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Saluda alcaldessa

InstitucionalMocions

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

Visites: dimecres de matí i vesprades a partir de les 
18 h, amb cita prèvia. Ajuntament, c/ Major, 45. Tlf: 

963 638 056

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

PSOE
Visites: amb cita prèvia. Centre Cultural Xicranda 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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PLE DEL 23 DECEMBRE, EXTRAORDINARI

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 

PLE DEL 31 D’OCTUBRE  

Moció PP sobre suport i reconeixement de la labor que realitzen 
les forces i cossos de seguretat de l’estat a Catalunya. APROVAT
Favor: PSOE, PP, Cs  Contra: Compromís, Unides Podem EU

Modificació de crèdits per transferències de ple, per a augmentar 
gratificacions i productivitats APROVAT
Favor: Compromís, PSOE i Unides Podem EU   Abstencions: PP, Cs

Canvi de denominació partida de despesa. APROVAT
Favor: Compromís, PSOE, Cs Abstencions: PP, Unides Podem EU

Adhesió a la central de contractació de la femp. APROVAT 
Favor: Unanimitat 

Despatx extraordinari. Modificació competències de comissions 
informatives. APROVAT Favor: Unanimitat 

Aprovació conveni del consorci del consell de l’horta de valencia i 
l’adhesió del municipi al mateix.  APROVAT
Favor: Unanimitat 

Adhesió a la xarxa valenciana pel benestar dels animals de 
companyia de la Comunitat Valenciana.  APROVAT
Favor: Unanimitat 

Defensa de les llibertats educatives consagrades en la Constitució. 
APROVAT Favor: Unanimitat 

Declaració del 25 de novembre com a dia internacional per 
l’eliminació de la violencia contra les dones. APROVAT
Favor: Unanimitat 

Sotmetiment a tràmit de participació pública i consultes de la versió 
preliminar de la modificació del PGOU. REBUTJADA. 
Favor: Compromís, PSOE  Contra: PP, Cs, Unides Podem EU

Conveni d’adhesió de Ajuntament de Godella sistema d’adquisició 
centralitzada de l’excma. Diputació provincial de valència. APROVAT 
Favor: Unanimitat

Sol·licitud partió i millora geomètrica de la línia de godella. Aprovat
Favor: Compromís, PSOE, PP,  Cs Abstencions: Unides Podem EU

Comencem un nou any. Arrere deixem el 
2019, amb els seus últims dies festius i en-
tranyables del Nadal, i donem la benvinguda 
a un any carregat de projectes nous per a mi-
llorar la vida del nostre poble. 

Per descomptat, des de l’Ajuntament continu-
arem donant suport a la sostenibilitat en tots el 
seu àmbits, amb el desenvolupament d’accions 
que milloren la vida de les persones. Així, l’agroe-
cologia continuarà sent un pilar i un dels nostres 
objectius fonamentals per a l’any que comença 
serà consolidar el Mercat de Venda Directa, fer 
costat als agricultors i defensar l’horta, que tant 
ens ofereix. Realitzarem avanços en aquest àm-
bit, donant-nos suport sempre en la persones i 
associacions que es dediquen a això professio-
nalment que, al final, són els qui millor coneixen 
les seues necessitats i particularitats.Així mateix, 
donarem suport al comerç local, promocionant-lo 
i oferint als comerciants les eines que necessiten 
per al seu progrés.
D’altra banda continuarem avançant en els 
plans que frenen el canvi climàtic, que és el gran 
repte d’aquest segle. Prestarem especial aten-
ció a les energies renovables i a construir un 
poble més sostenible, amb pràctiques saluda-
bles i ecològiques en educació, medi ambient, 
agricultura i urbanisme. L’educació continua sent 
un dels temes fonamentals d’aquest govern, i con-

tinuarem defensant, a través de plans i iniciatives, 
una educació inclusiva, accessible i de qualitat 
que defense els valors d’igualtat i diversitat. 
Continuarem avançant en matèria de benestar 
social, amb la creació d’habitatges socials, plans 
d’ocupació i ocupació, acompanyament a perso-
nes majors i formació d’equips de serveis socials.
Enguany posarem especial èmfasi a erradicar 
la violència de gènere i fomentar la igualtat, 
amb el desenvolupament d’un pla d’igualtat efi-
caç, i d’iniciatives que la fomenten.Creiem que 
la cultura caracteritza al seu poble, per això a 
Godella apostem per una cultura de qualitat i 
continuarem programant activitats culturals per 
a tota la família i gustos. Godella també és festa 
i tradició, i tenim per davant un any de jornades 
festives, commemoracions i dates assenyalades 
en les quals celebrarem junts les nostres festes 
tradicionals. 
Fomentarem el turisme, ja que creiem que Go-
della té coses interessants que oferir als nostres 
visitants. 
Volem un poble més just, més solidari, i més 
unit. I per a això, us necessitem a tots.

Aprovació limit màxim de despesa no financera presupost 
2020. APROVAT
Favor: Compromís, PSOE Contra: PP, Cs, Abstencions: Unides Podem EU

Aprovació pressupost i plantilla 2020 i introduccions en RPT.
APROVAT
Favor: Compromís, PSOE Contra: PP, Cs, Abstencions: Unides Podem EU

Aprovació ajudes socials 2018. APROVAT
Favor: Compromís, PSOE Unides Podem EU   Abstencions:  PP, Cs,

Estudi detall 1/19 attikos real estate slu. APROVAT
Favor: Compromís, PSOE PP, Cs,  Contra: Unides Podem EU

PLE DEL 30 DE GENER
Aprovació pla territorial municipal d’inundacions. APROVAT 
Favor: Unanimitat 

Aprovació pla territorial municipal d’emergències. APROVAT
Favor: Unanimitat 

PLE DEL 28 DE NOVEMBRE

Pin parental. APROVAT
Favor: Compromís, PSOE, unides podem EU Contra: PP Abstencions: Cs

Defensa del manteniment de les oficines del registre civil. APROVAT 
Favor: Unanimitat

Declaració d’emergència climàtica. APROVAT
Favor: Compromís, PSOE, PP, Cs Abstencions: Unides podem EU

Nomenament membres CUMA 2020-2023. RETIRAT
Despatx extraordinari.  Caducitat expedient resolució PAI sector 
31-32. APROVAT
Favor: Compromís, PSOE, PP, Cs Abstencions: Unides podem EU

Despatx extraordinari. Adhesió al IV Pla de Salut 2016 -2020 de la 
Comunitat Valenciana. APROVAT Favor: unanimitat
Despatx extraordinari. Proposada sol·licitud declaració festa 
d’interés turístic Castell focs artificials 24 d’agost. APROVAT 
Favor: unanimitat
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E l Consell Agrari de Gode-
lla va celebrar el passat 
novembre una reunió 

extraordinària per a informar del 
Pla de Desenvolupament Agrari 
(PDA) i del Pla d’Acció Territori-
al (PAT), que impulsen diferents 
iniciatives que ajuden a protegir 
i revitalitzar l’horta. 

Fruit de tots dos plans es va 
crear el Consell de l’Horta en el 
qual estan presents la Genera-
litat Valenciana, la Diputació de 
València, l’Ajuntament de Valèn-
cia i la resta de municipis que 
s’adherisquen. Aquest Consell té 
competències en matèria d’agri-
cultura i s’encarrega de garantir 
la pervivència i promoure la dina-
mització de les activitats agràri-
es en l’horta. 

Entre els objectius principals 
del Consell es troben la gestió 
dels recursos, el foment dels 
productes de l’horta, la forma-
ció professional agrària, l’impuls 
de la investigació o el control de 
les infraestructures annexes a 

l’horta, i la guarderia rural entre 
altres. 

L’Alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va estudiar durant els úl-
tims mesos, al costat del Consell 
Agrari, l’adhesió de la localitat al 
Consell de l’Horta posat que, en 
paraules de la primera edil, és 
“una iniciativa que no sols millora 
la qualitat de les persones que vi-
uen del camp, sinó que protegeix 
les seues activitats econòmiques 
i el propi entorn” 

Sanchis, que també dirigeix la 
Regidoria d’Agricultura, va con-
vocar aquesta reunió per a infor-
mar el Consell Agrari del Pla de 
Desenvolupament Agrari. “S’es-
tan prenent decisions i nosaltres 
hem de ser ací”, va indicar l’al-
caldessa. 

El Secretari Accidental del Con-
sell de l’Horta, Miquel Jordá, va 
explicar en la reunió les princi-
pals característiques d’un pla 
que té com a finalitat millorar les 
rendes de les persones i empre-
ses que es dediquen a l’agricul-

tura, així com garantir la seua 
rendibilitat i la supervivència de 
l’horta valenciana. 

D’altra banda, Rosa Pardo, Di-
rectora General d’Ordenació del 
territori, urbanisme, i paisatge 
de la Conselleria d’Habitatge i 
Obres públiques, va introduir el 
tema del Pla d’Acció Territorial 
(PAT), que regula aspectes re-
lacionats amb l’ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge 
de l’Horta de València, sistemes 
d’assentaments i la definició 
dels usos i activitats que es pu-
guen implantar, mentre garan-
teix la pervivència de l’horta i la 
protegeix enfront de l’especula-
ció urbanística. 

El Consell Agrari de Godella va 
decidir adherir-se al Consell i en 
les seues pròximes reunions tria-
rà qui serà la persona que repre-
sente als llauradors del municipi 
en el Consell de l’Horta, que no 
necessàriament ha de ser un po-
lític, perquè es puga ratificar en 
sessió plenària.

Al voltant de seixanta persones de 
diferents organitzacions, ONGs i 
fundacions es van reunir novem-
bre passat en el Centre d’Art Villa 
Eugenia de Godella per a assistir 
al seminari “Agroecologia i Com-
pra Pública Alimentària. Una opor-
tunitat per als nostres municipis”.

L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, i Josep Pérez, Cap de 
Secció de la Regidoria d’Agricul-
tura, Horta, i Pobles de Valèn-
cia, van obrir la jornada reivin-
dicant la necessitat d’iniciatives 
d’aquestes característiques, que 
van qualificar de “molt positives”. 

“Des de les institucions hem de 
potenciar la producció de pro-
ximitat, realitzant i supervisant 
l’alimentació en les nostres loca-
litats, corporacions i entitats”, va 
explicar la primera edil.

Carles Soler, de Menjadors Eco-
lògics, va oferir un taller sobre la 
consideració de criteris socials 
i ambientals en contractes de 
serveis i subministraments mu-
nicipals, dirigit a personal tècnic 
responsable de la compra pública 
municipal, i va explicar les seues 
experiències com a responsable 
del projecte la Cuina Climàtica de 

Godella. Més tard, Pablo Alconc-
hel, de la Plataforma Menjadors 
Escolars d’Aragó, i Roberta Mi-
gliarini i Alessandra Bircolotti, de 
Menjadors Escolars de Perusa 
(Itàlia), van intercanviar les seues 
vivències i casos d’èxit.

Per part seua, Susanna Ferran-
do, agricultora ecològica de Cami 
de l’Horta de Godella, va com-
partir la seua experiència amb el 
menjador del col·legi Pare Catalá 
de València.

Després del menjar, van tindre 
lloc espais de treball per grups 
per a tractar els temes del pro-

cés de compra alimentària i els 
models d’avaluació, així com la 
connexió amb la mitjana i xicoteta 
producció. Per a finalitzar, va ha-
ver-hi una posada en comú entre 
el personal tècnic dels diferents 
projectes que estan ja funcio-
nant o que seran una realitat en 
un breu espai de temps.

Finalment, el dissabte, 14 de 
novembre, els assistents al se-
minari van visitar l’horta, amb 
els projectes agroecològics de 
Godella, així com el mercat de 
productors ecològics, un dels 
mercats no sedentaris amb més 

recorregut de la Xarxa de Ciutats 
per l’Agroecologia.

Aquest esdeveniment va servir 
perquè els representants dels 
municipis compartiren formació i 
aprenentatge de models estatals 
i internacionals, i va comptar amb 
la col·laboració d’organitzacions 
com CERAI, Fundació Entretan-
tos, Secretaria tècnica de Xarxa 
de Ciutats per l’Agroecologia, i 
Justícia Alimentària del País Va-
lencià, que van intercanviar noves 
idees i propostes que serviran per 
a posar en pràctica en el seu àm-
bit geogràfic d’actuació.

El Consell Agrari de Godella tracta el Pla 
de Desenvolupament Agrari en una sessió 
extraordinària

Agricultura

>>> Rosa Pardo i Miquel Jordá durant la reunió del Consell Agrari.

Més de mig centenar de persones assisteixen a Godella al seminari 
d’Agroecologia i Compra Pública Alimentària

>>> L’alcaldessa Eva Sanchis i Josep Pérez en el Seminari d’Agroecologia i Compra Pública Alimentaria. 
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Agricultura

Godella va participar el mes de 
novembre passat en la tercera 
trobada anual de la Xarxa de Ciu-
tats Per l’Agroecologia, el tema 
de la qual va ser “Alimentació 
local i sostenible, sana per a les 
persones i el territori”.

Mónica Rubio, tècnica d’agri-
cultura de l’Ajuntament de Go-
della, va debatre en aquesta 
trobada amb els responsables 
i representants d’altres quinze 
municipis sobre la importància 

de l’alimentació sostenible en la 
salut i l’estructuració del territori.   

Durant la trobada, que va du-
rar tres dies, es van intercanvi-
ar experiències i opinions sobre 
l’alimentació local i sostenible, i 
es va plantejar la necessitat d’in-
cloure polítiques alimentàries en 
l’agenda política estatal. 

“És necessari que promo-
guem accions des de les ad-
ministracions públiques. Cal 
establir propostes que són ne-

cessàries per a l’agroecologia, 
i els agents socials i els orga-
nismes públics hem de ser res-
ponsables amb aqueixes políti-
ques”, va explicar Rubio.

D’altra banda, durant el con-
clave, la Xarxa de Ciutats Per 
l’Agroecologia va celebrar la 
seua Assemblea General en 
la qual, a més de triar la seua 
nova Junta Directiva, es va 
aprovar el pla de treball anual 
per a l’any 2020. 

Els assistents van intercanvi-
ar experiències, i van debatre 
sobre el desenvolupament de 
la campanya “Salut i Dret a l’Ali-
mentació” per a l’any vinent, i la 
incorporació de noves ciutats i 
municipis a la Xarxa.

Els representants de la Xar-
xa van assegurar que “l’àmplia 
pluralitat d’opcions polítiques 
representades en la Xarxa la 
situa en bona posició sobre 
aquest tema”.

Godella participa en la tercera 
trobada anual de la Xarxa de 
Ciutats Per l’Agroecologia

Godella posa 
en marxa 
l'activitat 
Vermut al 
Mercat

Godella va posar en marxa al de-
sembre l’activitat Vermut al Mer-
cat, amb preus assequibles i acti-
vitats per a tota la família.

El Mercat de Venda Directa 
de Godella s’omplirà d’activitats 
els primers dissabtes de cada 
mes amb l’activitat “Vermut al 
Mercat”, on es podran degustar 
aperitius elaborats amb produc-
tes del Mercat, de temporada, 
sostenibles i de proximitat a 
preus assequibles.

La iniciativa va arrancar al de-
sembre amb un taller de cons-
trucció de guitarres amb mate-
rial reciclat. A més, l’associació 
“Per l’Horta” va presentar el seu 
calendari “Fem horta possible”, 
mentre que els assistents van 
gaudir del concert que va oferir el 
grup de música Méter Manorara.

El segon Vermut al Mercat va 
tindre lloc el dia 4 de gener, i 
els veïns i veïnes de Godella van 
gaudir de Cucalola, un especta-
cle participatiu en codi Clown i 
Eco-Lògic, que reflexiona sobre 
el respecte al medi ambient i la 
naturalesa i que forma part de la 
Campanya per a la transició eco-
lògica denominada “Stop Plàs-
tics”. A més, es va realitzar un ta-
ller participatiu on els assistents 
van comprovar com d’integrats 
estan els plàstics en les nostres 
vides i fins i tot en els nostres cos-
sos i les conseqüències d’ús.

El dia 1 de febrer la cita va vin-
dre acompanyada d’un taller de 
receptes saludables i així, els pri-
mers dissabtes de cada mes, es 
desenvoluparan activitats relaci-
onades amb alimentació sosteni-
ble i productes de proximitat.

Godella es preocupa per l’agroecologia en la sessió “Claus 
per a comercialitzar amb èxit els productes agroalimentaris”
L’Ajuntament de Godella va or-
ganitzar el mes de novembre 
passat, al costat del Servei de 
Transferència de Tecnologia 
de la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emer-
gència Climàtica i Transició Eco-
lògica, la sessió formativa “Claus 
per a comercialitzar amb èxit els 
productes agroalimentaris”, en 

la qual els assistents van inter-
canviar experiències sobre el 
sector agroalimentari.

Els ponents Hortaviva de Meli-
ana, Saifresc de Alcàsser y Man-
zanas Espéridas, del Rincón de 
Ademuz, van exposar en una tau-
la redona les seues experiències 
com a elaboradors i comercialit-
zadors de productes. A més, van 

abordar diferents línies de produc-
tes i serveis agroalimentaris com 
els xicotets transformats, l’agrotu-
risme, la gastronomia, els produc-
tes artesans o els ecològics, pres-
tant especial atenció als productes 
locals i als canals curts de comer-
cialització i de venda directa. Els 
emprenedors van aportar idees 
per a donar un valor afegit i dife-

renciat als productes, la qual cosa 
generarà una major rendibilitat per 
al productor i comercialitzador. 

D’altra banda, es va debatre la 
necessitat de potenciar el comerç 
local i afavorir els valors de proxi-
mitat, socials, mediambientals, 
naturals, ecològics, de turisme ru-
ral, saludables i gastronòmics que 
la societat actualment demanda.

>>> Els assistents a la tercera trobada anual de la Xarxa de Ciutats Per l’Agroecologia

>>> Vermut al Mercat
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Cultura

E l mes de desembre pas-
sat es va inaugurar en el 
centre d’art Villa Eugenia 

l’exposició conjunta Espai Propi, 
una de les mostres més espera-
des i representatives del munici-
pi de Godella.

L’exposició, que va estar oberta 
fins al 26 de gener, va comptar en 
aquesta edició amb la participa-
ció de vint-i-cinc artistes de dife-
rents disciplines però entre les 
quals va predominar, com sem-
pre, la pintura.

La regidora de Cultura, Tatia-
na Prades, es va mostrar orgu-
llosa de l’acolliment que té cada 

any Espai Propi. “A Godella hi ha 
molts artistes consolidats, però 
també molts joves emergents 
que ací sempre tindran un buit”

“Espai Propi no és només una 
exposició de pintura. És una 
constant en el nostre municipi. 
Es tracta d’una exposició interge-
neracional d’artistes relacionats 
d’alguna manera amb Godella, 
que mescla estils i tècniques di-
ferents i diferents maneres de 
veure la mateixa realitat. Això re-
flecteix la vivor del nostre poble”

L’Alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va destacar l’èxit que 
la mostra té tots els anys. “Es-

pai Propi s’ha consolidat com 
un espai de creació per als joves 
artistes que aposta per l’art i la 
cultura. Disciplines com la pintu-
ra, l’escultura i les arts plàstiques 
conviuen durant un mes en una 
mostra que plena de color les ves-
pres de les festes nadalenques, 
i reflecteix la nostra societat i el 
seu enorme potencial artístic”, va 
concloure la primera edil.

L’organitzador de l’exposició, 
Josep Ferriol, va agrair a l’Ajunta-
ment de Godella i a la Regidoria 
de Cultura la seua col·laboració i 
suport en l’organització d’aques-
ta mostra que cada any acull 

“més artistes joves amb gran ni-
vell artístic”

Els artistes José Vergara, Ma-
nuel Silvestre, Orts, Rosa Satorre, 
Luis Pérez Boullosa, Alfredo Par-
dillo, Fuensanta Niñirola, Xavier 
Monsalvatje, Encarna Monteagu-
do, MacDiego, Bàrbara Martínez 
Biot, Luis Marco, Juan Lluna, Ger-
mà Lloris, Giner Godella, Giner 
Bueno, Carlos Giner, Jonay Co-
gollos, Cristina Ghetti, Marià Gar-
rañana, Carrasco López, Josep 
Ferriol, Vicente Castillo, Francisco 
Alonso “Kiko” i Raquel Aguilar van 
participar en una edició de Espai 
Propi més consolidada que mai.

Homenatge a Juan Luna

Coincidint amb la mostra, Go-
della va rebre la notícia de la pèr-
dua de l’artista Juan Luna, que va 
participar en l’exposició amb la 
seua pintura “Rincón de Chelva”. 

La Regidora de Cultura, Tati-
ana Prades, es va mostrar molt 
afectada i va expressar que “des 
de l’Ajuntament de Godella la-
mentem profundament la seua 
pèrdua, ja que Juan sempre ha 
sigut un referent per a moltes 
generacions, un gran artista 
que sempre ens acompanyarà 
amb la seua obra”.

S’inaugura Espai Propi en Villa Eugenia 

>>> Assistents a l’inauguració de l’exposició Espai Propi
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>>> Clausura Catatumba

El cinema-concert de Muno Na 
Baka va tancar el teló de Cata-
cumba Film Festival en una ceri-
mònia celebrada al Teatre Ca-
pitolio de Godella en la qual es 
va donar a conéixer el palmarés 
de la seua dissetena edició. El 
jurat, compost per Teresa Juan, 
Paula E. Ramos, Cristina Llame-
do i Cristina Bonora [Melibeas], 
va decidir atorgar el Fetus d’Or 
al millor curtmetratge a Sagrada 
família (2019), de la directora 
portuguesa Margarida Lucas. 

Per part seua, els assistents a 
les projeccions van atorgar el Fe-
tus d’Or del públic a la cinta fran-
cesa Les Poux (2019), de Marc 
Lahore. El premi Nina Trencada al 
curtmetratge més entranyable va 
recaure en Tu último día en la tier-
ra (2019) de Marc Martínez Gon-
zález. Per part seua, Els 7 Llums 
(2019) d’Alberto Evangelio Ramos 
va ser guardonat amb el Premi 
València Cinema al millor curt-
metratge valencià, mentre que la 
producció franc-belga Sous le car-
tilage des côtes (2018) de Bruno 
Tondeur es feia amb el premi al 
millor curtmetratge d’animació. 

Catacumba Film Festival, que 
compta amb el suport de la Regi-
doria de Cultura de l’Ajuntament 
de Godella i la Filmoteca Valenci-
ana, reparteix 2.500 euros en pre-
mis, a més de les seues peculiars 
estatuetes, els Fetus d’Or i la Nina 
Trencada, que en cada edició són 
confeccionades per un artista dife-
rent, en aquesta ocasió, per l’artis-
ta urbà Llueix. Més de mil curtme-
tratges de 76 nacionalitats es van 
presentar al festival de curtmetrat-
ges de Catacumba, dels quals 24 
han sigut projectats en la secció 
oficial del festival, que a més va 
obrir la seua programació a secci-
ons dedicades al cinema valencià, 
al stop-motion i al públic infantil, 
amb la projecció de la pel·lícula 
d’animació japonesa El meu veí 
Totoro, de Hayao Miyazaki. 

Els Chewbacca´s van posar 
la guinda musical del festival 
amb la presentació del seu últim 
disc The Return from Echo Lake. 
L’edició 2019 de Catacumba va 
comptar també amb la presèn-
cia de la directora canadenca 
Grace Wang que estrenava el 
seu curtmetratge Uncertainty.

El festival de cinema Catacumba 
tanca la seua 17ª edició
Sagrada família i Les Poux, premis del jurat i del públic en el festival godellenc

E l mes de gener passat 
es va inaugurar en Villa 
Eugenia l’exposició de 

fotografia digital que promou la 
Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de Godella.

La mostra, que va estar oberta 
fins al 30 de gener, es va com-
pondre de les catorze fotografies 
guanyadores del concurs de fo-
tografia digital “Coneix Godella”, 
que formen part del calendari 
municipal de 2020.

El primer premi va recaure a 
Pau Borredà Ricart amb la seua 
obra L’Horta, que és la portada 
del calendari, mentre que Fer-

nando Galindo Llorens, amb el 
seu Llum de tardor a la séquia 
es va emportar el segon premi 
que il·lustra la contraportada. 

La resta de fotografies selec-
cionades van ser Formas, de Vi-
cente Arastell Bueno, Amanecer 
en el molino, de Ricardo Llorens 
Caballer, Mascletà, de Cristina 
Tormo Soriano, Soledad, de Vi-
cente Arastell Bueno, Homenaje, 
de Óscar Emilio Barrera Tévar, 
Sin título (2 obras), de Antonio 
Anguís Montes, Cultura del es-
fuerzo, de Sergio Calabuig Do-
mench, Assajant, Mirades des 
de l’horta i Danses, de César 

Oltra Sanjuan, L’escala del Boïls, 
de Pau Borredá Ricart.

La regidora de Cultura, Tatia-
na Prades, es va mostrar molt 
orgullosa del treball realitzat, i 
del resultat final, encara que va 
animar a la gent a fet que parti-
cipe més en aquesta mena d’ini-
ciatives. “Creiem que és un pro-
jecte molt bonic, que potencia la 
participació ciutadana i la seua 
vinculació amb Godella, a la qual 
donen a conéixer mitjançant les 
seues instantànies. Els treballs 
són realment bons, i ha sigut 
molt difícil seleccionar als gua-
nyadors”, va concloure Prades.

L’exposició “Coneix 
Godella” es va realitzar 
durant el mes de gener

>>>  Els guanyadors de Coneix Godella, Pau Borredà i Fernando Galindo
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G odella va presentar al 
gener la nova edició del 
festival d’art i cultura 

urbana, Godejam Grafiti, que se 
celebrarà el mes vinent de maig. 

Elrond, Xemayo, Keoni, Krome2, 
Mawe, Sink, Groller, Danklabara, 
Nauni, Nemo LKA, Kaser, Lezzart 
o Malakkai són alguns dels artis-
tes confirmats a participar en la 
que és ja la cinquena edició d’un 
festival que s’ha convertit en un 
referent de la cultura i l’art urbà.

Godejam, que complirà al maig 
cinc anys, ha congregat en el mu-
nicipi a grans noms d’aquesta 
disciplina urbana, que utilitzen el 

grafiti com a expressió artística, a 
ritme de hip-hop i break danse.

La iniciativa, que va nàixer de la 
mà de Xema González amb l’ob-
jectiu de descontextualizar l’art i 
portar-lo al carrer per a acostar-lo 
a la gent jove, dona visibilitat a 
aquesta mena d’expressions ar-
tístiques menys convencionals 
però de gran valor estètic. 

“València en Grafitis”
A més de Godejam, es va pre-

sentar el llibre “València en Grafi-
tis”, de Diego López Giménez.

L’obra recull alguns dels noms 
més representatius del grafiti i art 

urbà i recopila els esdeveniments 
més importants d’aquesta discipli-
na artística, entre els quals es tro-
ba el festival de cultura urbana de 
Godella, Godejam.

L’ autor es va mostrar satisfet 
del treball realitzat. “L’art urbà 
està cada vegada més estés. El 
públic consumeix art no sols en 
els museus i galeries, sinó que 
vol consumir-ho al carrer. Com la 
música urbana. Són disciplines 
cada vegada més populars, i el 
grafiti s’ha convertit en un ele-
ment expressiu i artístic amb 
cada vegada més seguidors”, va 
comentar López.

Godella va presentar 
la nova edició del 
Godejam Grafiti

Cultura

E l seté número de la re-
vista cultural de l’Horta 
Nord ‘Espai Carraixet’ es 

va presentar en el Centre Cul-
tural Villa Eugenia de Godella 
amb la presència d’autoritats 
i amants de la cultura de la co-
marca.

‘Espai Carraixet’ és una re-
vista cultural amb reportatges i 
entrevistes sobre els diferents 

municipis que formen part de la 
comarca de l’Horta Nord. A més, 
compta amb una agenda amb 
els esdeveniments més desta-
cats de la zona.

La Regidora de Cultura, Tatia-
na Prades, la Regidora d’Igualtat 
de Bonrepòs i Mirambell, Raquel 
Ramiro, l’investigador Òscar 
Pérez, la il·lustradora Lídia Peris 
i la Directora d’”Espai Carraixet”, 

Núria Garcia, van presentat el 
nou número de la revista, que ja 
va per la setena edició.

Nuria va afirmar estar molt 
orgullosa de la trajectòria de la 
revista, i d’aquest número en 
particular: “És una edició molt 
treballada. Hi ha articles i repor-
tatges molt interessants, fruit 
de tot l’equip de la revista, a qui 
agraïsc el seu esforç i dedicació. 

Ací parlem d’horta, de feminis-
me, d’igualtat o de literatura”

Després de la presentació, es 
va mostrar la portada de la revis-
ta, que va ser una il·lustració de 
Lídia Peris. “És un homenatge a 
l’horta i a la música”, va explicar 
la il·lustradora.

El Regidor de Comunicació de 
Godella, Adolf Rodríguez, va ex-
pressar la seua satisfacció per 

albergar aquest acte en el qual 
es va donar a conéixer el contin-
gut de la revista “Espai Carrai-
xet”. “Estem molt contents que la 
revista es presentara a Godella, 
ja que creiem que és un element 
de promoció cultural en la locali-
tat, i el fet que ens triaren per a 
presentar el seu nou número va 
ser un honor per a nosaltres”, va 
afirmar l’edil.

El seté número de la revista cultural  
‘Espai Carraixet’ es va presentar a Godella

>>> Presentació Godejam i el llibre “Valencia en grafitis” de Diego López 

>>> Presentació del seté número de la revista “Espai Carraixet”
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E l Teatre Capitoli de Gode-l Teatre Capitoli de Gode-
lla va rebre el novembre lla va rebre el novembre 
passat en la seua taules passat en la seua taules 

a més de 20 músics amb motiu a més de 20 músics amb motiu 
de la gala benèfica contra el càn-de la gala benèfica contra el càn-
cer que va celebrar la Junta Lo-cer que va celebrar la Junta Lo-
cal de Godella.cal de Godella.

El programa va combinar El programa va combinar 
peces de sarsuela amb mú-peces de sarsuela amb mú-
sica d’òpera en les quals van sica d’òpera en les quals van 
participar les sopranos Maite participar les sopranos Maite 
Alberola i Yolanda Marín, el ba-Alberola i Yolanda Marín, el ba-
ríton César Méndez, o el tenor ríton César Méndez, o el tenor 
Vicent Romero. Al piano es van Vicent Romero. Al piano es van 
asseure Rafael Andrade i José asseure Rafael Andrade i José 
Jaime Hidalgo. Tots ells dirigits Jaime Hidalgo. Tots ells dirigits 
per José Poveda, i la prestigio-per José Poveda, i la prestigio-
sa Enedina Lloris en la direcció sa Enedina Lloris en la direcció 
artística. Els va acompanyar artística. Els va acompanyar 
també el Cor de la Vila i Veus també el Cor de la Vila i Veus 
Amigues de Godella.Amigues de Godella.

La primera part del concert La primera part del concert 
solidari va omplir el teatre solidari va omplir el teatre 
d’òpera i les adaptacions de d’òpera i les adaptacions de 
peces clàssiques del gènere. La peces clàssiques del gènere. La 
sarsuela va tindre també el seu sarsuela va tindre també el seu 
protagonisme en una vetlada en protagonisme en una vetlada en 
la qual, a més del sorteig d’un la qual, a més del sorteig d’un 
quadre del pintor godellenc Jo-quadre del pintor godellenc Jo-
sep Ferriol, va haver-hi temps sep Ferriol, va haver-hi temps 
per a reflexionar sobre la labor per a reflexionar sobre la labor 
que realitza l’associació.que realitza l’associació.

G odella va contemplar 
en la seua programació 
dels mesos de novem-

bre i desembre tres concerts 
solidaris a favor de les associaci-
ons Asindown, el Casal de la Pau 
i l’associació Amics de Don Ursi.

El passat 15 de desembre, el 
teatre Capitoli de Godella va tor-
nar a omplir-se en el tradicional 
concert de Nadal del Casino Mu-
sical, protagonitzat per una big 
band que se sumava així als ac-
tes de celebració del bicentenari 
de la banda.

El concert, que va comptar 
amb la col·laboració de la Fe-
deració de Societats Musicals 
de la Comunitat Valenciana i de 
l’Ajuntament de Godella,  va tin-
dre un caràcter solidari, perquè 
els diners recaptats amb la ven-

da d’entrades, va ser destinat a 
ajudar a l’associació Amics de 
Don Ursi i El Banyado. El presi-
dent del Casino Musical, Javier 
Llorens, va explicar la gran tas-
ca que aquest col·lectiu realitza 
en un dels barris marginals de 
la ciutat d’Asunción, a Paraguai, 
que ha patit cinc fortes inunda-
cions en els últims quatre anys. 

D’altra banda, al novembre el 
Capitoli també va rebre en les 
seues taules al concert benèfic 
de l’Agrupació Musical Patraix 
a favor del Casal de la Pau. La 
banda, a més, va celebrar amb 
aquest acte el seu 25 aniversari. 

També al novembre, el cor de 
les Escoles Professionals Luis 
Amigó (EPLA) van oferir als assis-
tents al teatre un concert solidari 
a favor de l’associació Asindown.

La gala contra el càncer va portar òpera i 
sarsuela al Teatre Capitoli de Godella

Cultura

La Godella més solidària programa tres 
concerts benèfics 

>>> Celebració gala contra el càncer

>>> Concerts benefics: El Casino Musical, La Agrupació Musical de Patraix i el Cor de les Escoles Professionals Luis Amigó 
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Cultura

Unió de cors 
en el concert 
“Cançó de 
Nadal”

El concert coral Cançó de Na-
dal de Sant Bertomeu, que se 
celebra els dies anteriors a les 
festivitats nadalenques des de 
fa ja díhuit anys, s’ha convertit 
en una tradició a Godella. 

L’església de Sant Bartolomé 
va acollir, una vegada més, una 
de les cites més esperades de 
l’any, ja que és una ocasió úni-
ca en la qual els quatre cors de 
la localitat es reuneixen per a 
celebrar el final de l’any. 

L’organitzador i anfitriò Cor 
de Sant Bartolomé, el Cor Lam-
bert Alonso, el Cor de la Vila i 
el Cor del Casino Musical van 
compartir escenari el desem-
bre passat en un recital que, 
organitzat per la Regidoria de 
Cultura i la parròquia de Sant 
Bartolomé, va alçar als assis-
tents un any més.

La banda del Casino 
Musical rep el VIII 
Guardó El Poblet pels 
seus 200 anys d’història
L a banda del Casino Mu-

sical de Godella va rebre, 
en el mes de novembre, 

el huité Guardó El Poblet, com 
a reconeixement als seus dos-
cents anys de vida.

El premi, atorgat cada any pel 
Grup de Danses El Poblet, vingué 
precedit per un emotiu video re-
sum d’aquests dos segles d’his-
tòria i que va ser recollit per Ana 
Barat, la secretària de la institució.

Barat només va tindre pa-
raules d’agraïment en nom de 
totes les persones que formen 
part d’una de les societats mu-
sicals més antigues del terri-
tori. “Durant tot aquest temps, 
la nostra banda de música ha 
protagonitzat molts actes, però 

la seua història s’ha escrit a 
través del poble de Godella, 
que no sols ha conformat les 
seues files amb magnífics mú-
sics, sinó que ha donat suport a 
aquesta societat, aportant allà 
on ha estat la banda un segell 
de qualitat del qual hui estem 
molt orgullosos”, va apuntar.

El reconeixement del grup 
de danses “reflecteix l’estreta 
col·laboració i l’estima mútua 
que existeix entre tots dos col-
lectius, per la qual cosa espe-
rem poder celebrar moltes més 
efemèrides junts, fent música i 
fent poble”, va afegir Barat, qui 
va agrair especialment aquest 
gest a Josep Aparicio, Apa, i a 
Silvia Escribà Bauxauli.

Aquest premi cerca reconéixer 
a persones i institucions desta-
cades en l’àmbit cultural i social 
del municipi. La banda del Casino 
Musical succeeix a Eugeni Cata-
là, el primer president del grup de 
danses, que va rebre el guardó 
l’any passat. Prèviament, en l’any 
2012, el Taller d’Història Local va 
ser el primer guardonat. En 2013 
el premi va ser per a l’erudit gode-
llenc Vicent Alonso i Catalina. En 
2014, el reconeixement va recau-
re sobre Godayla Teatre, mentre 
que l’any 2015, va ser el pintor i 
músic Vicent Castillo Bargues. En 
2016 es va reconéixer la tasca 
del Casal de la Pau, i en 2017, 
el guardó va ser per a la soprano 
Enedina Lloris. >>> VIII Guardó El Poblet

E l grup de música folk In-
nerlands va presentar el 
seu nou disc ‘Estimar, 

Nàixer’, el novembre passat en 
el Teatre Capitoli de Godella.

La banda valenciana, que fusio-
na en el seu últim treball els seus 
habituals sons tradicionals de 
la música celta amb ritmes d’un 
estil més modern, va tornar als 
escenaris presentant noves can-
çons de composició pròpia i incor-
porant nous instruments com el 
baix elèctric o la bateria. 

El godellenc Vicente Merodio, 
component i percussionista del 
grup, va expressar la seua satis-
facció tant per la seua trajectòria 
com pel fet de tocar en la seua 
localitat: “Suposa el naixement 
d’una nova etapa. Sempre hem 
mesclat melodies tradicionals 
amb ritmes més moderns, però en 
aquest treball la fusió de tots dos 
estils és més nova i actual. Tocar 
a casa per a mi va ser un orgull.” 

Els set músics de Innerlands 
van oferir sobre les taules del Ca-

pitoli una cuidada posada en es-
cena i un espectacle per a tots 
els públics. Els sons tradicionals 
del violí de Marcos Carcelén, els  
whistles de Rubén Torres i les 
guitarres acústiques de Julio Ar-
royo i Alfonso del Corral es van 
fusionar amb els ritmes d’ins-
truments com el baix elèctric 
de Santiago Álvarez i la bateria 
de Vicente Merodio. Finalment, 
càlida veu de Paloma Grueso 
va aportar l’estil tan personal 
d’aquesta original formació. 

A més, com a novetat en aquest 
concert, van acompanyar al grup 
els instruments de corda que van 
participar en l’enregistrament 
d’aquest últim disc. Chelo, viola i 
violí van afegir qualitat a aquesta 
posada de llarg de Innerlands. 

Innerlands, que va guanyar 
a l’agost el festival Urdufolk, 
van omplir el Capitoli, com ja 
van fer amb la sala Russafa de 
València un mes abans, en la 
presentació del qual ja és el 
seu tercer disc.

El grup musical Innerlands va 
presentar a Godella el seu nou disc

>>> Concert del grup Innerlands



Segon trimestre de 2019 bim GodellaPrimer Trimestre de 202010

>>> Espectacle de circ “Ante The Magnificient” al Teatre Capitolio

EL teatre Capitoli es va rendir el desembre passat davant l’espectacle circense “Ante the Magnificient”

‘A  nte The Magnificient‘ 
és un show de circ que 
mescla trapecistes, acrò-

bates o mags amb un argument 
en el qual aquests personatges 
són protagonistes d’una original 
història.

El públic va gaudir d’un espec-
tacle que torna als orígens del circ 
contemporani i que  fusiona l’es-
pectacularitat dels números amb 
els records d’infància dels espec-
tadors per a crear una atmosfera 
que els propis organitzadors han 
qualificat com “Expectacular”.

“Ante The Magnificient” comp-
ta amb una selecció de música 
exclusiva i un equip professional 
experimentat en espectacles in-
ternacionals, com el “Cirque du 
Soleil”, i shows de televisió com 
«Tu sí que vales». A més, destaca 
per les seues actuacions originals 
de producció pròpia, i un fil argu-
mental que guia tota l’experiència, 
cuidant fins al més mínim detall.

Per tot això, va ser una de les 
apostes fortes de la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Gode-
lla per al nadal. “El nostre objectiu 
era que la gent de Godella no ha-
guera d’anar-se a altres localitats 
a gaudir d’un teatre de qualitat, 
sinó que el tingueren ací, al cos-
tat de casa, i gratuït. Hem apostat 
enguany per una programació po-
tent, i aquest espectacle realment 
va trencar els nostres esquemes. 
L’acolliment ha sigut espectacu-
lar” va explicar la regidora de Cul-
tura, Tatiana Prades.

El Capitoli es rendeix davant l’espectacle 
“Ante The Magnificient”

Cultura
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Joventut

L ’escola de Nadal, orga-
nitzada per la regidoria 
d’Infància i Joventut de 

l’Ajuntament de Godella, va reu-
nir a 21 xiquets i xiquetes durant 
els díes de Nadal en el col·legi 
públic Cervantes. 

Enguany l’eix conductor de la 
temàtica de l’Escola de Nadal va 
ser la música nadalenca i el tea-
tre, amb dinàmiques grupals per 
a fomentar la convivència en-
tre ells, jocs i tallers de treballs 
manuals per a desenvolupar les 
seues destreses artístiques així 
com danses i balls. A més d’un 
taller de titelles i un altre de sim-
bomba. La programació de l’Es-
cola de Nadal es va adaptar a les 

edats de les persones inscrites i 
a les característiques del col·lec-
tiu de la infància i el seu desen-
volupament.

Així, els alumnes i les alumnes 
de l’Escoleta de Nadal van realit-
zar un taller de decoració d’arbres 
de Nadal i de marionetes amb 
calcetins. A més, van visitar el 
pesebre de l’església, van veure 
una pel·lícula al cinema i l’exposi-
ció de maquetes de trens que va 
estar exposada al centre cultural 
Xicranda. El dia 31 de desembre 
van celebrar amb una festa les 
campanades de cap d’any i el dia 
3 de gener van rebre la visita del 
rei mag Baltasar per a entregar-li 
les seues cartes. 

Per a la regidora d’Infància i 
Joventut, Tatiana Prades, la valo-
ració no pot haver sigut més po-
sitiva. “Un any més, l’escola de 
Nadal es consolida com a alter-
nativa a l’oci dels més xicotets, i 
suposa una possibilitat molt útil 
per a conciliar la vida familiar 
dels pares i mares que encara 
treballen durant el Nadal”, va 
afirmar. “A més, l’escola fomenta 
l’aprenentatge a través del joc, i 
és molt positiva perquè els alum-
nes es relacionen i desenvolu-
pen les seues habilitats. Per això 
desitge que l’any que ve hi haja 
més xiquets i xiquetes que s’ani-
men a vindre a passar-ho en 
gran”, va concloure la regidora.

Golulá enamora a Godella

Un total de 21 xiquets i 
xiquetes participen en 
l’Escoleta de Nadal 

L a Regidoria d’Infancia i 
Joventut de l’Ajuntament 
de Godella, en la seua 

aposta pel teatre de qualitat, 
va portar el passat nadal al Tea-
tre Capitoli l’espectacle infantil 
“Golulá”.

Màgia, amistat i molts riures 
són els ingredients d’una obra 
entranyable en la qual es mes-
cla la interpretació actoral amb 
bodypuppets (titelles de gran for-
mat), muppets i el teatre de llum 
negra, per a generar una histò-
ria l’estructura de la qual, trama 
i ritme són els del conte clàssic 
d’aventures. 

La Regidora d’Infancia i Joven-
tut, Tatiana Prades, es va mos-
trar satisfeta de l’acolliment que 
ha tingut enguany la programa-
ció nadalenca. “Hem apostat per 
la qualitat, tant en teatre com en 
totes les activitats que hem rea-
litzat. Xiquets i joves han tingut a 
mà una agenda completa per a 
gaudir d’esdeveniments de dife-
rents tipus, per a totes les edats 
i tota la família”

Els xiquets i xiquetes de Go-
della van gaudir d’una vesprada 
plena de monstres bons i do-
lents, finals felices i roses, en un 
teatre a vessar.

>>> Espectacle Golulá

>>> Activitats en l’escoleta de Nadal de Godella
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Joventut i Promoció del Valencià

L’Ajuntament de Godella, 
des de la seua Regidoria 
de Promoció i Ús del Va-

lencià, ha programat per al prò-
xim 22 de març la gran Festa 
de la Primavera, amb diferents 
activitats per a tots els públics, 
on podrà participar tota la fa-
milia. En primer lloc, se cele-
brarà una gimcana que, a més, 
està feta amb material reciclat, 
i totes les proves tenen a veu-

re amb la cura del planeta. A 
continuació, tindrà lloc un con-
tacontes amb música en viu. 
Tots els assistents rebran un 
obsequi en record de la seua 
participació, que consistirà en 
una bossa de roba, una tassa 
de desdejuni, dissenyada amb 
el missatge “Bon Dia”.

 La regidora de Promoció i Ús 
del Valencià, Tatiana Prades, 
mitjançant aquesta activitat 

lúdic familiar pretén consci-
enciar als més xicotets de les 
necessitats de cuidar el nostre 
planeta usant com a llengua 
vehicular el valencià. “L’obse-
qui que entregarem a tots els 
participants tindrà un missat-
ge molt senzill com és Bon Dia, 
amb el qual pretenem aproxi-
mar el valencià a les situacions 
més quotidianes”, assenyala 
Prades.

La Regidoria de Promoció 
del Valencià programa la 
gran Festa de la Primaverade  11:00  a  14:00h  -  22  de  marc  de  2020 -  en  villa  eugenia, godella  

>>> Cartell Festa de la Primavera

L’Escorxador continua oferint 
programació per a totes les edats
E l casal jove l’Escorxador 

continua oferint progra-
mació de qualitat per a 

totes les edats. 
Així, durant aquest últim tri-

mestre de l’any, i des de la seua 
obertura el passat octubre, han 
participat de les activitats grups 
de xiquets, des dels més xico-
tets, de 0 a 6 anys en el “Club 
Menut”, fi ns a xics i xiques de 6 
a 12 anys en el seu “+ Q club”, 
i a partir de 12 anys en el “Club 
Jove”. Una aposta de la Regido-
ria d’Infància i Joventut per a co-
brir el temps lliure dels xiquets i 
joves en un espai creat especial-
ment per a ells.

Entre les activitats programades, 
destaquen el passatge del terror 

que es va organitzar en Halloween. 
Més de deu grups de xiquets van 
gaudir d’un túnel on convivien els 
personatges més clàssics de les 
pel·lícules de terror. A més es va 
celebrar un cercavila d’espantacri-
atures, un esmorzar terrorÍfi c, i di-
verses activitats amb motiu de les 
festivitat de Tots els Sants.

Al novembre, els participants 
dels tallers van aprendre de ma-
nera pràctica a cuinar hambur-
gueses amb cigrons, a realitzar 
tatoos o fer samarretes.

Una altra de les activitats pro-
gramades el trimestre passat va 
ser l’escape room ‘La desapari-
ció’, per a identifi car i previndre 
l’assetjament escolar i la violèn-
cia de gènere.

D’altra banda, el ludoespai 
ha omplit la sala de jocs, teatre, 
contacontes i lectura.

 “Estem molt contents amb 
el resultat i l’acollida de la 
programació de l’Escorxador. 
Intentem que hi haja activitats 
diferents per a tots els gustos, 
i que els siguen útils tant per a 
l’oci com per l’aprenentatge”, 
ha explicat la regidora Tatiana 
Prades.

A més, hi ha tota una sèrie 
d’activitats previstes que ani-
ran anunciant-se a través dels 
canals habituals durant els 
pròxims mesos: gimcana, taller 
de màscares, festa de carnes-
toltes, balls, lectura o la progra-
mació fallera.

>>> Activitats a l’Escorxador
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L’  Ajuntament de Gode-
lla, des de la Regidoria 
d’Educació, va signar el 

mes d’octubre passat els con-
venis de col·laboració amb els 
centres educatius de la locali-
tat CEIP El Barranquet, IES CO-
MARCAL, i CEIP Cervantes.

A la signatura van assistir la re-
gidora d’Educació, Teresa Bueso, 

el president de l’AMPA de l’IES 
COMARCAL, Juan Luis Somovilla, 
el president de l’AMPA del CEIP 
El Barranquet, Antonio Pardo, el 
president de l’AMPA del CEIP Cer-
vantes, José Sepúlveda i la sotsse-
cretària de l’Ajuntament de Gode-
lla, Laura Soto.

La regidora d’Educació, Teresa 
Bueso, va explicar que “aquests 

acords ajuden a crear llaços de col-
laboració amb els centres públics 
del municipi. 

Així donem suport a activitats 
i iniciatives que fomenten la 
participació dels pares i alum-
nes, i creem una relació amb 
els centres que creiem que és 
molt positiva a l’hora de gene-
rar projectes que puguen de-

senvolupar-se en l’àmbit edu-
catiu”.

Per això, l’Ajuntament de 
Godella aporta a les AMPAs, a 
través d’aquests convenis de 
col·laboració, 500 euros per a 
cadascuna d’elles per al desen-
volupament de les seues activi-
tats associatives del curs esco-
lar 2019-2020.

L’Ajuntament de Godella signa 
convenis amb els centres educatius

>>> La Regidora d’Educació, Teresa Bueso, i els presidents de les AMPAS

A l voltant de trenta-quatre persones 
s’han benefi ciat de les ajudes de 
material escolar infantil que la Re-
gidoria d’Educació de l’Ajuntament 
de Godella ha atorgat per al present 
curs 2019-2020. Els llistats defi ni-
tius es troben exposats en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, en la 
web municipal (http://www.godella.
es/va/educacio/page/documenta-
cio), i en els taulers d’anuncis dels 
centres educatius.

Les persones benefi ciàries 
han percebut un import de 60 
euros en concepte d’ajuda. Les 
factures acreditatives de les des-
peses i la documentació requeri-
da es va presentar per Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament. 

La regidora d’Educació, Teresa 
Bueso, s’ha mostrat orgullosa de 
poder ajudar a persones que ho 
necessiten. “Des de l’Ajuntament 
continuarem fent costat a perso-
nes que el necessiten, i aquestes 
ajudes són necessàries perquè les 
famílies no hagen de fer un sobre-
esforç económic”, va afegir l’edil.

Més d’una 
trentena de 
persones es 
benefi cien de 
les ajudes 
de material 
escolar

E l col·legi El Barranquet, 
amb el suport i col·labo-
ració de l’Ajuntament de 

Godella, està avançant en el pro-
jecte de renovació del pati, realit-
zant reformes i millores per a la 
seua transformació integral.

El projecte, que va començar 
a plantejar-se fa ja dos anys, té 
com a objectiu realitzar un pati 
inclusiu i coeducatiu en el qual 
s’aprofi te la diversitat de l’alum-
nat per a aconseguir un futur de 
persones respectuoses i com-
promeses amb la societat. 

La comunitat educativa de Gode-
lla va començar a posar en marxa 

un projecte participatiu en el qual 
les famílies, el professorat i l’alum-
nat pogueren decidir en unes jorna-
des participatives el futur del seu 
col·legi, en considerar que el pati 
del Barranquet, que hauria de ser 
un espai on compartir experiències, 
jocs i activitats que fomenten deter-
minats valors, no complia amb les 
premisses ni les instal·lacions apro-
piades per a aconseguir aqueixa 
igualtat real i la inclusió plena. 

En el moment actual, on el pro-
jecte es troba en fase de cerca 
de fi nançament, s’han realitzat 
innombrables jornades de treball 
que han anat transformant a poc 

a poc el pati del Barranquet. La 
renovació de la pista esportiva, 
la plantació d’arbratge als patis 
de primària i infantil, instal·lació 
d’una cuineta al pati d’infantil, la 
substitució del material del sorral, 
la construcció de jardineres i plan-
tació de plantes aromàtiques, l’ad-
quisició de material per a educació 
infantil, la renovació i reestruc-
turació dels elements de joc i el 
paviment en el centre d’infantil o 
la construcció d’un rocòdrom són 
alguns dels canvis que s’han estat 
realitzant en els últim dos anys, 
amb el suport de l’Ajuntament i els 
pressupostos participatius.

Avança el projecte 
del pati del col·legi El 
Barranquet de Godella

>>> Obres al col·legi El Barranquet

Educació

>>> Activitats a l’Escorxador
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Festes

El Nadal omple els carrers 
de Godella de màgia i 
activitats familiars

G El Nadal ha omplit en-
guany els carrers de 
Godella d’activitats per 

a tot el públic, i de la màgia prò-
pia d’aquestes dates. 

Entre novembre i desembre el 
Nadal va impregnar la localitat 
de l’Horta Nord, que va comen-
çar amb la seua tradicional pro-
gramació nadalenca en les dates 
més esperades de l’any. 

El passat 15 de novembre es 
va celebrar el concurs de targe-
tes nadalenques que, organitzat 
per la Junta Local Fallera, és ja 
un imprescindible de Godella, i 
és que els xiquets i xiquetes par-
ticipen amb molta il·lusió.

La comissió de la falla Cer-
vantes es va emportar el primer 
premi del tradicional concurs de 

pesebres, en el qual van partici-
par, com tots els anys, les quatre 
falles de Godella. 

D’altra banda, la Junta Local 
Fallera va celebrar una xocolatà 
i un espectacle de màgia que, a 
més, va posar fi als actes del seu 
40 aniversari.

A més, tots els xiquets i xique-
tes de Godella van entregar les 
seues cartes als Reis el dia 4 
de gener.

Un dels moments més màgics 
del Nadal és la cavalcada dels 
Reis Mags d’Orient, que van tor-
nar a recórrer el dia 5 de gener 
els carrers de Godella, i van fi-
nalitzar la seua cavalcada da-
vant el pesebre de la parròquia 
de Sant Bertomeu a les portes 
de l’Ajuntament. 

La temàtica d’enguany va ser 
de contes clàssics, així que els 
personatges de les novel·les dels 
germans Grimm o de la Sirene-
ta van acompanyar a les seues 
majestats en el seu recorregut. 
A més, van participar en la caval-
cada més de vint grups com la 
Federació de Moros i Cristians, 
les clavàries, les penyes Espar-
denya, Bafflexats, Margalló, Mel 
de Romer, Fem la mà, Revolta, 
Pebreretes, Tot per l’aire o la Lli-
monera, els Cavallers Templaris, 
la falla Sant Sebastià, Doctor 
Cabo, Doctor Valls i la Cervantes, 
que van repartir regals, globus i 
caramels. Les bandes del Doctor 
Valls i la del Casino Musical de 
Godella van omplir els carrers 
de música.

>>> Actes de Nadal a Godella



bim Godella Primer Trimestre de 2020 15

Les falles de Godella es posen 
en marxa amb una extensa 
programació d’actes

Sant Antoni 
beneirà als 
animals de 
Godella

Godella 
celebra la 
festa de Sant 
Sebastià

L es falles de Godella van 
començar la seua marxa 
el mes de gener passat, 

amb la celebració de les presen-
tacions de les quatre comissions 
falleres de Godella. Així, la Falla 
Sant Sebastià-Arquebisbe Fue-
ro, Doctor Cabo, Cervantes-Sant 
Blai i Doctor Valls es van vestir de 
llarg en uns emotius actes que 
van omplir el Teatre Capitoli.

Després de les presentaci-
ons, el dissabte 16 de febrer el 
teatre Capitoli va acollir l’exalta-
ció de les Falleres Majors, que 
dona la benvinguda a les falles 
2020.

 El tradicional cercavila va reco-
llir a les màximes representants 
de les festes falleres de les seues 
cases, per a acompanyar-les al te-
atre, on es va celebrar l’acte.

L’agenda fallera continua el 
diumenge 23 de febrer, on tin-
drà lloc  a les 11 hores el trasllat 
de la Verge dels Desemparats 
des de la falla Doctor Valls fins a 
la falla Sant Sebastià. Més tard, 
a les 14 hores se celebrarà l’ha-
bitual dinar de germanor.

Enguany, la cavalcada del Ni-
not, que se celebrarà el dissab-
te 29 de febrer a les 18 hores, 
recorrerà des de l’ermita fins a 

l’Ajuntament. Una vegada allí, 
les autoritats i màxims represen-
tants de cada falla, realitzaran la 
cridà fallera, que marcarà l’inici 
de les festes.

Ja al març se celebrarà l’ex-
posició del Ninot, que romandrà 
oberta des del diumenge, dia 1, 
fins al dijous, dia 13 de març en 
l’edifici Xicranda.

El diumenge, dia 1 de març, es 
lliuraran els premis als Ninots in-
dultats i a les millors disfresses de 
la cavalcada en l’edifici Xicranda.

La plantà de les falles de Go-
della es realitzarà el diumenge 
15 de març, i el dilluns 16 el ju-

rat de la Junta Central Fallera les 
visitarà per a decidir els premis. 

L’endemà, 17 de març, a les 12 
hores se celebrarà el lliurament 
de premis de les falles, a la por-
ta de l’Ajuntament. Un dels actes 
forts de les falles és l’ofrena de 
flors a la Mare de Déu dels De-
samparats, que tindrà lloc el 18 
de març a partir de les 18 hores.

Per a acabar, el dia de Sant Jo-
sep se celebrarà una missa en la 
parròquia de Sant Bertomeu i la 
tradicional mascletá. La fi de festa 
la marcarà, com sempre, la cremà 
de les falles, que es realitzaran el 
dia 19 a partir de les deu de la nit.

E l diumenge, 2 de febrer, 
es va celebrar a Godella 
la festa del patró dels 

animals domèstics, sant Antoni 
Abat, i es realitzaren nombroses 
activitats en el seu honor.

En primer lloc, a les 11 hores 
es va celebrar una missa en la 
parròquia de Sant Bertomeu, do-
nant principi a una de les celebra-
cions més esperades de l’any.

En acabar la cerimònia, els as-
sistents van gaudir d’una mostra 
de Cants de batre, que són can-
çons tradicionals valencianes 
que, cantades a viva veu, estan 
lligades a les activitats agrícoles 
com batre, segar, regar o llaurar.

A continuació, els veïns i veïnes 
de la localitat van participar en la 
benedicció dels seus animals do-
mèstics al Carrer Major. Una festa 
plena de tradicions, desfilades i 
benedicció de les criatures a les 
quals Sant Antoni protegeix.

El pròxim cap de setmana, 19 i 
20 de gener, Godella va celebrar 
la festa de Sant Sebastià, orga-
nitzada per la Regidoria de Fes-
tes de l’Ajuntament.

 En primer lloc, el diumenge, dia 
19 de gener, es va celebrar una 
missa en la parròquia de Sant 
Bertomeu a les 11.00 hores.

D’altra banda, el dilluns 20 de 
gener, es van disparar a les 12.00 
hores 21 salves en honor a Sant 
Sebastià en la plaça de l’Església.

>>> Cartell de Falles 2020

>>> Celebració Sant Antoni 2020
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Monogràfic

Godella treballa en els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible

E ls Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible formen 
part de l’Agenda 2030, un 

pla d’acció de l’Organització de 
Nacions Unides per a posar fi a la 
pobresa, protegir el planeta i millo-
rar les vides i les perspectives de 
les persones a tot el món.

L’Ajuntament de Godella, des de 
totes les seues àrees, treballa en 
la consecució d’aqueixes metes 
per a establir la millora de la sos-
tenibilitat, drets humans i socials, 
medi ambient, igualtat o educació.

Fi de la pobresa
Godella treballa en l’objectiu 

d’erradicar la pobresa en totes les 
seues formes, i per això s’estan 
desenvolupant accions com un 
Pla d’Ocupació Social, la creació 
d’habitatges i horts socials, ajudes 
d’emergència social i la formació 
de persones adultes.

Godella és un dels pocs municipis 
que manté les ajudes de coope-
ració internacional i pretén incre-
mentar-les fins a arribar al 0,7, 
que és l’indicatiu de pobresa zero.

Fam zero
Godella aposta per la segure-

tat alimentària, la millora de la 
nutrició i l’agricultura sostenible. 
Una de les mesures més desta-
cades és la creació del Mercat de 
Venda Directa, que s’ha convertit 
en un mercat ecològic i d’ajuda a 
la producció local i de proximitat.

L’Ajuntament de Godella bonifi-
ca l’IBI de les terres treballades, 
per a promoure l’ocupació i l’hor-
ta com una activitat agrícola, 
econòmica i rendible.

D’altra banda, s’està fent molt 
recalcament en la nutrició i, per 
això, s’està duent a terme el pro-
jecte de cuina climàtica, amb 

l’objectiu de reduir la petjada 
hídrica i mediambiental de les 
cuines de la comarca, reduir el 
CO2, i apostar per productes de 
proximitat i temporada.

A més, s’ha aconseguit també 
que tots els col·legis de Godella 
tinguen cuina pròpia i els públics 
consumisquen fruita, verdura i 
llegums ecològics, i s’estan con-
cedint ajudes per a l’alimentació 
i beques per als menjadors esco-
lars i els horts socials.

Salut i benestar
Des dels diferents departa-

ments del consistori, s’està 
promovent el benestar general 
per a garantir una vida sana. 
D’aquesta forma, es dona suport 
a la pràctica esportiva i l’educa-
ció viària, per a conscienciar a la 
ciutadania de l’ús de transports 
alternatius i sostenibles.

Godella s’ha adherit al Pacte 
d’Alcaldies pel Clima, que és un 
moviment europeu en el qual 
participen les autoritats locals 
i regionals que han assumit el 
compromís de reduir les emissi-
ons de CO2 en un 40% abans de 
2030, millorar l’eficiència ener-
gètica, utilitzar fonts d’energia 
renovable en els seus territoris 
i desenvolupar mesures per a 
adaptar-se a les conseqüències 
del canvi climàtic.

També s’ha unit a la Xarxa de 
Salut i Ciutats Saludables, amb 
l’objectiu de millorar el benestar i 
el medi ambient físic, mental i so-
cial de la ciutadania. A més, dona 
suport a la sanitat universal i a 
les ONGs que promouen la salut 
en països en desenvolupament.

S’estan emprenent accions i 
programes que contribueixen a 
fomentar una cultura de la sos-
tenibilitat promocionant la salut 
i benestar entre la gent més jove 
del municipi mitjançant tallers 
creatius que els ajuden a apren-

dre i practicar una cuina saluda-
ble i fàcil, amb aliments de pro-
ximitat.

Godella participa de manera 
activa en les diferents campa-
nyes de sensibilització enca-
minades a la prevenció de les 
malalties de transmissió sexual i 
de l’abús de l’alcohol.

Educació de qualitat
Des de l’Ajuntament s’estan 

realitzant accions per a garantir 
una educació inclusiva i de qua-
litat. D’aquesta forma, treballant 
amb altres administracions mit-
jançant plans com Edificant, per 
a millorar els centres educatius, 
el servei d’Escola Matinera en 
els dos centres escolars públics 
del municipi per a fomentar la 
conciliació familiar, els convenis 
amb les Ampas, per a crear ac-
tivitats que milloren el desenvo-
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lupament personal dels alumnes 
i alumnes, la concessió de be-
ques o pràctiques per a fomentar 
la pràctica professional, o la con-
tractació d’educadors socials, 
per a evitar l’absentisme escolar.

S’està millorant la participació 
dels xiquets i xiquetes i joves en 
les activitats educatives i d’oci, 
i s’està fomentant que els joves 
del municipi, encara que visquen 
fora, puguen realitzar els seus 
estudis, ja que s’atorguen les 
beques al transport, dotades en 
10.000 euros.

Godella pretén millorar l’edu-
cació per a fomentar un estil de 
vida saludable, els valors d’igual-
tat, llibertat, drets humans, di-
versitat cultural o la no violència.

Igualtat de gènere
Godella treballa conjuntament 

amb les associacions del muni-
cipi per a fomentar la igualtat de 
gènere com a eix transversal a 
totes les àrees de l’Ajuntament. 
Així, realitza accions com el Pla 
d’Igualtat, els plans d’ocupació 
per a les dones que han patit vi-
olència de gènere o campanyes 
de sensibilització.

La programació cultural es re-
alitza de manera igualitària, fo-
mentant la presència femenina 
en concerts, tallers, exposicions 
de les activitats més rellevants.

Godella compta amb un equip 
de govern representat al 50% 
per homes i dones, i la compo-
sició de tots dos partits (PSOE i 
Compromís) estan liderats per 
dones. L’alcaldia del municipi 
fa cinc anys que està en mans 
d’una dona i durant aquest man-
dat també continuarà amb una 
dona al capdavant.

Aigua neta i sanejament
L’aigua que proveeix a Godella 

procedeix fonamentalment de la 
xarxa d’alta de l’Entitat Metropo-
litana de Serveis Hidràulics (EMS-
HI). Aquest sistema de proveïment 
capta l’aigua de la canalització 
Xúquer-Túria, i la tracta en l’Esta-
ció de Tractament d’Aigua Potable 
(ETAP) de Picassent i Manises i 
està integrat dins del subsistema 
Burjassot-Coma-Godella-Rocafort. 
Tots els sectors hidràulics contro-
len el consum i es poden realit-
zar balanços per sector facilitant 
el registre de fuites i la gestió de 
les xarxes. El rendiment hídric del 
sistema es troba per damunt del 
75%, xifra bastant acceptable.

D’altra banda, la qualitat de 
l’aigua es garanteix mitjançant 
una anàlisi completa de control 
i d’aixeta, que es realitza anual-
ment, i s’ha determinat que els 
paràmetres de qualitat establits 
en la normativa es compleixen 
folgadament.

S’ha de tindre present la im-
portància del servei de proveï-
ment d’aigua potable com a dret 
humà i bé de primera necessitat, 
per això existeixen acords amb 
les empreses subministradores 
per a impedir el tall d’aigua a les 
famílies que no poden pagar.

Energia assequible i no conta-
minant

L’energia és fonamental per 
a quasi tots els grans desafia-
ments i oportunitats als quals fa 
front el món actualment. Ja siga 
per a l’ocupació, la seguretat, 
el canvi climàtic, la producció 
d’aliments o per a augmentar 
els ingressos. Per tant, l’accés 
universal a l’energia assequible 
segura i sostenible és essencial. 
Per a garantir-la, l’Ajuntament de 
la localitat de l’Horta Nord apos-
ta per la bonificació fiscal de 
l’IBI, per la implantació d’energi-
es renovables en instal·lacions i 
vehicles municipals o l’augment 
dels punts de recàrrega per als 
vehicles elèctrics. Així mateix, 
s’estan realitzant canvis en l’en-
llumenat exterior i interior, per a 
fer-lo més sostenible.

Treball decent i creixement 
econòmic

Per a aconseguir el desenvo-
lupament econòmic sostenible, 
les societats han de crear les 
condicions necessàries perquè 
les persones accedisquen a ocu-
pacions de qualitat, estimulant 
l’economia sense danyar el medi 
ambient.

Godella gestiona la majoria 
dels seus serveis directament 
contractant al personal de les 
bosses, com la de monitors de 
temps lliure, professors de la 
EPA i del conservatori o moni-
tors esportius. D’aquesta forma, 
s’assegura la qualitat del treball 
i la remuneració en el sector 
serveis.

Dins de les estratègies enca-
minades a la difusió d’un turis-
me sostenible en el municipi, la 
promoció cultural que es realit-
za cobra una importància relle-
vant, ja que preval la producció 

d’artistes i entitats locals en la 
programació.

D’altra banda, l’Ajuntament in-
clou clàusules de sostenibilitat me-
diambiental en els contractes que 
licita. A més pertany al Consorci 
Pactem Nord, que fomenta la cre-
ació d’ocupació a la comarca. Go-
della aposta fortament pel desen-
volupament del comerç local, amb 
ajudes a la formació i la promoció.

Indústria, innovació i infraes-
tructura

Des de l’Ajuntament es dóna 
suport a la innovació i es pro-
mou la industrialització inclusiva 
i sostenible mitjançant la forma-
ció com els cursos d’informàtica, 
ofimàtica i Internet que s’estan 
realitzant per a superar la bretxa 
digital que suposa la diferència 
generacional.

Ciutats i comunitats sostenibles
Altra de les mesures que està 

realitzant Godella és intentar 
millorar la planificació i la ges-
tió perquè els espais urbans 
siguen més inclusius, segurs i 
sostenibles. Per això, Godella 
compta amb un servei d’auto-
bús públic. Es pretén ampliar 
el servei i que siga accessible. 
S’està treballant, d’altra ban-
da, a garantir l’accés a l’habi-
tatge sostenible.

Godella és un exemple de po-
ble participatiu, ja que els con-
sells assessors funcionen amb 
participació ciutadana, com el 
Consell Assessor d’Urbanisme 
i Medi Ambient, que estudia el 
desenvolupament de plans com 
el Pla General d’Urbanisme (d’Or-
denació Urbana o Estructural).

L’adquisició de zona verda de 
la Devesa i el Bovalar ampliaran i 
milloraran els espais públics per 
a la ciutadania.

L’adhesió de Godella a Alcaldi-
es pel Clima controlarà, mitjan-
çant panells de mesurament en 
diversos punts de municipi, la 
reducció de les emissions per a 
millorar la qualitat de l’aire, ini-
ciant així la seua inclusió en les 
anomenades Smart Cities.

Producció i consum responsable
El consum i la producció sos-

tenible consisteixen a fomentar 

l’ús eficient dels recursos i l’ener-
gia, la construcció d’infraestruc-
tures que no danyen el medi 
ambient, la millora de l’accés als 
serveis bàsics i la creació d’ocu-
pacions ecològiques, justament 
remunerats i amb bones condici-
ons laborals. Tot això es tradueix 
en una millor qualitat de vida per 
a tots i, a més, ajuda a aconse-
guir plans generals de desenvo-
lupament, que rebaixen costos 
econòmics, ambientals i socials, 
que augmenten la competitivitat 
i que reduïsquen la pobresa.

Per a això, s’estan realitzant 
campanyes de sensibilització 
i formació sobre l’alimenta-
ció saludable i maneres de 
vida sostenibles, el foment de 
l’agroecologia o el consum res-
ponsable, ja que s’aposta pel 
reciclatge i l’economia circular, 
i s’implantarà la recollida selec-
tiva de fem orgànic.

Godella participa en plans de 
desenvolupament sostenible 
com el Pacte de Milà de Políti-
ca Alimentària Urbana, que té 
com a objectiu desenvolupar 
sistemes alimentaris sosteni-
bles que garantisquen l’accés 
a menjar saludable, protegir 
la diversitat i lluitar contra el 
desaprofitament d’aliments, o 
la Xarxa de Ciutats per l’Agroe-
cologia, una xarxa d’intercanvi 
d’experiències, coneixements 
i projectes al voltant dels sis-
temes agroalimentaris locals, 
amb la qual es pretén visibilit-
zar les polítiques alimentàri-
es que s’estan desenvolupant 
amb enfocament agroecològic, 
i generar recursos comuns.

El Consell Agrari de Godella està 
donant suport a lleis i plans que 
defensen l’horta en tots els seus 
àmbits, com el Pla d’Acció Terri-
torial de Protecció de l’Horta de 
València, o la Llei de l’Horta, que 
busquen protegir aquest espai, 
donar suport a l’activitat agrària, o 
prendre mesures davant l’especu-
lació urbanística o la recuperació 
de l’horta degradada.

La localitat de l’Horta Nord for-
ma part del Banc de Terres de 
València, que és un registre mu-
nicipal públic i gratuït en el qual 
poden inscriure’s propietaris de 
parcel·les aptes per a l’explotació 
agrícola i persones interessades 
a arrendar-les i cultivar-les, la 
qual cosa suposaria una dismi-
nució dels problemes ambien-
tals i socioeconòmics.

Acció pel clima
El canvi climàtic, que afec-

ta a tots els països en tots els 

continents, produeix un impac-
te negatiu en l’economia, la 
vida de les persones i les co-
munitats, i no sembla haver-hi 
un futur massa prometedor. 
Els patrons climàtics estan 
canviant, els nivells de la mar 
estan augmentant, els esde-
veniments climàtics són cada 
vegada més extrems i les emis-
sions de CO2, que és un dels 
gasos que incrementen l’efec-
te d’hivernacle estan ara en els 
nivells més alts de la història. 
És per això que, des de les ad-
ministracions, s’han d’establir 
solucions viables per a tindre 
una activitat econòmica més 
sostenible i respectuosa amb 
el medi ambient. A Godella, 
s’estan escometent campa-
nyes de conscienciació per a 
millorar la capacitat humana i 
institucional per a adoptar me-
sures tecnològiques i canvis en 
el comportament social.

Godella, durant molts anys, 
ha desenvolupat un urbanisme 
sostenible. El sòl urbanitzable 
no ha crescut des de 1990, i 
no ha sigut urbanitzat íntegra-
ment, la qual cosa promou un 
creixement equilibrat.

Pau, justícia i institucions sò-
lides

Des de l’Ajuntament se se-
cunden i impulsen institucions 
eficaces, transparents i partici-
patives per a aconseguir socie-
tats més justes, pacífiques i in-
clusives, com les subvencions 
que s’estan atorgant a entitats 
socials com el Casal de la Pau, 
que acompanya a persones re-
cluses.

Aliances per a aconseguir els 
objectius

Amb totes aquestes mesu-
res, l’Ajuntament de Godella, 
a través de les seues diferents 
regidories i àrees, pretén avan-
çar cap al compliment dels 
objectius per al Desenvolupa-
ment Sostenible previstos per 
al 2030, i així combatre les de-
sigualtats, construir una socie-
tat més pacífica, justa i inclusi-
va, protegir els drets humans, 
promoure la igualtat entre els 
gèneres i garantir una protec-
ció duradora del planeta i els 
seus recursos naturals. És un 
global.
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Esports

Set jugadores de futbol sala del Godella CF, 
convocades per la selecció autonòmica 

La 10k de Godella entra en el 
XXIII Circuit de carreres de la 
Diputació

>>> Escola Municipal de Tennis de Godella

>>> Carrera 10K Godella>>> Jugadoras de futbol sala del Godella CF

El model de l’escola municipal de tennis 
és referència a escala nacional
E l director de l’escola 

municipal de tennis de 
Godella, Borja Leal, va 

presentar juntament amb el seu 
company de Urban Tenis, Juan 
Segura, el model d’escola i com-
petició pioner que han implantat 
a Godella i Rocafort en el I Simpo-
sium Internacional de Tennis ce-
lebrat a principis de novembre a 
la Ciutat de la Raqueta de Madrid. 

La Federació Espanyola de 
Tennis va convidar a Lleial i a 
Segura perquè compartiren amb 

els assistents un model que, se-
gons asseguren, ha desenvolu-
pat “un sistema d’ensenyament 
i competició per al tennis base 
que ja han utilitzat moltes esco-
les en l’àmbit nacional i fins i tot 
internacional”. Apunten que els 
seus alumnes abans no tenien 
opció de competir i ara sí, gràci-
es al circuit que han desenvolu-
pat entre les escoles.

Els representants de Urban 
Tennis destaquen que aquesta 
iniciativa va nàixer en les pistes 

de tennis del poliesportiu de Go-
della i en la xicoteta oficina de 
l’escola. “Gràcies a aquest nou 
model de formació denominat 
Urbantenis System, els més de 
200 xiquets i xiquetes de l’esco-
la de Godella tenen la possibili-
tat d’entrenar amb les millors 
condicions pedagògiques i com-
petir en igualtat de forces contra 
jugadors i jugadores d’altres es-
coles”. De fet, Borja Leal recorda 
que el projecte es va impulsar 
per la necessitat que els xiquets 

pogueren tindre un espai compe-
titiu. “No existien competicions 
per als membres de les nostres 
escoles. El que hem fet ha sigut 
crear una competició en la qual 
els xiquets són dividits per edat i 
nivell. Per a cada categoria adap-
tem la pista i el material. Aquesta 
és una manera de treballar total-
ment diferent del que s’estava 
fent fins ara”, expliquen.

El responsable de l’escola de 
Godella es mostra molt orgullós 
d’haver pogut compartir el seu 

model en un congrés al qual han 
assistit algunes de les figures 
més rellevants del tennis espa-
nyol com Ferrero, Sánchez Vica-
rio o Tomás Carbonell. 

Finalment, Lleial destaca que el 
circuit de competició impulsat per 
ells ja està consolidat a València i 
Madrid. En els pròxims mesos es 
realitzaran proves pilot en altres 
províncies d’Espanya i, a més, Ur-
ban Tennis organitzarà un torneig 
a Noruega, on també s’han inte-
ressat pel seu innovador model.

Set jugadores de les categori-
es sub-16 i sub-19 de l’equip 
de futbol sala del Godella CF 
van ser convocades per la se-
lecció autonòmica per a una 
sessió d’entrenament, que 
es va celebrar el passat mes 
d’octubre. 

Yoana Boyanova i Ángela 
Torres, en sub-16, i Sophia 
Victoria, Lucia Ortolá, Consu-
elo Almela, Maria A. Chisbert 
i Claudia Jiménez, en sub-19, 
es van exercitar amb el com-
binat valencià femení de fut-
bol sala. 

Fernando Oliveros, regidor 
d’Esports de l’Ajuntament de 
Godella, va comentar que és 
“un honor que jugadores de 
les categories inferiors dels 
nostres clubs siguen anome-
nades per a formar part d’en-
trenaments i convocatòries 
de les seleccions autonòmi-
ques”.

La 10k de Godella formarà part 
del XXIII Circuit de carreres de 
la Diputació de València, que 
se celebrarà el pròxim 27 de 
juny.

La prova godellense serà una 
de les dotze que formarà part 
d’aquest prestigiós circuit de la 
província. 

El regidor d’Esports de Go-
della, Fernando Oliveros, s’ha 
mostrat orgullós d’aquesta 
notícia. “La inclusió de la 10k 
de Godella aporta més prestigi 
i reclam per a la carrera, que 
repercuteix així mateix en una 
major visibilitat mediàtica”.

El Club d’Atletisme “A les 
nou” organitzarà la XIII edició 
de la 10k de Godella, que ha 
arribat a reunir en altres edici-
ons a més d’un miler de corre-
dors i corredores
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El Club Bàsquet L’Horta Gode-
lla va presentar sobre el par-
quet del pavelló municipal de 
Godella més de 600 jugadors 
i jugadores que formen les 
plantilles de més de 50 equips 
inscrits per a la temporada 
2019/2020. 

Des dels més xicotets de les 
Escoles Municipals de Bàs-
quet, gestionades per L’Horta 
Godella, fins als més majors 
del club. Els últims en eixir a 
la pista, i els més aplaudits, 
van ser l’equip Units, el primer 
equip de 1a divisió femenina i 
el primer equip masculí de Lli-
ga EBA. 

Des del club L’Horta Godella 
es van mostrar molt satisfets 
de l’acolliment que va tindre 
l’acte. “Va ser una vesprada 
preparada amb molta il·lusió i 
la rebuda va estar plena d’en-
tusiasme per part de jugadors,  
entrenadors i famílies”, van 
destacar.

A l’acte van acudir el Presi-
dent de la Federació de Bàs-
quet de la Comunitat Valen-
ciana, Salvador Fabregat, i el 
regidor d’Esports de l’Ajunta-
ment de Godella, Fernando Oli-
veros. 

Fabregat va recordar als xi-
quets i xiquetes que “el més im-
portant és passar-ho bé jugant”. 

Per part seua, Oliveros es 
va mostrar orgullós  “de tots i 
totes, especialment de l’equip 
Units que són un gran exemple 
i un referent per a tot el poble”. 
Finalment, es va congratular 
que cada any el club se supere 
en l’organització “d’aquest 
gran esdeveniment que és 
capaç de reunir tantes perso-
nes al voltant del bàsquet”.

En acabar la presentació, 
el CB L’Horta Godella va en-
tregar reconeixements, tant 
col·lectius com individuals, als 
equips, jugadors i entrenadors 
pels resultats de la temporada 
passada i per la trajectòria en 
el club.

L’Horta 
Godella i 
les Escoles 
Municipals 
de Bàsquet 
presenten 
més de 600 
jugadors i 
jugadores

>>> Fernando Oliveros, Salvador Castillo, Ximo Delgado i Andrés Campos en la reunió a la Diputació.>>> Carrera 10K Godella

E l regidor d’Esports de 
l’Ajuntament de Gode-
lla, Fernando Oliveros, i 

els presidents del Club Natació 
Godella, Salvador Castillo, i de 
L’Horta Bàsquet Godella, Ximo 
Delgado, es van reunir amb el 
diputat d’Esports de l’Ajunta-
ment de València, Andrés Cam-
pos, el passat 26 de novembre, 

per a abordar possibles millores 
en les instal·lacions de la pisci-
na del poliesportiu i del pavelló 
municipal de Godella. 

Oliveros es va mostrar atent a 
les reivindicacions de dues dels 
clubs esportius més importants 
del municipi. “Sembla que hi ha 
bona predisposició a finançar 
projectes que milloren dues ins-

tal·lacions que necessiten refor-
mes i ampliacions”, va explicar.

El regidor d’Esports va manifes-
tar la seua preocupació davant 
la piscina municipal. “L’equip de 
waterpolo de Godella, un dels de 
major nivell de la província, ha de 
jugar els seus partits en altres 
piscines perquè la de Godella no 
compleix els paràmetres per a la 

segona categoria nacional, així 
que caldria adaptar la piscina 
perquè puguen jugar a casa”, va 
destacar. A més va explicar que 
alguns equips de l’Horta Bàsquet 
Godella no poden entrenar en el 
pavelló per falta d’espai. “Con-
siderem necessari una possible 
ampliació de les instal·lacions del 
pavelló”, va destacar Oliveros.

Representants esportius 
de Godella es reuneixen en 
Diputació per la millora de la 
piscina i el pavelló esportiu 
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Medi Ambient i Benestar Animal

E l ple del passat mes de 
gener va aprovar la mo-
ció presentada pel grup 

de govern per a declarar l’emer-
gència climàtica a Godella amb 
el suport de totes les forces po-
lítiques, excepte de Unides Po-
dem EU, que es va abstindre.

D’aquesta forma, la regidora de 
Medi Ambient, Natalia Garrido, va 
afirmar que l’Ajuntament de Go-
della es compromet a prendre les 
mesures necessàries per a inten-
tar detindre el canvi climàtic. “El 
model socioeconòmic actual ha 
generat un canvi climàtic en el 
qual Espanya és molt vulnerable, 
ja que és un punt calent. Així, ens 
plantegem centrar els objectius 
en el consumidor, de manera que 
puguem establir un pla d’habi-

tatge sostenible i un nou pla ge-
neral d’urbanisme i mobilitat. A 
més, volem impulsar la reducció 
d’emissions, apostar per les ener-
gies renovables, i adoptar mesu-
res d’adaptació al canvi climàtic”, 
va concloure Garrido.

El Partit Popular va proposar 
mesures com el canvi de l’au-
tobús municipal, i establir més 
punts de càrrega per als vehicles 
elèctrics.

La representant de Unides Po-
dem EU, Irene Ferré, va instar al 
govern a concretar mesures que 
es reflectisquen en acords reals, 
fet que va representar en una es-
mena, que va ser rebutjada amb 
els vots en contra de Compromís 
i el Partit Socialista, i l’abstenció 
del Partit Popular i Ciutadans. G odella va recuperant a 

poc a poc la normalitat 
després del temporal 

Gloria, que va provocar danys 
en tot el municipi.

Gràcies al grup de coordinació 
d’emergències, compost per la 
Policia Local de Godella, els mem-
bres de Protecció Civil, la Regidora 
d’Educació, Teresa Bueso, el Regi-
dor d’Obres i Serveis Municipals, 
Fernando Oliveros, i l’Alcaldessa 
de Godella, Eva Sanchis, s’ha es-
tablit un gabinet de crisi, i s’estan 
prenent mesures d’acció davant 
situacions d’emergència, com la 
viscuda el mes de gener passat. 

Les zones més susceptibles 
d’inundar-se són Ermita Nova, 

la zona del Barranquet, o l’Hor-
ta, però en aquesta ocasió s’ha 
comprovat per les autoritats 
competents que les obres que 
s’han realitzat quant a inundaci-
ons han donat els seus fruits, ja 
que s’han vist una mica menys 
afectades.

El principal problema que ha 
tingut en aquesta ocasió el mu-
nicipi, sobretot en la zona de 
Campolivar, ha sigut la caiguda 
d’arbres, provocat per les fortes 
ratxes de vent, i la complexitat 
a l’hora de retirar els enderrocs, 
branques i arbres que tallen els 
carrers i carreteres. 

L’Alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, es mostra preocupada 

per la situació. “A Godella hi ha 
exemplars grans i antics i, pese 
a l’estima que puguem tindre’ls, 
cal plantejar-se que a vegades 
cal sacrificar-los per seguretat. El 
problema és que, encara que ens 
agradaria, no es va poder fer un 
informe exhaustiu d’estat de salut 
dels arbres, ja que és una practica 
molt dificultosa perquè depén de 
moltes coses i no podem actuar 
de manera preventiva.” 

“Quan hi ha situacions 
d’emergència, actuem. Però 
tots els municipis estaven 
igual. A vegades, no podem 
ser tan ràpids com volguérem, 
ja que hi ha sobresaturació de 
treball”

L’Ecoparc Mòbil de l’Entitat Me-
tropolitana per al Tractament de 
Residus (EMTRE) torna a Godella, 
i ho farà una vegada al mes du-
rant aquest any 2020. 

Els ecoparcs mòbils són espais 
on es poden portar gratuïtament 
els residus que no tenen cabuda 
en els contenidors tradicionals, 
amb la finalitat de facilitar i ga-
rantir la seua adequada gestió. 
Aquests són traslladats a unes 
plantes de reciclatge on molts dels 
seus components es recuperen.

D’aquesta manera, gràcies a 
aquesta iniciativa de la EMTRE, 
durant uns dies la ciutadania 
podrà depositar els residus do-
mèstics especials, com a piles 
alcalines i de botó, radiografies, 
termòmetres, càpsules de café, 

aerosols, oli de motor i de cuina, 
xicotets aparells electrònics, tubs 
fluorescents, cartutxos d’impres-
sora, bateries, tòners, joguets 
elèctrics, andròmines de xicotet 
volum, pintures, dissolvents, DVD/
CD, telèfons mòbils i carregadors, 
roba i sabates, pantalles de plas-
ma o LCD, i cintes magnètiques. 
No s’admetran residus volumino-
sos ni enderrocs (que s’hauran 
de gestionar en els ecoparcs fi-
xos), residus orgànics domiciliaris, 
pneumàtics, residus infecciosos, 
medicaments, residus radioac-
tius, materials amb fibra de vidre 
ni materials amb fibrociment.

L’Ecoparc mòbil s’instal·larà en 
c/ Ramón y Cajal (just enfront del 
poliesportiu) i estarà obert al matí 
i a la vesprada, de 10 a 14 i de 16 

a 19 hores. Els dissabtes tindrà 
horari sol de matins. 

Les pròximes visites seran del 
30 de gener a l’1 de febrer, del 27 
al 29 de febrer, del 26 al 28 de 
març, del 27 al 29 d’abril, del 21 al 
23 de maig, del 18 al 20 de juny, 
del 6 a l’11 de juliol, del 7 al 9 de 
setembre, del 5 al 7 i del 29 al 31 
d’octubre, del 26 al 28 de novem-
bre, i del 21 al 23 de desembre.

La regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Godella celebra-
rà el Dia de l’Arbre de la Comu-
nitat Valenciana els dies 6 i 7 de 
març, que ha sigut posposat pel 
temporal del mes passat, amb 
diferents activitats en diversos 
dies, plantant al voltant de 200 
exemplars d’arbres i arbustos.

El parc de la Devesa obrirà les 
seues portes el dia 7 de març 
per a acollir els dos torns de 
plantació previstos, dividits en 
dos grups de vint persones que 
entraran de 10 a 11.30 hores, i 
de 12 a 13.30 hores.

La inscripció es realitzarà a tra-
vés dels mails agricultura@gode-
lla.es i mediambient@godella.es.

En total, es plantaran uns 200 

exemplars d’espècies pròpies de 
les deveses mediterrànies i bos-
cos mediterranis com el llentis-
cle, el xiprer o el pi pinyer. 

La regidora de Medi Ambient, 
Natalia Garrido, ha explicat que 
aquestes accions són necessàri-
es per a millorar el nostre entorn. 
“El Dia de l’Arbre ens recorda la 
importància de protegir els nos-
tres boscos i els arbres. Amb 
aquesta iniciativa, els veïns i ve-
ïnes de Godella contribueixen a 
mantindre i recuperar les espè-
cies singulars i els ecosistemes 
específics del nostre poble”. “A 
més ajudem a millorar la quali-
tat ambiental i crear espais més 
agradables als nostres carrers i 
pobles”, afig Garrido.

L’Ecoparc mòbil torna a Godella 

Godella plantarà 200 
exemplars d’arbres amb 
motiu del Dia de l’Arbre 

>>> Cartell arriba l’ecoparcmòbil

>>> Arbre caigut al municipi de Godella

Godella es recupera 
després del pas de Gloria

L’Ajuntament de Godella 
declara en ple l’emergència 
climàtica 

Medi Ambient i Benestar Animal

Consulta ací el calendari de l’Ecoparc mòbil per a aquest 2020

>>> Cartell dia de l’arbre
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Igualtat 

L a localitat de Godella va 
tornar a cridar a l’uníson 
per a combatre la violèn-

cia de gènere. Un crit sord i es-
tripat. Ple d’humanitat i fermesa 
per a acabar amb aquesta xacra 
social que afecta la societat que 
ens envolta.

Amb motiu del Dia Internacio-
nal contra la Violència de Gènere, 
que es va celebrar el passat 25 
de novembre, la Regidoria d’Igual-
tat de Godella, dirigida per Teresa 
Bueso, va programar nombroses 
activitats durant els mesos de no-
vembre i desembre per a consci-
enciar i ajudar a l’erradicació de 
la violència masclista.

Humor, literatura, teatre, expo-
sicions, marxes així com actes 
de conscienciació tingueren ca-
buda durant dues setmanes en 

les quals el municipi es va bol-
car, més si cap, en la lluita contra 
la violència de gènere.

Les activitats culturals van co-
mençar amb el monòleg de la 
humorista Patrícia Espill titulat 
“Ni machismo ni feminismo, cro-
quetas”, i la visita al Mercat Mu-
nicipal de la Regidoria d’Igualtat 
i l’Associació “Mujeres por la ca-
lidad de vida” que van presentar 
una campanya de sensibilització 
contra la violència de gènere.

Mentrestant, el centre cultu-
ral Xicranda va acollir l’exposició 
“Mareas de frases violetas”, ela-
borada per Dones de Xirivella en 
Acció i organitzada per la Regi-
doria d’Igualtat, és una selecció 
de cites escrites o pronunciades 
per dones conegudes per la seua 
trajectòria feminista o cèlebres 

per la seua labor científica, cultu-
ral, social o política. 

A més, l’obra “Todos somos 
ella”, de l’alumnat del taller de 
creació literària i de teatre de 
l’Escola d’Adults de Godella va 
aportar el seu granet d’arena i 
prendre consciència sobre els 
problemes de violència de gène-
re, i el taller de cinema en femení 
que es va celebrar en Villa Euge-
nia va tractar el tema de la dona 
dins del sèptim art.

D’altra banda, l’Associació A 
cada Lluna va organitzar la pre-
sentació del llibre “Veera Naari 
(Dones Valentes)”, d’Irene Laso, 
i l’Associació de Mestresses 
de casa Tyrius va organitzar un 
passeig per l’horta de Godella, a 
més d’una campanya de sensibi-
lització en el mercat municipal.

El fermall final de les activi-
tats contra la violència de gène-
re el puso Patricia Campos, pri-
mera dona pilot de reactor de 
l’Armada Espanyola i entrena-
dora de futbol, va comptar les 
seues experiències i vivències 
als assistents a la seua xarra-
da “Supera’t” en Villa Eugenia. 
Campos va explicar com va pas-
sar de l’exèrcit a ser entrenado-
ra i va detallar els projectes en 
els quals es troba actualment 
per a millorar els drets de les 
dones així com dels xiquets i 
xiquetes.

La regidora de Igualtat, Te-
resa Bueso, va considerar 
aquests actes fonamentals per 
a conscienciar  a la societat del 
problema de la violència de gé-
nere. “Cal realitzar activitats i 

iniciatives per a prendre cons-
ciència del problema que tenim 
actualment. Hem de ser cons-
cients que és un dels majors 
problemes del nostre temps i 
s’ha d’eliminar completament. 
Des de les institucions tenim 
la responsabilitat de secundar 
quantes iniciatives facen falta 
perquè la violència de gène-
re s’erradique”, va concloure 
l’edil.

L’Ajuntament de Godella va 
celebrar l’acte institucional del 
dia 25 de novembre, jornada en 
la qual es commemora el Dia 
Internacional contra la Violència 
de Gènere, on es van realitzar 
actes simbòlics, com la creació 
d’un llaç gegant amb sabates de 
dona, i una performance repre-
sentativa. 

>>> Actes contra la violència de gènere a Godella

Del 21 de novembre al 7 de desembre es varen celebrar nombroses activitats per a conscienciar 
a la ciutadania sobre la xacra que suposa la violència de gènere

El municipi de Godella torna a cridar contra 
la violència de gènere
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Obres municipals

L’Ajuntament de Godella ha tret 
a licitació el projecte de rehabi-
litació de l’habitatge social, pro-
pietat de l’Ajuntament, situada 
al carrer Santíssima Trinitat (El 
Poblet), per a habilitar-la com a 
habitatge tutelat i social.

La Regidoria d’Obres i Serveis 
municipals ha acabat de redactar 
el projecte i ha aprovat els plecs 
del projecte de rehabilitació de 
l’habitatge social, per a poder li-
citar les seues obres. 

Aquest projecte, que serà finan-
çat amb els fons d’inversió finan-
cerament sostenibles, té com a 
objectiu destinar l’habitatge mu-
nicipal per a habitatge social. En 
disposar de diverses plantes, una 
es condicionarà per a habitatges 
socials i les altres dues per a ha-

bitatges tutelats per a gent disca-
pacitada.

L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va afirmar estar orgu-
llosa de l’avanç d’aquest pro-
jecte, ja que és part de les me-
sures que s’estan prenent en 
tema d’habitatge social. “Hi ha 
famílies molt necessitades i per 
això, és una prioritat dur a terme 
qualsevol mesura que les aju-
de. L’avanç en projectes així és 
necessari ja que ajuda a molta 
gent. A més, des de l’Ajunta-
ment Estem pretenem crear una 
bossa d’habitatges socials i, per 
això, estem buscant habitatges 
que estiguen deshabitades i que 
els seus propietaris estiguen in-
teressats a llogar-li-les a l’Ajunta-
ment”

El projecte de rehabilitació 
de l’habitatge social 
Santisima Trinitat es troba 
en fase de licitació

La tercera fase de les actuacions 
per a rehabilitar zones deficients 
del cementeri municipal, que 
es van aprovar en el ple ordina-
ri del passat mes de setembre 
per unanimitat de tots els grups 
municipals, continuaran al llarg 
d’aquest any 2020.

El projecte, que tenia com a ob-
jectiu fer els treballs necessaris 
per a la reparació puntual d’al-
gunes de les cobertes dels pa-
vellons de nínxols a l’interior del 
Cementeri de Godella, es troba 
en aquests moments en la seua 
tercera fase d’execució.

En una primera fase es van fer 
els treballs previs, demolicions i 
retirada d’elements que conte-

nien algunes parts trencades i 
soltes de cobertes en les zones 
afectades, on es van observar 
enfonsaments de la part superi-
or dels nínxols.En la segona fase, 
s’ha establit el muntatge i sege-
llament d’unes peces de formigó, 
tipus tapa prefabricada, per a co-
brir la part superior dels nínxols. 

Finalment, en aquesta tercera 
fase es repararan i substituiran les 
teules de les cobertes dels nínxols 
afectats pels enfonsaments. 

Cal tindre present que els pave-
llons de nínxols van ser executats 
en el seu moment en obra de pa-
leta, és a dir, en nínxols no prefabri-
cats. D’aquesta forma, es tracta de 
deficiències no estructurals ja que 

no s’han detectat trencaments o 
desplaçaments de cairats.

Amb aquestes mesures de reha-
bilitació, que compta amb 14.600 
euros de pressupost de crèdit ex-
traordinari, s’està millorant la sa-
lubritat, la seguretat i l’estètica de 
l’actual recinte del Camp Sant.

El regidor d’Obres, Fernando 
Oliveros, ha apuntat que era una 
necessitat realitzar de manera ur-
gent aquest projecte, que ha qua-
lificat 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.

Les obres per a la remodelació 
de l’entrada al parc de la Devesa 
avancen a bon ritme, i es preveu 
que abans que acabe el mes, es-
taran acabades. 

L’empresa URBAMED INFRA-
ESTRUCTURES S.L. ha sigut l’em-
presa adjudicatària de les obres 
de l’entrada del Parc de la De-
vesa la quantia de la qual ascen-
deix a 142.649,91 euros.

Després d’elaborar els infor-
mes de valoració dels desperfec-
tes i millores de la zona, es van 

proposar diversos punts d’ac-
tuació, com la substitució de la 
porta d’accés mitjançant el picat 
i pintat del mur existent.

Una de les actuacions realit-
zades ha sigut l’eliminació de la 
bassa de reg i s’establirà un sis-
tema de reg soterrat. A més, s’ha 
realitzat una neteja del terreny, in-
cloent la poda dels arbres i l’apor-
tació de terra vegetal. 

D’altra banda, s’han millorat 
les instal·lacions, col·locant una 
font, incorporant aparcabici-

cletes i desenrunant els banys 
existents.

Des de la Regidoria d’Obres i 
Serveis Municipals es mostren 
satisfets amb les actuacions re-
alitzades. “Tractem de realitzar 
aquest tipus de millores en el 
municipi, després d’elaborar es-
tudis detallats, per al benestar 
de la ciudadania. I els parcs i la 
millora de les seues instal·laci-
ons, sempre respectant la pròpia 
fesomia del bosc, són necessàri-
es per a Godella”

La Regidoria d’Obres i Serveis 
Municipals ha adjudicat a l’em-
presa Imesapi SA, mitjançant li-
citació, les obres de millores en 
l’enllumenat de Campolivar, que 
ascendeixen a 148.500 euros.

Les obres per a renovar la 
il·luminació de la zona de Cam-
polivar, que començaran aquest 
mateix mes, és part d’un pro-
jecte pel qual l’Ajuntament de 
Godella va rebre una subvenció 
de 148.500 euros per a la subs-
titució i millora de l’enllumenat 
públic. Es tracta d’una ajuda del 

Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional (FEDR) de la Unió 
Europea, atorgada per l’Institut 
Valencià de Competitivitat Em-
presarial (IVACE)

Gràcies a aquesta subvenció 
se substituiran l’enllumenat de 
l’Ermita Nova, Acàcies, Buganvi-
llas i Les Mimoses, de Campoli-
var, amb l’objectiu de cobrir les 
necessitats d’aquesta part de la 
localitat de l’Horta Nord.

S’estima que el termini d’exe-
cució de les obres siga, aproxi-
madament, de mes i mig.

El projecte de reasfaltat del Car-
rer Major de Godella es va posar 
en marxa el passat 13 de gener, 
i s’estima que acaben al llarg 
d’aquest mes.

L’empresa adjudicatària, Pava-
sal, va iniciar les obres de reas-
faltat del Carrer Major de Gode-
lla, una actuació important per a 
la localitat. 

A pesar que es va aprovar l’ad-
judicació del contracte el mes de 

juny passat, 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 volíem 
que es realitzara en una època 
en la qual hi haguera la menor 
afluència de persones possi-
bles.» va explicar el Regidor 
d’Obres, Fernando Oliveros.

«A més, s’ha hagut de retardar 
per modificacions del projecte ja 
que inicialment va quedar desert, 
però no podem demorar més 
unes obres subvencionades per 
la Diputació i que a més són ne-
cessàries» ha conclòs Oliveros.

D’altra banda, es posaran en 
marxa al llarg d’aquest mes de 
febrer les obres de rebaixes de vo-
rera per a accessibilitat per als via-
nants en el barri antic de Godella.

Les obres de millora del cementeri municipal 
continuaran al llarg d’enguany 

La remodelació de l’entrada al parc de la 
Devesa és ja una realitat 

Les obres de millora en 
l’enllumenat de Campolivar 
començaran aquest mes

El reasfaltat del carrer Major, en marxa

>>> Obres al Carrer Major. 

>>> Rehabilitació de la vivenda del Carrer Santíssima Trinitat (El Poblet)
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>>>  Entrega de diplomes del curs de manipulació d’aliments

L’agermanament amb la ciutat italiana 
de Lanuvio és ja una realitat

L’Ajuntament entrega 
els diplomes del curs de 
manipulació d’aliments

E l desembre passat, una 
delegació de Lanuvio 
va visitar Godella per a 

rubricar, després d’anys de con-
tactes i aproximacions, el conveni 
d’agermanament. A l’acte, que es 
va celebrar en el Saló de Plens 
de l’Ajuntament de Godella, van 
assistir regidors de tots els grups 
polítics, a excepció de Unides Po-

dem-Esquerra Unida, que tenen 
representació en el consistori. 

L’Alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, el de Burjassot, Rafa 
García, i l’Alcalde de Lanuvio, Luigi 
Galieti van ser els responsables 
de segellar l’acord de Godella amb 
Lanuvio i d’aquest amb Burjassot.

A més, la delegació godellense 
i la lanuvina ja van començar a 

concretar futurs intercanvis, dels 
quals es beneficiaran les dife-
rents associacions i col·lectius 
del poble.

Sanchis va assegurar estar 
satisfeta amb aquesta nova re-
lació. “S’inicia una bona amis-
tat que creiem que durarà molt 
temps i que farem coses inte-
ressants. Som dues ciutats molt 

semblants, ja que Lanuvio està 
en l’àrea metropolitana de Roma 
i, a més, ens uneix la gran figura 
de Lauri Volpi”. 

Per part seua, l’alcalde de 
Lanuvio es va mostrar molt 
content per poder començar 
una sèrie d’intercanvis “cultu-
rals, esportius, econòmics o 
turístics”.

A més de l’acte oficial, la dele-
gació italiana va col·locar un ram 
de flors al tenor italià Lauri Volpi 
soterrat en el cementeri, i va realit-
zar una visita al Mercat de Venda 
Directa de Godella, Villa Eugenia i 
els Horts Municipals La Coscollo-
sa. També van conéixer l’Ajunta-
ment de Burjassot, la Casa de la 
Cultura i la casa de Lauri Volpi.

La Regidora d’Ocupació, Promo-
ció Econòmica i Comerç Local 
de Godella, Teresa Bueso, va 
entregar el passat 20 de gener 
els diplomes i carnets de l’última 
edició del curs de manipulació 
d’aliments. 

L’Agència d’Ocupació i Desen-
volupament Local (AODL) de 
Godella, que continua amb la 
seua política de formació com a 
eina indispensable en la cerca 
de treball, ha finalitzat una nova 
edició del curs de manipulació 
d’aliments, amb gran èxit de 
participació. 

El curs de manipulació d’ali-
ments ha sigut un curs no pre-
sencial en el qual s’han oferit 
les quatre especialitats oficials 

com la de menjars preparats, 
minorista d’alimentació, peixos, 
crustacis, mol·luscos i derivats, i 
condiments i espècies. 

Davant l’èxit de convocatòria 
que van tindre també les edi-
cions anteriors, la regidoria de 
Promoció d’Ocupació continua 
reforçant aquesta línia de treball 
amb nous cursos.

Teresa Bueso va afirmar estar 
orgullosa de l’acolliment que té 
cada edició d’aquests cursos. 
“Considerem que són una opor-
tunitat per a la formació de les 
persones desocupades, però per 
descomptat també per a les que 
estiguen interessades a adquirir 
nous coneixements dins del sec-
tor alimentari”, va concloure l’edil.

Agermanament i  Agència d’Ocupació i desenvolupament local

>>> Visita de la delegació de Lanuvio a Godella
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Seguretat Ciutadana

L a Policia Local de Godella 
s’ha sumat des de setem-
bre fins ara a cinc campa-

nyes de la Direcció General de 
Trànsit (DGT).

En primer lloc, la Direcció Ge-
neral de Trànsit va realitzar una 
campanya de vigilància i control 
de distraccions al volant com 
l’ús del mòbil, ajustar la ràdio 
o encendre un cigarret, per a 
conscienciar als conductors de 
la necessitat de mantindre la 
màxima atenció mentre s’està 
conduint. 

D’altra banda, la Policia Local 
de la localitat de l’Horta també 
es va adherir a la campanya de 

vigilància i control d’alcohol en 
els conductors, que té com a 
finalitat previndre la conducció 
sota els efectes de l’alcohol i 
de les drogues il·legals, ja que 
les estadístiques demostren 
que quan s’augmenta el con-
trol, disminueix el nombre d’ac-
cidents.

A més, es va realitzar una 
campanya sobre el control de 
cinturó de seguretat i sistemes 
de retenció infantil. El cinturó 
de seguretat és un element fo-
namental de la seguretat viària 
i la seua utilització redueix en 
la meitat el risc de mort en cas 
d’accident.

La campanya sobre la vigi-
lància en furgonetes va inten-
sificar els controls dels vehicles 
d’aquest tipus, tant en els con-
ductors com en la càrrega de les 
mercaderies. Els agents de la 
Policia Local van posar especial 
èmfasi a la detecció de drogues 
o alcohol, en l’ús del cinturó de 
seguretat, i en el manteniment 
adequat d’aquests vehicles.

Finalment, es va desenvolu-
par una campanya de vigilància 
de les condicions dels vehicles, 
on es va parar atenció a l’ade-
quat manteniment i als elements 
de seguretat dels vehicles i es-
pecialment als pneumàtics, les 

llums, les senyalitzacions, els pa-
rabrises i la Inspecció Tècnica de 
Vehicles (ITV), entre altres.

Al febrer, la campanya que 
s’està realitzant és sobre vigi-
lància del transport escolar, on 
es controlaran les autoritzacions 
i documents que han de tindre 
aquests vehicles, les seues con-
dicions tècniques i elements de 
seguretat d’acord amb la norma-
tiva i els requisits especials que 
ha de complir el conductor, com 
a permís de conducció o compli-
ment dels temps de conducció i 
descans.

El Regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Fernando Oliveros, recorda 

la importància d’aquesta mena 
de campanyes per a conscien-
ciar als conductors del risc que 
corren en permetre les distracci-
ons, el consum de determinades 
substàncies, al no mantindre 
adequadament el seu vehicule 
o al no usar el cinturó de segu-
retat. “No és només perillós per 
a un mateix, sinó per a la resta 
de persones amb les quals et tra-
vesses en la carretera. Posem en 
perill als nostres acompanyants, 
a nosaltres mateixos i als altres 
conductors. Hem de conscienci-
ar a la ciutadania que el cotxe no 
és un joguet i correm riscos molt 
seriosos”, va concloure Oliveros.

La Policia Local de Godella se suma a cinc 
campanyes de la Direcció General de Trànsit 

La Policia Local de Godella realitza quasi 
sis mil intervencions en 2019

La Policia Local de Go-
della va realitzar durant 
l’exercici 2019 un total de 
5924 intervencions polici-
als, enfront de les 5064 de 
l’any 2018, amb el que es 
denota un augment consi-
derable de serveis.

Des de l’any 2015 fins 
a l’actualitat han cobrat 
especial rellevància les 
intervencions en segu-
retat pública, ja que que 
es passa de 504 de l’any 
2015, a les 2538 l’any 
2019.

Quant a la seguretat 
viària, l’any 2015 es van 
realitzar 446, mentre que 
al llarg del 2019  van ser 
1526, la qual cosa es tra-
dueix en què en un incre-
ment percentual notable 
de demandes però també 
de resposta policial sobre 
aquest tema. 

De la mateixa manera, 
destaquen les intervenci-
ons sobre serveis huma-
nitaris, que l’any 2015 van 
ser 90, enfront dels 426 
de l’any 2019. 

D’altra banda, en les in-
tervencions relacionades 
amb el control i consum de 
substàncies estupefaents, 
també hi ha una evolució 
notable, ja que fa quatre 
anys es van realitzar huit 
i l’any 2019 van ser quasi 
tres-centes, la qual cosa 
implica un major control 
en les zones comunes de 
les vies públiques. Des de 
la Prefectura Policial de 
Godella assenyalen que 
s’incrementarà la formació 
de professionals perquè 

disposen de l’habilitació 
corresponent per a con-
trolar i practicar les proves 
per a la detecció de pre-
sència de drogues en l’or-
ganisme als conductors de 
vehicles, amb el que s’aug-
mentarà la seguretat viària 
en el municipi.

Angel Navarro, oficial cap 
de la Policia Local de Gode-
lla, ha manifestat que “amb 
els resultats estadístics ob-
tinguts podem concloure 
l’increment real de deman-
da de serveis per part de la 

ciutadania, on la Policia Lo-
cal s’estableix com a peça 
fonamental en el mecanis-
me de la seguretat pública, 
amb el que continuarem en 
la mateixa línia d’actuació, i 
incrementarem dia a dia la 
professionalització i perfec-
cionament en les matèries 
competencials que no són 
inherents per raó del lloc”. 

“De la mateixa manera, 
continuarem avançant per 
a aconseguir que el nostre 
municipi siga encara més 
segur, tant en l’àmbit de la 

seguretat pública com en el 
de la seguretat viària. Per 
a això, continuarem treba-
llant de manera recíproca 
amb les Forces i Cossos de 
seguretat de l’Estat, Poli-
cia Nacional de Burjassot i 
Guàrdia Civil de Moncada, 
que tan bons resultats els 
està oferint a la ciutadania. 
A més, continuarem fomen-
tant la col·laboració entre 
cossos de Policia Local a 
través dels convenis cor-
responents”, va concloure 
Navarro.

>>> Control de la Policia Local de Godella
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Serveis Socials

L L’Ajuntament de Gode-
lla està donant suport al 
projecte de la cooperati-

va sense ànim de lucre, Resistir, 
per a construir en el municipi un 
espai amb vint-i-un habitatges 
de cinquanta metres quadrats 
i un centre social de tres-cents 
metres quadrats.

El projecte, pressupostat en 
més de tres milions d’euros i un 
termini d’execució de dos anys, 
està buscant diferents vies de 
finançament, un dels seus prin-
cipals problemes. La iniciativa 
naix amb l’objectiu de crear es-

pais que conjuminen xicotets ha-
bitatges i espais comuns. Aquests 
espais s’allunyaran de la manera 
de residència clàssica, i estaran 
organitzats com a centres de con-
vivència que possibiliten a les per-
sones majors desenvolupar el seu 
envelliment actiu d’una manera 
confortable i amb independència 
i intimitat.

Per aquest motiu, el model 
d’habitatge que defensa Resistir 
és el cohabitatge que, com ja és 
habitual en països com Alema-
nya, Suïssa o Àustria, es planteja 
com un model de convivència 

La cooperativa Resistir, impulsora del projecte, busca vies de 
finançament per a crear vint-i-un habitatges i un centre social. 

Godella dóna suport 
a un projecte de 
cohabitatge social

Obert el periode d’inscripció al 
programa de termalisme social

L’Ajuntament de Godella s’ha ad-
herit recentment a la Xarxa Es-
panyola de Ciutats Saludables, 
la qual cosa suposa que haurà 
d’incloure en les seues actuaci-
ons municipals una estratègia 
de millora en la qualitat de vida i 
salut dels ciutadans.

La Xarxa Espanyola de Ciutats 
Saludables és un projecte im-
pulsat pel Ministeri de Sanitat i 
la Federació de Municipis i Pro-
víncies d’Espanya que té com a 
objectiu principal prioritzar la sa-
lut de les persones i millorar la 
seua qualitat de vida fomentant 
hàbits alimenticis saludables i la 
pràctica d’activitat física, a més 
de crear polítiques que propici-
en la salut i el desenvolupament 
sostenible.

L’adhesió a aquesta xarxa su-
posa per a Godella l’accés a in-
formació, formació, i el suport 
tècnic i econòmic per a projec-
tes i activitats en salut urbana i 
desenvolupament sostenible. A 
més, podrà participar en diver-
ses activitats per a intercanviar 
experiències municipals en salut 
i desenvolupament sostenible.

La regidora de Sanitat, Eva 
Sanchis, explica que “cal generar 
hàbits en la societat, i per a això 
hem de promoure polítiques sa-
ludables, tant en l’alimentació, 
en les campanyes sanitàries que 
realitzem, o polítiques d’accés a 
l’esport. Perquè la societat visca 
més temps i amb millor salut, ha 
de realitzar hàbits que potencien 
una salut pública sostenible”.

L’àrea de benestar social és una 
prioritat de l’Ajuntament de Gode-
lla i, per això està realitzant avan-
ços en matèria social, i de sanitat.

Una de les prioritats és dur a ter-
me un Pla d’ocupació, el que la for-
mació i la contractació laboral han 
de ser els elements fonamentals. 

Així mateix, el consistori està esta-
blint acords amb entitats que pres-
ten serveis socials, i establint re-
cursos per a solucionar problemes 
com les persones sense sostre.

D’altra banda, s’establiran les 
bases per a reformar el centre 
de persones majors. La Regidora 

de Serveis Socials, Eva Sanchis, 
aposta per aquesta rehabilitació, 
que qualifica de necessària. “Els 
jubilats es mereixen un espai 
millor, que cobrisca les seues ne-
cessitats diàries i d’oci i oferisca 
tot el que precisen”.

Finalment, es pretén consoli-
dar l’equip de benestar social, 
compost per psicòlegs, asses-
sors jurídics, treballadors socials 
o educadors. “Tenim un equip 
molt complet, i el repte és coor-
dinar-lo i posar-lo en marxa per 
a aconseguir tots els nostres ob-
jectius”, va afirmar l’edil.

L’Ajuntament de Godella ha con-
vocat unes ajudes per a la coope-
ració i col·laboració en projectes 
en països en desenvolupament 
corresponents a l’any 2019. La 
corporació invertirà un total de 
37.000 euros per a les associaci-
ons a les quals se’ls concedisca 
la subvenció.

L’objectiu d’aquestes ajudes 
de la Regidoria de Serveis Soci-
als, dirigida per Eva Sanchis, és 
donar suport a tots els que por-
ten a terme activitats o projectes 
de desenvolupament cultural, 
social i econòmic en països en 
desenvolupament.

La corporació municipal cerca 
donar suport als països del Ter-
cer Món en la consecució d’un 
desenvolupament sostingut mit-
jançant la realització de projec-

Les destinacions disponibles són 
Cofrentes, Montanejos, Verche, Vi-
llavieja, Fuente Podrida i Benassal.

El programa de termalisme de 
la Generalitat Valenciana per-
met a les persones majors gau-
dir d’unes vacances relaxades i 
a preus assequibles. 

Des de la regidoria de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament de 
Godella, animen a les persones 
majors a apuntar-se a aquesta 
activitat per a viatjar i conéixer 
gent. “Aquest programa resulta 
una opció de turisme molt inte-
ressant ja que, a més de fomen-
tar un estil de vida saludable, 
millora la qualitat de vida de les 

persones majors i fomenta la re-
habilitació i prevenció de malal-
ties pròpies de la seua edat”, 
explica la regidora de Serveis 
Socials, Eva Sanchis.

L’estada i la manutenció en rè-
gim de pensió completa són de 
set nits i huit dies, i sis dies de 
tractament termal. A més, s’in-
clou una visita mèdica inicial i un 
informe mèdic una vegada fina-
litzat el programa. Tota la infor-
mació relativa als requisits i els 
terminis de sol·licitud es poden 
consultar en la pàgina web de 
la Generalitat Valenciana:http://
www.inclusio.gva.es/ca/web/
majors/termalismoa6e

Godella s’adhereix a la Xarxa 
de Ciutats Saludables  

El benestar social, prioritari 
per a l’Ajuntament de Godella

Godella convoca unes ajudes per a la 
cooperació i col·laboració en projectes 
en països en desenvolupament

col·laborativa cohesionada en 
la seua manera d’entendre la 
relació entre vida privada i vida 
en comú, que planteja que si-
guen els mateixos residents els 
que trien el model que volen per 
al seu futur. Així, la cooperativa 
serà la propietària dels habitat-
ges però cedirà el seu usdefruit i 
el dels espais comuns als socis, 
que poden recuperar la inversió 
menys l’amortització si es van, o 
els seus hereus quan muiren.

L’Alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, es mostra orgullosa de 
donar suport a projectes així. “El 
cohabitatge és social, cooperati-
vo, ecològico i sostenible, A més, 
té un cost econòmic menor, ja 
que és una autopromoció. Es 
tracta d’habitatges d’uns cin-
quanta metres quadrats, que 
garanteixen la privacitat, i que 
compten amb una sèrie de ser-
veis comuns coherents amb la 
forma de vida definida pels seus 
propis residents”.

tes que permeten mobilitzar els 
recursos.

El foment del desenvolupa-
ment integral de la zona en la 
qual es materialitze l’ajuda i la 
contribució a l’autoproveïment 
de les necessitats bàsiques en 
aquelles zones més necessita-
des són unes altres de les me-

tes a les quals aspiren els pro-
jectes. 

La Regidoria de Serveis Soci-
als, a més, cerca afavorir als sec-
tors de població objectivament 
més desfavorables com a dona, 
infància o joventut i contribuir a 
la millora de les condicions d’hà-
bitat i del medi ambient.

>>> L’horta de Godella

>>> Ajudes a la cooperació
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Hisenda i urbanisme

L’equip de govern de Godella aprova els 
pressupostos municipals per al 2020

En el ple del passat 28 de novem-
bre, va quedar pràcticament sen-
tenciada la modificació del Pla Ge-
neral d’Ordenació Urbana (PGOU) 
en la qual l’Ajuntament de Godella 
treballa els últims 5 anys. 

El Grup de Govern va proposar 
l’aprovació de l’exposició pública 
de la modificació del Pla Gene-
ral d’Ordenació Urbana, però els 
seus huit regidors van ser insu-
ficients. Als vots en contra del 
Partit Popular i Ciutadans es va 
sumar el d’Unides podem. 

El termini d’aprovació del 
projecte caduca aquest mes de 
febrer i s’hauria de començar 
de zero una nova modificació 
del PGOU. A més, a partir de 
gener de 2021 els propietaris 
de zones verdes no obteses ja 
podràn demanar l’expropiació 
dels seus terrenys. S’estima 
que la suma d’aquestes noves 
expropiacions puguen suposar 
entre 10 i 30 milions d’euros a 
l’Ajuntament.

Malgrat haver signat l’acord d’in-
vestidura el mes de juny passat, 
la representant d’Unides podem, 
Irene Ferré, va justificar el seu vot 
en contra esgrimint la defensa del 
medi ambient. “Aquesta modifica-
ció del PGOU és un pegat, propo-
sen evitar la ruïna amb una altra 
ruïna més gran”. A més, Ferré es 
va queixar de falta de diàleg en el 
procés d’elaboració del projecte.

Tant Compromís com PSP-
V-PSOE van assegurar que sí que 
s’ha fet de manera participativa. 

El regidor d’Urbanisme Carles 
Durà va anunciar que no apro-
var la modificació del PGOU su-
posarà el desmantellament de 
l’estructura de l’Ajuntament, as-
segurant que ereduiran dràstica-
ment els serveis o la plantilla de 
personal, entre altres coses. 

Fernando Oliveros, regidor 
d’obres i serveis municipals, es 
va mostrar negatiu davant el fu-
tur. “No vull ser apocalíptic però 
tenim experiència amb el que 

L’oposició rebutja la 
modificació del PGOU 
presentat pel Grup de Govern
Partit Popular, Ciutadans i Unides Podem 
van votar en contra en el ple i el projecte 
caducarà al febrer

ocorre amb les expropiacions. 
Quan vinga la sentència, tots a 
córrer”, va afegir.

Per part seua, el Partit Popular 
va repetir els arguments apor-
tats en l’última votació del mes 
de març de l’any passat, i també 
va acusar el Grup de Govern de 
no haver comptat amb ells per a 
l’elaboració del projecte.

Ciutadans va justificar el seu 
vot en contra per “la urgència, 
les formes i el fons jurídic”, as-
segurant que comparteixen la 
preocupació econòmica. 

L’alcaldessa de l’Ajuntament 
de Godella, Eva Sanchis, va con-
cloure el debat de més d’una 
hora lamentant que “en l’ante-
rior mandat no va haver-hi cap 

proposta per part de l’oposició 
en les nombroses comissions 
celebrades”. A més, va recor-
dar que la modificació del PGOU 
comptava amb zones verdes on 
realment es troben les zones ar-
brades. “Si no s’aprova la modi-
ficació, es mantenen com a resi-
dencials i poden desaparéixer 
els arbres”, va concloure.

L’equip de govern de l’Ajun-
tament de Godella va apro-
var els seus pressupostos 

municipals per a l’exercici 2020, 
que ascendeixen a més de 10 
milions d’euros, en sessió ex-
traordinària del ple el passat 23 
de desembre. Els comptes pre-
sentats pel govern van rebre els 
suports de Compromís i el Par-
tit Socialista, els vots en contra 
del Partit Popular i Ciutadans, i 
l’abstenció de Unides Podem EU.

El Regidor d’Hisenda, Antonio 
Segura, va explicar els detalls 
d’uns pressupostos que va con-
siderar “molt ajustats, tenint 
en compte el dèficit actual”. Els 
tres partits de l’oposició no van 
donar suport a la proposta per 
considerar-la poc apropiada per 
a l’ajuntament del municipi de 
l’Horta Nord. 

El Partit Popular va considerar 
que el text estava molt lluny de 
les seues prioritats, i va suggerir 
una baixada de la partida d’in-
gressos, en concret dels impos-
tos sobre els béns immobles, ja 
que, tal com va indicar el seu re-
presentant Jose María Musoles 
“tenim una fiscalitat molt alta”.

Compromís va indicar que les 
partides d’ingressos estan ajus-
tades als serveis propis d’un mu-
nicipi de les característiques del 
de Godella i va mostrar el seu in-
terés a continuar mantenint-los. 

Per part seua, Ciutadans va 
considerar la proposta incohe-
rent, irreal i amb falta d’informa-
ció. El seu representant, Amparo 
Brunchú, va indicar que algunes 
de les partides de despeses es-
tan “mal repartides o són inne-
cessàries”, i va demanar cohe-

rència i responsabilitat a l’equip 
de govern.

El Partit Socialista i Compro-
mís van defensar el text, expli-
cant les partides de despeses 
que han de reflectir-se legal-
ment.

L’abstenció de Unides Podem 
EU va provocar una segona vo-
tació que va tirar avant gràcies 
al vot de qualitat d’alcaldia. Uni-
des Podem EU va indicar que 
les partides mediambientals in-
closes en els pressupostos eren 
insuficients, i que encara que 
temes com “l’habitatge, l’ocu-
pació, la igualtat, l’ajuda inter-
nacional són una prioritat per al 
govern, en qüestions mediam-
bientals creiem que la proposta 
és escassa”.

L’Alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va al·legar estar d’acord 

amb les qüestions socials i va 
acostar postures amb Unides Po-
dem EU. “Farem tot el que siga 
a la nostra mà per a continuar 
treballant en els temes socials 
i mediambientals que tant ens 
preocupen”.

L’equip de govern va defensar 
que la proposta dóna prioritat a 
l’educació, la cultura i els temes 
socials i mediambientals. A més, 
va explicar que s’han presentat 
subvencions que reduiran nota-
blement la despesa en algunes 
partides.

Altres punts en l’ordre del dia
En aquesta sessió plenària, 

es va aprovar el sostre de des-
pesa per a l’exercici 2020 per 
un import de 10.470.708 euros, 
amb el suport de Compromís i 
el Partit Socialista, els vots en 

contra del Partit Popular i Ciu-
tadans, i l’abstenció de Unides 
Podem EU. 

A més, també es van aprovar 
les ajudes socials i econòmiques 
al personal laboral i funcionari 
de l’Ajuntament de Godella amb 
els vots a favor de Compromís, 
del Partit Socialista i Unides Po-
dem EU, i l’abstenció del Partit 
Popular i Ciutadans. 

Finalment, es va aprovar l’Es-
tudi de Detall de la mercantil 
Attikos Real Estigues SLU sobre 
l’àmbit d’actuació de la seua 
parcel·la, en la qual preveu cons-
truir un total de nou habitatges. 
Per a això, s’ha de modificar el 
paisatge i l’arbratge, motiu pel 
qual Unides Podem EU va votar 
en contra. La resta dels grups 
polítics van donar suport a la 
proposta.

>>> Ple de novembre
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Comunicació 

L a Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat 
Valenciana ha triat Gode-

lla com a seu de la 52a Assem-
blea Anual de l’entitat, que se 
celebrarà aquest any 2020.

L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, i el president del Ca-
sino Musical de Godella, Javier 
Llorens, van defensar la can-
didatura en l’última reunió de 
l’assemblea, que es va celebrar 

en Villareal el novembre pas-
sat. 

Sanchis va comentar orgu-
llosa que “és un honor que ha-
gen triat Godella per a albergar 
aquesta trobada en el qual les 
bandes de tota la Comunitat 
analitzen i avaluen el realitzat 
i intercanvien coneixements. A 
més aquest esdeveniment el ce-
lebrem quan el Casino Musical 
de Godella compleix 200 anys. 

Així que estem de doble enho-
rabona” va agregar.

La Federació de Societats Mu-
sicals de la Comunitat és una 
entitat sense ànim de lucre que 
agrupa  550 societats musicals 
i escoles de música de Castelló, 
València i Alacant. Segons les 
dades de la FSMCV, en l’actu-
alitat compta amb 40.000 mú-
sics, 60.000 alumnes i més de 
200.000 socis.

Godella va fi nalitzar les actuacions 
per a resoldre qualsevol incidència 
derivada de la instal·lació del servei 
de telefonia mòbil de 4a Genera-
ció (4G en la banda de 800 MHz).
Com que la instal·lació d’aquest 
sistema podia produir afectacions 
en la recepció de televisió digital 
terrestre (TDT), i d’acord amb l’Or-
dre Ministerial que regula aquest 
procés, el termini per a sol·licitar 
les actuacions en cas d’afectació 
per part dels usuaris de TDT, va ser 
de sis mesos des de la data de po-
sada en servei de les estacions de 
telefonia mòbil. 

L’entitat LLEGA800 va estar 
duent a terme gratuïtament les 
actuacions tècniques necessàri-
es en les instal·lacions de recep-
ció de les persones usuàries de 
TDT durant aqueix període, per a 

garantir que la seua posada en 
marxa no afectara la recepció 
correcta del senyal terrestre. 

Encara que ja va fi nalitzar de-
fi nitivament el termini per a sol-
licitar les actuacions gratuïtes, 
es podrien encendre noves es-
tacions base de telefonia mòbil, 
en la banda de 800 MHz, si així 
ho consideraren necessari els 
operadors per a millorar aquest 
servei, i en aquest cas es torna-
ria a atendre de manera gratuïta 
les incidències que es produïren, 
obrint-se un nou termini de sis 
mesos des de la data d’encesa.

Els ciutadans i ciutadanes 
poden contactar amb el centre 
d’atenció a l’usuari mitjançant 
el telèfon gratuït 900 833 999, 
on se’ls facilitarà qualsevol tipus 
d’informació.

Godella va viure el 10 de novem-
bre una jornada electoral en el 
qual un total de 7.596 persones 
van exercir el seu dret al vot per 
a decidir el futur polític del govern 
d’Espanya. El 77,38 per cent de 
l’electorat va participar en aques-
ta repetició de les eleccions gene-
rals del passat mes d’abril.

El Partit Popular va ser la forma-
ció política que més suports va re-
bre en les eleccions generals del 
10-N a Godella, ja que va aconse-
guir un 26,09 per cent dels vots. 
D’aquesta forma, el grup polític 
que lidera Pablo Casado va acon-
seguir un total de 1.972 vots, la 
qual cosa suposa un increment de 
463 respecte als últims comicis 
celebrats el mes d’abril.

Mentrestant, el PSOE no va po-
der repetir els resultats aconse-
guits fa uns mesos i va obtindre 

un 22,14 per cent dels vots de la 
població de Godella. Aquests re-
sultats van suposar un suport de 
1.673 persones, 160 vots menys 
en aquesta repetició electoral.

D’altra banda, el partit d’ex-
trema dreta Vox va obtindre el 
suport del 15,90 per cent de la 
ciutadania que es tradueix en un 
suport de 1.202 votants. 

Respecte a Unides Podem EU, 
un 13,96 per cent (1.055 vots) 
dels participants van donar el 
seu vot a la formació morada, 
mentre que Més Compromís va 
aconseguir un 10,03 per cent 
(758 vots).Finalment, Ciutadans 
va experimentar un descens del 
seu percentatge, ja que va pas-
sar d’un suport del 19,79 per 
cent a un 9,31 en les passades 
eleccions. PACMA es va quedar 
en un 0,94 per cent.

La Regidoria de Modernització 
de l’Ajuntament de Godella conti-
nua millorant la seu electrònica, 
que de seguida es canviarà dins 
del seu projecte de substitució 
de la plataforma de gestió d’ex-
pedients mitjançant un conveni 
amb la Diputació d’Albacete.

Aquesta nova ferramenta s’in-
tegrarà amb diverses plataformes 
de l’estat i permetrà entre altres, 
notifi car els expedients telemàti-
cament en un únic lloc, agilitzar 
la tramitació dels contractes ad-
ministratius així com, amb la inte-
gració amb SIR, el ciutadà podrà 
registrar en l’ajuntament qualse-
vol document que vaja destinat 
a altra administració connectada 
amb aquest sistema.

Però sobretot es pretén que 
siga més simple la tramitació 

d’expedients telemàtics per a 
l’usuari de la seu electrònica i 
potenciar la comoditat que dona 
la possibilitat de relacionar-se 
amb l’ajuntament des de l’ordi-
nador a casa o a l’empresa, fer el 
pagament directament, etc. I tot 
açò reduint a la vegada el cost 
total del projecte.

Així, a través de la seu, es po-
den presentar registres d’entra-
da, consultar documentació i 
tràmits pendents, presentar ins-
tàncies i fer les gestions de les 
diferents àrees del consistori. 
També es podrà registrar sense 
certifi cat electrònic donant la 
possibilitat que la instància es 
fi rme més tard presencialment o 
de forma telemàtica.

Recordar que en cas que el 
ciutadà no dispose de certifi cat 

digital pot sol·licitar-ho de mane-
ra gratuïta en l’Ofi cina d’Atenció 
a la Ciutadania de l’Ajuntament 
de Godella.

El regidor de Modernització, 
Adolf Rodríguez, ha comentat 
que és necessari que la ciutada-
nia s’acostume a usar aquestes 
plataformes. “Cada vegada més, 
aquest tipus de tràmits es faran 
de manera telemàtica. D’aquesta 
forma, s’eviten cues, i es descarre-
ga a l’administració. Des de l’Ajun-
tament de Godella tenim la inten-
ció de promocionar el servei, i de 
formar als professionals que estan 
darrere de les gestions. A més, ens 
estem plantejant realitzar cursos 
de formació per a la ciutadania 
que vulga conéixer com funciona o 
obtenir el seu certifi cat electrònic” 
ha assenyalat el regidor.

Realitzades les actuacions 
gratuïtes de les incidències 
provocades pel 4G

Prop del 80 per cent de 
l’electorat exerceix el seu 
dret al vot en les eleccions 
del 10-N a Godella

L’Ajuntament de Godella continua 
modernitzant la seua seu electrònica

Godella albergarà la 
pròxima Assemblea 
General de la Federació 
de Societats Musicals de 
la Comunitat Valenciana

>>> Gràfi c de participació en les eleccions del 10N

>>> 52ª Assemblea Anual  de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana 
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Biblioteca

La biblioteca de Godella va cele-
brar el mes de desembre el comp-
te contes “Contes de velles”, de 
l’autora Almudena Francés.

Els xiquets i xiquetes de Godella 
van gaudir d’un contacontes clàs-
sic en el qual l’escriptora va inter-
pretar diferents rondalles i contes. 

Francés, que ha inspirat inicia-
tives com les rutes de contacon-
tes de la Safor o la Vall d´Albai-
da, i impulsora del Festival de la 
Paraula de la Riera d´Agres.

Godella realitza un club de lectu-
ra del llibre “Las luminarias”

La biblioteca de Godella va re-
alitzar el passat 29 de gener un 
club de lectura sobre el llibre “Las 
luminarias”, d’Eleanor Catton.

“Las luminarias” és una obra 
de ficció extraordinària complexa 
a nivell narratiu, lingüístic i psico-
lògic, amb una estructura intel·li-
gent i original.

Escrita en un registre propi de 
la novel·la històrica, reprodueix 
el món de mitjan segle XIX i de 
la febre de l’or, de l’auge de la 
navegació i les finances, enca-
ra que al mateix temps funcio-
na com un relat de fantasmes 

i una emocionant novel·la de 
misteri.

La regidora de Biblioteca, Tatia-
na Prades, va animar als lectors a 
participar en aquestes activitats, 
que fomenten la lectura i ajuda 
a intercanviar experiències i opi-
nions sobre els diferents llibres 
que proposa, i es va mostrar molt 
orgullosa de l’acolliment que va 
tindre. “És una iniciativa molt in-
teressant ja que, a més d’unir a 
persones amb interessos similars, 
fomenta una activitat que creem 
més que necessària. Cada vegada 
hi ha més aficionats a compartir i 
comentar els llibres que estan lle-
gint”, va afirmar Prades.

El compta 
contes 
d’Almudena 
Francés, tot 
un èxit

Godella realitza un club 
de Lectura del llibre
“Las Luminarias”

La Regidoria de Biblioteca de Go-
della, dirigida per Tatiana Prades, 
va acollir el passat 26 d’octubre 
la campanya Espanta la por! per a 
celebrar la festa de Tots els Sants, 
amb una programació d’activitats 
per a tots els públics.

Una de les activitats que es 
van realitzar va ser la lectura del 
llibre ‘La Maria no te por’, una 
lectura animada que recupera la 
memòria dels personatges clàs-
sics com els gegants o l’home 
del sac que, al ritme d’una can-
çó, conten històries de màgia i 
aventures.  

En aqueixa mateixa línia de 
recuperar llibres i personatges 
populars, es va realitzar un cer-
caviles d’espanta criatures va-
lencianes fins a l’Escorxador.

Sota el lema ‘Per tots els 
Sants, monstres valencians”, 
l’objectiu d’aquesta iniciativa 
va ser reivindicar i donar prota-
gonisme als monstres de l’ima-
ginari valencià, com l’Home del 
Sac o les bruixes, i fomentar la 
lectura de la literatura popular 
valenciana on aquests perso-
natges són protagonistes de 
tantes llegendes.

‘Espanta la por!’ torna a 
Godella per a celebrar la 
festa de Tots els Sants

La Biblioteca de Godella ha in-
corporat nous títols a la seua 
col·lecció. D’esta forma, pretén 
adaptar-se als gustos de l’ampli 
públic que hui dia s’acosten a 
buscar les últimes novetats en 
literatura.

Així, els fons de la biblioteca 
creix una vegada més, amb l’ob-
jectiu d’atraure nous lectors i 
usuaris. Els títols són: “El jardín 
de las mujeres Verelli”, de Carla 
Montero; “La cara norte del cora-
zón”, de Dolores Redondo; “Terra 

alta”, de Javier Cercas; “Alegría”, 
de Manuel Vilas; “El latido de la 
tierra”, de Luz Gabás; “Sidi”, de 
Arturo Pérez-Reverte; “Un perfec-
to caballero”, de Pilar Eyre; “Om-
bres en la nit”, de Ferran Torrent; 
“La telaraña”, de Jaume Cabré; 
“El pintor de almas”, de Ildefon-
so Falcones; “Los testamentos”, 
de Margaret Atwood; “Loba ne-
gra”, de Juan Gómez-Jurado; y 
“La mujer que mira a los hom-
bres que miran a las mujeres”, 
de Siri Husvedt.

La Biblioteca de Godella 
incorpora nous títols a la 
seua col·lecció

La regidoria de Biblioteca de 
l’Ajuntament de Godella va en-
tregar al mes de desembre els 
premis als guanyadors de la cin-
quena edició del Concurs de Mi-
crorelats de 2019 en un acte en 
què a més els seleccionats van 
recitar alguns dels seus escrits.

El jurat, compost per Rosa Pas-
tor Carballo, Jose Vicente García, 
i Carles Cano Peiró, va atorgar 
els premis a les millors obres 
presentades a concurs.

El premi al millor relat en cas-
tellà, que va ser de 350 euros, va 
ser per a Antonio García Peralta, 
per la seua obra Poètica extrema. 
Un ensayo, mentre que Francisco 
Pascual Sánchez se’l va emportar 
en valencià pel El dubte.

Per part seua, es van conce-
dir cinc accèssits, de 60 euros 
cadascun, a les obres Imagine, 
de Pio Rafael Romero Molina, 
La nova avifauna, de Jaime Fran-
cisco Palomares, Rescoldos, de 
Pilar Alejos Martínez Servicio ofi-
cial, de Domingo Jímenez Lacaci 
i Sueños de Amor, de Laura Pi 
Gutiérrez. 

A més, els membres del jurat 
van seleccionar 50 relats, els 
autors dels quals van rebre un 
diploma i un exemplar del llibre 
publicat amb les seues obres. 

Quasi un centenar i mig de crea-
cions van participar en un concurs 
que s’ha consolidat en la localitat 
de l’Horta com una cita indispen-
sable de la literatura local.

La Biblioteca de Godella va 
entregar els premis del V 
Concurs de microrelats 

L’escriptor Jose Vicente Domín-
guez va presentar el 13 de febrer a 
la biblioteca de Godella el seu nou 
treball “Morirás en tierra blanca”, 
una novel·la policíaca d’intriga.

El protagonista de la novel·la 
és Benito Bennascut, que deci-
deix fer-se policia per a resoldre 
l’assassinat del seu avi, un italià 
que es va establir a Aielo de Mal-
ferit, amb un passat desconegut, 
fins i tot per a la seua família, i 
que un bon dia apareix mort al 
costat del riu Clariano.

“Morirás en tierra blanca” és 
una novel·la policíaca que s’en-
dinsa en els secrets familiars 
del propi investigador i que bus-
ca donar respostes en els seus 
dubtes existencials.

José Vicente Domínguez relata 
les seues històries a través de les 
seues vivències personals, que 
afloren de manera natural, la qual 
cosa imprimeix a les seues obres 
una frescor nascuda d’un coneixe-
ment profund. És un testimoni par-
tícip de la realitat que es manifesta 
en els seus llibres, per més difícil i 
injusta que aquesta puga ser.

Jose Vicente 
Domínguez 
presenta 
“Morirás en 
tierra blanca”

>>> V Concurs de Microrelats de Godella
>>> Nous títols a la biblioteca municipal

>>> Campanya Espanta la por!

>>> Almudena Francés al seu compta 
contes
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L Amb un aclaparador aplau-
diment que va durar minuts 
per part de les vora 500 

van omplir de gom a gom el te-
atre Capitolio. Així va finalitzar 
un concert del 9 d’octubre per 
al record. Un espectacle protago-
nitzat pel cantaor Josep Aparicio 
‘Apa’ i la banda del Casino Mu-
sical de Godella, en companyia 
d’altres artistes com Tatiana Pra-
des i Ricardo Esteve.

No cabia ni un ànima en un tea-
tre que ha vist com la potent veu 
d’Apa ha casat a la perfecció amb 
els arranjaments de la banda del 
Casino, sota la batuta del mestre 
Raúl Martín, per oferir un matri-
moni musical perfecte que va po-

sar en peu a tots els assistents.
“Va ser un concert molt emo-

cionant i d’una qualitat sonora 
impressionant”, ha comentat el 
president del Casino, Javier Llo-
rens. “Estem molt contents per-
què els tots els actes del bicen-
tenari de la nostra banda estan 
tenint una acollida magnífica, però 
el que van viure en aquella ocasió 
al teatre de segur que no ho obli-
dem en molt de temps”, ha afegit.

Josep Aparicio, es va mos-
trar molt agraït, tant al director 
Raúl Martín, com al president 
Javier Llorens i a la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament pel 
tracte rebut. “Cantar amb una 
banda d’esta categoria és tan 

complicat com gratificant”, va 
dir Apa, visiblement emocionat.
Durant el concert del 9 d’octubre 
van sonar els temes Sentiments, 
L’amistat, Ací em pariren, Ca-
terinet i Mai més. En la segona 
part, el cantaor va estar acompa-
nyat de Ricardo Esteve, amb qui 
ha interpretat cançons del seu 
nou disc. I, per tancar el concert, 
van sonar, amb la col·laboració 
de la banda del Casino Musical 
de Godella i de la cantant Tatia-
na Prades, Contra-bolero, Farcell 
de cobles, No paren de mirar-nos, 
Rodolí de llanda i Malaguenya. 

L’acte, presentat per Silvia Escri-
bà Baixauli, es va tancar amb l’him-
ne de la Comunitat Valenciana.

L a traca final de l’última co-
rona i un multitudinari di-
nar en que es bufaren les 

veles del bicentenari de la banda 
del Casino Musical posaren fi a 
un maratonià programa d’actes 
de celebració de Santa Cecilia, 
la patrona de la música, que ha 
omplert de vida el mes de no-
vembre en Godella.

Una festivitat que enguany ha 
tingut un caire especial, no no-
més pels 200 anys de la nostra 
banda, sinó també pel 40 aniver-
sari de les amigues de la músi-
ca. El seu tradicional berenar fou 
una de les cites que no faltà a 
la tradició, igual que la duta de 
Santa Cecília, la benvinguda als 
nous músics que enguany s’in-
corporen a la banda, o el propi 
concert de la banda el dia de 
Santa Cecília. Un concert, el del 
darrer 23 de novembre, que va 
servir per celebrar eixe doble 
aniversari, exaltar Marta López 
Gilberte com a musa d’enguany, 
i presentar el curtmetratge ‘Més 
que música’, d’Alejandro Morala 
i Josep Ferriol.

El president del Casino Musi-
cal, Javier Llorens, va voler agrair 
especialment a les Amigues de 
la Música “pel suport tan neces-
sari que durant estos anys han 
donat a la nostra societat de 
manera totalment desinteressa-
da”, però també “a l’Ajuntament 
de Godella per la seua ajuda i a 
tots els artistes que d’una ma-
nera o altra estan col·laborant 
en este bicentenari: MacDiego, 
amb el disseny del nou logotip; 
els pintors de Godella que parti-
ciparen de l’exposició inaugural, 
Apa, amb l’estrena del nou disc; i 
els compositors godellencs Pepe 
Caballer, Marcos Cruz i Joan Re-
quena, que en este concert ens 
regalen la seua música en forma 
de pasdobles”.

La celebració de la patrona de 
la música tingué, com a colofó, la 
col·locació de corones florals en 
els carrers amb nom d’artistes 
del nostre municipi, un acte en el 
que participaren els polítics de la 
corporació. Però hi hagué també 
moments molt emotius, com el 
concert en memòria d’Enric Culle-

ll o la cita de l’orquestra, dirigida 
per Pilar Mor, amb els usuaris de 
la residència La Saleta.

En definitiva, una agenda com-
pleta que, al voltant de la gran 
família del Casino, va reunir un 
gran nombre de veïnes i veïns 
per participar dels actes de San-
ta Cecília i continuar celebrant, 
de la millor manera possible, el 
bicentenari de la nostra banda.

Apa i la banda del Casino Musical de Godella 
posen en peu a tot el teatre en un concert 
del 9 d’octubre per al record

El Casino Musical posa punt i final a Santa 
Cecília amb un gran èxit de participació

Alejandro Morala i Josep 
Ferriol estrenen el curt ‘Més 
que música’ pels dos-cents 
anys de la banda de Godella

Casino
La banda del Casino Musical 
de Godella toca en Mestalla 
davant 39.000 espectadors
En este 2019, la banda del Casi-
no Musical de Godella celebra el 
seu bicentenari, i es vanagloria 
de ser una de les més antigues 
de tota la Comunitat Valenciana. 
Es compleixen, a més, 25 anys 
d’una experiència inoblidable, 
quan la banda godellenca va to-
car al mundial de futbol de Chi-
cago l’any 1994. I este passat 
octubre, els músics de Godella 
van tornar a portar la seua músi-
ca a un estadi de futbol.

En aquesta ocasió va ser a 
Mestalla, durant el partit que 
va enfrontar al Valencia CF i al 
Deportivo Alavés (2-1). La ban-
da, dirigida per Raúl Martín, 
va tocar ‘Amunt València’ (de 
Pablo Sánchez Torrela) a l’arri-
bada dels jugadors, els pasdo-
bles ‘Xàbia’ (de Salvador Salvà 
Sapena), ‘Claridad Guardiola’ 
(de Antonio Ramón Carrillos 
Colomina) i ‘Tercio de Quiles’ 
(de Rafael Talens Pelló) durant 
la prèvia del partit, i la mar-
xa ‘València’ (de José Padilla 
Sánchez) en el terreny de joc, 
just abans de l’inici de l’encon-

tre. Durant el partit, els músics 
van animar la grada amb temes 
com ‘Paquito el Chocolatero’ 
(de Gustavo Pascual Falcó).

“Va ser molt emocionant vore 
als integrants de la nostra ban-
da passejant per la gespa de 
Mestalla i portant a este estadi 
una mostra de la nostra música 
davant 39.000 espectadors”, 
comenta el president del Casi-
no Musical de Godella, Javier 
Llorens. “Volem agrair al Valen-
cia CF la predisposició i el trac-
te rebut durant este acte tan 
especial”, afegí Llorens, que 
estigué en la llotja presidencial 
junt a l’alcaldessa del municipi, 
Eva Sanchis.

“De segur que esta experièn-
cia és recordada pels nostres 
músics durant molt de temps”, 
comentà Sanchis. “Des del Ca-
sino Musical s’està realitzant 
una gran tasca per programar 
una completíssima agenda 
d’actes que està a l’altura d’es-
ta efemèride tan important 
com són els dos-cents anys”, 
afegí l’alcaldessa.

El passat desembre es va es-
trenar el curtmetratge ‘Més que 
música’, dirigit per Alejandro 
Morala i Josep Ferriol i produït 
pel Casino Musical de Godella 
amb motiu del bicentenari de la 
banda municipal. Es va comptar 
també amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Godella i la Di-
putació de València.

Un curt que ja es va preestre-
nar durant el concert de Santa 
Cecília i que ja es pot vore en You-
tube a través del següent enllaç: 

https://youtu.be/25rKn8kTuZw. 
Esta cinta proposa un viatge 
retrospectiu cap a la Godella 
del segle XIX, quan la banda de 
música del poble començava a 
donar els seus primers passos. 
A través dels músics actuals 
caracteritzats i vestits d’època, 
i amb alguns tocs humorístics, 
vivim en primera persona la 
història de la música a Gode-
lla per descobrir que el Casino 
Musical i, especialment la seua 
banda, són ‘Més que música’.

>>> Apa i la banda del Casino Musical de Godella

>>> Casino Musical de Godella a Mestalla

>>> Concert del Casino Musical al 
Teatre Capitolio
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Participació Ciutadana i Memoria Democràtica

L a partida dels pressupos-
tos participatius ha permés 
executar cinc projectes que 

la pròpia ciutadania va proposar 
el primer trimestre del 2019. En-
guany, els diners ha anat desti-
nat, sobretot, a millores en cen-
tres educatius.

La primera proposta, adjudi-
cada a l’empresa Sintra Apli-
cacions i Serveis de Pintura SL 
per un import de 9.050,80 eu-
ros, ha sigut la substitució del 
paviment en la zona de jocs del 
col·legi Barranquet, on s’han fet 
treballs de revestiment de sòls, 
per a eliminar el risc que pre-
sentava la zona abans de les 
obres per als usuaris del centre 
escolar. 

A més, s’han transformat les 
jardineres en bancs en el CEIP 

Cervantes, per 8.000 euros. 
D’altra banda, s’ha derrocat la 
passarel·la per als vianants si-
tuada en l’Avinguda Salzes de 
Campolivar. El projecte, que es 
va adjudicar a OMR Estudi Con-
temporani SL per un import de 
10.072,10 euros, té la fi nalitat 
d’evitar l’acumulació de bran-
ques que puguen formar un 
emboce perillós que impedisca 
circular l’aigua del barranc en 
cas de pluges intenses. Una 
altra de les iniciatives que va 
tirar avant va ser l’adquisició 
d’instruments musicals per al 
Teatre Capitoli, que va ascendir 
a 3.164,22 euros.

Finalment, s’han adquirit 30 
tauletes per 8.439,75 euros, 
per a incorporar als mitjans de 
la biblioteca municipal i donar 

cobertura a les noves necessi-
tats tecnològiques dels usuaris.

La regidora de Participació 
Ciutadana, Natalia Garrido, ha 
agraït als membres de la taula 
dels pressupostos participatius, 
del consell de participació ciuta-
dana i a totes les persones del 
municipi que han fet propostes. 
“Hem intentat dur a terme el 
major nombre de projectes que 
van ser votats. Estem satisfets 
amb el treball realitzat, tant 
de les empreses adjudicatàri-
es com de l’ofi cina tècnica”, va 
concloure.

Des de la Regidoria de Parti-
cipació Ciutadana animen a la 
ciutadania a presentar nous pro-
jectes als quals es destinaran els 
40.000 euros amb què cada any 
compta aquesta partida.

L ’Ajuntament de Godella ini-
ciarà al febrer un procés de 
participació ciutadana per 

a preparar la nova redacció del 
Pla General Estructural. 

Aquest procés de participació 
s’establirà en el Consell Sectori-
al d’Urbanisme i Medi Ambient 
(CUMA) de l’Ajuntament de Gode-
lla, i es coordinarà des de la re-
gidoria de Participació Ciutadana. 
La ciutadania podrà establir pro-
postes i decidir a grans trets quin 
model de poble vol tindre. 

La iniciativa té com a objec-
te considerar l’opinió de totes 

aquelles persones i organitza-
cions més representatives del 
municipi que ho desitgen. 

Així, la regidoria de Partici-
pació Ciutadana recollirà tota 
la informació i extraurà les 
conclusions pertinents, amb 
la intenció de recaptar els sug-
geriments que es consideren  
convenients sobre els criteris i 
objectius del nou PGE.

Amb aquesta mesura es posa 
en marxa el procés participa-
tiu de l’elaboració del nou Pla 
General, de la forma més real i 
efectiva possible.

L ’associació de Memòria 
Històrica de Godella, Pa-
raules Contra l’Oblit, van 

realitzar el mes de desembre 
passat un acte per a retre home-
natge a les persones víctimes de 
la repressió franquista.

L’acte, celebrat al costat del 
monòlit de la plaça de l’Ermita, va 
consistir en una xicoteta ofrena 
fl oral per part dels membres de 
l’associació en memòria de les 
víctimes del franquisme. A més, 
es van llegir relats i poemes per 

la llibertat, acompanyats de mú-
sica de violí.

Des de l’associació agraeixen la 
participació de tots els veïns i veï-
nes de Godella en aquest emotiu 
acte que pretén recuperar la me-
mòria històrica d’aquella època.

Conclouen els cinc projectes realitzats 
amb els pressupostos participatius 

Paraules Contra l’Oblit 
organitza un acte per a 
retre homenatge a les 
víctimes del Franquisme

L’Ajuntament de Godella 
inicia el procés per a la nova 
redacció del PGE

>>> Membres del Consell Sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient

>>> Obres dels bancs del CEIP Cervantes

>>> Acte per a retre homenatge a les víctimes del Franquisme
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El Racó de les Associacions

POR 2 VECES GODELLA DIJO: ¡NO! 

En el mismo año 2,019, la sra. 
alcaldesa y su equipo de gobier-
no presentaron un reformado del 
Plan General, en el cual con la 
excusa de pagar deudas millona-
rias de un Plan General que lleva 
30 años, totalmente obsoleto y 
sin voluntad real de retirarlo, se 
debería de construir centenares 
de viviendas y alguna zona co-
mercial en la Lloma dels Frares. 
Por supuesto todo para gente de 
buen nivel adquisitivo. ¿Y por qué 
se niegan a realizar una auditoría 
profesional e independiente de lo 

que hacen con nuestros impues-
tos? ¡AUDITORÍA YA! 
Ahora, el equipo de gobierno 
municipal, debería de contar-
nos a los vecinos, a sus más 
de 13 mil habitantes, el coste 
de su propuesta que pagamos 
con nuestros impuestos. Lo que 
supuso el proyecto elaborado 
por profesionales, Bim divulga-
tivos, técnicos, vídeo hablando 
de sus maravillas, utilización 
de lugares públicos, prensa… 
Queremos saber todo lo que ha 
costado. Y es un derecho demo-
crático puesto que lo pagamos 
con nuestros impuestos. 

¿Qué queremos?  Queremos 
un Nuevo Plan General (PGE) que 
sea Verde y Sostenible. No que-
remos ninguna tala de árboles. 
Proteger nuestras lomas de la 
Muntanyeta de Godella. Declarar-
los Parajes Naturales Urbanos. 
Dotar a las barriadas más humil-
des de jardines y espacios verdes 
de las cuáles carecen. Rehabilitar 
viviendas del casco antiguo con 
proyectos europeos para ofrecer 
viviendas y alquileres asequibles a 
nuestros jóvenes y mileuristas tra-
bajadores. Dar soluciones definiti-
vas a las inundaciones de Godella 
y no agravarlas como se ha hecho. 

La associació, godella en lluita contra les 
inundacións i defensa del medi ambient              

La exhumación de los restos de 
Franco del Valle de los Caídos el 
pasado octubre ha sido el resul-
tado de un proceso que se inició 
en 2017 cuando el Parlamento 
aprobó el proyecto presentado 
por el PSOE, que el gobierno del 
PP ignoró y resolvió el TSJ. 

La construcción del Valle de 
los Caídos es parte de nuestra 
historia olvidada. Franco lo deci-
dió y en el Decreto (1-04-1940) 
explicaba con qué objeto:“La 
dimensión de nuestra Cruzada, 
los heroicos sacrificios que la 
victoria encierra[…]no pueden 
quedar perpetuados por los sen-
cillos monumentos[...]  A estos 
fines responde la elección de un 
lugar retirado donde se levante 

el templo grandioso de nuestros 
muertos en que por los siglos se 
ruegue por los que cayeron en el 
camino de Dios y de la Patria […]

Y a ello se dedicaron durante 
18 años miles de presos políticos 
y comunes. El trabajo se hizo en 
condiciones lamentables y con 
temperaturas extremas. En el Va-
lle de los Caídos, están enterradas 
33.833 personas: republicanos 
extraídos de 480 fosas comunes 
(ironías del destino) sin conocimi-
ento de sus familias y franquistas 
procedentes de cementerios mili-
tares.  Reconocer que ya no tiene 
sentido para lo que fue construido 
nos plantea ¿Qué hacer ahora con 
el Valle de los Caídos?

La mayoría de jóvenes desco-

nocen que la guerra civil fue la 
consecuencia de un golpe de Es-
tado, apenas se habla del sufri-
miento de una guerra fratricida 
y de una posguerra represora. 
Conocer nuestra historia puede 
ayudar a no repetirla.

Nuestra asociación, como 
otras, plantea:

1º.- Que deje de ser un lugar 
de enaltecimiento del fascismo

2º.- Que honre a las víctimas y 
repare a los familiares del daño 
sufrido. Que haya Verdad, Justi-
cia y Reparación 

3º.- Que se cree un museo 
donde se enseñe la verdadera 
historia del Valle de los Caídos. 

Asociación de Memoria Demo-
crática “Paraules contra l’oblit”

El pasado Octubre se eligió la 
nueva directiva de la Asociación 
de Comerciantes y Profesionales 
de Godella compuesta por 6 co-
merciantes de Godella, que han 
empezado la andadura con muc-
has ganas y mucha ilusión. 

Se estrenaron con la campaña 
“CÓMETE EL ROSCÓN” el 14 de 
Diciembre.  Fue una tarde diver-
tida en la que merendamos to-
dos juntos y además repartimos 
1.500 €uros en premios, con 
talones de 20 €, 50€, 100 € y 
200 € que estaban escondidos 
en los Roscones gigantes que, a 
cambio de 1 €, se repartieron en 
porciones. Se acompañaba con 

un delicioso chocolate que ofre-
ció gratuitamente la Asociación 
y como postre pudimos probar 
mazorcas de maíz y castañas a 
la brasa, productos típicos de 
las fechas en las que nos encon-
trábamos.

Para este principio de año, te-
nemos prevista la campaña de 
San Valentín en la que se sorte-
ará una estancia para dos perso-
nas en la “Hospedería el Batán” 
en Tramacastilla (Teruel).

Un saludo
Merche López Barea. Presidenta 
Asociación de Comerciantes y 
Profesionales de Godella

Asociación de Comerciantes 
de Godella

>>> Diferents moments de “Menja’t el Tortell” el 14 de Desembre de 2019

El valle de los Caídos ¿ahora qué?

>>> Col·lectius veïnals de Godella, a València, en la manifestació en defensa del Territori de 2019.
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Votamos NO a la modificación 
del PGOU y NO a los presupues-
tos para 2020. En el pasado 
pleno del mes de noviembre 
votamos NO a la modificación 
que se pretendía del PGOU y 
votamos NO porque, como ya 
expusimos en campaña, nu-
estra visión del urbanismo es 
totalmente diferente a la plan-
teada por el actual equipo de 
gobierno, una modificación que 
entendíamos no beneficiaba al 
municipio sino que, al contrario, 
agravaba los problemas que ya 
padece, tales como inundaci-
ones, tráfico, etc.. Esta modi-
ficación se intentaba con una 
total falta de consenso, falta 
de negociación, sin haber con-
tado con la opinión del partido 
mayoritario en el ayuntamien-
to, con total desatención a las 
propuestas de quienes no son 
afines, sin escuchar a diversas 
asociaciones (para ellos tóxi-
cas), a los vecinos afectados, y 
sin hacer examen de conciencia 
de porqué se rechazó y se vol-
vía a rechazar, no obstante afir-
man, con total tranquilidad, los 
que ahora gobiernan, que las 
consecuencias que traerá para 
el municipio el rechazo de “su” 
modificación es de quien vota 
en contra, de quien no “bebe 
sus aguas”, nunca de su falta 
de competencia. ¡Que cada cual 
saque sus propias conclusiones 
y cada palo aguante su vela!
También votamos, y votaremos, 
NO a los presupuestos, mien-
tras no se modifiquen las or-
denanzas fiscales que gravan 
el bolsillo de todos los vecinos 
de Godella. Sostenemos que 
Godella es el municipio de toda 
la provincia con impuestos más 
elevados. No sólo tenemos en el 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
uno de los tipos más altos, sino 
que esto, además, viene agra-
vado por tener un mayor valor 
catastral, inclusive mayor que 
Valencia ciudad, lo que hace 
que los impuestos locales sean 
demasiado perniciosos. El valor 
catastral de nuestras viviendas 
afecta directamente a impues-
tos tales como el IBI, plusvalías, 
IRPF y Patrimonio. Esta circuns-
tancia, a diferencia de lo que 
piensa el equipo del gobierno 
que alega que esta fiscalidad 
produce una distribución de la 
riqueza, pensamos que provoca 
un aumento de la pobreza y una 
caída del consumo, afectando 
de manera negativa a la calidad 
de vida del municipio. VOTAMOS 
NO y lo seguiremos haciendo.

EL COMPROMÍS VALENCIÀ
El passat 7 de gener, Joan Bal-
doví, diputat de Compromís al 
Congrés, va votar a favor de la 
investidura del candidat socia-
lista, després de la firma d’un 
acord històric per al poble va-
lencià. Este acord ha posat les 
necessitats de la ciutadania 
valenciana entre les prioritats 
del govern de l’Estat, intentant 
d’esta forma acabar amb la dis-
criminació històrica que hem 
patit les valencianes i valenci-
ans. Els compromisos adquirits 
no hagueren estat possibles 
sense la presència, en el Con-
grés d’un partit valencianista 
com Compromís, d’obediència 
únicament valenciana. Tot i 
que hauria estat millor comptar 
amb una major representació, 
Compromís ha aconseguit ren-
dibilitzar la representació i dur 
endavant l’acord. Ara, una ve-
gada desbloquejada la formació 
del govern, des de Compromís 
treballarem perquè es concrete 
el pacte i vigilarem el compli-
ment del que s’ha signat.
L’acord amb el PSOE, inclou el 
compromís d’iniciar la revisió 
del sistema de finançament au-
tonòmic en els primers 8 mesos 
de legislatura garantint un finan-
çament just i constitucional per 
a les valencianes i valencians, 
de complir amb el finançament 
del 50% de la Dependència i 
d’activar el fons de garantia as-
sistencial i el fons de cohesió 
sanitària. Inclou un compro-
mís amb les inversions justes 
i infraestructures sostenibles 
que s’hauran de consignar en 
els Pressupostos, per al nostre 
territori, amb criteris d’impacte 
ambiental, sostenibilitat i emer-
gència climàtica. Inclou també 
l’assumpció del deute del Con-
sorci València 2007 i mesures 
en defensa de l’agricultura va-
lenciana: fer estudis d’impac-
tes abans de la firma de trac-
tats de lliure comerç, promoure 
el reconeixement de la singula-
ritat mediterrània en la nova 
PAC i la millora de fons i ajudes 
per a combatre la Xylella i el 
control de plagues emergents. 
També inclou l’acord l’impuls de 
diverses infraestructures hídri-
ques, la necessitat de complir 
amb tota la normativa ambi-
ental respecte l’ampliació del 
port de València, l’ampliació de 
recursos dels Plans d’Impuls al 
Medi Ambient, la ratificació de 
la Carta Social Europea i la gra-
tuïtat i estudi de mobilitat de 
l’AP-7.

Un gobierno de progreso para 
defender el estado de bienes-
tar. Por fin tenemos gobierno. 
Un gobierno progresista liderado 
por nuestro Secretario General, 
Pedro Sánchez. El primer gobier-
no de coalición de la democracia 
española con Unidas Podemos, 
nace con el compromiso de traba-
jar para mejorar las condiciones 
de vida de la ciudadanía, asumi-
endo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas y 
haciendo frente a la emergencia 
climática. Un gobierno que no 
deje a nadie atrás, que se apoye 
en la ciencia y la innovación y que 
articule un equilibrio territorial y 
de financiación.

 No siempre hemos podido dis-
frutar de los derechos y las liber-
tades con las que contamos ac-
tualmente y estas han sido fruto 
de una larga lucha. La sociedad 
española ya no es la que era y 
estos derechos forman parte de 
nuestra manera de entender el 
mundo, respetuosa con la dife-
rencia y decidida a defender la 
diversidad, la igualdad y el bien-
estar de la mayoría.

 Estamos siendo testigos, a ni-
vel mundial, de un aumento de 
los grupos ultraconservadores, 
apoyados por una derecha apa-
rentemente moderada y por una 
parte de la ciudadanía dolida por 
su situación económica, hereda-
da de la reciente crisis. El empo-
brecimiento de las clases desfa-
vorecidas genera desconfianza y 
está siendo aprovechado por la 
derecha para introducir políticas 
reaccionarias, ajenas a la reali-
dad y a las necesidades priorita-
rias y las intentan aplicar en los 
territorios en los que gobiernan. 
Sirva de ejemplo el veto parental.

 Estamos comprometidos con la 
justicia social y en los momentos 
de incertidumbre no hemos deja-
do de hacerlo. Hoy, este gobierno 
se compromete a trabajar por con-
seguir una prosperidad económi-
ca justa y duradera, consolidando 
y ampliando los pilares básicos 
del estado de bienestar.

 Estamos convencidos de que 
una educación pública, feminis-
ta y de calidad es la base para 
garantizar un futuro de equidad y 
progreso, impulsando la ciencia, 
la innovación y la transferencia 
del conocimiento a la sociedad y 
el futuro de una España empren-
dedora, digital y conectada con 
el mundo, una España en la que 
todos cabemos.
 Tenemos mucho trabajo, por Es-
paña y por Godella. 

PSPV-PSOE de Godella

EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO: 
UN ENEMIGO DEL CONSENSO. 
En el pasado pleno de enero, 
se volvió a tratar el desarrollo 
urbanístico de los terrenos que 
se encuentran al final de la calle 
Ermita Nova. Una programación 
urbanística que el gobierno de-
cidió caducar sin el consenso de 
los propietarios de los terrenos. 
Ciudadanos entiende que la 
reactivación de este procedimi-
ento es una nueva oportunidad 
para que este Gobierno y el mu-
nicipio en su conjunto puedan  
enmendar los errores del pasa-
do, ya que la caducidad de su 
programación, como se hiciera 
en 2018, supone la eliminación 
de nuevas

viviendas de protección oficial, 
que llevan más de 15 años sin 
construirse en Godella, la pérdi-
da de la posibilidad de recons-
truir la “Torreta del Pirata”, de 
crear zonas verdes, de instalar 
un colector mejor para canalizar 
el agua y paliar las inundacio-
nes, entre otras y sin olvidar el 
perjuicio en el plano económi-
co, pues esa caducidad supone 
el no ingreso para las arcas del 
Ayuntamiento de un millón y me-
dio de euros, además de 

un perjuicio económico de 
más de 5 millones de euros por 
responsabilidad patrimonial, 
ante el no desarrollo de la pro-
gramación urbanística.

Este partido contempla tal de-
cisión con incredulidad y gran 
preocupación, pues no entiende 
cómo ante todas las ventajas 
que se iban a producir, el gobier-
no prefiere obcecarse en cadu-
car el plan en base al incumpli-
miento de plazos por parte del 
agente urbanizador, y desoye 
tanto el informe de la Dirección 
General de Urbanismo de la 
Consejería, como el del técnico 
del Ayuntamiento, donde en am-
bos se abogaba por un consen-
so con los propietarios, que be-
neficie a todas las partes y evite 
posibles condenas indemnizato-
rias de millones de euros. Está 
visto que la incoherencia y la fal-
ta de voluntad por llegar acuer-
dos predomina en este Gobier-
no, como ya lo hiciera el anterior, 
pues a la vista está como para 
la modificación del PGOU se nos 
vende un alarmismo sobre sus 
nefastas consecuencias y, sin 
embargo, para el desarrollo del 
plan del final de Ermita Nova, no, 
pondera más una caducidad en 
el plazo que las graves conse-
cuencias económicas que pue-
da acarrear dicha acción.

Manca de consciència medio-
ambiental als pressupostos del 
2020. Unides Podem-Esquerra 
Unida ha estat treballant de valent 
sol·licitant reunions i informació 
per aconseguir que les despe-
ses de l’ajuntament foren el més 
justes i socials.

Per no seguir amb els pressu-
postos prorrogats del 2018, cons-
cients de les limitacions pressu-
postàries que té el municipi, vam 
proposar el que considerem més 
urgent: els temes socials i els me-
diambientals.

Demanarem diners per a un 
pla d’ocupació social, un progra-
ma de formació i empoderament 
que permeta aconseguir treballs 
dignes i la inclusió de les persones 
de nou al món laboral. A més que 
les vivendes socials tiraren avant 
i que les ajudes de solidaritat in-
ternacional que allunyant-se del 
compromís adquirit fa anys, ana-
ren augmentat progressivament.

També pressupost per iniciar un 
nou Pla General, una partida per 
separar aigües fecals de pluvials 
per alleujar el risc d’inundacions i 
una inversió en plaques solars en 
edificis públics que ens permete-
ra accedir a ajudes europees.

Juntament amb els pressupos-
tos es sotmet a aprovació la plan-
tilla municipal i per al 2020 s’han 
incorporat modificacions que eren 
urgents pel que fa a l’estabilitat la-
boral del grup de treballadors.

Hi havia una condició important 
més:

Després d’aprovar-se en ple, 
l’any passat es va crear una co-
missió per a revertir l’externalitza-
ció dels serveis públics. Aquesta 
comissió no tirava endavant, per 
això sol·licitarem tindre la presi-
dència. Així les coses, el grup de 
govern va tancar la seua proposta 
i a UP-EU ens tocava fer balanç.

Un pla d’ocupació social dotat 
amb 53.000 €, uns projectes que 
asseguraven nous habitatges so-
cials i un augment (mínim, però 
augment a la fi) en ajuda interna-
cional que valorem com accepta-
ble. Aprovarem les modificacions 
de plantilla. La presidència de la 
comissió de re-municipalització es 
va delegar en la regidora de UP-
EU, Irene Ferré.
Però les qüestions mediambien-
tals i urbanístiques pesen massa 
per a nosaltres. I com que no 
complien amb les nostres pro-
postes, ens vam abstenir , per-
metent  que els nous pressupos-
tos tiraren avant, però deixant 
clar que és necessari un canvi 
important en les polítiques de 
l’actual equip de govern.

Partits polítics


