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L’alcaldessa de Gode-
lla, Eva Sanchis, va 
participar en la prime-

ra edició de les Jornades In-
ternacionals d’Alimentació 
Escolar Sana i Sostenible, 
que es van celebrar del 2 al 
4 d’octubre a Bilbao.

Sanchis, que també diri-
geix la Regidoria d’Agricul-
tura, va recaptar informació 
molt important i d’interés 
durant aquesta cita, ja que 
es va tractar en profunditat 
el tema de l’alimentació 
sostenible a l’àmbit escolar.

Durant les jornades, es 
va plantejar la necessitat 
que les administracions pú-
bliques promoguen una ali-
mentació sana i sostenible. 
Així, a través de les experièn-
cies de les polítiques públi-
ques es van mostrar accions 

que s’estan duent a terme i 
propostes per a millorar en 
l’àmbit de l’alimentació es-
colar des dels organismes 
públics. A més, es va pro-
funditzar en el paper dels 
agents socials i els pedagogs 
en aquesta alimentació.

L’alcaldessa de Godella va 
expressar la seua satisfac-
ció per participar en aques-
tes jornades, ja que van ser 
molt útils per a “intercanviar 
experiències sobre l’alimen-
tació escolar sana i sosteni-
ble”. “És important acudir a 

aquestes iniciatives, ja que 
s’aprofundeix en temes im-
portants per a la societat i 
s’ofereixen propostes que 
poden, després d’un estu-
di detallat, aplicar-se als 
nostres menjadors”, va dir 
la primera edil.

Arriba el mes de setembre i deixem ar-
rere dies de diversió, descans, i temps 
lliure. Amb el bon sabor que ens han 
deixat les nostres festes, és el moment 
de recuperar la normalitat, tornar a la 
rutina i començar nous projectes que 
ens il·lusionen molt. La xicalla torna a 
les escoles i nosaltres sembla que co-
mencem de nou.

Però tornem amb un ampli somriu-
re. Han sigut moltes hores de treball 
per a tindre-ho tot llest perquè Godella 
puga gaudir d’un nou curs en plenitud. 
Amb multitud de novetats, noves cares 
i grans números per a tots els que for-
mem la gran família de Godella.

L’Escola per a Adults (EPA) i els seus 
tallers de pintura, ceràmica, vidre, an-
glés, teatre, creació literària, informàti-
ca... La reedició d’activitats perquè les 
nostres veïnes i veïns milloren la seua 
qualitat de vida a través de noves possi-
bilitats laborals. L’augment del número 

d’escolaritzats en els nostres centres 
educatius. La millora del centres Bar-
ranquet i Cervantes, que estan adherits 
ja en el programa Edificant per a dur a 
terme millores en ells... Sense comptar 
la gran oferta esportiva i cultural que 
estem realitzant, i el començament 
d’obres necessàries per a millorar la 
nostra localitat, com les obres en el 
cementeri municipal, o les accions que 
s’estan realitzant en matèria social. Són 
grans notícies, projectes i números que 
auguren un futur, ja present, molt pro-
metedor per al conjunt de la població.

La reapertura de l’escorxador ple de 
vida, amb ludoteca, aules d’estudis i mil 
i una activitats.

En definitiva, continuem treballant per 
a un futur il·lusionant que esperem gau-
dir durant aquest curs escolar que aca-
ba de començar.

Us desitge a tots un bon curs que co-
mencem amb molta il·lusió.

L’alcaldessa, Eva Sanchis, acudeix a  
les Jornades Internacionals d’Alimentació 
Sostenible a Bilbao

Saluda 
alcaldessa

La primera edil es reuneix 
amb diverses associacions 
per a tractar el tema de 
l’alimentació sostenible

>>> Reunió Eva Sanchis amb diverses associacions 

AgriculturaInstitucionalMocions

L’Alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, es va reunir el passat 
7 d’octubre amb diverses asso-
ciacions per a tractar el tema 
de l’alimentació sostenible, en 
la qual l’Ajuntament està molt 
sensibilitzat.

Sanchis va rebre la visita de 
Oralia Robles, del Ministeri d’Edu-
cació d’El Salvador, i Sandra Agui-
lera, que és mestra del programa 
d’alimentació sostenible. 

A més van acudir a la reu-
nió Marta Ribó, de Justícia Ali-
mentària; Lidia García, tècnic 
d’agroalimentació de les Naus; 
l’Associació de Godella Sembra 
En Saó; l’Associació La Dinamo, 
agricultors i productors ecolò-
gics, i representants de l’Ampa 
del col·legi Cervantes i El Bar-
ranquet. 

L’Alcaldessa de Godella va ex-
pressar la seua satisfacció per 
la implicació dels assistents: 
“Va ser un intercanvi d’experièn-
cies molt interessant i produc-
tiu, ja que hem reflexionat sobre 
nous punts de vista i idees per 
a aconseguir en la nostra loca-
litat una alimentació més sana i 
sostenible”.

“A Godella estem prenent 
diferents mesures per a avan-
çar en la sobirania alimentària, 
promocionant no solament els 
cultius ecològics, sinó també la 
venda directa dels productes, 
i cooperant amb els col·legis 
perquè incloguen menús més 
saludables en els quals es con-
sumisquen productes ecològics 
i de proximitat”, va concloure la 
primera edil.

>>> L’alcaldessa Eva Sanchis les Jornades Internacionals d’Alimentació Sostenible a Bilbao

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 i 
Vila Teresita Tlf: 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

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
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Determinació dies festius calendari laboral exercici 
2020. APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, Cs     Contra: PP   

Moció PP sobre no implantar taxa turística a la 
Comunitat Valenciana. APROVADA
Favor: PP, Cs    Contra: Compromís, Unides Podem - EU  

Moció PP per a reclamar al govern d’Espanya la 
transferència a les entitats locals dels recursos 
derivats de la participació en ingressos de l’estat. 
APROVADA 
Favor: unanimitat

Moció Equip Govern Municipal, proposen que el 
Pavelló Municipal de Godella passa a dir-se 
 “Pavelló Dolors Escamilla”. APROVADA 
Favor: unanimitat

Despatx extraordinari. Projecte tècnic de les obres 
en el cementeri municipal. APROVADA 
Favor: unanimitat

Moció C’s relativa a la realització d’una auditoria 
integral de l’Ajuntament de Godella dels últims 12 
anys. REBUTJADA.
Favor: PP, Cs   Contra: Unides Podem -EU, Compromís, PSOE

Modificació de l’annex X de l’ordenança reguladora 
de la taxa per utilització de les instal·lacions i parti-
cipació en activitats de les àrees de cultura, joven-
tut i esports. APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, Unides Podem - EU,   Contra: PP, Cs

PLE DEL 26 SEPTEMBRE

Moció UP - EUPV, per a declarar l’estat d’emergència 
climàtica a Godella. RETIRADA

Fco. Javier
Beltrán

C's godella@ciudadanos-cs.org UP-EU correo@podemgodella.info 

Irene
Ferré

Andrés 
Roig

Amparo
Brunchú

PP

José María
Musoles

José Luis
Martí

Mª. Cristina
Sarasqueta

Mª. Carmen
Alonso

info@ppgodella.es

Vicente
Estellés

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

COMPROMÍS 

Abstencions: Unides Podem - EU,

Abstencions: PSOE

PLE DEL 25 DE JULIO 
Aprovació compte general 2018: APROVAT
Favor: Compromís, PSOE   Abstencions: Unides Podem - EU, PP, Cs

Modificació de crèdits 7p/19 per crèdits extraordi-
naris a  finançar amb préstec (IVACE): APROVADA
Favor: Unanimitat

Modificació de crèdits 8P/19, per suplement i 
transferència: APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, PP, Cs   Abstencions: Unides Podem - EU

Bonificació IBI rústica: 
APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, Unides Podem -EU, Cs  Contra: PP  

Acord de regulació del control intern de l’Ajuntament 
de Godella. Aprovació guia bàsica: APROVADA
Favor: Unanimitat
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Agricultura Medi Ambient i Benestar Animal

C om ja és habitual durant 
els últims anys, l’Ajunta-
ment de Godella es va unir 

a la campanya de conscienciació 
de la Setmana Europea de la Mo-
bilitat, dirigida a sensibilitzar a la 
ciutadania sobre les conseqüèn-
cies negatives de l’ús irracional 
del cotxe, tant per a la salut com 
per al medi ambient. La regidoria 
de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Godella va realitzar diferents 
activitats i iniciatives, baix el lema 
‘Camina amb nosotr@s’, per a pro-
moure l’ús del transport públic, 
la bicicleta i caminar. A més, cal 
destacar que durant eixa setmana 
l’autobús municipal va ser gratuït.

La setmana de la Mobilitat va 
concloure amb el Dia Mundial 
Sense Cotxes, on es va animar als 
ciutadans a deixar aquest mitjà de 
transport per un dia i provar nous 
mitjans de desplaçament.

La regidora de Medi Ambient, 
Natalia Garrido, va afirmar que 
aquesta iniciativa és “fonamental 
per a conscienciar a la ciutadania 
que cal fer un ús més responsable 
del cotxe, ja que hi ha alternatives 
de transport més saludables i sos-
tenibles, tant per a les persones, 
com per al medi ambient”.

El programa d’activitats va co-
mençar el 17 de setembre, amb 
la celebració d’una ruta amb bici-

cleta que va fer un recorregut per 
diferents carrers de Campolivar.

El dimecres 18 es va instal·lar 
en la plaça de l’Església un circuit 
de seguretat viària cedit per la 
DGT on les persones es pogueren 
moure en patinet o bicicleta per 
dins d’aquest parc de mobilitat 
sostenible. L’activitat va comptar 
amb la col·laboració de la Penya 
Ciclista El Cantonet de Godella.

Finalment, el dijous 19 es va 
realitzar un passeig pel centre 
històric de Godella, amb la col·la-
boració dels membres del Taller 
d’Història Local, que van fer de 
guies explicant els edificis més 
antics i la seua.

L’Agència Estatal de Meteorologia 
va mantindre a final d’agost l’avís 
taronja per risc significatiu de tem-
pestes, acompanyades de cala-
marsa, i pluges de fins a 40 l/m2 
a tota la Comunitat Valenciana.

La gota freda pròpia d’aquesta 
època manté en alerta taronja a 
tota la província de València i gran 
part de la Comunitat Valenciana, 
encara que no va descarregar 
amb la intensitat que es preveia.

No obstant això, Protecció Ci-
vil va veure necessari mantindre 
la precaució perquè la situació 

d’emergència es va mantindre 
durant diverses hores, segons 
les indicacions de l’Agència Es-
tatal de Meteorologia (Aemet).

Finalment, el Gabinet de co-
municació d’emergències i segu-
retat de la Comunitat Valenciana 
aconsella que s’ha de fer en cas 
que hi haja caiguda de llamps 
en situacions de tempestat: 
allunyar-se del metall i l’aigua, 
al camp evitar zones altes i no 
refugiar-se sota un arbre i evitar 
els corrents d’aire a casa perquè 
atrauen els raigs.

El Pla d’Esterilització Felina es re-
alitza amb el suport de la ‘Associ-
ació Colònies Felines de Godella’

Amb l’objectiu de controlar la 
població felina del municipi d’una 
forma respectuosa, l’Ajuntament 
de Godella compta amb un PEF 
(Pla d’Esterilització Felina). Aquest 
pla consisteix bàsicament a con-
trolar les colònies felines del mu-
nicipi, tasca que duu a terme una 
associació sense ànim de lucre 
denominada “Associació Colònies 
Felines de Godella”. 

Les voluntàries s’encarreguen 
que els felins estiguen sans així 
com de la seua esterilització, per 

al que és necessari guanyar-se la 
seua confiança per mitjà de l’ali-
mentació. 

És important la col·laboració 
de tots perquè aquesta tasca es 
puga dur a terme, tant respectant 
la labor de les voluntàries com no 
incrementant el nombre d’indivi-
dus amb cries no pertanyents a 
les colònies, és a dir, és important 
que els felins domèstics estiguen 
esterilitzats.

D’aquesta manera podrem en-
tre tots mantindre a la població 
controlada i sana, la qual cosa re-
dundarà en benefici per a tota la 
ciutadania.

Tota La Comunitat 
Valenciana en alerta taronja 
per intenses pluges

L’Ajuntament de Godella 
compta amb un Pla 
d’Esterilització Felina

>>> Mapa Comunitat Valenciana alerta taronja

>>>  Veïna de Godella consultant la programació de la Setmana de la Mobilitat a Godella

La localitat de l’Horta Nord va realitzar activitats saludables 
amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, que es 
va celebrar del 16 al 22 de setembre. A més, durant tota la 
setmana, l’autobús municipal va ser gratuït. 

Godella realitza 
novament nombroses 
activitats en la Setmana 
Europea de la Mobilitat 

G odella, 16 setembre 
2019.- L’alcaldessa de 
Godella, Eva Sanchis, i 

l’Alcalde de València, Joan Ribó, 
van realitzar el passat mes de 
setembre una visita a “L’Horta 
de València” al costat de Maria 
Josep Amigó, Vicepresidenta de 
la Diputació de València, Rosa 
Pardo, Directora General d’Or-
denació del Territori, Urbanisme 
i Paisatge, Miquel Jordà, de la 
Conselleria Agricultura, Marta 
Cimas, de Relacions Internacio-
nals del Ministeri d’Agricultura i 
Tatiana Prades de la Federació 
Valenciana de Municipis i Pro-
vincies per a avaluar l’espai com 
a candidat a ser triat com a Sis-
temes Importants del Patrimoni 
Agrícola Mundial (SIPAM), que 

s’emmarca dins la FAO (Organit-
zació de les Nacions Unides per 
a l’Alimentació i l’Agricultura).

La visita va servir per a explo-
rar in situ per una mostra d’àre-
es que il·lustren els cinc criteris 
de l’Horta com a espai candidat 
a SIPAM, combinant l’exploració 
de camp amb trobades amb els 
actors socials i institucionals pú-
bliques involucrats en el projec-
te i amb l’equip tècnic redactor 
de la proposta de candidatura a 
lloc SIPAM. A més es va realit-
zar un ràpid coneixement de la 
cultura local aplicada a l’agricul-
tura sostenible, la agrobiodiver-
sidad i les pràctiques de pesca i 
gastronomia.

El lloc candidat a SIPAM és el 
resultat d’una estructura històri-

ca, basada en una xarxa de reg 
(séquies), camins rurals, alqueri-
es, etc. que defineixen el seu pa-
trimoni físic, un sistema agrícola, 
ric en cultius mediterranis, una 
cultura hidràulica representada 
per institucions d’ús de l’aigua 
com la Real Séquia de Montca-
da i el Tribunal de les Aigües, 
l’extensió del sistema cap al llac 
de l’Albufera, on l’arròs i la pesca 
artesanal contribueixen a un sis-
tema viu i alhora vulnerable.

En particular, els criteris del 
SIPAM inclouen la comprensió 
del sistema de reg, el cultiu de 
l’arròs, la manera de vida dels 
pescadors en l’Albufera i àrees 
de biodiversitat, els mercats de 
proximitat i trobades amb la co-
munitat agrícola. 

Representants de la Organització de 
les Nacions Unides per a l’Alimentació i 
l’Agricultura es reuneixen en Godella
La visita s’emmarca dins del projecte per a avaluar la candidatura de l’Horta com a espai candidat a 
Sistemes Importants del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM)

>>> Imatges dels representants de l’àmbit agrari

Medi Ambient i Benestar Animal
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E ls nous regidors d’Urbanis-
me, Carles Duran, i de Medi 
Ambient, Natalia Garrido, van 

abordar en el seu primer Consell 
Sectorial d’Urbanisme i Medi Ambi-
ent (CUMA) el Pla General d’Orde-
nació Urbana (PGOU) i el problema 
de les inundacions a Godella.

El Consell Sectorial d’Urbanis-
me i Medi Ambient (CUMA) de 
l’Ajuntament de Godella va trac-
tar temes i projectes de les áreas 
d’Urbanisme i Medi Ambient que 
afecten directament a la localitat 
d l’Horta Nord. El primer d’ells fou 
el projecte de reparcel·lació de la 
unitat d’execució número 2 del 
sector 11, per al qual s’han rebut 

vint-i-set al·legacions signades per 
un total de cent setanta-huit per-
sones. Esta informació serà trans-
mesa a l’equip redactor, i es podrà 
aprovar la reparcel·lació definitiva 
un cop estiga aprovat el Pla de 
Reforma Interior, que actualment 
es troba pendent del dictamen del 
Consell Jurídic Consultiu.

D’altra banda, per part de 
l’equip de govern es va donar 
compte de l’acord d’investidura, 
en el qual es va recollir que, per 
a la modificació pendent del Pla 
General d’Ordenació Urbana, es 
revisaria el sector 25-26, a fi de 
no superar els 356 habitatges 
i reduir fins a 32 els habitatges 

per hectàrea. En este acord tam-
bé es va aprovar iniciar els trà-
mits per a la revisió integral del 
PGOU (Pla General Estructural i 
Pla d’Ordenació Detallada)

Amb l’objectiu d’avançar en 
este camp i agilitzar els tràmits 
de redacció dels plecs, les pro-
peres reunions del CUMA seran 
monogràfiques del PGOU.

Pel que fa a la problemàtica de 
la lluita contra les inundacions, 
la Conselleria ja ha adjudicat la 
redacció del projecte de connexió 
del Barranc dels Frares amb el 
Palmaret Alt. L’empresa adjudi-
catària tindrà un termini de dotze 
mesos per redactar este projecte. 

En esta sessió del CUMA es va 
acordar remetre als membres del 
consell el plec de prescripcions 
tècniques i de clàusules adminis-
tratives, així com sol·licitar una re-
unió amb l’empresa adjudicatària 
un cop s’haja signat el contracte.

Per últim, per despatx extraor-
dinari es va parlar de la propos-
ta de l’associació de veïns del  
Clot de Barrabàs sobre la mo-
dificació de l’anell ciclista, de 
l’ordenança de l’arbratge a fi de 
constituir el consell assessor, i 
del nou reglament del funciona-
ment del CUMA, que continuarà 
reunint-se cada segon dimarts 
de mes.

El CUMA aborda temes com el 
PGOU i les inundacions amb 
els nous regidors d’Urbanisme i 
Medi Ambient de l’ajuntament

>>> Consell d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA) >>> Imatge d’una serp

El Consistori 
recorda els 
passos a 
seguir en 
casos d’alerta 
per presència 
d’espècies 
protegides
L’Ajuntament recorda els pas-
sos que s’han de seguir en ca-
sos d’alerta per presència d’es-
pècies protegides, com la que 
va tindre lloc el passat juliol 
amb l’observació d’una serp en 
una casa particular. 

Des de la regidoria de Medi 
Ambient s’informa que es tracta 
d’espècies protegides i que, en 
cas de trobar-ne un exemplar, s’ha 
d’avisar a la Policia Local o al 112.

L’Ajuntament de Godella va ser 
alertat el passat juliol de la pre-
sència d’un possible exemplar 
de serp de ferradura (Coluber 
hippocrepis), en un jardí parti-
cular del carrer Llevant. Aques-
ta espècie habita en zones de 
rocalla, ambients rurals, cases 
en enderrocs, parets i murs i 
és considerada una aliada en 
el control de plagues urbanes, 
principalment artròpodes i xico-
tets mamífers.

Es recorda a la ciutadania que 
aquestes espècies de rèptils es-
tan protegides, ja que es troben 
incloses en l’Annex III (espècies 
tutelades) del Catàleg Valencià 
d’Espècies Amenaçades de fau-
na (Decret 265/1994) i també 
figuren en el llistat d’espècies sil-
vestres en règim de protecció es-
pecial del RD 139/2011, de 4 de 
febrer, per al desenvolupament 
del Llistat d’Espècies Silvestres 
en Règim de Protecció Especial i 
del Catàleg Espanyol d’Espècies 
Amenaçades.

A més, s’insta a la ciutadania 
a tindre molt cuidat perquè de 
vegades poden ser espècies ve-
rinoses poc freqüents que quan 
es troben amenaçades poden re-
alitzar una mossegada perillosa i 
que haurien de ser capturades i 
retornades al seu hàbitat natural.

CulturaMedi Ambient i Benestar Animal

E ls carrers de Godella tor-
naren a ser, un any més, 
un exemple del gran 

talent artístic que atresora el 
municipi. La setzena edició del 
concurs de pintura ràpida ‘Go-
della i el seu entorn’ va traure 
els colors, els cavallets i l’ingeni 
dels pintors als carrers del poble. 
Per la vesprada, en Vila Eugènia, 
la regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, va donar a conèixer els 
guanyadors d’esta edició que 
comptà amb la participació de 
46 adults i 10 xiquets. 

Héctor Dols García, que ja 
guanyà fa dos edicions, tornà a 
fer-se amb el primer premi de 
1.500 € patrocinat per l’Ajunta-
ment de Godella. La seua obra, 
en format apaïsat, representava 
una panoràmica de l’horta i la 
sèquia de Montcada.

El reconeixement de 500 € al 
millor artista local va recaure so-
bre Enrique Bieco Arroyo. En esta 
votació es va produir l’abstenció 
del membre del jurat Josep Ferri-
ol per tindre relació familiar amb 
un dels participants.

Pel que fa als premis dels 
patrocinadors, Antonio Medi-
na Madrid guanyà el de Masia 
Xamandreu (500 €), Ana María 
Monzó Minguet el premi especi-
al del Casino Musical amb mo-
tiu del bicentenari de la banda 
(300 €), i Salvador Ribes Villal-
ba el de la cerveseria Fernández 
Pons (300 €); tots ells amb ad-
quisició d’obra. D’altra banda, 
els tres premis consistents en 
material de belles arts valorats 
en 150 € cadascun, sense ad-
quisició d’obra, recaigueren en: 
Rubén Paricio Font (patrocinat 

per El Almacén), i Pascual Gime-
no Montalar i Sergio Rocafort 
Giménez (patrocinats per l’Ajun-
tament de Godella).

En la categoria infantil, Aina 
Hueso va guanyar el primer premi 
de 300 €, Fernando Alcañiz el se-
gon de 250 € i Noa Diez Torres el 
tercer de 150 €; tots tres patroci-
nats per l’Ajuntament de Godella.

La regidora de Cultura, Tatia-
na Prades, va destacar “el gran 
ambient que es va viure en una 
jornada molt agradable, malgrat 
l’amenaça de pluja” i va agrair 
la participació de tots els artis-
tes però especialment dels més 
xicotets. Fou tot un goig “vore 
com els xiquets i xiquetes tam-
bé s’animaren a participar, i es-
perem que esta tendència vaja 
a més en properes edicions”, 
comentà.

Héctor Dols guanya el XVI 
certamen de pintura ràpida 
amb una panoràmica de 
l’horta i la sèquia

Des del 14 d’octubre i fins el 
15 de novembre estarà obert el 
termini per participar a la nova 
edició del concurs de fotografia 
‘Coneix Godella’, organitzat per 
la regidoria de Cultura amb l’ob-
jecte de donar a conèixer la vida i 
el patrimoni del nostre municipi.

La participació està oberta a 
qualsevol persona. Segons les 
edats, s’estableixen dues cate-
gories: A (persones majors de 
16 anys, optant als dos primers 
premis) i B (persones fins als 16 
anys, optant al premi juvenil).

Cada participant podrà pre-
sentar fins a tres fotografies, 
les quals podran ser en blanc i 
negre o en color. Cadascuna es 
presentarà en la modalitat cor-
responent amb un títol, el nom 
i cognoms de l’autor, edat i una 
breu descripció de 75 i 100 pa-
raules.

Les fotografies presentades 
seran puntuades segons la qua-
litat tècnica i artística i al grau de 
transmissió gràfica d’aspectes 
de la vida política, social o econò-

mica del municipi, així com dels 
seus ciutadans i ciutadanes.

De totes les fotografies presen-
tades el jurat farà una selecció de 
les millors i es publicaran un mà-
xim de 15 al calendari de 2020 
i fins a un màxim de 25 s’expo-
saran a la sala d’exposicions del 
Centre Cultural Xicranda del 13 
de gener al 7 de febrer de 2020.

En aquesta convocatòria s’es-
tabliran 3 premis: un primer pre-
mi de 250€ i la publicació de la 
fotografia com a portada del ca-
lendari de Godella de 2020 i un 
segon i tercer premi de 150€ i 
100€ respectivament. 

Aquest concurs té com a ob-
jectiu conèixer Godella des de la 
percepció de la fotografia digital 
emprant eines actuals o la digi-
talització de fotografies antigues. 
La regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de Godella, mitjançant 
aquesta convocatòria del concurs 
de fotografia Coneix Godella, pre-
tén donar un impuls a les arts 
plàstiques que empren la fotogra-
fia com a mitjà de comunicació.

Fins al 15 de novembre, obert 
el termini per participar al 
concurs de fotografia ‘Coneix 
Godella 2020’

La regidoria de Cultura renova 
els convenis anuals amb les 
associacions del municipi

La regidora Tatiana Prades va 
rebre l’11 de setembre als re-
presentants de les distintes as-
sociacions amb què col·labora 
l’Ajuntament.

La regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Godella, Tatiana 
Prades, va rebre el passat 11 de 
setembre als representants de 
les distintes entitats d’esta àrea 
amb que col·labora el consistori 
per tal de renovar els convenis 
anuals que possibiliten la progra-
mació d’activitats.

Prades va explicar que, gràci-
es a estes ajudes econòmiques, 
“les associacions culturals po-
den oferir amb regularitat un 
complet ventall d’actes que, junt 
amb l’activitat de la pròpia regi-
doria, dibuixen el panorama cul-
tural del poble i doten de vida el 
nostre teatre i les nostres sales 
d’exposicions”. Per a la regidora, 
“la divulgació de la cultura i les 

tradicions que es fa des d’es-
tes associacions és una senya 
d’identitat d’este poble que no 
s’ha de perdre”.

Pel despatx d’alcaldia de 
l’Ajuntament van passar la se-
cretària del Cor Lambert Alonso, 
Pilar Moltó; el tresorer del Cor de 
la Vila, Salvador Marco; el presi-
dent del Taller d’Història Local, 
José Vicente López; el president 
del Cor Sant Bertomeu, Agustí 
Ferrando; el president de l’as-
sociació Catacumba, Sergio In-
clán, el representant del grup de 
danses El Poblet, Josep Aparicio 
‘Apa’; el president del Casino Mu-
sical, Javier Llorens; i el president 
de l’associació valenciana del 
Bonsai, Luis Donate. Cal recor-
dar que, recentment, en el mes 
d’agost, el president de l’associ-
ació de Música de Cambra, Joan 
Enric Lluna, també va signar el 
seu conveni amb la regidora. >>> Hector Dols, guanyador de Pintura ràpida amb la concejala de Cultura, Tatiana Prades
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>>> Detall cartell Festival Catacumba, 2019

Catacumba afronta la seua 17a edició que tindrà lloc del 22 
d’octubre al 3 de novembre en el teatre Capitoli de Godella.

C atacumba afronta la 
seua 17a edició que tin-
drà lloc del 22 d’octubre 

al 3 de novembre en el teatre Ca-
pitoli de Godella.

El que va començar l’any 
2000 com una reunió d’un grup 
d’amics per a veure pel·lícules 
de por per Nadal s’ha convertit, 
dènou anys més tard, en un fes-
tival cinematogràfic referent en 
el panorama valencià, un lloc de 
trobada entorn del cinema. «Ens 
agrada compartir el festival amb 
gent que ens agrada. Mantenim 
l’esperit amb el qual va nàixer 
la proposta de passar una bona 
estona mentre veiem pel·lícules», 
compte Javi Llorens, codirector 
de Catacumba.

La seua 17a edició —under-
ground, clandestina, experimen-
tal— arranca enguany en la Filmo-
teca Valenciana on el dimarts 22 
d’octubre es projectarà Vestida 
de azul, d’Antonio Giménez Rico, 
que es va estrenar en el Festival 
de Cinema de Sant Sebastià en 
1983. La projecció anirà acom-
panyada d’un col·loqui amb el 
crític de cinema Jorge Castillejo 
i l’escriptora i periodista Valeria 
Vargas, autora del llibre Vestida 
de azul. Análisis social y cinema-
tográfico de la mujer transexual 
en los años de la transición es-
pañola, una investigació sobre la 
pel·lícula publicada recentment 
per l’editorial Dos Bigotes.

El dissabte 26 d’octubre tindrà 
lloc la presentació de Catacumba 
a València. Serà en el Centre Ex-
cursionista amb l’actuació d’Enri-
que del Castell (Les Barbes Indó-
mitas) amb el seu nou projecte, 
Tetenal, música experimental que 
obrirà el teló del festival.

Del 31 d’octubre al 3 de no-
vembre, Catacumba traslladarà 
la seua programació al Cinema 
Capitoli de Godella, la seua seu 
habitual. «Mantindre el festival a 
Godella és una decisió (pre)medi-
tada, ens acostem a València per 
a informar el nostre públic poten-
cial que al nostre poble hi ha un 
festival que pot ser del seu inte-

El festival de cinema 
godellenc celebra la seua 
17a edició del 22 d’octubre 
al 3 de novembre

Godella viu un octubre ple de 
teatre i exposicions
Godella viu un mes d’octubre 
amb una variada programació 
de teatre i exposicions de foto-
grafia i pintura.

Així, el Teatre Capitoli va 
programar les obres de teatre 
‘Monòlegs de la Vagina’, el 25 
d’octubre, i ‘Un supositori cada 
10 minuts’, del Teatre Associa-
ció de Comerciants de Godella, 
durant el passat 18 d’octubre. 

D’altra banda, el 27 d’oc-
tubre se celebrarà el Concert 
benèfic Rondalla clavells rojos 

i grup de danses “El Poblet”. A 
més, el Centre Cultural Xicranda 
acull les exposicions de José Mar-
tinez Navarro, del 30 de setembre 
a l’11 d’octubre, i de José Estellés 
Salomon, del 14 al 25.

El cinema d’estrena és el pro-
tagonista al Cinema Capitoli de 
Godella, que ha programat una 
cartellera per a totes les edats i 
gustos. Així, s’han pogut gaudir 
de pel·lícules com a ‘Mascotas’, 
‘Padre no hay más que uno, o 
‘El rey León’, entre altres.

Continua la Formació 
Intensiva de Dansa 
Contemporània Gerard Collins 
La formació es desenvoluparà 
durant el trimestre vinent en 
el Teatre Capitoli de Godella,  
en horari de dilluns a dijous de 
10 a 14 h. 

La companyia de dansa Gerard 
Collins continua apostant per la 
formació de ballarins i ballarines 
i actors i actrius en formació a 
partir dels 16 anys i amb aquest 
objectiu naix el ‘Projecte de For-
mació Intensiva Professional de 
Dansa Contemporània Gerard 
Collins’, per a projectar els jo-
ves talents i impulsar-los cap a 
la professionalització de les se-
ues carreres.

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

Durant la Formació Intensiva 
Professional, els 15 alumnes i 
alumnes aprendran especiali-
tats com a Ioga, Acrobàcia, Tèc-
nica Contemporània, Coreografia 
i Composició. 

Una vegada finalitze la for-
mació es realitzarà un acte 
escènic amb les mostres core-
ogràfiques interpretades i/o 
compostes per les persones 
que participen del projecte.

L’equip docent està compost 
per Jessica Martín, José Dopa-
teo, Empar Lorente i Mamen 
García. A més del professorat 
especialitzat en cada matèria, 
se sumaran coreògrafs del pano-
rama actual internacional que 
col·laboren habitualment amb 
la companyia, com Kiko López, 
Carmela García, Saray Huertas, 
Eduardo Zúñiga, Joaquín Collado 
o Yadira Rodríguez, entre altres.

>>> Cartell de la FIP de la Gerard Collins

rés i divertimento», afirma Sergi 
Inclán, codirector de Catacumba, 
que compta amb el suport de la 
Regidoria de Cultura de Godella. 

Seran quatre dies intensos de 
festival, de dijous a diumenge, 
que projectarà els curtmetratges 
seleccionats entre les més de mil 
propostes, de setanta nacionali-
tats diferents, que han participat 
enguany en el festival internaci-
onal de curtmetratges de Cata-
cumba. «Ens arriben curts de tota 
mena, en general ens agrada el 
cinema que conta històries des 
dels marges, que aporta una mi-
rada crítica que va més enllà de 
les pantalles», apunta Inclán. 

Un total de 24 treballs de 16 
nacionalitats diferents competi-
ran en la Secció Oficial de Cata-
cumba Film Festival. Una amal-
gama de curtmetratges que van 
des de l’inquietant curtmetratge 
experimental de Wild Will, del 
Alan King, o l’heteròclita In Dog 
Years I am Dead, de Kenji Oue-
llet, fins al documental més vis-
ceral de Blink, de Jakov Labrović. 
Entre aquesta mescla de mane-
res narratives també trobarem el 
surrealista F for Freaks, o a Marc 
Lahore amb Els Poux. 

 A més, l’òpera preval de Thiago 
Cordeiro, As Mais Bufones Flores 
Que Separei Per a Você, que bus-
seja al pur estil del cinema novo en 
els crus baixos fons de Sao Paulo. 
La hongkonesa The Umbrella, 
d’Eric Tsang, la filosòfica Foc en el 
soterrani, d’Eva Vazquez de Reoyo, 
els curtmetratges premiats Skin, 
de Guy Nattiv, o Anna, de Dekel 

Berenson, seran alguns dels títols 
que veurem en el festival. 

Per part seua, en el camp de 
l’animació, es podran veure 
obres tècnicament tan dispars 
com la impecable La Sénia, de 
Carlos Baena o Violent Equation, 
de Antonis Doussias.

Catacumba reparteix dos mil 
cinc-cents euros en premis, a 
més de deu guardons i les seues 
peculiars estatuetes, elabora-
des per a aquesta edició per l’ar-
tista urbà Llueix: la Nina Trenca-
da, premi al curtmetratge més 
entranyable, i els dos Fetus d’Or 
que atorga el públic assistent a 
les sessions i un jurat format en 
aquesta edició per Teresa Juan, 
Paula Elena Ramos, Cristina 
Bonora i Cristina Llamedo, inte-
grants de Melibeas.

Una sessió dedicada al Stop 
Motion —coordinada per Rubén 
Garcerá—, una altra al cinema 
valencià, el seu atrotinat concurs 
de crits, el concert dels Chewbac-
ca’s, la projecció del llargmetrat-
ge infantil Mi vecino Totoro, de 
Hayao Miyazaki, i el seu cine-
ma-concerte de clausura a càrrec 
de Muno Na Baka són unes altres 
de les raons que Catacumba pro-
posa per a acostar-se a un festi-
val que està a punt de complir la 
seua majoria d’edat en el mateix 
any que la Banda de Música de 
Godella celebra el seu dos-cents 
aniversari. Arribarà Catacumba al 
2200? Temps al temps.

Tota la programació del festi-
val es pot consultar en www.ca-
tacumba.org

Cultura

D            ansa a l’estiu és un curs 
de formació intensiu de 
dansa contemporània.

El 7 de setembre va tindre lloc 
en el Teatre Capitoli de Godella el 
curs de formació intensiu ‘Dansa 
a l’estiu’, organitzat per la com-
pañía de dansa contemporànea 
Gerard Collins. Un total de 23 
joves van tindre un programa de 
formació molt complet de la mà 
de professionals i reconeguts 

coreògrafs del món de la dansa.
Així, Inés Belda, intèrpret de 

la companyia Danse Theater 
Heidelberg, van impartir les dis-
ciplines relacionades amb la tèc-
nica i el repertori. La coreògrafa 
ha treballat en companyies com 
La Coja Dansa, Maas Theater en 
Dans, Dance Forum Taipei o To-
nel Schuur, entre altres. 

La  directora i coreògrafa de la 
companyia Gerard Collins i Ma-

duixa Teatre, Mamen García, es 
va encarregar de la part de dan-
sa contemporània. Amb una gran 
trajectòria internacional, ha rebut 
els premis Max de les arts escèni-
ques 2015 i 2017, de les Arts Es-
cèniques de la Generalitat 2004 
i a la millor direcció coreogràfica 
2018 premis IVC. Les seues obres 
s’han vist per tota Europa, Àsia, 
Sudamerica i Amèrica del Nord. 
Per part seua, Salvador Rocher, 

director artístic de la companyia 
Marroch, i Melodia García, tam-
bé de Marroch, van ensenyat tot 
el relacionat amb el contact i el 
passe a dos. Rocher, a més, és 
intèrpret de la companyia Otra 
Danza, i balla en el projecte Ti-
toya, al costat de Melodia.

La Regidora de Cultura de Go-
della, Tatiana Prades, va afirmar 
que estan molt orgullosos de 
l’acolliment que va tindre aques-

ta formació, ja que demostra que 
la dansa “s’ha fet un lloc impor-
tant en la localitat”. A més, va 
apuntar que per a la regidoria és 
“molt important donar suport a 
aquests joves que volen obrir-se 
camí en un ofici que no és fàcil’. 

La directora de la companyia 
Gerard Collins, Mamen García, 
va explicar que els alumnes “han 
estat molt participatius durant 
tot el cap de semana”.

La Gerard Collins organitza Dansa a l’estiu
>>> Artistes de la Gerard Collins

>>> Músics en el XI Festival de Música de Godella

L’XI Festival de Música de 
Cambra plena el municipi
La ciutadania de Godella va 
gaudir de l’onzena edició del 
Festival Internacional Residèn-
cies de Música de Cambra de 
Godella, que va omplir de talent 
la localitat de l’Horta Nord du-
rant el mes de juliol.

El certamen va comptar amb 
dotze concerts programats 
de grups valencians com Mo-
onwinds Ensemble o Valencian 
Baryton Project. A més, noms in-
ternacionals com Brodsky Quar-
tet o el Ensemble del Festival 
que, dirigit per Joan Enric Lluna, 
director artístic del Festival, està 
format per professionals proce-
dents dels millors centres inter-
nacionals de música clàssica 
com la Filharmònica de Berlín, 
l’Utrecht String Quartet, l’Or-

questra de la Comunitat Valenci-
ana o l’Orquestra del Palau de la 
Música, entre altres.

D’altra banda, les dones com-
positores van tindre especial 
protagonisme en un festival 
dedicat a elles. Així, als angle-
sos Brodsky Quartet, Stefan 
de Leval, solista i fundador de 
la Filharmònica de Berlín, o el 
director i claucinista, Vladimir 
Kulenovic, es van sumar un 
conjunt de contemporànies de 
la música de cambra com Clau-
dia Montero, guanyadora de 4 
Grammy’s, i la sèrbia Isidora 
Zebeljan, la violinista Leticia Mo-
reno, les sopranos valencianes 
Isabel Monar, Quiteria Muñoz i 
Blanca Vázquez, o l’actriu tam-
bé valenciana Maria Josep Pe-

ris. A més, en aquesta edició es 
van recuperar en concert obres 
de compositores com Clara Sc-
humann, Fanny Mendelsohnn o 
Louise Farrenc.

A més dels concerts, el Festi-
val Internacional de Música de 
Cambra de Godella va oferir ac-

tivitats complementàries com la 
conferència a càrrec de Josemi 
Lorenzo, especialista en Dones 
en la Història de la Música, o els 
nous “Music Meetings”, que van 
acostar en primera persona els 
principals noms que van partici-
par en el Festival.

Aquest esdeveniment va ser pos-
sible gràcies a la col·laboració dels 
socis que formen part de l’Associa-
ció d’Amics per la Música de Cam-
bra de Godella, així com l’Ajunta-
ment de Godella, l’Institut Valencià 
de Cultura - Generalitat Valenciana 
o la Diputació de València.
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Educació

El curs escolar ha començat a 
Godella amb múltiples activitats 
en matèria d’educació en el Con-
servatori de Música, a els Esco-
les Matineres dels centres edu-
catius públics o a l’Escola per a 
Adults (EPA).

El Conservatori de Música 
compleix el seu 10º aniversari 

enguany i, per això, es realit-
zaran diferents activitats per a 
celebrar-ho, a més de la setma-
na cultural i del concert de final 
de curs. 

D’altra banda, aquest curs 
2019-2020 s’ha ampliat el ser-
vei de les Escoles Matineres 
dels centres educatius públics. 

“Ara mateix, tenim tres monito-
res en el Ceip Cervantes i altres 
tres en el Ceip Barranquet, que 
realitzen un servei a les famí-
lies dels centres educatius de 
conciliació de vida familiar i la-
boral, en horari de 7.30 a 9am”, 
explica la Regidora d’Educació, 
Teresa Bueso.

L’Escola per a Adults té com 
a novetat que aquest curs ha 
passat a ser també un centre 
de secundària. Bueso afirma 
que compten amb el suport 
de tres professors de secun-
dària per a donar les hores 
lectives de formació reglada. A 
més, continuen en la EPA els 

tallers de pintura, ceràmica, 
vidre, anglés, teatre, creació 
literària, informàtica… “Estem 
al procés de selecció per a co-
brir la baixa de la professora 
de costura, per a reprendre les 
classes al més prompte possi-
ble”, va concretar la regidora 
de Educació.

El curs comença a Godella amb diverses activitats en matèria d’educació

L’ONG valenciana Ekalakala 
Niños Felices ha recaptat, 
a través del Col·legi Domus 

de Godella, un total de 10.000 
euros per a la construcció d’un 
pou d’aigua en el poblat kenià de 
Ekalakala, situat a 140 quilòme-
tres al nord-est de Nairobi. Aques-
ta ONG va ser, que va ser funda-
da en 2016 per les germanes, i 
exalumes del col·legi Domus, So-
fia i Alex Linares Van der Lem, ha 
permès cobrir diferents objectius 

educacionals. Com ja ens van ex-
plicar representants del col·legi en 
els micròfons de Ràdio Godella, a 
través de l’ajuda humanitària han 
aconseguit inculcar valors i cons-
cienciar a l’alumnat sobre la pro-
blemàtica per a l’accés a l’aigua 
que existeix en moltes regions del 
planeta, un bé cada vegada més 
escàs i preuat. Durant tot el curs, 
els estudiants de 1r de Batxillerat 
han organitzat diferents iniciatives 
(sopar solidari, venda de polseres, 

concursos, carrera solidària, crow-
funding) a través de les quals han 
aconseguit recaptar la quantitat 
necessària i treballar valors tan im-
portants com la solidaritat i la ge-
nerositat amb els més necessitats.

Després de tot un any de tre-
ball s’ha posat la guinda al pro-
jecte d’ApS (Aprenentatge per 
Servei) iniciat el setembre pas-
sat en les assignatures d’Eco-
nomia i Geografia. Un projecte 
que consisteix en una proposta 

educativa que combina proces-
sos d’aprenentatge i de servei 
a la comunitat per a implicar els 
alumnes en necessitats reals de 
l’entorn amb la finalitat de millo-
rar-lo. L’ApS summa intenciona-
litat curricular i intencionalitat 
solidària amb una utilitat social.

I gràcies a les diferents inicia-
tives desenvolupades durant el 
curs s’ha aconseguit recaptar 
els 10.000 € necessaris per a la 
construcció d’un pou que possi-

bilitarà l’accés a l’aigua a tota la 
població d’Ekalakala, a Kenya.

L’acte de lliurament del xec amb 
els 10.281 euros recaptats es va 
realitzar el passat 17 de juny en 
el col·legi Domus. L’encarregada 
de rebre-ho va ser l’exalumna i 
representant de l’ONG, Sofia Li-
nares Van der Lem. A més, es va 
comptar amb la presència del re-
gidor de l’Ajuntament de Godella, 
Fernando Oliveros, i de l’Inspector 
d’Educació, Enrique Cebolla.

El projecte ApS de l’alumnat del Domus ha ajudat a l’ONG Ekalakala Niños Felices a recaptar els fons 
suficients per a construir un pou en el poblat kenià d’Ekalakala.

El col·legi Domus ajuda a una ONG a 
recaptar 10.000 euros per a la construcció 
d’un pou en un poblat de Kenya

>>> Alumnes del col·legi Domus

L’Ajuntament de Godella va ini-
ciar el mes de setembre pas-
sat, com tots els anys, la cam-
panya d’ajudes per a material 
escolar d’alumnes d’Educació 
Infantil. Els alumnes que cur-
sen Educació Infantil en els 
centres educatius sostinguts 
amb fons públics (col·legis pú-
blics i concertats) del munici-
pi de Godella es beneficiaran 
d’aquest pla d’ajudes al mate-
rial escolar. 

La Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Godella ofereix 
una subvenció de 60 euros que 
destinarà a aquells escolars de 3, 
4 i 5 anys inscrits actualment en 
el Padró Municipal d’Habitants de 
Godella, igual que el pare, mare, 
tutor o tutora, amb una antiguitat 
mínima des de la data d’inici del 
present curs escolar 2019 - 2020.

Per a rebre aquestes ajudes, 
la renda familiar anual de l’exer-
cici 2018 no podia superar uns 

mòduls socioeconòmics que es-
tan entre els 24.089 euros (per 
a famílies de dos membres) i els 
53.665 euros (per als de huit).

La regidora d’Educació, Teresa 
Bueso, explica que, a pesar que 
el termini per a presentar tota 
la documentació finalitza el 21 
d’octubre, “ja hem admés 33 sol-
licituds de les 44 rebudes. S’han 
exclòs cinc d’elles per superar la 
renda familiar, i estem pendents 
d’esmenar sis”

Godella inicia la campanya 
d’ajudes per a material 
escolar d’alumnes 
d’educació infantil

L a regidora d’Educació de 
l’Ajuntament de Godella, 
Teresa Bueso, i el regidor 

d’Urbanisme, Carles Durán, es van 
reunir el passat 4 d’octubre amb 
representants de la Generalitat 
Valenciana per a estudiar la situ-
ació del Programa Edificant en els 
centres Cervantes i El Barranquet. 

El director territorial d’Educa-
ció, Investigació, Cultura i Es-
port, Santiago Estañana, el Cap 
d’infraestructures educatives, 
Eliseo Amado, una arquitecta i 
un enginyer han sigut els inter-
locutors de la Generalitat amb 
l’equip municipal. Edificant és el 
pla de la Generalitat Valenciana 

per a la construcció, reforma i 
millora dels centres educatius 
de la Comunitat Valenciana, i 
amb el qual es pretén crear ali-
ances entre la Generalitat i els 
Ajuntaments per a agilitar els 
tràmits que permeten la posada 
en marxa de noves infraestruc-
tures educatives. 

Des de la Regidoria d’Edu-
cació, proposen tramitar amb 
més urgència les reformes en 
el col·legi Cervantes de Gode-
lla. “Ens queda pendent esme-
nar una xicoteta part de la me-
mòria. En el cas del centre El 
Barranquet, hem de modificar 
i adaptar el projecte inicial, i 

enviar-lo de nou”, afirma Teresa 
Bueso. “Ara només ens queda 
esmenar amb urgència les defi-
ciències tècniques que ens han 
plantejat per a agilitar al màxim 
el programa Edificant, i només 
quedarà pendent resoldre les 
dates, que seran entre 2020 i 
2022”, continua l’edil.

La Regidoria d’Educació de Godella 
avalua l’estat del Programa Edificant de la 
Generalitat Valenciana en el municipi

>>> CEIP El Barranquet

>>> Cartell ajudes a l’educació infantil
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Godella celebra un 9 
d’Octubre ple de música, 
esport i tradicions

G odella va celebrar el dia 
de la Comunitat Valenci-
ana amb una combina-

ció d’esport, música, tradicions 
i oci. Tota la població va gaudir 
durant dos dies de les diferents 
activitats que l’Ajuntament de 
Godella va preparar per al 9 
d’Octubre.

Els actes van començar amb 
l’actuació del Grup de Danses 
El Poblet, que va tindre lloc 
en la Plaça de l’Església el di-
marts, 8 d’octubre. 

L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, i la Regidora de Cultura 
i Joventut, Tatiana Prades es van 
animar a participar en les dan-
ses tradicionals. Gran part dels 
assistents van acompanyar als 
artistes fins a la plaça de l’Esglé-
sia, on va culminar l’actuació.

El dimecres, 9 d’Octubre, 
l’agenda va començar amb una 
demostració de pilota valenciana 
al carrer Major que va permetre 
a la ciutadania conéixer una mica 
més d’aquest esport autòcton de 

la Comunitat Valenciana gràcies 
al Club de Pilota de Godella.

Més tard, va tindre lloc una 
cercavila, que va acabar en el Te-
atre Capitoli. Prop de 500 perso-
nes es van donar cita a l’auditori 
per a delectar-se amb el concert 
que va oferir La Banda del Casi-
no Musical de Godella al costat 
del cantant Josep Aparicio ‘Apa’, 
un referent en la música tradici-
onal valenciana, que va presen-
tar el seu nou disc, “Cançons a 
banda”. 

>>> Grup de Danses El Poblet, Eva Sanchis, Alcaldessa de Godella, Tatiana Prades, regidors de cultura, Club de Pilota de Godella, La Banda del Casino Musical de Godella i el cantant Josep 
Aparicio ‘Apa’, durant els actes del 9 d’octubre 
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>>> Imatges festes Godella 2019, castell, nit d’albaes moros i cristians i mascletà >>>  Imatges festes Godella 2019, pregó, calderes, paelles populars, duta Sant Antoni i processó Verge de l’Assumpció, xarangues i festa del casino

Les festes de Godella 
es tanquen amb èxit de 
participació

L es festes de Godella es 
van tancar enguany amb 
un èxit de participació de 

tots els veïns i veïnes que van 
gaudir del 13 al 25 d’agost de 
multitud d’activitats programa-
des per la Regidoria de Festes 
de l’Ajuntament de Godella, junt 
a les diferents clavaries i penyes, 
per a eixos dies.

Així, després del pregó, que va 
donar el tret d’eixida a les fes-
tes, durant quasi 15 dies es van 
celebrar actes com el trasllat 
de Sant Antoni des de l’Ermita 
d’El Salvador fins a la casa del 
Sant, la VI Trobada de les Xa-
rangues Abiyuan d’Hondarribia i 
l’Aixequella, la gran festa brasi-
lera a càrrec de Yes Brazil, que 
va omplir els carrers de Godella 
de capoeira, batucada i samba. 
També el trasllat del Sant Anto-
ni des de la casa del Sant fins a 
l’església de Sant Bertomeu va 
congregar als veïns i veïnes de 
Godella, que van participar des-
prés de la missa Major, cantada 
pel cor Sant Bertomeu.

L’esperada processó de la 
Verge va recòrrer els carrers de 
la localitat després de la missa 
de la Verge de l’Assumpció a 
l’Església del Sant Bertomeu, 
organitzada per les seues vo-
luntàries.

La desfilada de gala de Moros 
i Cristians, en el qual enguany va 
participar el ballet Masters d’On-
tinyent va realitzar un recorregut 
per carrer Ample, el carrer d’Ar-
quebisbe Fuero, la plaça de la 
Comunitat, l’avinguda Joan Peset 
Alexandre i l’Ermita del Salvador.

La solemne processó del Sant 
Antoni, amb la banda del Casi-
no, va reunir a tota la localitat, 
que va acompanyar al Sant en la 
seua pujada a l’Ermita.

L’ambaixada de Moros i Cris-
tians es va realitzar amb una 
recreació de la conquesta del 
castell i el lliurament de la ciutat 
al capità cristià, a càrrec de l’as-
sociació Pla de Quart.

La missa a Sant Bertomeu, Sant 
Sebastià, El Salvador i El Rosari 
es va celebrar amb la participació 
dels veïns i veïnes de Godella que, 
després d’ella, van eixir al carrer 
per a participar en l.a processó del 
Crist de la Pau des de l’Ermita del 
Salvador fins a l’església del Sant 
Bertomeu, va culminar amb una 
missa a l’església de Sant Berto-
meu organitzada per la confraria 
del Crist de la Pau.

Els més xicotets també van tin-
dre el seu protagonisme amb el 
parc d’atraccions inflables que la 
Regidoria de Festes i la d’Esports 
van habilitar en la piscina d’es-

tiu, o la gran fira infantil amb di-
verses atraccions per a xiquetes 
i xiquets. A més, les penyes Tot 
per l’Aire i La Revolta van organit-
zar al costat del forn Els Paipor-
tins una vesprada en la qual els 
xiquets van cuinar pizzes amb 
l’ajuda dels organitzadors, i  es 
van convertir en xicotets pirotèc-
nics llançant una mascletà de 
globus amb la quadrilla Moltes 
Rises. “Godella, el meu circ” va 
ser l’activitat organitzada per la 
penya Golosa amb activitats per 
als més xicotets.

A més, la Nit d’Albaes, els 
sopars a preus populars de ju-
bilats, dels confrares, les tradi-
cionals paelles, el Palmito Fest, 
cercaviles, la nit de disfresses 
Interpenyes, les calderes d’arròs 
amb fesols i naps, el sopar popu-
lar de Sant Antoni, la Tardinée de 
la penya Espardenya, la Jorna-
da Custom Motera, les classes 
de zumba de la penya Pebrere-
tes, i música i ball a càrrec de 
les orquestres Twister, Bakara, 
Syberia, La Màxima la Festa Re-
member dels clavaris del Sant 
Antoni, la macrodisco Zafari par-
ty o las mascletàs de Ricardo Ca-
baller del 24 d’agost i de la festa 
de Sant Antoni, que van omplir 
els carrers de Godella de color, 
música, pólvora i festa.
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Godella pren consciència del medi ambient 
en la seua Setmana de la Mobilitat
G odella se sensibilitza i 

pren consciència del pro-
blema del medi ambient 

que existeix actualment en la 
nostra societat. Per aquest mo-
tiu, porta sumant-se a la Setma-
na Europea de la Mobilitat des 
dels seus inicis.

La contaminació, per diversos 
factors, ha arribat a uns límits 
en els quals si no es pren cons-
ciència i mesures per a paralit-
zar-la, estem perjudicant molt 
seriosament al medi ambient. 
L’emergència és tal que, segons 
l’Organització de Nacions Unides 
(ONU), la Terra serà inhabitable 
en 2050, ja que quedarà destru-
ïda pel canvi climàtic. La desapa-
rició de la capa de gel de l’Àrtic, 
l’augment de les morts per con-
taminació de l’aire a les ciutats i 
l’extensió del desert en àmplies 
regions de la Terra provocaria 
conseqüències irreversibles en el 
planeta, tal com el coneixem ara.

Aquesta investigació, realitza-
da per 250 especialistes inter-
nacionals, va postil·lar que l’úni-
ca solució per a revertir aquest 
escenari apocalíptic residiria en 
què es reduirà de forma dràstica 
l’emissió a l’atmosfera dels ga-
sos tòxics que emeten els vehi-
cles i les indústries, entre altres.

La Unió Europea (UE) és cons-
cient d’aqueixa realitat i, per 
aqueix motiu, va iniciar en 1999 
la Setmana Europea de la Mobi-
litat. Una campanya de consci-
enciació dirigida a sensibilitzar 
als ciutadans i responsables 

polítics sobre els beneficis del 
transport sostenible en la salut 
pública i en el medi ambient. 
A partir de l’any 2000 aquest 
projecte va comptar amb el su-
port de la Comissió Europea. El 
Ministeri per a la Transició Eco-
lògica, coordinador nacional de 
la Setmana de la Mobilitat, és 
l’impulsor d’aquest projecte que 
s’emmarca en les polítiques de 
canvi climàtic, economia circu-
lar i sostenibilitat local.

La setmana de la mobilitat se 
celebra cada any, del 16 al 22 
de setembre, realitzant activitats 
per a promocionar la mobilitat 
sostenible i fomentant el desen-
volupament de bones pràctiques 
i mesures permanents. El 22 
de setembre se celebra a més 
l’esdeveniment La ciutat, Sense 
cotxe!, origen d’aquesta inicia-
tiva europea, que pretén trobar 
noves solucions als problemes 
associats a l’augment del trànsit 
a les ciutats, a les quals s’ani-
ma des d’Europa al fet que pro-
moguen aquestes maneres de 
transport i al fet que invertisquen 
en noves infraestructures neces-
sàries per a això.

Una de les missions del pro-
jecte és l’intercanvi d’experi-
ències entre ajuntaments del 
continent europeu per a trobar 
noves solucions als problemes 
associats a l’augment del tràn-
sit a les ciutats. I l’Ajuntament 
de Godella és un d’ells.

Godella és una localitat molt 
sensibilitzada amb el medi am-

bient. Dins de les seues políti-
ques actuals existeixen projectes 
de sostenibilitat, tant en l’àmbit 
de l’alimentació, com referent 
a la conscienciació de la ciuta-
dania sobre canvi climàtic. Per 
aquest motiu havia de sumar-se 
a aquesta iniciativa europea, ja 
que l’Ajuntament local dona su-
port a accions relacionades amb 
la sensibilització sobre la urgèn-
cia i emergència climàtica.

L’efemèride es va celebrar en-
guany del 16 al 22 de setembre, 
i l’Ajuntament de la localitat de 
l’Horta Nord va dedicar una set-
mana a realitzar activitats dirigi-
des a la conscienciació entorn 
dels múltiples aspectes de la 
mobilitat sostenible. La setmana 
va culminar amb el dia mundi-
al sense cotxes, jornada que va 
animar als ciutadans a utilitzar 
mitjans de transport més sos-
tenibles per als seus desplaça-
ments, tals com la bicicleta, el 
patinet, o el transport públic. 
De fet, durant aquesta setmana 
l’autobús municipal oferia el ser-
vei de forma gratuïta.

Des de l’Ajuntament, s’anima 
a la ciutadania a prendre consci-
ència no solament durant la set-
mana de la mobilitat, sinó cada 
dia de l’any. La regidora de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Go-
della, Natalia Garrido, va afirmar 
que aquestes iniciatives són “fo-
namentals per a conscienciar a 
la ciutadania perquè faça un ús 
més responsable del cotxe, ja 
que hi ha alternatives de trans-

port més saludables i sosteni-
bles, tant per a les persones, 
com per al medi ambient”. “Però 
no hem de quedar-nos solament 
ací. Hem de ser conscients d’ai-
xò cada dia de l’any”, va agregar.

Els objectius principals de la 
campanya de conscienciació 
sobre la mobilitat se centren 
a promoure l’ús de formes de 
transport i de viatge alternatives 
al cotxe privat, sensibilitzar i in-
formar els ciutadans sobre l’es-
tat actual de la mobilitat a llarg 
termini a les ciutats i els riscos 
que comporta la contaminació i 
proporcionar una visió diferent 
de la ciutat gràcies a la restricció 
del trànsit motoritzat en certes 
zones de la ciutat.

El tema triat per a enguany 
per la Comissió Europea va es-
tar centrat a caminar i pedalar 
de forma segura, posant el focus 
d’atenció en dues formes de des-
plaçaments amb grans beneficis 
per a la nostra salut, el medi 
ambient i l’economia, ja que 
aquests mitjans de transport són 
més econòmics.

Godella va programar diverses 
activitats representatives de su-
port a aquesta iniciativa, seguint 
les premisses del lema “Camina 
amb nosaltres”. Així, els ciuta-
dans i ciutadanes de la localitat 
van realitzar un passeig pel cen-
tre històric de Godella, amb la 
col·laboració dels membres del 
Taller d’Història Local, que van 
exercir de guies explicant els edi-
ficis més antics i la seua història.

La ruta amb bicicleta amb re-
corregut per diferents carrers es 
va realitzar per a fomentar l’ús de 
mitjans de mobilitat més sosteni-
bles. L’Ajuntament pretén sensi-
bilitzar des del bressol, per això 
fomenta sempre activitats de 
conscienciació dirigides també 
als xiquets. És per això que una 
altra de les activitats que es va 
realitzar en la seua setmana de 
la mobilitat va ser la instal·lació 
d’un circuit de seguretat viària, 
cedit per la Direcció General de 
Trànsit (DGT), per a moure’s en 
patinet o bicicleta dins d’aquest 
parc de mobilitat sostenible.

L’Alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va afirmar estar orgullo-
sa de l’acolliment que ha tingut 
enguany la setmana de la mobili-
tat. “És important que els veïns i 
veïnes de Godella es conscienci-
en del problema mediambiental 
que tenim en el món. Crec que és 
fonamental sumar-se a aquesta 
campanya. Des de l’ajuntament 
creem mesures i projectes, com el 
tema l’alimentació sostenible, que 
ajuden i fomenten a la millora de 
la nostra salut i el nostre entorn”.

Al voltant de 2.792 ciutats 
europees, de les quals 473 van 
ser espanyoles, han participat 
enguany en aquesta iniciativa, 
presentant més de 2.500 mesu-
res permanents de sostenibilitat 
i contra el canvi climàtic.

Unes xifres significatives per 
a un tema que és una mica més 
que social. És una emergència 
mundial.

>>> Panoràmica de Godella

>>> Imatges de la Setmana de la Mobilitat a Godella
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La Regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament de Godella porta oferint 
durant tot l’exercici 2019 una 
àmplia varietat quant a l’oferta 
esportiva, i així ho continuarà 
fent durant el 2020.

Com tots els anys, les activi-
tats distribueixen entre adults, 
per als qui estan disponibles 
cursos de ioga, tennis, pàdel, 
taitxí, pilates, tai-txí, aerodance, 
funcional training Basic, gimnàs-
tica de manteniment, i defensa 
personal, i infantil, que tenen a 
la seua disposició els cursos de 
pretenis, pàdel, tennis, bàsquet, 
pilota valenciana, karate, gim-
nàstica rítmica i futbol.

Les activitats estan subvencio-
nades per l’Ajuntament de Gode-
lla, per la qual cosa s’estableixen 
preus diferents per als usuaris 

que estiguen empadronats en el 
municipi i els que no, que oscil-
len des dels 30 i els 475 euros, 
segons el curs i l’esport.

Els horaris es regeixen pel ca-
lendari escolar de Godella, així 
que s’establirà en períodes com-
presos de setembre a desembre, 
de gener a març, i d’abril a juny, 
encara que per Nadal, Falles i 
Pasqua no hi haurà activitats.

El Regidor d’Esports, Fernan-
do Oliveros, es mostra orgullós 
de l’acolliment que està tenint 
aquesta oferta esportiva, i ani-
ma a la població a continuar re-
alitzant les activitats esportives 
que ofereix l’Ajuntament.

“Cada any hi ha més gent inte-
ressada en l’esport, i els cursos 
que estem realitzant responen a 
aqueixa demanda” afirma Oliveros. 

Continua l’oferta esportiva 

El ple municipal va aprovar per unanimitat aquesta mesura 
proposada per l’equip de govern 

E l ple de l’Ajuntament de 
Godella va aprovar el pas-
sat mes de setembre per 

unanimitat que el pavelló mu-
nicipal d’esports passe a dir-se 
“Pavelló Dolors Escamilla” en 
reconeixement a la brillant tra-
jectòria d’aquest referent de 
l’esport valencià.
Els grups municipals de PS-
PV-PSOE, Compromís, Partit Po-
pular, Ciutadans i Unides Podem 
van donar suport a la moció de 
l’equip de govern de Godella per 

al canvi de nomenclatura del re-
cinte esportiu.
Eva Sanchis, alcaldessa de Go-
della, va mostrar la seua sa-
tisfacció per fer realitat que el 
pavelló passe a dir-se Dolors Es-
camilla: “Em sent especialment 
satisfeta per dur a terme aques-
ta proposta i haver arribat a un 
acord per unanimitat de tots els 
grups municipals”.
Per part seua, Fernando Oliveros, 
regidor d’Esports de Godella, va 
confirmar la realització d’un acte 

oficial en el qual s’inaugurarà 
oficialment la instal·lació amb el 
nou nom.
Dolors Escamilla, durant la seua 
trajectòria professional, va lluitar 
per l’esport femení i per visibilitzar 
els drets de les dones per a tren-
car amb els tòpics i prejudicis.
De fet, Escamilla va encapçalar 
el projecte del Dorna Godella, 
que es va convertir en un refe-
rent del bàsquet femení tant en 
l’àmbit nacional com internacio-
nal  en els anys 90.

Dolors Escamilla donarà 
nom al pavelló municipal 
de Godella

>>> Dolors Escamilla, impulsora del Dorna Godella

>>> Emilio Aguayo, triatleta de Godella

Godella, 10 setembre 2019.- 
L’Ajuntament de Godella va fe-
licitar públicament el triatleta 
local Emilio Aguayo per la seua 
victòria en l’Ironman de Wis-
consin que li ha permés adjudi-
car-se el passat mes de setem-
bre una plaça en el Mundial de 
Hawaii de 2020.

Aquest nou èxit de Aguayo 
reafirma la seua reeixida carrera, 
ja que acumula títols i subcam-
pionats d’Espanya en diferents 
distàncies i modalitats.

Fernando Oliveros, regidor 
d’Esports de l’Ajuntament de 
Godella, va felicitar a Aguayo 
pel seu assoliment en la prova 
estatunidenca que li ha permés 

guanyar-se la seua participació 
en el Mundial de Hawaii.

“És un orgull i una gran satisfac-
ció poder dir que Emilio Aguayo  
és de Godella. El seu potencial 
des de ben xicotet estava fora 
de tot dubte, però el seu afany 
per superar-se i les seues ganes 
de treballar li han portat a con-
vertir-se en un referent del triatló 
autonòmic, nacional i internacio-
nal”, va indicar el regidor.

“Emilio Aguayo és un exemple 
per a tots els esportistes de la nos-
tra localitat. No importa l’esport que 
practiquen els xiquets, l’important 
és assumir els valors de l’esport i 
posar-los en pràctica en cada oca-
sió”, va concloure Oliveros.

L’Ajuntament felicita el 
triatleta local Emilio Aguayo 
pel seu títol en Ironman de 
Wisconsin 
L'esportista de Godella participarà en el 
Mundial de Hawaii de 2020

El godellenc Miguel Ángel Sánc-
hez va aconseguir el 17 d’agost 
fer cim de la muntanya Kiliman-
jaro (Uhuru Pic), el punt més alt 
de tota Àfrica, acompanyat de 
tres joves de Bétera. “Ha sigut 
una experiència molt dura, on 
hem dormit i descansat molt 
poc, però el moment d’arribar 
al cim és una de les coses més 
gratificants de les nostres vides”, 
relaten els protagonistes.

La ruta que han dut a terme ha 
tingut una durada de 6 dies, en 
compte de 7 (que és el que es 
planifica per tots els guies d’as-
cens), ja que es trobaven amb 
forces i van poder així reduir un 
dia el descens. L’última etapa 
d’ascens al cim va començar 
a les 00.10 h del 17 d’agost, i 
es completà a les 7.15 h d’eixe 
dissabte. Els muntanyers van 
finalitzar l’aventura amb un des-
cens de més de 7 hores fins al 
campament.

Els muntanyencs es van foto-
grafiar en el cim amb les bande-
res dels seus pobles, dels quals 
confessen sentir-se orgullosos. 
“Esperem no ser els únics que 
aconsegueixen aquest repte, 
sinó ser aquells que motiven la 
participació ciutadana en aquest 
tipus d’esports.”, afirmen. 

La vida de Miguel Ángel Sánc-
hez Sada ha estat sempre lliga-
da a l’aventura. Este jove veí de 
Godella ha bussejat amb el tauró 
blanc, ha pujat a l’Aneto i ha fet 
surf envoltat de foques, però pu-
jar el Kilimanjaro va ser el repte 
més ambiciós de la seua vida.

L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, el regidor d’Esports, Fer-
nando Oliveros, i la regidora de Jo-
ventut, Tatiana Prades, van rebre 
al aventurer abans de la sea expe-
dició per lliurar-li l’escut del poble.

Miguel Ángel ja pensa en el 
seu proper repte: l’Aconcagua, 
en Argentina (6.700 metres).

D ivendres 29 de setem-
bre, el teatre Capitoli es 
va omplir per a celebrar 

la quarta Gala de l’Esport de Go-
della, un acte en el qual més d’un 
centenar d’esportistes van rebre 
un merescut reconeixement pels 
seus èxits durant l’última tempo-
rada i la seua trajectòria. L’alcal-
dessa de Godella, Eva Sanchis, 
i el regidor d’Esports, Fernando 
Oliveros, es van encarregar d’en-
tregar els trofeus i felicitar els es-
portistes i els seus clubs.
Raquel Ortells va conduir la gala 
i es va encarregar de presentar 
als homenatjats i convidar-los a 
pujar a l’escenari a recollir els 
seus trofeus. Així els clubs i es-
portistes guardonats van ser: 
Juan Carlos Mena i María Perez, 
del Club Atletisme A les nou; En-
rique García, Vicente Roca i Víc-
tor Romero, de la Penya Ciclista 
El Cantonet; Els equips aleví 

masculí, infantil i júnior feme-
ní del Club de Bàsquet l’Horta 
Godella; Els equips Benjamí A i 
Cadet B de Futbol Sala, l’equip 
júnior femení de bàsquet i el ka-
rateka Gerard Lozano, del Club 
Deportivo Sagrado Corazón, un 
dels més antics de la localitat; el 
Godella Club de Futbol, amb el 
seu equip Amateur A; Jorge Hue-
so, Marián Iranzo i Sofia Golub-
ovich, del Club Karate Kenkyo; 
l’equip aleví de natació artísti-
ca, Yustin Passat i l’equip cadet 
masculí de waterpolo, del Club 
de Natació de Godella; i Llorenç 
Martínez, del Club Pilota Valen-
ciana de Godella. 
D’altra banda, es va fer un re-
coneixement especial a Daniel 
Alvariño, del Club de Natació de 
Godella Waterpolo, pels seus 
mèrits esportius. Alvariño ha 
sigut màxim golejador del seu 
equip durant les dues últimes 

temporades en Segona Divisió, 
i va disputar amb la selecció es-
panyola la Copa Mediterrània i el 
Mundial Juvenil d’Hongria. 
A més, Miki Vukovic, mític en-
trenador de l’equip de bàsquet 
Dorna Godella en els anys 90, va 
rebre el reconeixement d’honor 
per la seua trajectòria esportiva. 
El tècnic balcànic va ser qui va 
posar a Godella en el focus mun-
dial del bàsquet en aconseguir 
dues Copes d’Europa, un Campi-
onat Mundial de Clubs, cinc Lli-
gues Espanyoles i quatre Copes 
de la Reina.
Va destacar la presència del 
president de la Federació de 
Futbol de la Comunitat Valenci-
ana, Salvador Gomar, que es va 
encarregar d’entregar el guar-
dó al Godella Club de Futbol, i 
va reconéixer estar orgullós de 
formar part d’actes d’aquesta 
naturalesa.

Miguel Ángel Sánchez fa 
cim al Kilimanjaro
L’esportista godellenc va aconseguir 
el 17 d’agost fer cim de la muntanya 
Kilimanjaro (Uhuru Pic), el punt més 
alt de tota Àfrica.

Godella reconeix a més d’un 
centenar d’esportistes en 
la IV Gala de l’Esport

>>> Miki Vukovic, entrenador del Dorna Godella, Daniel Alvariño, del Club de Natació de Godella, Salvador Gomar, 
president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Eva Sanchis, Alcaldessa de Godella i Fernando 
Oliveros, regidor d’Esports, a la IV Gala de l’Esport de Godella. >>> Miguel Ángel Sánchez al Kilimanjaro
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Joventut

E l divendres 4 d’octubre, el 
casal jove AlMatadero va 
tornar a obrir les seues 

portes, després de les vacances 
estivals, amb un correfoc jove i 
exhibicions de hip-hop i rap. L’es-
corxador ha tornat, i ho ha fet 
amb un canvi al capdavant del 
departament. Tatiana Prades, 
la nova regidora de Joventut, 
promet un gir de 180 graus en 
un casal jove que, com a prime-
ra novetat, canviarà d’horari, i 
obrirà de dimarts a divendres 
de 16 a 20 h.

El cicle d’activitats proposades 
continuarà articulant-se en torn 
a grups d’edats, però ara amb 
més diversificació. Els més me-
nuts, de 0 a 6 anys, tindran el 
‘Club menut’, un ludoespai que 
es celebrarà els dimarts i dijous 
de 16 a 20 h. Hi haurà racons 
de joc a l’aire lliure i activitats 
d’animació a la lectura, com con-
tacontes i teatrets.

En segon lloc tindrem el ‘+ q 
club’, enfocat per a xics i xiques 
de 6 a 12 anys, amb activitats i 
tallers originals sobre distintes 
temàtiques. I, per últim, el ‘Club 
jove’, per al públic a partir de 12 
anys, amb un enfoc més juvenil 
que albergarà propostes tan dis-
pars com el túnel del terror, l’es-
cape room o tallers de cuina. El 
‘+ q club’ i el ‘Club jove’ tindran 
lloc tots els divendres en horari 
de 16 a 20 h.

I el dimecres serà el dia reser-
vat per a l’estudi. El casal jove 
estarà reservat de 16 a 20 h per 
als grups de joves que hagen de 
realitzar treballs de classe, i tam-
bé per a associacions i penyes 
juvenils que necessiten d’un lloc 
per a reunir-se. Hi haurà un siste-
ma de préstec d’ordinadors por-
tàtils i WiFi.

“Després d’estudiar quines 
eren les activitats que es venien 
celebrant durant la legislatu-
ra anterior, hem tractat de fer 
una programació distinta, amb 
novetats i propostes diferents 
pensant en cada grup d’edat, 
i esperant que siguen del seu 
agrado”, ha explicat la regidora 
Tatiana Prades.

Pel que fa a la programació 
dels propers mesos, en el ‘Club 
menut’ tindrem en octubre un 
circuit d’activitats per millorar la 
psicomotricitat (dimarts 15), un 
taller de Slime (dijous 17), l’ani-
mació a la lectura amb el llibre 
‘El monstruo de los colores’ (di-
marts 22), una taller de manu-
alitats per a crear monstres (di-
jous 24), i un passa carrer per 
espantar les criatures valenci-
anes (dissabte 26). Este passa 
carrer eixirà a les 12 h des de 
la biblioteca municipal fins al 
casal jove, i en arribar hi haurà 
un esmorzar terrorífic. En no-
vembre, tornarem a treballar la 
psicomotricitat amb jocs coope-
ratius (dimarts 5), farem experi-
ments amb el lema ‘¿Qué serà 
un traumátropo?’ (dijous 7), 
hi haurà animació lectora amb 
el llibre ‘La oruga glotona’ (di-
marts 12), cuinarem ous d’eru-
ga o de drac (dijous 14), farem 
manualitats amb fulles seques 
(dimarts 19), aprendrem a fer 
joguets i crearem una caixa per 
a encestar (dijous 21), pintarem 
‘d’una altra forma’ (dimarts 26), 
i farem manualitats amb plasti-
lina casera (dijous 28).

Els xics i xiques de 6 a 12 anys 
tindran en el ‘+ q club’ una ves-
prada de jocs de taula i un cam-
pionat de futbolí (divendres 18 
d’octubre), un taller de tattoos 
i xapes (divendres 8 de novem-

bre) i un taller per aprendre a 
dissenyar samarretes (divendres 
22 de novembre).

Per últim, en el ‘Club jove’, 
els xics i xiques de més de 12 
anys podran vindre a aprendre 
a elaborar còctels terrorífics i en-
dinsar-se dins del passatge del 
terror (divendres 25 d’octubre), 
esbrinar enigmes en l’escape 
room ‘La desaparició’ per a iden-
tificar i previndre l’assetjament 
escolar i la violència de gènere 
(divendres 15 de novembre), i 
gaudir d’una nit temàtica amb 
cuina de campanya (divendres 
29 de novembre).

D’altra banda, hi ha tota una 
sèrie d’activitats previstes que 
aniran anunciant-se a través 
dels canals habituals durant els 
propers mesos: concurs d’ins-
tagramer, assessorament afec-
tiu sexual, curs de llengua de 
signes, curs de monitors d’ac-
tivitats de temps lliure, i cursos 
de reciclatge per a monitors de 
temps lliure.

L’Ajuntament de Godella posa a disposició dels 
estudiants les ajudes al transport 

L’escorxador torna a obrir les seues portes 
amb importants novetats per a totes les edats

Com cada any, les persones 
d’entre 16 i 25 anys que estudi-
en fora de Godella, tindran una 
ajuda per a viatjar més barat 
amb el metro.

El termini per presentar les 
sol·licituds va acabar el 23 de 
setembre i s’han rebut un total 
de 42, que s’estan valorant, i 
en un breu període de temps, 
es publicaran els importes que 
rebran cada una de les perso-
nes beneficiades i que després 

hauran de justificar. D’aquesta 
forma, els estudiants d’entre 
16 i 25 anys empadronats al 
municipi i que estudien fora del 
municipi durant el present curs 
acadèmic es poden beneficiar 
d’una ajuda econòmica impor-
tant per a les seues despeses 
anuals. Així la regidoria de Jo-
ventut de Godella aposta una 
vegada més per donar suport 
als més joves i que menys recur-
sos poden tindre.

>>> Cartell de les ajudes al 
transport escolar

>>> Cartell del Ludoespai

L’escola d’estiu, organitzada per 
la regidoria d’Infància i Joventut 
de l’Ajuntament de Godella, va 
reunir a 221 xiquets i xiquetes 
durant el mes de juliol en el col-
legi El Barranquet. Especialment 
destacada fou l’assistència du-
rant la primera quinzena, en què 
es cobrí el número màxim de pla-
ces, que era de 180. 

Al càrrec d’estos infants hi ha-
gué 27 joves, majoritàriament del 
municipi. Una dada molt impor-
tant per a la regidora de l’àrea, 
Tatiana Prades, que apunta que 
iniciatives com l’escola d’estiu 
no només serveixen per a que 
els més menuts gaudisquen del 
seu temps lliure i aprenguen va-
lors que no s’ensenyen a l’escola, 
sinó que contribueix, a més, a cre-
ar llocs de treball entre els joves 
de Godella.

Enguany, l’escola d’estiu tenia 
com a temàtica ‘El planeta dels 
meus somnis’ i, amb aquest lema, 
es treballaren diverses temàti-
ques. La primera setmana fou la 
de la igualtat entre xiquets i xique-
tes, que es va treballar a partir de 
contes com ‘Súper Lola’, el teatret 
dels estereotips, la gimcana dels 
oficis i un mural col·lectiu sobre les 
tasques de la llar, el gènere dels 
joguets i els esports.

En la segona setmana es va 
parlar de la diversitat, amb con-
tes com ‘La peluca de Luca’ i ‘Un 
puñado de botones’, a més de ce-
lebrar les paraolimpíades i jugar al 
‘Pasapalabra’ de la diversitat.

Seguidament, ja en el segon 
torn, els participants en esta es-
cola d’estiu aprengueren emoci-
ons: quines hi ha, què provoquen 
i com es poden gestionar. Es 
llegiren els contes ‘El monstruo 
de los colores’ i ‘Lágrimas bajo 
la cama’, es va jugar a una gim-
cana d’emocions i els menuts 

pintaren al ritme de la música i 
feren un memory.

Per últim, en la quarta setma-
na es parlà sobre el medi am-
bient i es proposaren activitats 
relacionades amb el reciclatge, 
una gimcana mediambiental, i 
tallers de guitarres i cactus amb 
material reciclat.

Però no tot fou això. També hi 
hagué temps per ballar, cantar 
i jugar, amb activitats especi-
als com les classes de dansa 
amb Vicent Gisbert Soler, un 
professor i artista multidisci-
plinar especialitzat en el camp 
de l’educació física, la dansa 
contemporània i l’expressió 
corporal. O l’actuació del mag 
Raúl Quintana, que ens va por-
tar un espectacle molt diver-
tit, impactant i, sobretot, molt 
participatiu. També tinguérem 
una pequedisco realitzada pels 
monitors i monitores de l’esco-
la d’estiu, amb la música més 
coneguda del moment. I, per 
tancar el mes, gaudírem d’una 
gran festa final amb un concert 
de ‘Ramonets’, un grup de rock 
infantil que realitza versions de 
‘Ramones’ en llengua valencia-
na i enfocades al públic infantil.

Per a la regidora Tatiana Pra-
des, la valoració no pot haver 
estat més positiva. “Un any 
més, l’escola d’estiu es consoli-
da com a alternativa a l’oci dels 
més menuts, al temps que su-
posa una possibilitat molt útil 
per a conciliar la vida familiar 
dels pares i mares que encara 
treballen durant este mes de ju-
liol”, va afirmar. “De cara a l’any 
que ve esperem que encara hi 
haja més xiquets i xiquetes que 
s’animen a vindre a passar-ho 
en gran i podem omplir no un, 
sinó tots dos torns”, va conclou-
re la regidora.

Escola d’estiu

Un total de 221 xiquets i 
xiquetes treballen valors 
com la igualtat i la diversitat 
en l’escola d’estiu

Igualtat i Desenvolupament local 

E ls beneficiaris de la ‘Dipu 
et beca 2019’ van complir 
les seues pràctiques d’es-

tiu a l’Ajuntament de Godella.
L’estiu passat, onze becaris i 

becàries van completar les se-
ues pràctiques a l’Ajuntament 
de Godella, dins del programa la 
‘Dipu et beca 2019’, després de 

ser rebuts per la regidora de Ocu-
pació i Comerç , Teresa Bueno, i 
el regidor de Personal, Fernando 
Oliveros, en el saló d’actes de 
l’Ajuntament.

Els estudiants, adjudicats en 
diferents departaments (Esports, 
AEDL, Informàtica, SEAFI, Arxiu 
Municipal, Policia Municipal, Per-

sonal, Agència Tributària, Educa-
ció, Igualtat i Comunicació), com-
pletaron la beca durant 20 hores 
setmanals als mesos de juliol i 
agost, recolzant els diferents de-
partaments, sent recompensats 
amb 500 euros mensuals..

«La Dipu te Beca» és un pro-
grama formatiu de la Diputació 

de València, al que s’adscriu 
l’Ajuntament de Godella i que 
està dirigit a estudiants d’algu-
na titulació, tant universitària 
com de Cicles Formatius de 
grau Mitjà o Superior.

Les titulacions requerides en-
guany han sigut: Grau en Treball 
Social, Grau en Telecomunicaci-

ons, Grau en Periodisme, Grau 
en Informació i Documentació, 
Grau en GAP, Grau en Relacions 
Laborals, C.F.G.S Administració 
i Finances, C.F.G.S Promoció 
d’igualtat de gènere, C.F.G.M 
Gestió Administrativa, C.F.G.S 
Desenvolupament d’Aplicacions 
multimèdia i C.F.G.S TAFAD.

>>> Beneficiaris de la «Dipu te Beca 2019» amb la concejala d’Educació, Teresa Bueso, i el Regidor d’Esports, Fernando Oliveros

Els estudiants adquereixen experiència durant les seues beques en el Consistori

Els beneficiaris de la «Dipu te Beca 2019» 
compleixen les seues pràctiques en 
l’Ajuntament de Godella

L’Associació “A cada Lluna” or-
ganitza, amb col·laboració amb 
l’Ajuntament de Godella i impar-
tit per Camí de l’Horta i Salut, un 
taller d’autodefensa per a dones.

El taller té com a objectiu fo-
mentar l’autoestima de les dones 
i dotar-los de les eines necessàri-
es per a enfrontar-se a possibles 
situacions de violència.

El taller està dirigit principal-
ment a dones adolescents i 
adultes que vulguen fomentar 
la seua autoestima a través de 
l’autodefensa, enfortir-se davant 
un enfrontament físic, conéixer 
els passos a seguir davant una 
agressió o informar-se dels con-
ceptes legals en cas de ser vícti-
ma d’algun tipus de violència. La 
defensa personal és fonamental 

per a previndre situacions peri-
lloses i per a protegir-nos d’elles, 
a través de tècniques psicològi-
ques i físiques, i d’estratègies 
col·lectives de conscienciació, 
prevenció i actuació.

El taller seguirà una metodo-
logia pràctica i teòrica, partint 
de les experiències pròpies, i de 
certs exercicis i dinàmiques, per 
a afegir la teoria necessària per 
a cada contingut.

La Regidoria d’Igualtat col·la-
bora amb l’Associació “A Cada 
Lluna” en l’organització d’aquest 
taller que tindrà lloc els diven-
dres 18 i 25 d’octubre, de 16.30 
a 20.30 hores, a la sala multiu-
sos del Pavelló de Godella. Les 
inscripcions són gratuïtes i les 
places són limitades.

Quaranta dones han sigut assassinades en el que por-
tem d’any fins el mes d’agost passat. Quaranta vícti-
mes d’aquesta gran xacra que és la violència de gène-
re. Quaranta vides arrabassades, segons l’últim balanç 
del Ministeri d’Igualtat, a les quals es va retre home-
natge divendres passat 20 de setembre, a la porta de 
l’Ajuntament de Godella.

Aquesta manifestació nocturna, convocada per l’asso-
ciació feminista A Cada Lluna, tenia com a objectiu posar 
de manifest, una vegada més, que la lluita per la igualtat 
i en contra de la violència de gènere continua sent ne-
cessària. Sota el lema #*EmergenciaFeminista, diverses 
concentracions feministes van tindre lloc de manera si-
multània en desenes de localitats de tot el país.

Des del col·lectiu A Cada Lluna afirmen que aquestes 
iniciatives són necessàries per a reivindicar que queda 
molt de camí per recórrer i que les 1.015 dones assas-
sinades des de 2003 (primer any en què es té recomp-
te) és una xifra inadmissible. 

“A Cada Lluna” organitza un 
taller d’autodefensa per a dones 

Èxit de participació en la 
manifestació feminista del 
setembre passat

>>> Cartell Manifestació feminista “La nit serà violeta”
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Obres municipals

Les millores en l’enllumenat  
de Campolivar estan pendents de 
licitació. L’Ajuntament de Godella 
està pendent d’aprovar el plec 
de condicions per a contractar 
una empresa que desenvolupe 
el projecte de millores en l’enllu-
menat de Campolivar.

Les obres per a renovar la il·lumi-
nació de la zona de Campolivar és 
part d’un projecte pel qual l’Ajun-
tament de Godella va rebre una 
subvenció de 148.500 euros per 
a la substitució i millora de l’en-
llumenat públic. Es tracta d’una 
ajuda del Fons Europeu de Desen-
volupament Regional (FEDR) de la 
Unió Europea, atorgada per l’Insti-
tut Valencià de Competitivitat Em-
presarial (IVACE).

Gràcies a aquesta subvenció se 
substituiran l’enllumenat de l’Er-
mita Nova, Acàcies, Buganvillas i 
Les Mimoses, de Campolivar, amb 
l’objectiu de cobrir les necessitats 
d’aquesta part de la localitat de 
l’Horta Nord.

El projecte de reasfaltat del 
Carrer Major de Godella ja està 
en marxa.

L’empresa adjudicatària, Pa-
vasal, iniciarà al llarg d’aquest 
mes les obres de reasfaltat del 
Carrer Major de Godella, que no 
va poder realitzar-se durant el 
mes d’agost. 

Amb un presupost de 104.000 
euros, s’estima que el termini 
d’execució per a l’adequació i as-
faltat del Carrer Major siga de no 
més d’un mes. 

A pesar que es va aprovar l’ad-
judicació del contracte el mes de 
setembre, ha estat pendent de 
realitzar-se per a evitar que difi-
culte en excés la normal circula-
ció de cotxes i vianants. 

«És una zona delicada perquè 
parlem d’una de les principals 
vies d’entrada al poble, i hem 
de tractar de realitzar l’actuació 
en una època en la qual hi haja 
la menor afluència de persones 
possibles», ha explicat el Regidor 
d’Obres, Fernando Oliveros.

Previstes les 
millores de 
l’enllumenat 
de Campolivar

El reasfaltat 
del carrer 
Major ja és 
una realitat

Les obres per a la remodelació 
de l’entrada al parc de la Devesa 
està previst que comencen du-
rant el mes d’octubre. 

La Regidoria d’Obres i Serveis 
Municipals va adjudicar durant 
el mes de setembre a l’empresa 
URBAMED INFRAESTRUCTURES 
S.L., mitjançant licitació, les 
obres de l’entrada del Parc de 
la Devesa per una quantia de 
142.649,91 euros.

Després d’elaborar els infor-
mes de valoració dels desper-
fectes i millores de la zona, 
s’han proposat diversos punts 
d’actuació. Una de les actu-
acions més destacades és la 

substitució de la porta d’accés 
mitjançant el picat i pintat del 
mur existent. 

D’altra banda, s’eliminarà la 
bassa de reg i s’establirà un 
sistema de reg enterrat. Res-
pecte al terreny, es realitzarà 
una neteja d’aquest, incloent 
la poda dels arbres i l’aporta-
ció de terra vegetal. 

A més, es milloraran les ins-
tal·lacions, col·locant una font, 
incorporant aparcabicicletes 
i desenrunant els banys exis-
tents.

Les intervencions respec-
taran sempre la fesomia del 
bosc. 

L es actuacions per a reha-
bilitar zones deficients del 
cementeri municipal, que 

es van aprovar en el ple ordinari 
del mes de setembre per unani-
mitat de tots els grups munici-
pals, ja han començat.

El projecte té com a objectiu fer 
els treballs necessaris per a la re-
paració puntual d’algunes de les 
cobertes dels pavellons de nín-
xols a l’interior del Cementeri de 

Godella, ja que s’han produït en-
fonsaments. A més, aquestes re-
paracions milloraran la salubritat 
i la seguretat, a més de l’estètica.

En les zones afectades s’ob-
serven enfonsaments de teules 
en les seues cobertes que, a 
vegades, han provocat al seu 
torn l’enfonsament de la part 
superior dels nínxols. Cal tindre 
present que aquests pavellons 
de nínxols van ser executats 

en el seu moment en obra de 
paleta, és a dir, en nínxols no 
prefabricats. En qualsevol cas, 
es tracta de deficiències no es-
tructurals ja que no s’han de-
tectat trencaments o desplaça-
ments de cairats.

El regidor d’Obres, Fernando 
Oliveros, apunta que era una 
necessitat realitzar de manera 
urgent aquest projecte, que ha 
qualificat de “sensible, ja que 

estem parlant del cementeri 
municipal”. 

“El manteniment d’aquesta 
mena de recintes és fonamental 
per al seu sosteniment i subsis-
tència en les seues funcions”, ha 
afegit l’edil.Amb aquestes mesu-
res de rehabilitació, que compta 
amb 14.600 euros de pressupost 
de crèdit extraordinari, s’aconse-
guirà millorara l’àmbit de l’actual 
recinte del Campo Santo.

Les obres per a condicionar 
l’entrada al parc de la Devesa 
comencen a l’octubre

La rehabilitació del cementeri 
municipal ja ha començat

>>> Imatges de l’estat actual del cementeri. 

>>> Plà del projecte de remodelació del Parc de la Devesa

Participació

L a mesa dels pressupostos 
participatius es va reunir el 
passat mes de setembre a 

l’Ajuntament de Godella per deci-
dir, després de la votació ciutada-
na, en quins projectes finalment 
es destinen els 40.000 € amb que 
cada any compta esta partida.

Tal i com ha informat la regidora 
de l’àrea, Natalia Garrido, es va 
acordar donar llum verda a les 
tres primeres propostes valora-
des per la ciutadania, que foren 
les següents: substituir el sòl 
protector de la zona infantil en 
el CEIP El Barranquet (que tindrà 

un cost de 8.439 €), transformar 
jardineres en bancs en el CEIP 
Cervantes (8.000 €) i informatit-
zar amb 30 tablets les aules del 
CEIP El Barranquet (9.050 €).
Estes tres propostes, que s’impo-
saren sobre la resta, tingueren 
un recolzament molt parell: 86, 

83 i 80 vots respectivament. En 
total, el cost de la seua execució 
ascendeix a 25.489 €. 
Sobre la resta del pressupost 
(14.511 €) encara no s’ha pres 
una decisió, ja que la mesa ro-
man a l’espera de la valoració 
de les obres de neteja del bar-

ranc en Campolivar, que fou la 
quarta proposta més votada. A 
tal efecte, es demanarà l’opi-
nió del tècnic municipal corres-
ponent i, després, es tornarà a 
convocar una reunió de la mesa 
per pronunciar-se sobre estos 
diners restants.

>>> Natalia Garrido, regidora de Participació Ciutadana, amb la mesa dels pressupostos participatius

La regidora de Participació Ciutadana, Natalia Garrido, va informar sobre les propostes que 
s’executaran en els col·legis públics El Barranquet i Cervantes. 

La mesa dels pressupostos participatius 
acorda tres propostes en l’àmbit educatiu 

El Casino Musical, Colònies Felines i A Cada 
Lluna es beneficien de les subvencions de 
participació ciutadana de l'Ajuntament 
La regidoria de Participació Ciuta-
dana de l'Ajuntament de Godella 
ha destinat 5.000 euros per a 
col·lectius sense ànim de lucre 
que demostren realitzar activitats 
beneficioses per als veïns i veïnes 
de la localitat.

El Casino Musical ha rebut un 
total de 2.368,45 euros per al 
seu projecte de concert a la Sala 
Iturbi del Palau de la Música amb 
motiu de la celebració del seu bi-
centenari. Per part seua, Colònies 
Felines ha rebut 1.694, 08 euros 
que destinarà a la reparació de 

la Caseta Bases de les Colònies 
Felines de Godella. L'Associació A 
Cada Lluna invertirà els 937, 47 
euros en els tallers de prevenció 
de la violència de gènere que rea-
litzarà amb l'objectiu de fomentar 
la igualtat entre homes i dones. 

Aquestes ajudes estan desti-
nades a associacions de Godella 
o altres municipis que realitzen 
les seues activitats en la locali-
tat de l'Horta, que es dediquen 
a fomentar la participació ciuta-
dana i l'associacionisme en be-
nefici de la població godellense. 

D'aquesta manera s'han definit 
els beneficiaris. 

La regidora de Participació Ciu-
tadana, Natalia Garrido, ha asse-
gurat que aquestes subvencions 
són necessàries ja que creu que 
cal ajudar les associacions que 
realitzen labors tan importants 
com les beneficiades: “Des de 
la Regidoria de Participació Ciu-
tadana volem premiar i ajudar 
aquells col·lectius que realitzen i 
fomenten activitats i desenvolu-
pen projectes que aporten bene-
ficis a la ciutadania”.>>> Natalia Garrido, regidora de Participació Ciutadana
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Seguretat Ciutadana

L a Policia Local de Godella 
se suma aquest quart tri-
mestre de l’any a dues cam-

panyes que ha posat en marxa la 
Direcció General de Trànsit (DGT) 

La Direcció General de Trànsit 
està duent a terme una cam-
panya de vigilància i control de 
distraccions al volant per a cons-
cienciar als conductors de la ne-
cessitat de mantindre la màxima 
atenció mentre s’està conduint. 

Les distraccions al volant tals 
com l’ús del mòbil, llegir o con-
testar un “WhatsApp”, ajustar 
la ràdio o encendre un cigarret, 
augmenten bastant la probabili-
tat de patir un accident, ja que 
suposa apartar la vista de la car-
retera i perjudica la concentració 
al volant.

El Regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Fernando Oliveros, recor-
da la importància d’aquest tipus 

de campanyes per a conscien-
ciar als conductors del risc que 
corren en permetre aquest tipus 
de distraccions. 

D’altra banda, la Policia Local 
de la localitat de l’Horta també 
s’ha sumat a la campanya de la 
DGT sobre el control de cinturó 
de seguretat i sistemes de reten-
ció infantil. El cinturó de segure-
tat és un element fonamental de 
la seguretat viària i la seua utilitza-

La Policia Local de 
Godella es suma a les 
campanyes de la Direcció 
General de Trànsit 

>>> Policia Local de Godella realitzant controls de trànsit

Gran acolliment 
de la IV edició 
“Curs de 
defensa 
personal per 
a dones” 
La quarta edició del curs de de-
fensa personal per a dones que 
organitza l'Ajuntament de Gode-
lla va tindre una gran participa-
ció, com ja és habitual en ante-
riors edicions. 

El curs, d'un mes de duració, 
va estar impartit per personal 
qualificat de la Policia Local i 
transmet els coneixements i les 
nocions bàsiques per a poder 
respondre de manera autòmat 
i amb garanties davant una 
agressió il·legítima.

El regidor de Seguretat Ciu-
tadana de Godella, Fernando 
Oliveros, es va mostrar molt sa-
tisfet de l'acolliment que està 
tenint aquesta iniciativa, ja que 
permet a les alumnes adquirir 
tècniques i habilitats per a una 
major autoprotecció.

“És una formació enfocada a 
previndre possibles situacions 
de violència masclista i millorar 
l'autoconfiança de les dones ja 
que els ofereix els recursos ne-
cessaris per a qualsevol àmbit 
de la seua vida quotidiana», ha 
explicat Oliveros. >>> Alumnes del  curs de defensa personal per a dones 

ció redueix a la meitat el risc de 
mort en cas d’accident.                                                                                 

Els agents de Policia Local de 
Godella comprovaran durant la 
campanya que els ocupants dels 
vehicles que circulen per carre-

tera porten correctament cordat 
el cinturó de seguretat, posant 
especial èmfasi en el fet que els 
menors vagen perfectament an-
corats en la seua cadira corres-
ponent. 

Serveis Socials

L es persones majors de 
Godella van ser les prota-
gonistes en una setmana 

que va omplir Godella d’activitats 
culturals i d’oci per a tota la famí-
lia. La Regidoria de Benestar Soci-
al de l’Ajuntament de Godella va 
organitzar una sèrie d’activitats 
per a celebrar la Setmana de les 
Persones Majors, entre les quals 
destaquen la volta a peu, una vi-
sita cultural al Puig o el tradicional 
menjar de calderetes, entre altres.

La regidora de l’àrea i alcal-

dessa de Godella, Eva Sanchis 
va destacar que “es van realitzar 
activitats esportives, musicals, 
d’oci i culturals orientades a les 
persones majors i les seues fa-
mílies”. A més, va afirmar que 
estes iniciatives són “necessàri-
es perquè els nostres majors se 
senten especials i protagonistes 
per uns dies”.

La Setmana de les Persones 
Majors es va inaugurar el dilluns 
30 de setembre, per part de 
Sanchis i el president de l’As-

Les activitats es van celebrar del 30 de setembre al 6 d’octubre

Godella s’ompli 
d’activitats en la 
seua Setmana de les 
Persones Majors

La Regidoria de Benestar Social i 
d’Ocupació de l’Ajuntament està 
realitzant un estudi demogràfic per 
a conéixer les dades de les perso-
nes majors de 70 anys que es tro-
ben vivint soles en l’actualitat. 

L’objectiu d’aquest estudi és 
conéixer de primera mà les ne-
cessitats de les persones majors 
que es troben en aquesta situa-
ció de viure a soles per a posar 
les solucions necessàries i esta-
blir plans d’ajuda a les persones 
o matrimonis que el requeris-
quen.Una de les primeres mesu-

res que s’està estudiant des de 
l’Ajuntament és crear uns llocs de 
treball específics per a fer treballs 
de suport o acompanyament de la 
gent gran. L’Alcaldessa de Gode-
lla, Eva Sanchis, va afirmar que 
són “solucions molt útils no so-
lament per a les persones que 
ho necessiten, sinó que també 
es crearà una borsa de treball 
que generarà llocs per als veïns 
i veïnes del municipi que es tro-
ben desocupats, per tant amb 
una sola mesura, ajudem dues 
famílies al mateix temps”. 

L’Ajuntament de Godella, des de 
l’àrea de Serveis Socials, ha des-
tinat un total de 58.438 euros 
en ajudes d’emergència social 
per a ajudar les famílies de la lo-
calitat des de gener a setembre 
del present any. 

Aquestes ajudes tenen com a 
objectiu garantir el dret a l’ha-
bitatge, combatre la pobresa 

energètica i l’accés universal a 
la salut. La Regidoria de Serveis 
Socials, dirigida per Eva Sanchis, 
està prenent les mesures neces-
sàries per a pal·liar la pobresa, 
tractant d’evitar talls de submi-
nistraments i donant suport a les 
famílies perquè tinguen accés a 
les ajudes públiques destinades 
a pagar l’electricitat. 

Al voltant de 200 persones 
s’han inscrit en els tallers per a 
persones adultes i de la tercera 
edat que la Regidoria de Serveis 
Socials de l’Ajuntament posa a 
la disposició de la ciutadania.

Els tallers tracten de donar 
resposta a necessitats de les 
persones amb edat avançada. 
Així, els alumnes inscrits reben 
classes de manualitats, pintura, 
musicoteràpia o risoteràpia. A 
més, entrenen la memòria en el 
Taller de Memòria i Entrenament 
Cognitiu, des d’un nivell inicial, 
mitjà o avançat. 

Els tallers esportius estan 
adaptats a l’edat de les perso-
nes inscrites i s’estableixen di-
versos grups. Activitats com el 
taitxí, la gimnàstica de manteni-
ment o la fisioteràpia amb exer-
cicis terapèutics són algunes de 
les activitats que les persones 
majors de Godella poden practi-
car enguany. 

S erveis Socials de l’Ajunta-
ment de Godella va adju-
dicar el mes d’agost pas-

sat el primer habitatge de lloguer 
social. La persona beneficiària de 
l’habitatge va signar el contracte 
el passat 9 d’agost i se li van en-
tregar les claus de la seua nova 
residència en la qual ja està vivint 
la unitat familiar.

L’Ajuntament va oferir habi-
tatges amb un preu de lloguer 
simbòlic per a ajudar les fa-
mílies del municipi amb greus 
problemes econòmics. La ba-
remació es va realitzar per una 
comissió constituïda per un 

equip tècnic del departament 
de Serveis Socials.

Una desena de famílies van 
presentar la sol·licitud per a ac-
cedir a aquests habitatges de 
lloguer social i, per aquest mo-
tiu, el Consistori ja ha iniciat la 
rehabilitació i reforma d’un altre 
habitatge per a oferir-la en els 
mateixos termes. 

A més, amb els fons d’inversió 
financerament sostenibles, s’es-
tà rehabilitant la casa propietat 
de l’Ajuntament situada al carrer 
Santíssima Trinitat (El Poblet), 
per a habilitar-la com a habitatge 
tutelat i social. 

L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va afirmar estar orgu-
llosa d’haver adjudicat el primer 
habitatge de lloguer social a Go-
della, i de totes les mesures que 
s’estan prenent en tema d’ha-
bitatge social. “Hi ha famílies 
molt necessitades i que ho estan 
passant malament. Per això, és 
una prioritat i un objectiu dur a 
terme qualsevol mesura que les 
ajude. Estem buscant habitatges 
que estiguen deshabitats i que 
els seus propietaris estiguen in-
teressats a llogar-los a l’Ajunta-
ment per a crear una borsa d’ha-
bitatges socials”

La Regidoria de Benestar 
Social i d’Ocupació dona suport 
a les persones que viuen soles

Godella inverteix 58.438 euros 
en ajudes d’emergència social

Nous tallers de 
serveis socialsAdjudicat el primer 

habitatge de lloguer 
social de Godella

Incorporacions 
en Benestar 
Social i 
d’Ocupació 
La Regidoria de Benestar Social de 
Godella ha incorporat a nous perfils 
de treball al seu equip. En els últims 
mesos s’han contractat perfils pro-
fessionals d’educació social, psico-
logia i assessorament jurídc, que 
han completat l’equip. D’aquesta 
forma el departament de Serveis 
Socials i d’Ocupació està format per 
tres treballadores socials de serveis 
socials generals, una d’elles centra-
da en l’àrea de dependència; i dos 
educadores socials, una d’elles per 
a l’Equip Específic d’Intervenció 
amb Infància i Adolescència (EEIIA). 
Completen l’equip una administra-
tiva i una auxiliar. 

El departament de Serveis So-
cials espera la incorporació a la 
fi d’any de dos psicòlegs, un per 
a serveis socials i un altre per al 
EEIIA.

>>> Imatges de la Setmana de les Persones Majors

sociació de persones jubilades, 
Enrique Pedro Navarro Aparicio. 

Durant tota una setmana els 
majors van gaudir d’activitats 
com la tradicional Volta a peu 
pels carrers del poble, la xarrada 
sobre salut de la Diputació de Va-
lència i el Consorci Hospital Ge-
neral Universitari València que, a 
més, van fer revisions mèdiques 
a les persones assistents o el so-
par de cabasset i la nit de bingo.

D’altra banda, es va progra-
mar una eixida cultural al Puig, 
que va ser tot un èxit, uns tallers 
als jardins de Vila Teresita o un 
sopar de l’associació de jubilats, 
que va comptar amb la participa-
ción de més de mig centenar de 
persones.

La Setmana de les Persones 
Majors va acabar amb el tradi-
cional dinar de calderes d’arròs 
amb fesols i naps, que va tindre 
molta participació per part de 
tota la ciutadania.
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L ’actual Pla General d’Or-
denació Urbana (PGOU) 
data de l’any 1990.

L’equip de govern de l’Ajunta-
ment de Godella pretén modificar 
El Pla General d’Ordenació Urbana 

amb la intenció d’evitar noves sen-
tències expropiatòries en un futur. 

La Regidoria d’Urbanisme 
té pendent la modificació del 
PGOU, que recull la revisió del 
sector 25-26 amb la finalitat de 

no superar les 356 habitatges i 
reduir-les a 32 per héctarea. 

Aquesta modificació no reclas-
sifica ni un metre quadrat més 
de sòl urbà o urbanitzable. Única-
ment modifica algunes determi-

nacions urbanístiques pendents 
de desenvolupar des de l’any 90.

La proposta del nou PGOU és 
urbanísticament sensible amb els 
problemes d’inundabilitat i aposta 
per sistemes urbans de drenatge 
sostenible. L’execució dels sectors 
requerirà l’execució prèvia o si-
multània de les obres necessàries 
per a evitar inundacions.

A més, fomenta la construc-
ció d’habitatges plurifamiiars a 
preus assequibles perquè els 
joves puguen viure a Godella, ja 
que preveu la promoció d’habitat-
ge públic per a lloguer social així 
com l’obligació de promoure habi-

tatges de Protecció Pública en un 
percentatge almenys del 30%.

En l’última reunió del Consell 
Sectorial d’Urbanisme i Medi 
Ambient (CUMA) el mes de se-
tembre passat,  es va aprovar 
iniciar els tràmits per a la revisió 
integral del PGOU.

D’aquesta forma després de 
que s’aprove la modificació de 
reordenació que està en trami-
tació, es preveu que la próxima 
reunió del CUMA al mes de no-
vembre serà monogràfica del Pla 
General Estructural (PGE) amb 
la finalitat d’avançar i agilitar els 
tràmits de redacció de plecs.

La Regidoria d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Godella, amb 
el seu caràcter de transparència, 
ha iniciat les converses i tràmits 
amb les diferents comissions, 
partits polítics i organitzacions 
socials de la localitat de l’Horta 
Nord per a la redacció dels plecs 
de prescripcions tècniques i jurí-
diques per a l’adjudicació de la 
redacció per al nou Pla General 
Estructural. 

Aquest nou Pla General 
s’adaptarà a la realitat actual 

de Godella i a la nova legisla-
ció urbanística valenciana. A 
més serà sostenible mediam-
bientalment i econòmicament 
i establirà les mesures neces-
sàries per a garantir que les 
actuacions urbanístiques que 
es dissenyen no implemen-
ten el capital punta evacuat 
en el límit de l’àmbit associat 
a les tempestes de període 
de retorn de 25 i 100 anys 
respecte a la situació origen. 
Amb aquest objectiu es pretén 

utilitzar sistemes urbans de 
drenatge sostenible o altres 
mesures per a mantindre els 
nivells d’escolament i filtració 
similars als de l’estat natu-
ral, tant en els espais públics 
com en els privats. D’aquesta 
forma, l’execució de les actua-
cions requerirà l’execució prè-
via o simultània de les obres 
de connexió del barranc dels 
Frares amb el Palmaret Alt o la 
solució alternativa per als pro-
blemes d’inundabilitat.

S’han rebut un total de vint-i-
set al·legacions de setanta-huit 
persones 

La Regidoria d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Godella ha co-
mençat a classificar i distribuir 
per tipus les al·legacions del 
Projecte de Reparcel·lació de 
la Unitat d’Execució número 2 
del Sector 11.

D’aquesta forma es pot esta-
blir la forma i tipus de respos-
ta segons la classe d’al·legació 
que siga i a qui vagen dirigides 

perquè la resolga la perso-
na corresponent, tant si és el 
redactor del projecte o l’arqui-
tecte. De fet la resposta de les 
al·legacions la realitzarà l’ar-
quitecte municipal, el depar-
tament jurídic de l’Ajuntament 
(TAG) i el redactor.

La reparcel·lació definitiva es 
podrà realitzar una vegada es-
tiga aprovat el Pla de Reforma 
Interior, que actualment es tro-
ba pendent del dictamen del 
Consell Jurídic Consultiu.

Urbanisme

L’equip de govern 
modifica el Pla General 
d’Ordenació Urbana 

La Regidoria d’Urbanisme inicia la consulta 
per a la contractació d’un redactor per al 
nou Pla General Estructural

Urbanisme respon a les 
al·legacions del projecte de 
reparcel·lació del Sector 11 

>>> Membres del Consell d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA)

Comunicació, Agermanament i Atenció Ciutadana

E l grup de govern de l’Ajun-
tament de Godella va re-
bre ahir al saló de plens 

a Claude Jamatti i Marc Tourelle, 
alcaldes dels pobles francesos 
agermanats, Bailly i Noisy le Roi, 
respectivament, per coordinar 
l’agenda d’activitats de cara als 
propers mesos. Els polítics esti-
gueren acompanyats de mem-
bres dels comitès d’agerma-
nament de Godella i dels dos 
municipis gals, que també parti-
ciparen de les activitats festives 
que estos dies es celebren en la 
nostra localitat.

Entre les cites marcades en 
l’agenda destaca l’exposició 
Chemin des Arts, que tindrà lloc 
en Vila Eugènia probablement 
en el mes de maig de 2020 i 
en la qual es mostrarà el treball 
de pintors, fotògrafs i escultors 
francesos.

També en l’àrea de Cultura 
està previst un viatge en juliol 
de 2020 de la banda del Casi-
no Musical a Euro Disney, amb 
motiu del seu bicentenari. Les 
localitats franceses es faran 
ressò d’este esdeveniment i 

convidaran a la seua població 
a acompanyar a la banda, que 
actuarà en la cercavila del parc 
temàtic.

D’altra banda, des de l’associ-
ació de Música de Cambra obrin 
la porta a la participació en diver-
ses masters class durant el seu 
festival. I respecte a les bibliote-
ques es vol impulsar un projecte 
d’intercanvi entre els recursos 
i les experiències d’uns i altres 
municipis.

En Esports, hi ha previst orga-
nitzar un intercanvi de bàsquet 
femení i competicions de raspall, 
pàdel, bàdminton i atletisme. En 
concret, es pretén buscar una 
ubicació idònia per promocionar 
la pilota valenciana a estos po-
bles de França.

Pel que fa a l’àrea d’Agricul-
tura, es volen crear sinèrgies 
entre els organismes valenci-
ans i francesos per transmetre 
experiències d’èxit com és el 
cas del mercat ‘De l’Horta a la 
plaça’, organitzat cada any per 
l’Ajuntament de València i la 
Diputació en la plaça de l’Ajun-
tament de València i en el qual 

participa l’Ajuntament de Gode-
lla i persones llauradores del 
nostre municipi.

Per últim, hi ha la intenció de 
posar en marxa un projecte d’in-
tercanvi en període de vacances 
per a que famílies de Godella, No-
isy le Roy i Bailly puguen conèixer 
el país veí. I també un projecte 
d’Au Pair per a que els més joves 
puguen treballar fora durant l’es-
tiu i aprendre un nou idioma.

A més, com cada any, es convi-
dà a les autoritats godellenques 
a participar dels actes tradicio-
nals dels pobles francesos, com 
són les Marchés de Noel i els Vo-
eux des Maires, tot i que en este 
últim cas la cerimònia estarà 
condicionada pel període electo-
ral francès.

Per part de l’executiva local as-
sistiren la regidora Eva Sanchis i 
els regidors Adolf Rodríguez, Ta-
tiana Prades, Carles Durán, Fer-
nando Oliveros, Teresa Bueso, 
Natalia Garrido, Antonio Segura 
i Andrés Roig. També estigueren 
presents els membres del comi-
tè d’agermanament de Godella i 
dels pobles francesos.

La Regidoria d’Atenció Ciutadana 
ha començat el procés de moder-
nització de l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana, per a oferir un millor ser-
vei a tots els veïns i veïnes de la 
localitat.Una de les mesures que 
està duent a terme és la formació 
del personal adscrit a l’oficina per 
utilitzar les plataformes informàti-
ques i així orientar i dirigir correc-

tament al ciutadà en la resolució 
del tema o problema a resoldre 
en l’administració.

Una altra de les propostes és 
convertir l’oficina en un punt 
de pagament de taxes o preus 
públics si ho sol·licita el o la 
contribuent sense necessitat 
de desplaçar-se a una oficina 
bancària.

Ràdio Godella va començar ofi-
cialment la seua temporada 
2019/20 el dia 1 d’octubre, des-
prés de la tradicional reunió de 
les més de 30 emissores de les 
províncies de València i Alacant 
que formen part de Xarxa d’Emis-
sores Municiplas Valencianes, 
que es va celebrar a la fi de se-
tembre en la seu de la Federació 
Valenciana de Municipis i Provin-
cies, i en la qual es van posar en 
comú els diferents projectes, inte-
ressos i programes a compartir.

La temporada es presenta molt 
interessant, amb la consolidació 
de diversos programes, el retorn 
d’uns altres i les noves incorpora-

cions tant de veïns de Godella com 
d’altres localitats veïnes.Un total 
de 48 programes tant de produc-
ció pròpia que compten amb al vol-
tant de 37 col·laboradors com els 
que aporten les diferents ràdios 
municipals de la XEMV, conformen 
una graella repleta de diferents es-
tils musicals i temàtiques. 

Per part seva, Ràdio Godella 
ofereix 9 programes a la XEMV 
que podran ser escoltats en les 
diferents localitats que formen 
part de la Xarxa.Són en total 91 
hores de programació setmanals 
d’informatius, esports, música i 
programes temàtics de les quals 
62 són en valencià.

L’Oficina d’Atenció Ciutadana 
es modernitza

Ràdio Godella comença la 
seua nova temporada

El grup de govern de l’Ajuntament de Godella va rebre en 
agost al saló de plens als alcaldes dels pobles francesos 
agermanats, Bailly i Noisy le Roi, per coordinar l’agenda 
d’activitats de cara als propers mesos. 

Godella rep la visita 
dels pobles francesos 
agermanats per 
participar a les festes i 
tancar nous projectes

>>> El grup de govern de l’Ajuntament de Godella durant la visita dels pobles francesos agermanats >>> Cartell informatiu sede Godella

https//sede.godella.es/
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Biblioteca

L a Biblioteca de Godella 
ha apostat enguany per la 
lectura feminista i, per a 

això, ha creat una guia per a fo-
mentar la lectura d’aquest tipus 
de literatura entre la ciutadania, 
que podrà accedir a ella d’una 
forma ràpida i senzilla. 

La literatura feminista està en 
auge. Així, aquesta iniciativa és 
una presa de consciència col-
lectiva que permet comprendre 
que el masclisme és tòxic per 
a tots. I, precisament, aquest 
aprenentatge s’aconsegueix a 
través dels llibres. 

La Regidoria de Biblioteca de 
Godella, dirigida per Tatiana Pra-
des, ha realitzat una selecció 
de llibres per a totes les veïnes 
i veïns que busquen ampliar els 
seus coneixements sobre el fe-
minisme, al mateix temps que 
gaudeixen d’una bona lectura.

 “Mujeres y poder”, de Mary 
Beard, és un dels títols triats. 

L’autora escriu sobre la impor-
tància de redefinir el concepte 
de poder. Una altra de les lectu-
res incloses en la guia és “Cómo 
ser mujer”, de Caitlin Moran, que 
es recolza en les seues experièn-
cies com a dona.

D’altra banda, clàssics com “El 
color púrpura”, d’Alice Walker, o 
“Teoria King Kong”, de Virginie 
Despentes, no falten en la col·lec-
ció. Obres íntimes i directes que 
s’han convertit en referències fe-
ministes. A més, s’inclou l’impres-
cindible “Feminismo para princi-
piantes”, de Nuria Varela. 

“La voz dormida”, de Dulce 
Chacón, i “El diario violeta de Car-
lota”, de Gemma Lienas, conviden 
a reflexionar, mentre que “Cuen-
tos de buenas noches para niñas 
rebeldes”,  d’Elena Favilli, narra 
les extraordinàries vides de cent 
dones valentes. “Dones valencia-
nes que han fet història”, de Maria 
Viu, dona protagonisme a dones 

que han deixat una petjada ines-
borrable gràcies al seu talent, es-
forç i tenacitat. 

“Lectura fàcil”, de Cristina 
Morales, és un retrat visceral, vi-
brant, combatiu i feminista de la 
societat contemporània. D’altra 
banda, els principals moviments 
feministes de l’època els mostra 
Doris Lessing en “El cuaderno 
dorado”. 

“Los hombres me explican 
cosas”, de Rebecca Solnit, i “El 
reino de las mujeres: el último 
matriarcado”, de Ricardo Coler, 
fan que el lector es plantege el 
seu propi estil de vida. 

“A la sombra de Lilith”, de Car-
men Posadas y Sophie Courge-
on, és un al·legat a favor de la 
dona, i “Cansadas”, de Nuria Va-
rela, permet al lector endinsar-se 
en una mirada feminista que 
contempla records, reportatges, 
articles, notes de viatge i conver-
ses al llarg d’una dècada. 

La regidoria de Biblioteca de 
l’Ajuntament de Godella ha llan-
çat la cinquena edició del Con-
curs de Microrelats, dotat amb 
dos premis de 350 euros, cinc 
accèssits i un reconeixement a 
les 50 millors creacions amb la 
seua publicació en format llibre. 

Les obres, que poden estar 
tant en castellà com en valen-
cià, han de tindre una extensió 
màxima de 100 paraules, sense 
comptar el títol que no podrà ex-
cedir de les 10 paraules. Pot par-
ticipar qualsevol persona major 
de 18 anys resident a Espanya i 
el termini de presentació va fina-
litzar al 4 d’octubre 

El jurat està compost per tres 
persones lligades al món de la 
cultura i de les lletres a proposta 
de l’Ajuntament de Godella. La 

decisió del jurat serà inapel·lable 
i es publicarà el dia 15 de no-
vembre, a través de la web mu-
nicipal, la Biblioteca i les xarxes 
socials. A més, es comunicarà a 
les persones guanyadores telefò-
nicament i per correu electrònic. 

Respecte als premis, se selec-
cionaran 50 relats, els autors 
dels quals rebran un diploma i un 
exemplar del llibre publicat amb 
les seues obres. El millor relat en 
valencià i el millor en castellà re-
bran un premi de 350 euros, i hi 
haurà també cinc accèssits que 
obtindran 60 euros cadascun. 

El lliurament de premis i la lec-
tura dels relats guanyadors i selec-
cionats tindrà lloc a la biblioteca 
municipal de Godella el divendres 
13 de desembre a les 19 h, en un 
acte d’entrada lliure per a tots.

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 setma-
nes, també s’ha celebrat el con-
cert del conjunt instrumental i 

l’alumant de trompeta de l’es-
cola de música, i l’audició dels 
xics i xiques de l’especialitat de 
percussió. 

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.

La Biblioteca de Godella 
celebra el ‘V Concurs de 
Microrelats 2019’ 

La Biblioteca Municipal 
incorpora nous títols a la 
seua col·lecció

La Regidoria de Biblioteca crea una guia amb els principals títols 
de la literatura feminista que servisca de pauta  per a la ciutadania

La Biblioteca aposta per 
la lectura feminista

L’escriptor Manel Joan 
i Arinyó presentarà les 
seues últimes obres
L’escriptor Manel Joan i Ari-

nyó presentarà les seues 
últimes obres el 21 de no-

vembre a la Biblioteca Munici-
pal de Godella. El poeta, que va 
començar la seua marxa l’any 
1985, realitzarà una presentació 
de les tres novel·les que ha escrit 
recentment.

La novel·la “A l’estiu el sexe som-
riu”, està farcida d’ironia, ‘socarro-
neria’ i bona dosi d’erotisme.

D’altra banda, “El cas dels 
homes tatuats”, guanyadora del 
Premi Isabel de Villena de Narra-
tiva i dels Premis Literaris Ciutat 
de València, és una novel·la ne-
gra trepidant i plena de suspens.

En “Objectiu Fidel. Cuba nua”, 
Manel Joan i Arinyó proclama ve-
ritats sobre el socialisme, el capi-
talisme, l’església, la riquesa, la 
pobresa, la prostitució i la lluita del 

poble cubà per sobreviure i prospe-
rar, digne i feliç.

Manel Joan i Arinyó és un dels 
narradors contemporanis més 
importants de la nostra literatu-
ra, amb títols a la seua esquena 

com “Contra sentit” (1994), que 
va rebre el Premi Narcís Oller, 
“Fem un trio” (2009), que va ser 
Premi Ciutat de Sagunt o “L’atzu-
cac del perdedor” (2010), que va 
obtindre el Premi Enric Valor.

>>> L’escriptor Manel Joan i Arinyó

>>> Cartell del V Concurs de Microrelats de Godella

Les vora 400 persones que 
acudiren a l’auditori del Pa-
lau de les Arts Reina Sofía 

de València es posaren en peu 
davant el magnífic espectacle 
oferit per la banda del Casino 
Musical de Godella en el con-
cert del seu bicentenari. La 
sessió va comptar amb la par-
ticipació no només dels músics 
de la banda sinó també dels 
integrants del cor del Casino i 
altres cors del municipi, i veus 
amigues com la de Josep Apa-
ricio, Apa, que protagonitzà un 
grandiós fi de festa.

La vesprada va començar, 
com no podia ser d’una altra 
manera, amb un homenatge a 
Godella. ‘Bressol d’artistes’, així 
es diu el pasdoble que va obrir 
el concert, una peça de Barto-
lomé Llorens Peset que ha estat 
composada amb motiu d’este bi-
centenari. També hi hagué una 
picada d’ull al nostre municipi 
amb el pasdoble ‘Giner-Bronc-
hú-, de Leopoldo Gomis Úbeda, 
dedicat a tots els grans pintors 
que han eixit de Godella. 

Seguidament escoltàrem ‘The 
musketeers’, l’obra d’Óscar Na-
varro inspirada en la novel·la 
d’Alexandre Dumas, i interpre-
tada amb la col·laboració de 
quatre magnífics clarinets solis-
tes: Juan Amado Alcañiz, Alejan-
dro Villanueva Cánovas, Daniel 
Belloví Navarro i Rafael Fernán-
dez Maximiano.

A la segona part del concert, 
recordàrem obres clau que han 
format part del repertori de la 
nostra banda, com ‘Capritx ita-
lià’, o ‘Les danses del príncep 
Ígor’, peça en què també parti-
cipà el cor del Casino Musical i 
altres veus amigues. Per últim, 
com a gran colofó, es va com-
memorar el centenari de l’himne 
a l’exposició de Godella amb la 
interpretació com a solista del 
cantant godellenc Josep Apari-
cio, Apa, qui va prendre el relleu 
d’Antonio Marco Concepción, 
el solista del nostre himne du-
rant els últims 50 anys, i a qui el 
president del Casino Musical, Ja-
vier Llorens, va mostrar en nom 
de tota la institució el seu reco-
neixement i admiració.

Llorens agraí a totes les perso-
nes que estan fent possible els 
actes de celebració del bicente-
nari, i especialment a aquelles 
que feren realitat un concert tan 
significatiu com el d’ahir: a la 
Generalitat Valenciana, als res-
ponsables del Palau de les arts 
reina Sofia, i a l’alcaldessa de 
Godella, Eva Sanchis. “Poques 
entitats poden presumir d’haver 
viscut 200 anys. Nosaltres som 
una d’eixes bandes bicentenà-
ries i això ha de fer-nos sentir 
encara més orgullosos de formar 
part de la família del Casino”, 
digué Javier Llorens. Per la seua 
part, la regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Godella, Tatiana 

El Palau de les Arts es rendeix al Casino 
Musical en el concert del seu bicentenari

Casino

La Banda Municipal de 
València ompli el Capitolio en 
la celebració del bicentenari 
del Casino
Un teatre Capitolio ple a ves-
sar es va rendir a la música 
de la Banda Municipal de Va-
lència que, dirigida per Rafael 
Sanz-Espert, oferí un merave-
llós concert amb motiu del bi-
centenari de la banda del Casi-
no Musical de Godella.

Dos hores d’espectacle en què 
sonaren obres com ‘La Danza de 
las Horas’, d’Amilcare Ponchielli, 
‘Groovin’ Hard’, de Don Menza, o 
‘Jazz Concert nº2’, de José Susi, 
entre d’altres. Un gran concert 
que va servir per commemorar 

els dos-cents anys de la banda 
de Godella i per retre homenatge 
a grans figures de la música que, 
durant la seua trajectòria, toca-
ren per a totes dues formacions. 

Vicente Costa, Enrique Bronc-
hú, José Doménech, Vicente 
Vivó i Vicente Granell van re-
bre, de mans del president del 
Casino, Javier Llorens, un obse-
qui en forma d’homenatge i en 
agraïment a la seua dedicació i 
professionalitat. “En un dia tan 
significatiu com hui, hem volgut 
fer un merescut reconeixement 

a aquells músics que, al llarg 
de la seua carrera, formaren 
part d’estes dos bandes i con-
tribuïren a exportar la nostra 
cultura i la nostra música molt 

més enllà d’este territori”, di-
gué Llorens.

El president va tindre també 
paraules d’agraïment per al di-
rector de la Banda Municipal de 

València, Rafael Sanz-Espert, el 
coordinador tècnic Carles Torto-
sa, i per a tots els músics que ac-
ceptaren participar d’esta invita-
ció en els actes del bicentenari.

Prades, també va intervindre en 
l’acte, tot i excusant l’absència 
de l’alcaldessa Eva Sanchis. “Hui 
és un dia en el que cal comen-
çar amb una paraula: Gràcies! 
Gràcies, al Casino Musical per 
haver-se enamorat d’este boig 
projecte d’un 200 aniversari de 
la banda del poble, per haver-vos 
deixat emportar per la il·lusió que 
planaven llargues reunions i que 
han materialitzat un calendari 
espectacular”, començà Prades.

La regidora també va agrair “a 
totes i tots els músics, per haver 
confiat en la cultura i la música, 

haver trobat en ella una afició, 
i molts de vosaltres un ofici, 
malgrat que no han estat temps 
fàcils per ser músic...”, afegí Ta-
tiana Prades, que acabà fent un 
reconeixement a la importància 
que el Casino Musical té en la 
societat godellenca: “No és la 
primera vegada que parle de la 
importància del teixit associatiu 
del nostre poble i tampoc serà 
la última ja que, a Godella, te-
nim la gran sort de comptar 
amb nombroses associacions, 
com el Casino Musical, que ex-
porteu la nostra forma d’enten-

dre la Cultura més enllà del nos-
tre terme”.

El director de la banda, Raúl 
Martín Torres, el director del cor, 
Josep R- Gil Tàrrega, la conducto-
ra de l’acte, Nerea San Félix, i la 
resta de protagonistes d’este gran 
concert, van rebre un xicotet ho-
menatge en forma de ram de flors. 
Però, sobretot, el reconeixement 
de les vora 400 persones que om-
pliren el pati de butaques significà 
el millor record que els músics i 
esta entitat es pogueren emportar 
en una fita més per guardar al lli-
bre del seu bicentenari.

>>> Banda del Casino Musical de Godella en El Palau de les Arts

>>> Banda Municipal de Valencia
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El Racó de les Associacions

Aquest article és un extracte de 
la Memòria d’aquest primer any 
de vida de l’associació, des d’oc-
tubre de 2018 fins a setembre 
de 2019, i amb ella volem donar 
a conéixer, de manera un poc 
esquemàtica, part de la nostra 
existència. L’hem anomenada 
“25 accions en clau violeta”, 
perquè són les accions que hem 
realitzat en aquest temps i que 
hem classificat en tres apartats. 

A l’apartat de Formació Inter-
na tenim les Píndoles violetes, 
bocins d’informació setmanal 
per a estimular el coneixement 
de termes feministes; el Club de 
lectura “La lletra violeta”, com a 
eina de formació i aprenentatge; 
els Tallers de cinema en femení, 
com a espai de comunicació i in-
tercanvi de vivències (hem visio-
nat les pel·lícules 50 primaveres 

i Bauhaus); hem participat a les 
Jornades feministes de la Fer-
deració Coordinadora de Muixe-
rangues realitzades el 17 de no-
vembre a Torrent i a les Jornades 
d’Agroecologia: ecofeminisme i 
sobrania alimentària organitza-
des al mes de maig a Godella.

Dins de l’apartat De l’associ-
ació al carrer, cal mencionar la 
participació dins dels actes del 
25 de novembre Dia de la Vio-
lència de Gènere organitzats 
per l’ajuntament amb L’arbre 
de la vida; el Taller de dansa: 
DanzARTE, com a expressió del 
poder interior femení; Camins 
en femení, ruta per València 
per a saber-ne més de les do-
nes que ens van precedir; el 
Mercat Solidari, com a acció so-
lidària amb les persones refugi-
ades del nostre entorn; el Dia 

de la Dona, amb una passejada 
per l’horta i Paraules violetes al 
vent, per a reivindicar aquest 
dia i col·laborar en les activitats 
del 8 de març; Teatre en feme-
ní, Dóminas, chonis y princes-
as, programat per l’ajuntament 
a proposta nostra; Presentació 
del llibre Dones valencianes 
que han fet història, de l’edito-
rial Bromera; Senderisme viole-
ta: de Godella al poblat ibèric 
del Tòs Pelat (Montcada); visi-
onat del Documental, Tigernut, 
la pàtria de les dones íntegres, 
per a prendre consciència d’al-
tres realitats.

Pel que fa a la Projecció Ex-
terior, hem fet samarretes amb 
el nostre logo, per a donar vi-
sibilitat a l’associació en tots 
els actes propis i aliens; tenim 
Facebook, com a eina funcional 

i pràctica de difusió de les nos-
tres activitats i de tots aquells 
continguts feministes esca-
ients; hem participat amb tres 
articles al BIM municipal, per 
a donar-nos a conèixer a nivell 
municipal, dins de l’espai “El 
racó de les associacions”;  for-
mem part de la Guia d’associa-
cions de dones  de la comarca 
de l’Horta Nord, amb la inclusió 
de la nostra associació en ella; 
hem participat en la V Trobada 
estatal 8M, els dies 26 i 27 de 
gener a València, per a la pre-
paració de la vaga feminista i 
de les accions a realitzar al vol-
tant del 8 de març; estem subs-
crites a Clásicas y modernas, 
associació per a la igualtat de 
génere en la cultura, per estar 
informades d’altres propostes 
a nivell estatal; hem acudit a 

la Ràdio de Godella, per a fer 
difusió de les activitats del Mer-
cat Solidari (octubre) i del Dia 
de la Dona (març); hem parti-
cipat a l’Assemblea Temàtica 
organitzada per l’ajuntament, 
amb una sèrie de propostes; 
hem participat activament en 
el Pla d’Igualtat d’oportunitats 
municipal, el dia 2 de maig en 
la presentació i el 28 de maig 
en la fase de diagnòstic; hem 
proposat a l’ajuntament la re-
tolació dels nous carrers i pla-
ces del poble amb noms de 
dones, com així han fet posant 
els noms de Les 13 Roses i Jo-
sefina Robledo; i hem acudit a 
les manifestacions del dia 8 de 
març, Dia de la Dona, i del dia 
29 de juny, Dia de l’Orgull.

Per a qualsevol informació: 
acadalluna@gmail.com

A Cada Lluna, 25 Accions en clau violeta

AFERGODELLA - Nova mostra de maquetes de trens
L’associació Ferroviària de Go-
della organitzarà entre els dies 
27 i 29 de desembre de 2019 
una mostra de maquetes de 
trens, tindrà lloc en el centre 
cultural Xicranda, en la que es 
mostrarà el treball fet durant 
tot l’any.

En la mostra es podrà vore 
una gran maqueta modular a 
escala H0 1:87 i sistema digi-

tal. Esta maqueta està ambi-
entada en paisatges de l’Horta 
valenciana i en part de l’antic 
Ferrocarril Central de Aragón, 
que circula entre Sagunt, Teruel 
i Zaragoza.

La maqueta modular està com-
posta de 25 mòduls de 90cm de 
llarg per 40cm d’ample que con-
nectats entre sí formaran una lí-
nia ferroviària en la que els trens 

circularan com en la realitat, 
amb horaris i creuaments.

Per altra part, es mostrarà al 
públic la nova maqueta d’esca-
la N 1:160 que l’Associació ha 
construït, que agradarà els més 
xicotets visitants, esta de grans 
dimensions i xicotets trens està 
decorada amb un paisatge de 
muntanyes i llacs, ambientada 
en centreeuropa.

Finalment, hi haurà una xico-
teta mostra de mòduls del nos-
tre Trenet a escala 0 (1:43), 
trens de un gran tamany i de-
talls, en la que es podran con-
templar els trens que circula-
ven per el nostre poble i que 
portaran records als més ma-
jors, que podran recordar els 
viatges en trenet a València. La 
mostra tindrà un horari de matí 

i vesprada de 10:30 a 14:00 i 
de 17:00 a 20:30 els

dies 27 i 28 de desembre i 
només de matí 10:30 a 14:00 
el dia 29 de desembre, entrada 
lliure i gratuïta. Els preguem es-
tiguen atents a més informació 
en la nostra pàgina web www.
afergodella.es o en el nostre 
canal de Facebook.

Vos esperem!

>>> Imatge de la maqueta  ambientada en un dels paisatges de l’Horta valenciana i l’antic Ferrocarril Central de Aragón

Empieza la legislatura arras-
trando problemas y generando 
nuevos. Volvemos a la normali-
dad del año, pasado el verano, 
y seguimos teniendo una serie 
de problemas que no se han so-
lucionado, y que por lo que pa-
rece tampoco se solucionarán. 
Durante el periodo estival diver-
sas zonas de nuestro municipio 
sufrieron problemas de ratas y 
cucarachas, y aun cuando los 
afectados mostraron su preocu-
pación por el problema, el mis-
mo nunca se solucionó, siendo, 
al final, los propios vecinos los 
que, mientras nuestros gober-
nantes veraneaban, tenían que 
costear de su propio bolsillo la 
eliminación de estos molestos 
visitantes.

A la vuelta del curso político, y 
nada mas empezar la legislatu-
ra, se aprueba por el gobierno 
progresista la modificación de 
la ordenanza reguladora de los 
precios de la piscina de verano, 
modificación que sólo perjudica 
a quienes con sus impuestos 
costean las instalaciones. Desde 
el Partido Popular se pedía, se 
pide y se pedirá una diferencia-
ción de precios para los vecinos 
y para los no residentes en el 
municipio. Es sólo una cuestión 
de lógica, quienes mantienen los 
servicios tienen que tener prefe-
rencia en el uso y bonificación en 
los precios, no podemos consen-
tir que los no residentes, sin cos-
tear servicio alguno, paguen el 
mismo precio que quienes desti-
nan una parte de sus impuestos 
al mantenimiento de unos servi-
cios que al final disfrutan otros.

Por último, y como cierre de 
este artículo, de estas líneas 
queremos mostrar públicamen-
te nuestro agradecimiento a dos 
valientes, quienes, sin apoyo 
institucional alguno, se han 
lanzado al ruedo para contar la 
historia de nuestro pueblo. Hace 
pocas fechas vio la luz un libro 
que cuenta la historia de unos 
de los edificios emblemáticos de 
la localidad, el teatro Capitolio, 
libro que ha tenido que ser finan-
ciado por dos jubilados de nues-
tra población, quienes de modo 
altruista, y destinando parte de 
su pensión a financiar la publica-
ción, han editado, presentado y 
regalado parte de la historia de 
Godella, y todo ello a pesar que 
las instituciones les han nega-
do “el pan y la sal”. Sirvan estas 
líneas para daros a vosotros, Fer-
nando y Juli (y todos los demás 
que desinteresadamente han 
colaborador), las gracias.

MÉS PAIS - MÉS COMPROMÍS
Lamentablement ens vegem 

abocats a unes noves eleccions 
generals. El fracàs de les nego-
ciacions entre PSOE i Unidos-Po-
demos per a formar govern ha 
causat una gran decepció en el 
conjunt de l’esquerra. El  princi-
pal responsable és Pedro Sánc-
hez, que en campanya demana-
va un govern d’esquerres per a 
frenar a la dreta i després dema-
nava a la dreta una abstenció per 
a no dependre de Podemos. Han 
sigut mesos perduts amb excu-
ses, acusacions i desconfiances 
mútues. Tampoc Pablo Iglesias, 
més preocupat per les cadires 
que pel programa, ha estat a 
l’altura del que els seus votants 
mereixen. En resum un fracàs 
col·lectiu, que pot conduir a un 
augment de l’abstenció. 
Malgrat que Sánchez necessita 
els vot del nostre diputat Joan 
Baldoví per a la investidura, el 
PSOE tan sols ha ofert bones 
paraules, però cap compromís 
seriós de reforma del sistema 
de finançament autonòmic, ni 
cap avanç en temes d’infraes-
tructures que afecten tots els 
valencians.
Compromís es presenta a es-
tes eleccions, com la única veu 
valenciana, capaç de defendre 
els interessos del País Valen-
cià a Madrid. No som, ni serem 
sucursal, ni confluència d’altres 
forces. Sabem que una part del 
nostre electorat opta en estos 
casos per partits estatals, que 
monopolicen les campanyes 
electorals i els debats en TV. 
Haurien de saber, que amb els 
vots de les passades eleccions 
europees i autonòmiques tindrí-
em entre 2 i 4 diputats en les 
Corts espanyoles, que serien 
clau per a la formació de govern. 
El vot útil esdevé en este cas inú-
til perquè ni PSOE, ni Unidos-Po-
demos han posat damunt la tau-
la la problemàtica valenciana
Per a sumar forces i fer pos-
sible un govern progressista, 
hem cercat aliances a nivell 
estatal, afins ideològicament 
però que respecten la realitat 
plurinacional d’Espanya. D’ací 
l’aposta que hem fet, per la 
coalició MES PAÍS, on a més a 
més de COMPROMIS, estaran 
presents Equo, Chunta Arago-
nesista i altres partits amb els 
quals compartim un projecte 
polític per a l’Estat, basat en la 
responsabilitat i el diàleg, ne-
cessaris per a combatre l’emer-
gència política, social, ecològi-
ca i territorial que patim.

100 días del PSOE en el grupo 
de gobierno Los comienzos de 
legislatura son siempre com-
plicados, nuevos concejales y 
concejalas, nuevas concejalí-
as… es necesario un periodo de 
adaptación. El grupo municipal 
socialista está ya a pleno rendi-
miento, aplicando nuestras polí-
ticas progresistas para mejorar 
el día a día de la ciudadanía. En 
esta línea, estamos intentando 
dar una respuesta rápida y efi-
caz, modernizando la oficina de 
atención a la ciudadanía, de ma-
nera que se puedan dirigir con 
eficacia las solicitudes recibi-
das; con la misma intención de 
resolver las incidencias cotidia-
nas, se está mejorando la briga-
da de obras. Además, seguimos 
promoviendo el acercamiento 
de policía local y protección ci-
vil a la ciudadanía con nuevos 
planes de emergencia. Los so-
cialistas apostamos por una 
educación pública, gratuita y 
de calidad, seguimos apoyan-
do a los colegios públicos, a la 
escuela de adultos y al conser-
vatorio, que este año celebra su 
10º aniversario. Además, consi-
deramos que el deporte es fun-
damental para el desarrollo de 
todas las personas, por lo que 
debe ser accesible y sobre todo 
asequible; para hacerlo posible, 
consolidamos la amplia oferta 
deportiva y mejoramos las ins-
talaciones. Un pueblo sin activi-
dad comercial es un pueblo con 
menos vida, estamos haciendo 
un esfuerzo por revitalizar los 
mercados municipales, defen-
diendo el comercio local y la 
actividad económica. Todo esto 
no sería posible sin un correc-
to funcionamiento interno del 
Ayuntamiento. Desde las conce-
jalías de Hacienda, Personal y 
Contratación, estamos hacien-
do un esfuerzo por mejorar, con 
una gestión responsable de los 
recursos, negociando la RPT 
(Relación de Puestos de Traba-
jo) y continuando con la adap-
tación a la ley de contratos.  
Nuestro compromiso con la 
protección del medio ambiente 
y la igualdad es firme, vamos a 
ampliar la recogida selectiva de 
residuos y a intentar concienci-
ar a la ciudadanía de que pode-
mos contribuir a la mejora de 
nuestro entorno y a frenar en la 
medida de lo posible el cambio 
climático; de la misma manera, 
estamos implantando planes 
de igualdad para caminar hacia 
una sociedad más respetuosa 
e igualitaria.

NO A LA VERDAD de las cuentas 
municipales del Ayuntamiento. 
El 26 de septiembre tuvo lugar la 
celebración del Pleno municipal 
y Ciudadanos solicitó una AUDI-
TORÍA INTEGRAL de las cuentas 
municipales, contratación públi-
ca, concesiones y empleado pú-
blico del Ayuntamiento de los últi-
mos doce años, desde el ejercicio 
2007 y, progresivamente, hasta 
la actualidad. Asimismo, con el 
fin de asegurar la mayor transpa-
rencia e imparcialidad en el pro-
ceso de adjudicación, solicitamos 
la colaboración de una empresa 
auditora, que trabajara junto con 
la Intervención municipal. 

Y es que la realización de una 
gestión pública transparente, de 
la que los vecinos tengan pleno 
conocimiento y sin filtros, sin da-
tos interesados que maquillen 
las actuaciones que han hecho 
que actualmente la corporación 
local esté en tal delicada situa-
ción, es la máxima bandera de 
este partido.

Sin embargo, el Gobierno com-
puesto por PSOE y COMPROMÍS, 
pese a la voluntad de máximo 
consenso por parte de Ciudada-
nos, en relación a los términos y 
condiciones de la auditoria, se 
negó a que los vecinos de Go-
della pudieran conocer cómo se 
han hecho las cosas para poder 
afrontar el presente y futuro.

Pese a la negativa del gobi-
erno, algo que no nos sorpren-
de, esperábamos que UNIDAS 
PODEMOS realizara la labor de 
fiscalización y control a la que 
se refirió cuando apoyó la for-
mación del actual gobierno hace 
apenas unos meses. Sin embar-
go, su predisposición ha sido la 
de apoyar la opacidad y, por tan-
to, VOTAR EN CONTRA de la rea-
lización de auditoria. Por eso su 
sitio en el salón de pleno está al 
lado de los que gobiernan y no 
junto a la oposición. 

Es evidente que la credibili-
dad de este partido está muy 
en entredicho, sobre todo, cu-
ando en su programa de 2015 
ponía por bandera la realización 
de una auditoría. Su voto, sien-
do un gobierno minoritario, era 
esencial y, pese a ello, ha deci-
dido fomentar el oscurantismo 
de este gobierno.  

Desde Ciudadanos, seguire-
mos trabajando porque Godella 
mejore, con la máxima humil-
dad, credibilidad y confianza que 
se nos ha sido depositada y no 
cesaremos en el empeño de que 
el gobierno dé explicaciones de 
su gestión, la actual y la pasada. 

RETRASANDO EL CAMBIO, RE-
TRASANDO LA SOLUCIÓN

El 27 de septiembre millones de 
manifestantes, la mayoría gente 
joven, exigieron la adopción in-
mediata de medidas para luchar 
contra el cambio climático demos-
trando que por fin, la sociedad, va 
alcanzando el necesario umbral 
de conciencia y hartazgo. Los con-
cejales de Godella, sin embargo, 
siguen sin ver la importancia del 
problema: el día anterior el pleno 
no respaldó una moción que de-
claraba la emergencia climática y 
establecía unas pautas de acción 
a nivel local. A diferencia de la 
derecha europea, PP y Cs actúan 
como si negar evidencias cientí-
ficas fuera parte de su ideología. 
Mientras que Compromís y PSOE 
se centraron en impedir que una 
comisión ciudadana tuviera poder 
para controlar el desarrollo de las 
medidas que el propio Ayuntami-
ento tenía que marcarse. Durante 
las pasadas negociaciones para 
la formación del gobierno local, 
costó que aceptaran destinar anu-
almente dinero para placas so-
lares (las de este año todavía no 
se han instalado) y comprobamos 
que lo que para Podem y Esquerra 
Unida constituye un problema im-
portante para Godella: el tráfico y, 
la reducción de la contaminación, 
no lo es para Compromís y PSOE, 
dispuestos a dejar pasar una le-
gislatura más sin realizar ninguna 
acción, sin peatonalizar, asfaltan-
do calles siguiendo el modelo de 
siempre, en el que lo único impor-
tante es favorecer el tránsito de 
los coches. El reciclaje y la gestión 
de residuos no se controla. No hay 
campañas de sensibilización, de 
ahorro energético en los hogares... 
Resumiendo: Nuestros concejales 
siguen sin tener la conciencia 
necesaria a nivel ecológico y me-
dioambiental pues sólo emplean 
estos términos en sus discursos 
pero no en sus acciones. Si que-
remos detener el cambio climáti-
co y sus consecuencias, esto debe 
cambiar, debemos avanzar todos 
juntos en un mismo sentido pues 
no se trata sólo de una crisis 
ecológica o energética, estamos 
también ante una crisis social y 
cultural. El ritmo de producción y 
consumo que define y fundamen-
ta la sociedad actual es la causa 
del problema. Debemos cambiar 
nuestra mentalidad, nuestros 
hábitos, nuestra realidad local... 
pero sin engaños ni hipocresías: 
mientras no cambien las políticas 
económicas que los estados y las 
legislaciones promueven, blindan 
y protegen, nada cambiará.

Partits polítics
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