletra violeta’

Qualitat de Vida 
celebren el playback

Les Tyrius organitzen 
el seu berenar

Imatge de l’actuació de Qualitat de Vida. Algunes de les Tyrius, en la seua festa.

Com cada any abans de l’estiu, les dones de l’as-
sociació per la Qualitat de Vida ens regalaren 
una divertida vesprada amb el seu tradicional 
playback al saló Vila Teresita. No hi ha millor ma-
nera d’encetar les vacances que cantant!

L’associació de mestresses de casa Tyrius va cele-
brar a finals de juny el seu tradicional berenar. En 
la festa, en què es comptà amb la presència d’al-
guns regidors i regidores, es repartiren els premis 
dels tornejos de parxís i dominó.

Els Juniors Som Rent 
celebren el seu 50 aniversari

Els juniors Som Rent, durant la celebració dels seus 50 anys.

Tras 50 años de movimiento, Ju-
niors Som Rent organizamos un 
evento que pretendía recoger a 
todas las generaciones que ha-
bían formado parte años atrás. 
Con mucha emoción y ganas di-
mos paso al día con la celebra-

ción de una misa con las impo-
siciones típica de los finales de 
curso, acompañada de una vela-
da inolvidable. Horas de recuer-
dos, regalos, música y muchas 
sorpresas con el fin de celebrar 
el progreso del centro.
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Desde estas líneas queremos 
agradecer la confianza deposi-
tada en las pasadas elecciones. 
Seguimos siendo la fuerza muni-
cipal más votada y vamos a tra-
bajar pensando en el beneficio 
e interés de TODOS los vecinos 
de Godella. Agradecemos extra-
ordinariamente este apoyo, que 
tiene un enorme significado para 
nosotros, pues tras los resulta-
dos electorales a nivel estatal y 
autonómico, que no han sido bu-
enos, ser la fuerza más votada 
en el municipio cobra un signifi-
cado especial que nos hace es-
tar enormemente satisfechos de 
los resultados obtenidos. 

Quizá estos resultados se 
deben a la coherencia de nues-
tros planteamientos políticos, 
para unos buenos para otros no 
tanto, pero siempre en la misma 
dirección. En la legislatura pasa-
da reprobamos a la alcaldesa, al 
no creer en su política, votamos 
contra el presupuesto presenta-
do porque no era el presupuesto 
que necesitaba Godella y sobre 
todo votamos contra el PGOU, el 
cual, no sólo no solucionaba los 
problemas de Godella, sino que 
los agravaba. 

Otros partidos han optado por 
variar sus planteamientos, y sin 
creer en las políticas del gobier-
no que los expulsó, a pesar de 
reprobar a la alcaldesa, votar 
contra su presupuesto y votar 
contra el PGOU, vuelven a votar, 
esta legislatura, al mismo gobi-
erno. 

Éstos son los que llamaban 
“casta” a quien no adulaba su 
política, pero luego marchaban a 
vivir a chalés de lujo, quienes de-
cían que había que estar al lado 
del obrero, pero luego preferían 
vivir la vida de los adinerados, 
éstos son, los que nos llaman 
corruptos, fascistas, etc., pero 
luego carecen de dignidad. Lo 
dicho nos hace plantearnos si 
todo vale en política, si todo está 
permitido en política. 

El Partido Popular entiende 
que no, que no todo vale en polí-
tica, que hay que ser coherentes 
y defender una línea, línea que 
mantendremos estos próximos 
cuatro años, pues aunque este-
mos en la oposición vamos a se-
guir defendiendo lo que creemos 
que es bueno para Godella, bu-
eno para TODOS los vecinos de 
Godella, porque ellos son los que 
verdaderamente nos importan, 
más allá de 30 monedas de pla-
ta por la que otros, al igual que 
Judas hizo con Jesús, venden su 
proyecto político.

2019: COMPROMÍS ES CON-
SOLIDA I GARANTEIX LA CON-
TINUITAT DELS GOVERNS PRO-
GRESSISTES
Els resultats que va obtindre 
Compromís en les eleccions 
municipals del 26 de maig l’han 
consolidada com la força del 
canvi al territori valencià i, per 
això, volem donar les gràcies 
als milers de persones que heu 
dipositat la vostra confiança en 
Compromís, tant a Godella com 
a la resta del país. Tant a nivell 
autonòmic com municipal, hem 
aconseguit fidelitzar el vot, i això 
ha passat perquè la ciutadania 
ha dit clarament que vol tindre 
governs progressistes que con-
tinuen treballant per millorar la 
seua vida.

Hem aconseguit millorar el 
nombre d’alcaldies, passant de 
18 a 35 les majories absolutes, 
i hem millorat el nombre de regi-
dories. Continuem sent decisius 
en la major part dels ajunta-
ments on ja estàvem governant, 
cosa que demostra que quan 
Compromís comença a governar, 
la majoria d’esquerres s’am-
plia gràcies a les polítiques, per 
exemple a la ciutat de València, 
on s’ha aconseguit guanyar per 
primera volta les eleccions.

Hem trencat la inèrcia genera-
litzada en altres territoris, situant 
Compromís com la garantia que 
el canvi polític que encetàrem en 
2015 ha vingut per a quedar-se. 
I que eixes polítiques continua-
ran centrant-se en el rescat de 
les persones i la defensa dels 
seus drets, i la sostenibilitat i 
lluita contra el canvi climàtic, 
dos qüestions que afecten totes 
les institucions de forma trans-
versal.

No obstant això, els resultats 
en les eleccions a Corts Gene-
rals i al Parlament europeu no 
han estat els esperats i mostren 
la necessitat d’un treball major 
en estos dos fronts.

Pel que fa a Godella, la majo-
ria de la població ha donat un 
suport clar a les polítiques va-
lentes de Compromís i del grup 
de govern. Per això, les forces 
progressistes (Compromís -4- , 
PSOE -4- i Unides Podem -1-) 
hem acordat un programa de go-
vern ambiciós. Com que Unides 
Podem ha decidit no formar part 
del govern, només Compromís 
i PSOE tindran delegacions. La 
responsabilitat de l’Alcaldia re-
caurà els 2 primers anys en la 
cap de llista de Compromís, Eva 
P. Sanchis Bargues i els 2 últims 
en la del PSOE.

Comienza una nueva legislatu-
ra, y con ella, dejamos atrás dos 
procesos electorales: elecciones 
nacionales y autonómicas en el 
mes de abril y a continuación 
europeas y locales, en mayo. 
Han sido unos meses de intenso 
trabajo y, sobre todo, de mucha 
ilusión. Tras unos años compli-
cados y difíciles, el PSOE con 
esfuerzo, el compromiso de la 
militancia y el liderazgo de Pedro 
Sánchez, ha conseguido recupe-
rar la confianza de la ciudadanía 
y aglutinar las mayorías de pro-
greso. En la campaña local, pre-
sentamos un programa realista, 
con propuestas viables que pre-
tenden mejorar Godella. 

La Godella que queremos defi-
ende el conocimiento y la cultu-
ra, se preocupa por la igualdad 
de oportunidades y la igualdad 
dirige todas las acciones de gobi-
erno, hace del bienestar social el 
piloto de sus actuaciones en pre-
sente y en futuro, con un com-
promiso con nuestros mayores 
y nuestros jóvenes. Es moder-
na, participativa y transparente, 
respetuosa con las tradiciones 
y preocupada por el medio am-
biente. Si analizamos los resul-
tados de las elecciones locales, 
hemos mejorado con respecto 
a las elecciones de 2015. De 
1.164 votos a 1.354 votos ac-
tuales y cuatro concejales, uno 
más que en la anterior legislatu-
ra.

El grupo municipal socialista 
lo forman Teresa Bueso Mar-
ques, Fernando Oliveros Moral, 
Natalia Garrido Villén y Antonio 
Segura Mármol. Somos un equi-
po, combinamos experiencia y 
renovación, trabajo e ilusión, y 
sobre todo, nos une el amor por 
Godella y los valores socialistas.

En los días siguientes a la jor-
nada electoral, se consensuó un 
pacto de progreso para Godella. 
Después de dos semanas de re-
uniones, firmamos un acuerdo 
programático para esta legisla-
tura con Compromís y Unidas 
Podemos, que además inclu-
ía la alcaldía compartida. Los 
dos primeros años Eva Sanchis 
(Compromís) y en junio de 2021, 
Teresa Bueso (PSOE). 

EL PSOE ha demostrado que 
es un partido responsable, cum-
plimos con los pactos y somos 
compañeros leales. Es necesario 
el diálogo y llegar a consensos, 
para continuar con el trabajo por 
y para Godella. Gracias de cora-
zón por vuestros votos y por la 
confianza depositada en el PSOE 
de Godella.

El mes de mayo ha sido un mes 
clave para la gobernabilidad de 
nuestro municipio tras las elec-
ciones del 26-M. Pese a que ha 
sido uno de los comicios elec-
torales con menos participa-
ción desde el año 2007, con un 
66,3%, Ciudadanos Godella se 
ha consolidado en el municipio 
y, además, hemos crecido en 
casi 300 votantes más y suma-
mos un concejal más, siendo un 
total de tres representantes de 
Ciudadanos en el Pleno munici-
pal.

Por ello, queremos agradecer a 
todas las personas que han confi-
ado en nuestro proyecto y las que 
creen que otra política es posible 
en Godella. Pese a los buenos 
resultados, no ha sido así y, de 
nuevo, volvemos a tener el mis-
mo gobierno inestable, caótico 
y débil que dejamos en el man-
dato anterior. Un gobierno com-
partido entre Compromís y PSOE, 
y con el apoyo de Podemos para 
la formación de gobierno. Una 
situación que desde Ciudadanos 
Godella catalogamos de ABSO-
LUTA IRRESPONSABILIDAD, con 
un Gobierno local en minoría 
que lo único que ha conseguido 
en estos cuatro años es repre-
sentar el FRACASO ABSOLUTO. 

Las principales medidas mar-
cadas en el mandato anterior 
por Compromís no han sido re-
sueltas, el Plan General de Or-
denación Urbana o la modifica-
ción de la Relación de Puestos 
de Trabajo, después de cuatro 
años, siguen estando pendien-
tes. Y lo que se considera una 
irresponsabilidad es que, para 
su aprobación, Compromís y, so-
bre todo, PSOE, se apoyen en el 
mismo partido que expulsaron 
del Gobierno a finales de 2016, 
Podemos. 

Con todo ello, desde Ciudada-
nos tenemos ganas de trabajar 
por el pueblo, presentando mo-
ciones que se conviertan en me-
joras para cada uno de nuestros 
barrios. Y la primera de ellas 
será la de proponer una AUDI-
TORIA de la gestión del Ayun-
tamiento en estos últimos ocho 
años. Queremos saber cuánto 
dinero se ingresa en este Ayun-
tamiento y, lo más importante, 
cómo y en qué se gasta (perso-
nal, empresas externas, servici-
os públicos, subvenciones, etc.). 
Asimismo, nos mantendremos 
en una oposición fuerte y tam-
bién constructiva, con propues-
tas y muchas ganas de escuchar 
los reclamos de nuestros vecinos 
y nuestro tejido asociativo.

Unides Podem-Esquerra Uni-
da vàrem recolzar l’alcaldia de 
Compromís-PSOE després de 
negociar els següents punts: No 
privatitzar l’aigua potable, ini-
ciar un nou Pla General abans 
d’aprovar la modificació, un 
Pla de treball que substituïsca 
ajudes per ocupacions que mi-
lloren el manteniment i l’ajuda 
a la dependència, abordar el 
problema del trànsit, posar les 
vivendes municipals buides en 
lloguer social, recursos anuals 
per a instal·lar plaques solars i 
per a evitar inundacions i l’abo-
cament d’aigües fecals a l’horta, 
complir el 0.7, contestar en 15 
dies els escrits ciutadans... No 
vam estar d’acord amb la pro-
posta d’augmentar les retribu-
cions dels membres del Consis-
tori i contractar un assessor per 
cada partit, aconseguint poste-
riorment eliminar aquesta figura 
i estalviar al municipi més de 
50.000€ anuals. 

Malgrat arribar a un consens 
programàtic, quedà molt a par-
lar. No volem que l’acord d’in-
vestidura quede altra volta en 
una declaració d’intencions. 
Així, UP-EU vàrem decidir de mo-
ment, no formar part del govern 
però sí començar una relació de 
col·laboració i treball en totes 
aquelles qüestions que compar-
tim i que pensem que Godella 
necessita. L’última setmana de 
juny ja vàrem demanar per es-
crit a Compromís i PSOE, establir 
un calendari de treball i que els 
temes més immediats: els ha-
bitatges socials, l’habilitació de 
pressupost per començar el nou 
Pla General i la negociació de la 
versió final de la modificació que 
evite més expropiacions, puguen 
portar-se a terme dins del calen-
dari previst, en passar l’estiu. Es-
perem resposta.

Amb aquesta legislatura, el 
nou govern té l’oportunitat de fer 
les coses millor: complint la seua 
paraula, deixant de costat la pre-
potència i augmentant el diàleg i 
la negociació. Aquesta és l’única 
manera amb la qual un govern 
de coalició i en minoria, pot de-
senvolupar un treball. Cal pen-
sar en les necessitats globals 
de Godella, en allò realment im-
portant, i posar-ho al capdavant 
de l’agenda. Si és així, Compro-
mís-PSOE poden comptar amb 
nosaltres. Dins o fora del govern. 
Unides Podem-Esquerra Unida 
continuarem defensant i fent 
propostes per a fer de Godella 
un poble més just, més ecològic 
i més solidari.
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