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Mocions
PLE DEL 27 FEBRER

PLE DEL 25 JUNY

Aprovació expedient de contractació del contracte d’instal·lació i manteniment d’equips
d’impressió. RETIRADA

Modificació de crédits pagament FRA. Punts recàrrega.
APROVADA
Favor: Unanimitat

Aprovació expedient de contractació del servei de telecomunicacions i entrada i eixida a internet
amb fibra. RETIRADA
Nomenament membres cuma 2020-2023.
Transparència en la dedicació dels membres de la corporació mitjançant fitxatge horari. RETIRADA
Ratificació del compromís amb les polítiques d’igualtat de gènere en el municipi, creació del
consell de les dones i suport a les convocatòries del dia internacional de les dones. APROVADA
Favor: Unanimitat
Moció psoe dia internacional de la dona 8 de març 2020. APROVADA.
Favor: Unanimitat

Modificació de crédits ejecució guals per als vianants.
APROVADA
Favor: Unanimitat
Bonificació IBI rústic. APROVADA
Favor: Unanimitat
Aprovació acord entre ferrocarrils de la GVA y Ayto de Godella.
APROVADA
Favor: Unanimitat
Proposta adhesió xarxa municipis protegits contra la violència
de gènere. APROVADA
Favor: Unanimitat

PLE DEL 30 ABRIL
Identificacion dels participants en sessió telemàtica i declaració de trobar-se en estat espanyol.
APROVADA
Favor: Unanimitat
Sistema nominal de votació. APROVADA
Favor: Unanimitat

Proposta d’alçament d’objecció i aprovar factures. APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, Cs, PP
Abstenciones: Unides Podem EU

Modificació de crèdit 1p/2020, suplement de crèdits. Increment 2% retrib. Amb càrrec al fons de
contingència. APROVADA
Favor: Unanimitat

Declaració institucional presentada pels grups municipals
de Godella per abordar les conseqüencies de la crisis del
Covid- 19. APROVADA
Favor: Unanimitat

Proposada modificació de crèdit 2p-20 per a factures de l’any 2019. APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, PP, Cs
Abstencions: Unides Podem EU

Moció PP suport a l’agricultura i ramaderia valenciana
APROVADA Favor: PP, Cs
Abstenciones: Compromís, PSOE, Unides Podem EU

Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 1-20.APROVADA
Favor: Compromís, PSOE
Contra: PP
Abstencions: Cs, Unides Podem EU

Moció PP falles ingerència Catalunya. REBUTJADA
Favor: PP, Cs
Contra: Compromís, PSOE, Unides Podem EU

Convalidació resolució modificació de crèdits 8a-20 per a ajudes especials d’emergència i
menjador escolar per covid amb càrrec a superavit. APROVADA
Favor: Unanimitat
Convalidació resolució modificació de crèdits 10a-20 per a màscares i altres mitjans de protecció.
APROVADA.
Favor: Unanimitat
Bonificació ibi rústic 2019 parcel·la 16 i 20 polígon 4, parcel·la 13 del polígon 10. APROVADA.
Favor: Unanimitat
Aprovació de conveni per a la utilització de la plataforma sedipualba. APROVADA.
Favor: Unanimitat
Renovació de conveni diputació inclusite. APROVADA.
Favor: Unanimitat
Aprovació d’expedient de contractació del contracte d’instal·lació i manteniment d’equips
d’impressió. APROVADA.
Favor: Compromís, PSOE, Cs, unides podem EU
Abstencions: PP
Aprovació d’expedient de contractació del servei de telecomunicacions i entrada i eixida a internet
amb fibra. APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, Cs, Unides Podem EU
Abstencions: PP
Aprovació inicial pla d’igualtat. APROVADA
Favor: Unanimitat
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Proposta adhesió al manifest del pacte valencià contra la
violència de gènere. APROVADA
Favor: Unanimitat

Moció PP llei imposició lingüística. REBUTJADA
Favor: PP, Cs
Contra: Compromís, PSOE, Unides Podem EU
Moció PSOE per a defensar els drets de les personas LGTBI pel
dia de l’orgull. APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, Cs, Unides Podem EU
Abstenciones: PP
Moció PSOE- Unides Podem EU condemna pintada carrer
Ermita Nova. APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, Unides Podem EU
Contra: PP
Abstenciones: Cs
Moció grup municipal- Unides Podem EU de mesures per
a garantir els drets del col·lectiu LGTBI en el municipi amb
especial protecció a les dones trans. APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, Cs, Unides Podem EU
Abstenciones: PP
Moció de Unides Podem EU donació del 30% del sou dels
regidors de la corporació durant l’emergència sanitària
provocada pel Covid-19. REBUTJADA
Favor: Compromís, Unides Podem EU
Contra: PSOE, PP, Cs
Moció PP sobre sol·licitar al govern la suspensió del tancament
dels centres d’educació especial. REBUTJADA
Favor: PP, Cs
Contra: Compromís, PSOE, Unides Podem EU
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Eva Sanchis Bargues
eva.sanchis@godella.es

ALCALDIA
BENESTAR SOCIAL I SALUT PÚBLICA
FESTES | AGRICULTURA
COMPROMÍS

Fa un any començàvem un nou camí a l’Ajuntament de Godella. Una mica més de dotze
mesos des que prenguérem possessió per
a un nou mandat al nostre poble que es va
iniciar amb molts projectes per davant.
Però hem hagut de canviar de mirada. El
llarg termini s’ha convertit en el present
més immediat i hem treballat dur per a donar una resposta ferma a les necessitats de
tota mena sorgides per esta crisi sanitària
que s’ha convertit també en una crisi econòmica i social.

Ara és el moment de tornar a pensar el futur,
de reprendre els plans i projectes per a anar
tornant a la nova normalitat tan necessària.
Aprofite aquestes línies per a agrair a tota
la població de Godella el seu compromís i
responsabilitat durant esta pandèmia i a
aquells empleats i empleades públiques i
privats que han estat treballant també durant estos mesos per a què la resta de la
població poguera estar a casa.
D’esta situació eixirem, conjuntament tota
la ciutadania.
I per a això continuarem treballant des
del grup de govern.

Visites: dimecres de matí i vesprades a partir de les 18 h, amb cita prèvia.
Ajuntament, c/ Major, 45. Tlf: 963 638 056

Tatiana Prades Castells

Carles Albert Duran Giner

Adolf Rodríguez Dolz

CULTURA | BIBLIOTECA
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ
INFÀNCIA I JOVENTUT
COMPROMÍS

URBANISME
TRÀNSIT

COMUNICACIÓ
MODERNITZACIÓ |TRANSPARÈNCIA
AGERMANAMENT | TURISME
COMPROMÍS

tatiana.prades@godella.es

carles.duran@godella.es

adolf.rodriguez@godella.es

COMPROMÍS
Visites: amb cita prèvia.
Ajuntament, c/ Major, 45. Tlf: 963 638 056

Visites: dimecres de matí, i vesprades, amb cita prèvia.
Centre Cultural Xicranda. Tlf: 963 642 952

Visites: Dimarts i dijous, a partir de les 18 h, amb cita prèvia.
Centre Cultural Xicranda. Tlf: 963 642 952

Teresa Bueso Marqués

Fernando Oliveros Moral

Natalia Garrido Villén

EDUCACIÓ
IGUALTAT
OCUPACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ LOCAL
PSOE

ESPORTS
OBRES I SERVEIS MUNICIPALS |SEGURETAT CIUTADANA
PERSONAL|MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
PSOE

CONTRACTACIÓ
MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PSOE

teresa.bueso@godella.es

fernando.oliveros@godella.es

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

natalia.garrido@godella.es

Visites: amb cita prèvia.
Ajuntament, c/ Major, 45. Tlf: 963 638 056

Visites: vesprades, amb cita prèvia.
Ajuntament, c/ Major, 45. Tlf: 963 638 056

PP

José María
Musoles

Antonio Segura Mármol

info@ppgodella.es

Mª. Carmen
Alonso

C's

José Luis
Martí
godella@ciudadanos-cs.org

Vicente
Estellés

UP-EU

Mª. Cristina
Sarasqueta

correo@podemgodella.info

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
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Fco. Javier
Beltrán

Andrés
Roig

Amparo
Brunchú

Irene
Ferré
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Medi Ambient i Benestar Animal
L’ecoparc mòbil tornarà al setembre

D

esprés de quasi dos
mesos parat, l’ecoparc
mòbil de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de
Residus (EMTRE) va reprendre
la seua activitat el mes de maig
passat i, després d’estar actiu al
juny i juliol, tornarà al setembre.
Aquest ecoparc mòbil s’instal·
larà els dies 7, 8 i 9 de setembre

al carrer Ramón i Cajal (enfront
del poliesportiu) i estarà obert
10.00 a 14.00 hores del matí,
i de 16.00 a 19.00 hores de la
vesprada.
Es recorda a les veïnes i veïns de Godella que podran depositar piles alcalines i de botó,
radiografies, termòmetres, càpsules de café, aerosols, oli de

motor i de cuina, xicotets aparells electrònics, tubs fluorescents, cartutxos d’impressora,
bateries, tòners, joguets elèctrics, andròmines de xicotet
volum, pintures, dissolvents,
DVD/CD, telèfons mòbils i carregadors, roba i sabates, pantalles de plasma o LCD, cintes
magnètiques.

En canvi, no s’admetran residus voluminosos ni enderrocs
(que s’hauran de gestionar en
els ecoparcs fixos), residus orgànics domiciliaris, pneumàtics, residus infecciosos, medicaments, residus radioactius,
materials amb fibra de vidre
ni materials amb fibrociment.
A més, els vint ecoparcs fixos de

l’entitat es troben ja operatius
des del passat 4 de maig. En
aquest període de temps han
recollit més d’un milió d’objectes per a reciclar, entre els quals
destaquen els residus provinents
del sector de la construcció i el
mobiliari i els electrodomèstics
de la llar.

>>> L’ecoparc mòbil a Godella

L’Ajuntament de Godella recorda el
tractament de residus vegetals

L’

Ajuntament de Godella ha
recordat als veïns i veïnes
del municipi com s’ha de
procedir davant els residus vegetals, ja que en els últims mesos s’ha detectat un gran augment de l’abandó incontrolat
d’aquests.
El consistori ha informat la
ciutadania de com mantindre la
neteja i salubritat dels carrers,
ja que l’Ordenança Municipal de
Residus Urbans estableix que no
està permés el depòsit de restes
4

vegetals procedents de jardins
privats i comunitats de propietaris en la via pública.
Per a l’eliminació d’aquesta
mena de restes, l’Ajuntament
compta amb mitjans, com la instal·lació de contenidors per a la
recollida de restes vegetals.
Per exemple, en Campolivar hi
ha mig centenar contenidors de
1.700 litres, perquè els veïns i
veïnes depositen les restes xicotetes de poda o neteja de fulles
dels seus jardins. Aquests con-

tenidors funcionen amb targetes
personalitzades, que es poden
adquirir sense cost en les dependències municipals.
Les persones que tinguen restes de poda més voluminosos,
que es depositaran davant de la
seua propietat, sempre que siga
possible, hauran de posar-se
en contacte prèviament amb el
servei de recollida en el telèfon
963527080 on, a més, se’ls ’informarà dels dies de recollida
i de les condicions en què han

de ser depositades les restes, ja
que poden variar en les èpoques
en què hi ha grans quantitats de
residus que recollir.
Els troncs o brancatges es presentaran en “gabillas” o manolls
ben lligats (màxim 6) de pes inferior a 25 quilos i a 50 centímetres.
Quan el volum dels brancatges
excedeix de les quantitats que pot
retirar li servei de recollida de residus urbans de l’Ajuntament, quedarà sota la responsabilitat de la
persona o comunitat de veïns.

Els residus vegetals solts, com
a fulles o herbes, es trauran
en màxim sis bosses de plàstic
grans ben lligades.
El consistori està valorant la
possibilitat d’instal·lar contenidors amb una major capacitat
en determinats punts de Campolivar per a millorar el servei
existent però recorden que la
col·laboració ciutadana és fonamental per a la l’adequada
utilització dels serveis disponibles.
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L’Ajuntament de Godella comença el
programa de control del mosquit tigre

P

er sisè any consecutiu,
l’Ajuntament de Godella,
a través de la regidoria
de Medi Ambient, ha posat en
funcionament el programa de
prevenció i control del mosquit
tigre (Aedes albopictus).
Des del mes d’abril passat i
fins a finals d’any, se seguiran
els protocols de prevenció i control d’aquest mosquit, tal com
recomana la Direcció General
de Salut Pública de la Generalitat Valenciana. Enguany, i de la
mateixa manera que es va fer en
2019, l’aplicació de larvicides
als embornals, fonts, basses i
zones enjardinades, es complementa amb una pintura amb
activitat insecticida en aquelles
zones més problemàtiques.
El mosquit tigre és un insecte
de dimensions reduïdes (entre
2 i 10 mm), de color negre amb
ratlles blanques -més visibles en
les potes i a l’abdomen-, i amb

una línia blanca en el front i en
el tòrax. Es caracteritza per volar baix, per això sol afectar les
extremitats inferiors de les persones. La sensació de molèstia
de la picada és més important
en aquelles zones on el mosquit
tigre s’ha introduït més recentment, en comparació amb unes
altres on existeix certa habituació i, els símptomes de la picada
es van atenuant.
Es recorda a les veïnes i veïns,
que, per a contribuir al control
de les poblacions, han de revisar els seus domicilis perquè
els mosquits troben en l’àmbit
domèstic una àmplia varietat
d’espais on refugiar-se i criar, ja
siguen balcons, patis, terrasses
o jardins. Per a frenar la seua
propagació cal evitar acumulacions d’aigua i col·locar teles
mosquiteres als conductes de
respiració de pous, fosses sèptiques i aljubs.

Així mateix, es recomana als
propietaris dels habitatges que
romanguen inhabitades durant
llargs períodes de l’any, després
del període vacacional, disposen els elements de jardineria
de manera que no puguen acumular aigua de pluja, i continuar
fent tasques de manteniment
bàsiques. Així mateix, es recomana a les comunitats de propietaris i als administradors de
finques d’urbanitzacions i/o residencials, que incloguen en els
seus contractes de serveis de
manteniment de la propietat, el
control i supressió dels possibles
focus generadors de plagues de
mosquit.
També serà necessari mantenir els horts, solars i espais
en desús lliures de possibles
focus de cria de mosquits, tals
com fems, eines de treball o elements de mobiliari abandonats, i
pneumàtic

>>> Cartell campanya Mosquit Tigre

Godella realitzarà una consulta ciutadana
per a definir el Pla d’Acció per al Clima i
l’Energia Sostenible (PACES)

L’

Ajuntament de Godella, a través de l’àrea de
Medi Ambient, realitzarà
una consulta ciutadana per a
acabar de definir el PACES, al
qual es va unir l’any 2016, que
és una iniciativa europea per
a crear una xarxa d’intercanvi
d’informació i bones pràctiques
entre els alcaldes de les ciutats
que se sumen a ell.
L’objectiu del Pacte és millorar
l’eficiència energètica en l’entorn urbà, reduir les emissions
de CO2 en l’àmbit local i augmentar la resiliència enfront del
canvi climàtic.
La Regidora de Medi Ambient,
Natalia Garrido, considera que
aquest tipus de projectes són
necessaris de cara al futur. “A
Godella estem desenvolupant
bim

Godella

mesures d’eficiència energètica i accions per a promoure les
energies renovables i la mobilitat
sostenible. Considerem aquesta
iniciativa necessària per a aconseguir la sostenibilitat energètica
i l’adaptació al canvi climàtic del
nostre municipi”, conclou l’edil.
El consistori ha posat a la disposició de la ciutadania els documents del Pacte per a la seua
consulta, entre els quals es troben l’inventari d’emissions de
referència, una avaluació de risc
i vulnerabilitat al canvi climàtic, i
el Pla d’acció pel Clima i l’Energia Sostenible.
Entre les mesures que s’estan
prenent a Godella estan la realització d’una auditoria energètica
en els edificis municipals, la renovació dels equips informàtics

Segon Trimestre de 2020

per a l’optimització del seu consum, i de la il·luminació del municipi, fixació de la temperatura
en els equips de climatització. A
més, s’estan realitzant instal·lacions d’energia solar tèrmica en el
poliesportiu municipal, col·legis
públics, i està previst fer-lo també a l’Ajuntament i en Xicaranda.
Quant a la gestió de l’enllumenat públic, s’ha elaborat
una auditoria, i s’estan substituint les lluminàries per altres
més eficients. S’han instal·lat
reductors de flux, rellotges astronòmics, i s’estan instal·lant
led en semàfors.
S’està migrant a vehicles elèctrics més eficients en el transport
públic, i s’està promocionant l’ús
de la bicicleta i el transport a peu,
per al que s’està realitzant una

adequació viària i senyalística
(anell verd), i instal·lant aparcaments segurs per a les mateixes
en edificis municipals. Se celebra des de fa anys el dia de la
mobilitat per a fomentar aquests
mitjans de transport sostenibles.
A més, l’impost de circulació
està bonificat en vehicles que
utilitzen combustibles no convencionals, i s’han establit dos
punts de recàrrega de vehicles
elèctrics a l’Ajuntament, altres
dos en el pavelló i hi haurà quatre més en el polígon Obradors.
El Pla de mobilitat urbana sostenible estarà redactat en dos
anys.
D’altra banda, es realitzaran
campanyes de sensibilització i
conscienciació en el sector domèstic. Es contempla la renovació

d’aïllaments i tancaments, i s’ha
realitzat la diversificació a Gas
Natural. L’Ajuntament de Godella
s’ha compromés, a més, a realitzar abans de tres anys l’ordenança de construcció sostenible, en
la qual s’inclouran bonificacions
fiscals en llicències d’obra per a
millores de l’eficiència energètica, la solar fotovoltaica, mineólica
o tèrmica. L’assessorament en
matèria d’energia i canvi climàtic
es durà a terme per les tècniques
de medi ambient.
Els edificis municipals s’adaptaran atenent els informes de
qualificació energètica, es reduirà l’efecte segellat del terreny i augment de les àrees
permeables, i s’està promovent
l’agricultura i l’agroecologia en
particular.
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Joventut
Més de mig centenar de xiquets i xiquetes
gaudeixen i aprenen a l’escola d’estiu

U

n total de 63 xiquets
i xiquetes de Godella
d’entre 3 i 12 anys estan
gaudint de l’escola d’estiu, que
s’està celebrant aquest mes de
juliol en el col·legi CEIP Cervantes.
L’Ajuntament de Godella ha
preparat enguany l’Escola d’Estiu amb restriccions i mesures
especials per a garantir la seguretat i seguint les directrius que
han marcat les autoritats sanitàries a causa de la situació actual
provocada pel COVID-19.
Per a complir amb les normes
de distanciament social, s’han
fet dues entrades diferents, una
per a infantil i una altra per a primària. Així, en el col·legi Cervantes hi ha tres classes d’infantil i
dues de primària, encara que el
grup de 5é i 6é de primària tenen una programació especial a
l’Escorxador.

Per a garantir la protecció i
cura dels alumnes, s’ha ampliat la quantitat de monitors per
alumne, s’han repartit màscares, i s’ha explicat als pares i
mares el protocol i normes que
s’estan seguint a l’escola.
A més, en el servei de menjador s’està garantint la seguretat
dels més joves de la localitat
amb la utilització de parament
d’un sol ús per a garantir una
major seguretat.
L’Escola d’Estiu està permetent a les famílies del municipi
conciliar la vida laboral i familiar, sobretot ara que molts estan
començant a treballar de nou i
reobrint els seus negocis.
Els xiquets i xiquetes de Godella estan gaudint d’activitats
molt variades amb les quals
aprenen i es diverteixen al mateix temps.
>>> Col·legi CEIP Cervantes.

L'Ajuntament de Godella realitza una
proposta de menús de menjar saludable

L

a Regidoria d’Infància i
Joventut de l’Ajuntament
de Godella, al costat de
la d’Educació, van proposar al
maig uns menús setmanals de
menjar saludable per a fomentar
entre la població la compra d’aliments adequats per a seguir una
dieta equilibrada.
La proposta va continuar al
juny, amb menús una mica més
frescos de cara al bon temps i a
l’època estival.
La regidora d’Infància i Joventut, Tatiana Prades i la regidora d’Educació, Teresa Bueso,
van iniciar aquesta proposta
amb l’objectiu de facilitar a les
famílies els menús que han de
realitzar cada setmana per als
seus fills i filles. “Aprofitem que
estàvem oferint les ajudes de

les beques menjador a les famílies per a proposar-los uns menús setmanals que inclogueren
tots els valors nutricionals que
les persones més joves necessiten. Amb l’ajuda d’una nutricionista, elaborem els menús
per a cada dia de la setmana
amb aliments sans i equilibrats, que vam estar publicant
cada setmana. D’aquesta manera, facilitem a les famílies
una base per a confeccionar la
llista de la compra, fugint dels
aliments processats, i fomentant aliments saludables i de
proximitat”
A més dels menús setmanals,
es va preparar un receptari amb
les receptes que es proposen en
els menús, i unes fitxes nutricionals de cada aliment.
>>> Menús escolars saludables
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Esports
Es cancel·la la carrera 10K de Godella

L

a Regidoria d’Esports
de Godella i el club d’Atletisme A les Nou, van
decidir cancel·lar la que anava
a ser la XVIII edició de la 10K

de Godella, a causa de l’estat d’alarma provocat pel COVID-19, prevista per al passat
27 de juny.
Més de 1000 corredors s’han

quedat en aquesta ocasió sense la seua cita anual, i hauran
d’esperar a l’any 2021 per a
participar en la que s’ha convertit en una de les cites espor-

tives més populars del municipi
que, a més, es troba en el Circuit de la Diputació de Carreras
Populares i continuarà estant
l’any que ve.

El Regidor d’Esports, Fernando Oliveros, assegura que “va
ser una decisió dura, però la
més encertada, donades les
circumstàncies”.

>>> Participants en la carrera 10K de l’any passat

La regidoria d’esports de Godella
continua amb mesures i propostes per
a esta temporada
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Godella continua amb
les mesures i propostes especials que va iniciar el març passat,
a causa dels canvis provocats
pel COVID-19.
Amb l’objectiu d’oferir alternatives d’esport en un espai de trobada virtual, la Regidoria d’Esports va
bim

Godella

iniciar el 18 de març la campanya
#HazdeporteencasaGodella, amb
la creació d’un canal de youtube
de pràctica esportiva, que ja ha rebut més de 7000 visualitzacions.
El canal es va crear per a oferir
diferents rutines esportives per a
practicar a casa. Així els monitors
del poliesportiu municipal estan

Segon Trimestre de 2020

impartint a través de les diferents
classes virtuals de diferents nivells, i continuaran en aquesta
línia la resta de la temporada.
L’objectiu d’aquests vídeos ha
sigut que els veïns i veïnes de
Godella pogueren mantindre la
seua forma física i cuidar la seua
salut sense eixir de casa.

D’altra banda, s’ha suspés el
pagament de la quotes de les activitats esportives dels mesos de
març, abril, maig i juny. El Regidor d’Esports, Fernando Oliveros,
agraeix la col·laboració de totes les
persones usuàries de les activitats esportives municipals, clubs,
associacions i esportistes davant

la situació excepcional que s’ha
produït pel Covid-19, i animen a
continuar entrenant seguint les recomanacions sanitàries i complint
les distàncies de seguretat.
A més, ja es pot consultar el
calendari d’inscripcions de la
temporada 2020/2021 de l’escola de futbol i bàsquet.
7

Esports
El Campus Multiesportiu
de Godella tot un èxit
Uns 40 xiquets i xiquetes del municipi han aprofitat el Campus
Multiesportiu per a practicar esport, conéixer gent i, en definitiva, gaudir sense eixir de Godella.
Aquesta edició del campus,
que s’ha celebrat del 29 de juny
al 10 de juliol, ha complit totes
les mesures de seguretat i protocols d’higiene que s’han establit

des de Conselleria, i s’han respectat les recomanacions sanitàries respecte al COVID19 perquè els més joves de la localitat
pogueren gaudir de l’esport amb
total seguretat.
El campus ha suposat una iniciativa molt interessant perquè les
famílies de la localitat hagen pogut
conciliar la vida familiar i laboral, ja

que moltes persones s’han incorporat ja als seus lloc de treball.
Els xiquets i xiquetes de Godella han gaudit d’activitats com el
futbol, básquet, tennis, pàdel,
dansa, karate, natació i aiguagim a l’aire lliure en una edició
del campus en la qual ha prevalgut la seguretat i les necessitats
laborals de les famílies.

>>> Cartell Campus Multiesportiu

>>> Pavelló Esportiu Dolors Escamilla de Godella

L’escola de futbol de
L’
Godella fa història amb
tres equips en preferent

Escola de Futbol de Godella fa història i classifica al seu equip Juvenil
A, Cadet A i Amateur A en categoria preferent, mentre que
l’Infantil es manté en primera.
Les lligues de futbol i les competicions territorials s’han tancat sense descensos i això ha
beneficiat als quatre equips del
Club de Futbol de Godella, que
començaran la temporada que
ve en categoria preferent.
La Federació de Futbol de la
Comunitat Valenciana ha adop-
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tat aquesta decisió una vegada
resoltes les competicions nacionals i en coherència amb la línia
establida per la Real Federació
Espanyola de Futbol, i amb l’objectiu de protegir la salut de totes
les persones que participen en
qualsevol dels partits, campionats i esdeveniments.
L’Escola de Futbol de Godella comença ja a treballar en la
temporada següent, adequant
la seua activitat a la nova realitat per a garantir la protecció
de la salut.

trimestre
2019
SegonSegon
Trimestre
dede2020

bim

Godella

Igualtat
Godella ja té Pla d’Igualtat

E

l ple de l’Ajuntament
de Godella del passat
mes d’abril va aprovar
el seu Pla d’Igualtat Municipal
per unanimitat de tots els grups
polítics.
Es tracta d’un document realitzat per l’empresa Felidarity i impulsat per la Regidoria d’Igualtat,
que recull les principals línies
d’acció en matèria d’igualtat del
consistori.

L’objectiu d’aquest pla és fomentar i potenciar la igualtat real entre
dones i homes en tot el municipi
de Godella, basada en el respecte,
el diàleg, la justícia i l’equitat, i que
aqueixa igualtat d’oportunitats siga
un eix transversal en tots el seu
àmbits. A més servirà com a instrument pràctic i d’utilitat per a actuar
sobre les possibles desigualtats i
bretxes de gènere que persistisquen en el nostre municipi.

Les actuacions d’aquest pla
s’han elaborat basant-se en els
principis d’igualtat de tracte i
d’oportunitats, d’igualtat i perspectiva de gènere, d’avaluació de
l’impacte de gènere, d’igualtat, de
transversalitat, d’apoderament,
de participació i de diversitat.
El Pla Municipal d’Igualtat gira
entorn de 7 eixos d’actuació, objectius i mesures que abasten
diferents àrees, com són la pro-

moció de la igualtat, prevenció
de desequilibris per raó de sexe,
l’atenció a dones en contextos
d’especial vulnerabilitat, la igualtat en l’àmbit laboral, la conciliació de la vida familiar, professional i personal, pressupostos
amb perspectiva de gènere, o la
violència de gènere.
L’Ajuntament de Godella presentarà al municipi el seu pla una
vegada superat l’estat d’alarma.

Godella
s'adherirà
a la
Xarxa de
Municipis
Protegits
contra la
violència
de gènere

L

a localitat de Godella
s’adherirà a la Xarxa de
Municipis Protegits contra la violència de gènere després del vot favorable de tots els
grups polítics en l’últim ple de
l’Ajuntament.
La Corporació té la ferma
voluntat de continuar prenent
mesures per a combatre la
violència de gènere exercida
contra la dona i, per això, ha
sol·licitat l’entrada en aquesta
Xarxa de Municipis Protegits
contra la violència de gènere,
promoguda per la Diputació de
València.
Aquesta iniciativa cerca un
espai protegit contra la violència de gènere, una xacra de la
societat actual. És un espai de
coordinació per a millorar les
polítiques contra la violència de
gènere a través de la prevenció,
detecció i erradicació de qualsevol forma de violència contra
les dones.
Per a poder adherir-se, l’Ajuntament de Godella ha de disposar d’una Regidoria d’Igualtat
o Delegació d’Igualtat o Dona,
així com d’un Pla d’Igualtat o
contra la violència de gènere i
estar adherit al Servei Telefònic d’Atenció i Protecció a les
Víctimes de la violència de gènere.
L’Ajuntament de Godella, una
vegada aprovat el Pla d’Igualtat, ja compliria amb la resta de
premisses per a poder entrar en
la Xarxa de Municipis Protegits
contra la violència de gènere de
la Diputació.
De manera anual, la Diputació
de València concedirà als municipis adherits una sèrie d’ajudes
destinades a dur a terme les diferents obligacions adquirides
amb la seua entrada en aquest
nou espai.

>>> Ajuntament de Godella
bim

Godella
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Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local

Els mercats de
Godella reprenen
la seua activitat

E

ls mercats de Godella
han représ la seua activitat habitual, després
d’estar quasi dos mesos inactius, i ho han fet amb les mesures de seguretat recomanades
per les autoritats sanitàries.
D’una banda, el mercat extraordinari de Godella, que se celebra tots els divendres al carrer
Tenor Alonso, en horari de 8.30
a 13.30 hores va reprendre, el
passat 29 de maig, la seua activitat normal, amb una reducció
del seu aforament, i les mesures
de seguretat i higiene.
La reobertura del tradicional
mercat ambulant dels divendres
ho va fer amb 23 llocs en un espai
més ampli del que és habitual, de
manera que es van situar en el
tram situat des del carrer Lauri
Volpi al carrer Ademuz i es van
habilitar tres entrades i eixides,
una des del carrer Tenor Alonso
creue amb Lauri Volpi, una altra
al carrer Tenor Alonso creuament
amb carrer Ademuz, i una altra
des de Tenor Alonso creuament
amb plaça del mercat.
A mesura que s’ha anat avançant en la desescalada, i a partir
de la fase 3, l’activitat del mercat
de venda no sedentària, ha anat
normalitzant-se i sumant la totalitat dels llocs.
La Regidora de Comerç, Teresa
Bueso, ha assegurat que s’ha fet
un esforç per a complir pas a pas
amb la normativa i amb les mesures de seguretat. “Inicialment
es va reduir el nombre de llocs i
l’aforament per a garantir la distància permesa entre ells, i els
usuaris. Les mesures d’higiene i

de distància han sigut, i són fonamentals. Continuem prenent
totes les mesures que indiquen
les autoritats sanitàries, ja que
cal continuar estant alerta i
prendre totes les precaucions
per a continuar evitant possibles
contagis”, explica la regidora.
Per tant, el recinte del mercat
continua estant delimitat, es
controla la seua entrada, i l’aforament és limitat, per a garantir
el distanciament social i la seguretat dels comerciants i clients,
que han de guardar les corresponents distàncies de seguretat.
A més, els llocs han de ser degudament desinfectats i netejats
amb freqüència, i disposar de
dispositius per a residus, i bosses estanques.
D’altra banda, el Mercat de
Venda Directa que Godella celebra tots els dissabtes al matí
en la Plaça de l’Ermita també ha
représ la seua activitat en horari
de 9.00 a 14.00 hores amb les
recomanacions i obligacions en
la prevenció de riscos i salut laboral.
La distància de seguretat entre
els comerciants i amb els clients,
i el control de l’aforament també
ha sigut fonamental per a garantir el distanciament social i la seguretat de tots i totes.
Com en tots els llocs públics,
l’ús de màscares és obligatori,
així com la desinfecció de mans
amb gel en entrar. A més, en cap
moment els clients poden tocar
el gènere, sinó solament el venedor, seguint les recomanacions
i instruccions d’higiene enfront
del COVID-19.

>>> Mercat carrer Tenor Alonso i Mercat de Venda Directa
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Godella s’uneix a la campanya
“Ara, més que mai, comerç local”

L’

Ajuntament de Godella
s’ha sumat a la campanya
de suport al comerç local
de la Generalitat Valenciana i la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
L’objectiu de la campanya
“Ara més que mai, comerç local”, és la de conscienciar a
la ciutadania i fomentar el comerç local i de proximitat.
El consistori pretén, amb
aquesta iniciativa, donar un
impuls al xicotet comerç, enaltint els avantatges d’adquirir
productes en aquests establiments, com evitar aglomeracions, realitzar desplaçaments
més curts, guanyar temps i,
sobretot, ajudar a mantindre
l’economia local.
La Regidora de Comerç, Teresa Bueso, considera necessari fomentar el comerç de proximitat. “En aquests moments
més que mai. En aquests mesos que hem viscut una situació d’emergència, el comerç
local és qui ha estat subministrant-nos els aliments i productes bàsics per a cobrir les
nostres necessitats. S’ha demostrat que és fonamental.”,
conclou Bueso.

L’Agència
d’Ocupació
de Godella
continua
treballant per
a ajudar a la
ciutadania
Des de l’Agència d’Ocupació i
Desenvolupament Local de Godella (AODL), es contínua treballant per a estar al costat de
la ciutadania en aquesta nova
normalitat.
S’ha realitzat una Adaptació
personalitzada necessària per a
la inscripció en la borsa d’ocupació, es continua atenent de
manera telefònica i telemàtica
i s’ha posat en marxa l’opció
de cita prèvia a través de l’APP,
per a les cites presencials en
l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local.
A més, s’ha realitzat un estudi de possibilitats per a les ajudes econòmiques a autònoms
i comerços de Godella, i s’està
intensificant la col·laboració
amb el Consorci Pactem Nord,
oferint assessorament i formació online (Pacte Territorial per
a la Creació d’Ocupació de la
Comarca de l’Horta Nord).
De moment, i fins que la situació sanitària es normalitze,
s’ha anul·lat per seguretat, la
formació presencial prevista
per a l’any 2020, encara que
s’està estudiant la possibilitat
de reconvertir-la en Formació
on-line.
Cal destacar que, en aquest
primer semestre, s’ha atés en la
AODL a cinc persones emprenedores amb diferents projectes
i s’ha assessorat a quasi una
trentena i a huit comerços. A
més, aquests mesos s’ha creat
almenys una empresa.
D’altra banda, s’està treballant en un Pla d’Ocupació
per a pal·liar els efectes del
COVID19, que contempla la
contractació d’al voltant de
quinze persones, des d’administratius per a diferents àrees, guàrdies rurals, oficial de
pintura, de jardineria fins a
peons jardiners o personal de
serveis múltiples.
L’Ajuntament de Godella pretén posar en marxa aquest pla
d’ocupació des d’agost fins
a desembre d’aquest mateix
any.

>>> Comerços de Godella
bim

Godella
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Festes
Godella cancel·la
les falles 2020

L

a Regidora de Festes de
Godella, Eva Sanchis, i
les presidències de les
quatre comissions de la localitat,
van decidir, cancel·lar les falles
2020, i començar l’exercici faller
2020/2021.
La decisió es va prendre de
forma consensuada i per unanimitat després de valorar els condicionants per a la celebració de
les festes falleres davant la situació provocada pel COVID-19.
D’aquesta forma, i vista l’actual situació sanitària i les circumstàncies d’incertesa, i amb
l’objectiu de vetlar per la salut
dels fallers i falleres, i veïns i
veïnes de Godella, es va decidir

la suspensió definitiva amb la
premissa de treballar per unes
falles més segures per a l’any
2021.
Des de l’Ajuntament han mostrat el seu suport als col·lectius,
famílies i persones que estan
passant per moments difícils en
aquests moments, i han assegurat que les comissions faran
tot el possible per a pal·liar els
desajustaments que aquesta
pandèmia està provocant dins
de la festa fallera.
Finalment el consistori ha
llançat un missatge d’ànim perquè l’esperit faller es mantinga
viu per a rebre amb il·lusió les
falles de 2021.

>>> Fallera de Godella

L’Ajuntament i la Junta Local de Festes
decideixen cancel·lar les festes de 2020
L’Ajuntament de Godella, després
de reunir-se amb la Junta Local de
Festes, ha acordat per unanimitat cancel·lar les festes de 2020,
previstes per al mes d’agost, a
conseqüència de la greu crisi sanitària provocada per la COVID-19.
La decisió s’ha pres sobre la base
de que no es garanteix la normal
celebració dels festejos.
Des del consistori han explicat
que ha sigut una decisió dificil.
“Amb la situació actual, hem de
garantir la seguretat per a protegir la salut de tota la població”,
ha explicat la regidora de festes,
Eva Sanchis.
“No obstant això, hem decidit celebrar algun acte, com el
Castell de Focs Artificials del 24
d’agost que, a més ha sigut declarat recentment d’Interés Turístic Local, o el musical “Mamma mia”, que realitzarem el 15
d’agost al Parc El Molí”, ha declarat la regidora.
Sanchis ha enviat a tot el municipi un missatge d’esperança
i il·lusió de cara a les festes de
2021, on “gaudirem més que mai
dels nostres actes i tradicions”
Part dels diners destinats a les
festes d’enguany s’invertirà en
ajudes socials i un pla d’ocupació.
12
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Participació
Les propostes més votades en els
pressupostos participatius són les
millores en els centres educatius i a la
zona de Campolivar

L

a votació per a decidir
les propostes que s’han
d’executar
amb
els
40.000€ dels pressupostos participatius de Godella ha finalitzat
amb més de 700 votacions que,
després de l’avaluació de l’oficina tècnica de l’Ajuntament, passaran a la taula de Pressupostos
Participatius, que determinarà
quines propostes s’executaran
finalment.
La regidora de l’àrea, Natalia
Garrido, s’ha mostrat satisfeta
amb la participació, encara que
el desitjable seria que aquesta
fóra major. “És important que les
associacions s’impliquen en les
decisions municipals i participen
aportant idees i suggeriments,
hem de continuar treballant per-

què aquesta participació siga
cada vegada major”, ha explicat.
La reposició del mobiliari del
pati del CEIP Barranquet i la instal·lació d’un rocòdrom i alguns
elements de psicomotricitat són
dues de les propostes més secundades.
Una altra de les propostes que
ha rebut més vots ha sigut la neteja del Barranc dels Frares, així
com el condicionament de la senyalització i marques viàries de
Campolivar.
Seguidament, s’han classificat les propostes de millores en
el CEIP Cervantes, l’adquisició
del material de percussió per
a les activitats culturals que es
realitzen en el Teatre Capitoli,
la instal·lació de plaques solars

a les escoles o la neteja, sanejament i rehabilitació del jardí
del Clot de Barrabás i, amb molt
poca diferència de vots, la realització d’un itinerari escolar segur
al CEIP Barranquet, i l’adequació i millora en la conservació i
recursos del parc municipal de
María Ros amb Músic Francisco
Caballer.
La Regidora de Participació
Ciutadana ha destacat l’acolliment que ha tingut el procés a
través de la plataforma de votació telematica. “És gratificant
comprovar la implicació de la
gent en el procés, fins i tot tenint
en compte que aquesta situació
de confinament ens ha obligat
a realitzar la consulta exclusivament de manera telemàtica.”,

ha afegit Garrido, que també
ha recordat que, com indica el
reglament, se sotmetran a estudi per part de l’equip tècnic de
l’ajuntament les huit propostes
més votades.
El següent pas serà el de convocar a les persones membres
de la taula dels pressupostos
participatius per a comunicar-los
aquests resultats i, després de
la valoració tècnica es decidirà
quines propostes s’executen,
esperar a l’adjudicació de contractes i realització de les obres
o adquisició de material, segons
cada cas.
L’ordre de votació de les propostes presentades en les assemblees temàtica i de barris ha
sigut el següent:

Reposició mobiliari
pati CEIP Barranquet
146 vots
Rocòdrom i elements
de psicomotricitat
131 vots
Neteja de barrancs en
Campolivar
116 vots
Repassar i pintar
la senyalització de
Campolivar
97 vots
Equipament per al pati
del CEIP Cervantes
70 vots
Ampliació de la vorera
porta principal CEIP
Cervantes
64 vots
Adquisició de material
de percussió
56 vots
Instal·lació de plaques
solars a les escoles
45 vots
Neteja, sanejament i
rehabilitació del jardí
del clot de Barrabás
21 vots
Itinerari escolar segur
19 vots
Adequació i millora
en la conservació
i recursos del parc
municipal de María
Ros amb Músic
Francisco Caballer
19 vots

>>> Cartell Pressupostos Participatius Godella 2020
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Urbanisme
Comunicat sobre la sessió del CUMA
realitzada al mes de juny

A

la convocatòria del mes
de juny, es va informar
als membres del CUMA
de l’acord del ple de l’ajuntament
del mes de gener d’estimació parcial dels recursos presentats per
la propietat contra la caducitat el
PDAI del sector 31-32 i la petició
de l’agent urbanitzador, sol·licitant
el permís per l’inici de les obres.
També es va plantejar als
membres del CUMA les tres possibles opcions per resoldre la
problemàtica.
1. Iniciar una nova tramitació de
caducitat del PDAI per, poste-

riorment, classificar el sol afectat com terreny no urbanitzable
amb el pagament de les corresponents indemnitzacions.
2. Iniciar un nou expedient de caducitat i negociar un nou projecte d’urbanització.
3. No caducar el PDAI i negociar
un nou projecte d’urbanització
adaptat a les normatives actuals.
Es sol·licitaran informes als
tècnics municipals competents
per esclarir el procediment a
seguir en cada cas i les possi-

bles conseqüències econòmiques per a l’Ajuntament, així
com la possible imposició de
sancions a l’Agent Urbanitzador,
previstes al Conveni, pel incompliment dels terminis signats.
Caldrà contactar amb l’empresa urbanitzadora per conéixer la seua predisposició a iniciar un diàleg que plantege les
possibles millores al projecte
redactat, incloent les possibles
millores urbanístiques i una solució al problema de les aigües
superficials.
Tan prompte com es tinguen
els informes tècnics, així com

la postura dels propietaris i urbanitzador s’informara al CUMA
i a la ciutadania.
També es va tractar l’inici de
les converses entre els agents
socials i partits per acordar
punts de partida en la redacció
del PGE, i la voluntat d’iniciar,
quan la situació sanitària ho
permeta, el procés de participació ciutadana previ a l’inici de
redacció. Unides Podem presentà un document per als membres del CUMA en referencia a
les possibilitats del PGE. Es presentà la modificació del PGOU
vigent, per incorporar el conveni

signat amb els propietaris de les
parcel·les situades en el Carrer
Rocafort, i aconseguir la cessió
de la parcel·la ubicada en la cruïlla del Carrer Rocafort en el Carrer Bisbe Luis Amigó.
L’associació “Godella en lluita
contra les inundacions i defensa
del medi ambient” va presentar
una proposta en referència a les
modificacions del PGOU debatudes al 2018.
Per últim, es va debatre i aprovar per votació dels membres del
CUMA, la llicencia de retirada de
l’arbre ubicat a Carrer Fundador,
núm. 8.

>>> Ajuntament de Godella
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Educació
Les ajudes a beques de menjadors escolars
beneficien a 113 famílies de Godella

>>> Col·legi el Barranquet de Godella

A

l voltant de 113 famílies
de Godella s’han beneficiat de les ajudes a beques de menjadors escolars que
ha aprovat la Regidoria d’Educació.
Les ajudes han beneficiat a
famílies del municipi que es
troben en una situació de vulnerabilitat provocada pel COVID-19, i que no reben el 100%
de la beca menjador escolar de

la Generalitat Valenciana, per a
l’adquisició de productes d’alimentació bàsiques. D’aquesta
forma el consistori ha continuat
amb el programa d’ajudes de
la de la Conselleria d’Educació
per a la població que no puga
acollir-se al pla autonòmic.
L’import de les ajudes, que ha
anat des dels 2 fins als 4 euros
al dia, depenent de la modalitat
a la qual pertanguera l’alum-

nat, contempla els 56 dies del
període de suspensió de classes en els centres docents
comprés entre el 23 de març
al 19 de juny de 2020, tots dos
inclusivament.
Aquestes ajudes complementen a les ja oferides per
la Generalitat Valenciana que
oferien vals amb un valor de
60 euros a l’alumnat beneficiari del 100% de les beques,

La EPA tornarà al
setembre amb mesures
de seguretat
bim

Godella
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justificades per un determinat
nivell de renda, per a comprar
productes de supermercats de
la cadena Consum o Charter.
La Regidora d’Educació de
l’Ajuntament de Godella, Teresa Bueso, es mostra orgullosa de l’acolliment d’aquestes
ajudes. “Aquesta mesura ha
tingut l’objectiu de minimitzar
l’impacte de la crisi que ha suposat la suspensió temporal de

L’

Escola per a Adults tornarà el mes vinent de setembre amb les mesures de
seguretat i protecció que estableixen la normativa i les autoritats sanitàries.
“L’ensenyament reglat ha finalitzat amb una certa normalitat,
donades les circumstàncies, encara que evidentment ha sigut
una fi de curs diferent a altres
anys. Hem hagut d’adaptar-nos a

l’activitat dels menjadors escolars dels centres educatius,
que oferia diàriament un servei
essencial per a moltes famílies
del municipi, i així poder ajudar
les famílies més vulnerables
que estan en una situació complicada”
El termini per a justificar les
ajudes ja ha finalitzat, i ara el
consistori accelerarà al màxim
els pagaments.

les circumstàncies i continuar alguns dels tallers de manera telemàtica per a poder finalitzar-los”,
ha explicat la regidora de l’àrea
d’Educació, Teresa Bueso.
La Regidoria d’Educació informarà en els pròxims mesos de
la forma en què continuaran el
curs que ve els tallers de pintura, ceràmica, vidre, anglés,
teatre, creació literària o d’informàtica.
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Monogràfic

La Godella més solidària

G

odella ha demostrat
durant la crisi del Covid19 que és un municipi solidari, i que ha fet front
a les dificultats amb el suport i
ajuda d’herois anònims que han
fet que aquests mesos hagen sigut una mica menys difícils.
Tota la població s’ha bolcat a
donar resposta a necessitats
latents i, tant els treballadors
municipals com les empreses o
els veïns i veïnes de Godella han
donat material, han mantingut
oberts els seus negocis de primera necessitat o han ajudat a
pal·liar els efectes d’una crisi que
ha colpejat a nivell mundial.
Les mesures sanitàries, d’higiene i de seguretat han sigut
fonamentals per a controlar els
possibles contagis, i les forces
de seguretat han realitzat una
labor impecable en la vigilància
i suport de les normes.
En primer lloc, la Policia Local
de Godella ha treballat durant
aquest temps al costat de Protecció civil per a vetlar per la seguretat de tota la ciutadania, amb una
organització especial i desenvolupant plans extraordinaris.
Una de les primeres decisions del
departament de la Policia Local va
ser establir unes directrius per a
unificar actuacions i extremar mesures d’autoprotecció entre tots els
components de la plantilla.
Així, alguns veïns i veïnes de Godella van donar material de manera voluntària i altruista, per a l’ús i
seguretat dels propis agents.
Les mascaretes de Carles Francés, de Nicoboco, de Rosana Sacie i companyia, de Lolin Carrion
S.L, les pantalles facials de Paco
16

Sanz i Rodrigo Casar, d’Emma
Vidal Meco, el gel hidroalcohólic
de la Farmàcia Campolivar o el
material sanitari de Vicente Domenech, han protegit als qui protegien a la població godellense.
De la mateixa manera, es va
desenvolupar un pla de contingències municipal per a planificar les diferents actuacions de
seguretat, organitzar recursos i
punts crítics en el municipi i crear un protocol d’actuació.
En aquesta línia, es va reforçar
la vigilància en punts sensibles
del municipi com en els comerços d’alimentació, mercat de
venda directa, farmàcies o gasolineres, i es van realitzar més de
800 controls de vehicles, 1500
identificacions i 250 sancions.
A més, la Policia Local de Godella ha col·laborat amb diferents
departaments municipals en lliurament de material, repartiment
de màscares i accions necessàries
per a protegir i ajudar a la població.
D’aquesta manera, s’ha treballat al
costat dels serveis socials, als serveis sanitaris del centre de salut de
Godella, la Comissaria Local de Policia Nacional de Burjassot-Godella,
la Guàrdia civil de Moncada, els voluntaris de l’Agrupació de Protecció
civil de Godella-Rocafort, membres
de la UME per a actuacions concretes i òrgans de control autonòmics
i estatals com ara CECOR, CECIR,
CEMPOL i AVSRE.
Una d’aqueixes accions va ser
establir el protocol d’actuació, al
costat de Protecció Civil, per al repartiment de màscares que s’ha
anat realitzant en els domicilis de
la població, entre els comerços i
clients o en el transport públic.

Per part seua, el departament
de serveis socials ha desenvolupat diferents accions i programes
de voluntariat que ja existien o
que s’han posat en marxa durant
aquests mesos de confinament.
Un dels programes més importants durant la crisi sanitària del
Covid-19 ha sigut el d’assistència
a domicili, on s’han ajudat a més
de quaranta persones majors,
dependents, que estaven vivint
soles i amb dificultats d’accés
a una xarxa de suport familiar.
A més, s’han repartit aliments i
béns de primera necessitat a domicilis de famílies vulnerables.
Així mateix, es va desenvolupar un servei d’assistència per a
aquelles persones necessitades
a l’hora, per exemple, de realitzar la compra o adquirir medicaments i es va ampliar el programa de repartiment de menjar
“Menjar a casa”.
Encara que les necessitats
derivades de la crisi de la Covid-19 s’han atés en tot moment
des dels recursos municipals i
no mitjançant l’acció de voluntariat, han sigut nombroses les
persones que s’han anat posant
en contacte des del principi per
a oferir-se com a voluntàries i
s’han rebut nombroses mostres
de solidaritat per part de la població de Godella.
Els voluntaris de Serveis Socials van realitzar un seguiment de
les persones majors i famílies en
situacions de vulnerabilitat per a
atendre’ls en les seues necessitats i d’unes 150 persones inscrites en els tallers de gent gran
als quals se’ls van donar exercicis de memòria i activitat física.
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A més, quasi mig centenar de
persones van utilitzar diàriament
el telèfon d’atenció psicològica
perquè els psicòlegs i psicòlogues de Serveis Socials pogueren donar-los suport a afrontar
el confinament decretat durant
l’estat d’alarma, i a gestionar i
mitigar les sensacions de por,
ansietat, incertesa o estrés que
aquest poguera generar.
Des del departament, i aprofitant
el clam solidari sorgit de la pandèmia, fan una crida a la inscripció
en el Programa de Voluntariat,
que actualment té a dotze persones voluntàries en actiu. El programa, que es troba en fase de consulta pública prèvia, contempla
diverses àrees d’actuació com a
infància i adolescència, persones
majors, persones amb diversitat
funcional, o persones immigrants.
Un dels sectors més afectats i
que han demostrat major aplom
ha sigut el comerç local. Un comerç
que s’ha erigit com a fonamental,
tant per a la nostra supervivència,
com per al desenvolupament dels
pobles i municipis.
D’aquesta manera, els únics
establiments que han romàs
oberts, per considerar-se de primera necessitat, han sigut els
de venda alimentària (fleques,
fruiteries, verduleries, carnisseries, pescateries, supermercats
i hipermercats, de begudes),
farmàcies, òptiques, productes
ortopèdics, productes higiènics,
premsa i papereria, gasolineres,
estancs, equips tecnològics i de
telecomunicacions, aliments per
a animals de companyia, comerç
per internet, telefònic o per correu, tintoreries i bugaderies.
El contacte permanent de l’Ajuntament de Godella amb l’Associació de Comerciants ha generat

informació d’interés per a la població, i elaborat una llista de comerços oberts durant els mesos
més durs del confinament.
El Supermercat Coaliment, Alimentació Rodenas, el Racó de
Mavi, Dekategoria Fruites, Fruites
i Verdures Tonica o Fruiteria Salva, les pescateries Amparo i Sento i la del Carrer Manuel Tomás,
les carnisseries Marco, Juli, Lolita
o Germans Rubio, els forns Els
Paiportins, Cervantes o Pepet
són alguns dels establiments de
venda d’alimentació que van estar al costat dels veïns i veïnes
de Godella, subministrant-los els
productes més bàsics.
Altres comerços que van estar en
funcionament durant l’estat d’alarma van ser l’herbolari Noguera,
l’estanc 1, les òptiques Viky Reig i
Zas Visió, premsa Carlín, Gargots o
la Papereria Cervantes, les farmàcies l’Estació, Cervantes, Mateo
Javaloyes o Campolivar, els dentistes Mara Dental i Ces Dental, i els
centres veterinaris Ramón i Cajal i
la Clínica Veterinària Godella.
El Regidor de Seguretat Ciutadana Fernando Oliveros, ha assegurat que el comportament dels veïns
i veïnes de Godella ha sigut exemplar. Han complit amb totes les
directrius marcades, quedant-se
a casa i complint les mesures de
seguretat i higiene i han seguit les
normes una vegada ha començat
la desescalada per fases.
“Però cal continuar complint les
mesures de seguretat que recomanen les autoritats sanitàries,
com extremar la higiene personal
i de mans, i mantindre la distància
social. Hem avançat però encara
queda molt camí per recórrer i és
fonamental la col·laboració i responsabilitat de tota la població”,
ha explicat el edil.
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Agricultura
La Federació Valenciana L
de Municipis i Províncies
guardona a Godella en
els Premis al Bon Govern

’Ajuntament de Godella
ha sigut guardonat en la
categoria de Desenvolupament Rural en la tercera edició
dels Premis al Bon Govern que la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) va fer públics el mes de març passat.
L’excel·lent treball realitzat en
l’àrea del desenvolupament rural de Godella durant els últims
mesos han fet que el jurat de
la FVMP premie al municipi de
l’Horta Nord.
Per a l’adjudicació d’aquest premi s’ha tingut en compte el bon
funcionament del Consell Agrari

del municipi o la consolidació del
Mercat de Venda Directa dels dissabtes i de les jornades d’agroecologia que es realitzen tots els
anys. A més, s’ha valorat molt
positivament la creació dels horts
d’oci les inversions que s’han realitzat i la millora i desenvolupament de camins rurals.
Amb motiu de la situació provocada per la COVID-19, el lliurament d’aquests premis es va
haver de posposar. En breu es
tornarà a convocar l’esdeveniment perquè els diferents Ajuntaments guardonats reben el reconeixement públic.

>>> L’Horta de Godella

Les cremes agrícoles de l’horta es realitzaran fins al 31 de setembre
Les cremes agrícoles en la zona
de l’Horta podran realitzar-se,
fins al 31 de setembre, de dilluns a divendres, en horari des
de l’alba fins a les 13.30 hores,
sempre que el nivell de preemergències per risc d’incendis siga
el més baix de l’escala.
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Els dissabtes, diumenges i
festius, no està permés realitzar
cremes, per la qual cosa queden suspeses totes accions sobre aquest tema.
La persona agricultora no
podrà abandonar la vigilància
de la zona de crema, que hau-

rà d’estar degudament neta de
brosses i matolls, fins que el foc
estiga totalment extingit i hagen
transcorregut dues hores sense
observar brases, i quedarà sota
la seua responsabilitat qualsevol dany que aquesta activitat
poguera causar.

Haurà de comunicar-se al departament de la Policia Local
a l’efecte de supervisió de les
condicions de crema per part
del Guarda Rural.
Per a realitzar les cremes
és necessària una autorització que es pot sol·licitar en

el telèfon 963638056, o correu electrònic agricultura@
godella.es i gestio.mediambient@godella.es indicant nom,
cognoms, DNI i telèfon de la
persona sol·licitant i el polígon
i parcel·la on es vol realitzar la
crema.
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Agricultura
Es realitzaran
inspeccions de
parcel·les agràries
durant el període estival

L’

Ajuntament de Godella realitzarà, durant el període
estival, inspeccions de les
parcel·les agràries del municipi
per a comprovar el seu estat.
El motiu d’aquestes inspeccions
és que l’estat actual de moltes
parcel·les agrícoles representa
un elevat risc per a l’estat fitosanitari de les parcel·les contigües
en particular, i les zones agràries

en general, ja que la seua falta
de conservació i manteniment
pot provocar la proliferació de
malalties i plagues, de tipus entomòfagues, animals, fitoparàsits, o fisiopatològiques, a més
de suposar un risc d’incendi
donada la quantitat de restes vegetals seques que s’acumulen al
seu interior i en alguns casos fins
i tot fem d’un altre tipus.

El consistori comunicarà de
manera formal als propietaris
d’aquelles parcel·les que es
troben en estat d’abandó el
seu deure d’adequar-les i el
termini del qual disposen, ja
que el seu deure és mantindre’ls en condicions de seguretat i salubritat fent els treballs i obres necessaris per a
conservar-lo.

La bonificació de l'IBI rústic es
podrà sol·licitar fins a final d'any
La bonificació de l’IBI rústic per
al 2021 es podrà sol·licitar fins al
pròxim 31 de desembre, a través
del departament d’agricultura o
de l’oficina d’atenció a la ciutadania.
Les condicions per a sol·licitar l’IBI rústic és estar inscrit
en el Cens Agrícola de l’Ajuntament de Godella, ser propietari
o propietària de la parcel·la treballada o familiar (fins a segon
grau), tindre la parcel·la en
producció i percebre rendes

agràries declarades en Hisenda.
Per a realitzar la sol·licitud haurà d’emplenar-se el Cens Agrícola, que s’entregarà en el departament d’Agricultura mitjançant
cita prèvia al correu electrònic
agricultura@godella.es o al telèfon 963638056, i el full de sol·licitud de bonificació de l’IBI rústic,
que es presentarà per registre
general d’entrada en l’oficina
d’atenció al ciutadà amb cita prèvia en registro@godella.es

L’Ajuntament de Godella
habilita antigues basses per
al depòsit de residus agraris
Godella ha informat les persones
agricultores que s’ha habilitat el
recinte de les basses per al depòsit de plàstics procedents de
l’agricultura com a tests, maies
protecció o cobertes plàstiques.
Per a utilitzar aquestes basses i accedir al recinte la per-

sona interessada haurà de
posar-se en contacte prèviament, amb dos o tres dies d’antelació, amb el departament
d’agricultura de l’Ajuntament
de Godella en el correu agricultura@godella.es o en el telèfon
963638056.

Godella participarà en
la trobada anual de la
Xarxa de Ciutats per
l’Agroecologia a Valladolid

>>> L’Horta de Godella
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La trobada serà durant els dies
1, 2 i 3 d’octubre comptarà amb
la presència de representants
dels consistoris, del Govern i
de la Comissió Europea, i podrà
seguir-se online en cas que la
situació sanitària no permeta la
seua celebració presencial.
La Xarxa de Ciutats per l’Agroegología anuncia la seua Trobada Anual a Valladolid els dies
1, 2 i 3 d’Octubre ‘Sistemes
Alimentaris Locals enfront de
Riscos Globals’. Un espai per a
l’intercanvi d’experiències imprescindible en un momento en
què la crisi sanitària ha posat
en relleu la importància de la
bona alimentació com a estratègia de salut preventiva i el seu
model econòmic com una de les
prioritats a atendre.

Assistiran a la trobada representants dels consistoris que
conformen la Xarxa com l’Ajuntament de Godella, del Ministeri per
a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic i de la Direccción General Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea.
La Xarxa, formada per una vintena consistoris i un Consell d’Organitzacions Socials (COS), aposta d’aquesta manera per enfortir
i protegir les produccions agroalimentàries sostenibles com
l’agricultura familiar, ecològica,
elaboració artesanal d’aliments,
la ramaderia extensiva i la pesca
artesanal i sostenible, que juguen
un paper fonamental a l’hora de
garantir un proveïment alimentari saludable, accessible en preu i
respectuós amb el medi ambient.
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Serveis Socials
Els serveis socials de
Godella donen suport
a quasi un centenar
de persones

E

ls diferents programes
del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Godella donen suport a
quasi un centenar de persones
durant aquests mesos.
El servei de Menjar a Casa, que
consisteix en el lliurament diari de
menjars en el domicili, i que està
dirigit a millorar la nutrició de les
persones majors de 65 anys, té
ocupades les nou places de la
Conselleria. Actualment, s’està
estudiant l’ampliació de plaça.
Uns trenta usuaris estan donats d’alta en el Servei d’Ajuda a
domicili (SAD), que dona suport
a les activitats de la vida diària,
neteja i acompanyament durant
400 hores mensuals.
Durant l’estat d’alarma s’han
donat d’alta nou altes extraordinàries, dels quals segueixen
en actiu.

El servei d’atenció psicològica,
en coordinació amb el centre de
salut i l’àrea de salut mental, està
atenent setze persones, i en el de
violència de gènere són tres les
persones que estan actives, però
en aquests mesos s’ha atés nou,
i quatre d’elles compten amb el
Servei Telefònic d’Atenció i Protecció per a víctimes de la violència de gènere (ATENPRO), que
consisteix en el lliurament d’un
dispositiu mòbil que permet a les
víctimes de violència de gènere
entrar en contacte en qualsevol
moment amb un Centre atés per
personal especialitzat en violència de gènere.
Quasi una quinzena de voluntaris estan realitzant serveis de suport a les famílies i persones més
necessitades, i en dependència
es van comptabilitzar en el mes
octubre mes de cinc-centes altes.

>>> Cartell servei d’atenció psicologica

Serveis Socials obri una consulta pública per
a l’elaboració de l’Ordenança Reguladora del
Voluntariat de Serveis Socials
El termini de presentació de suggeriments és des del 15
juny al 14 de juliol de 2020

>>> Cartell servei d’atenció de l’Àrea de Dependencia
bim
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L’Ajuntament de Godella, a través del Departament de Benestar Social, ha obert una consulta
pública en considerar necessària la redacció i posada en marxa
de l’Ordenança Reguladora del
Voluntariat de Serveis Socials.
La consulta s’ha realitzat amb
l’objectiu de recaptar l’opinió
dels subjectes, organitzacions i

entitats representatives que puguen veure’s afectats per la futura norma.
Qüestions com els problemes
que hauria d’evitar l’Ordenança i les solucions que hauria
d’oferir, si és o no necessària, o
els objectius que hauria de perseguir són algunes de les quals
els usuaris hauran de presen-

tar al Departament de Benestar Social.
Les observacions es realitzaran per Registre d’Entrada o per
correu electrònic gestio.social@
godella.es. L’interessat s’haurà
d’identificar amb nom i cognoms o
raó social i el seu número de DNI,
N.I.F. o document identificatiu que
permeta verificar la seua identitat.
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Serveis Socials
Les dades del coronavirus deixen
dos morts a la localitat de Godella
El municipi de Godella, amb
una població de 13.058 habitants, contempla dos morts i almenys quaranta persones que
han donat positiu en les dades
del coronavirus proporcionats

per la Conselleria de Sanitat.
de València
El govern valencià porta publicant les dades de coronavirus
per municipis des del passat
27 de maig, i va actualitzant-los

quan van confirmant-se nous
casos.
Aquesta actualització permet
observar com va evolucionant
la pandèmia en el territori. Cal
destacar que aquestes dades

poden estar subjectes a modificacions i es poden detectar casos que ja no estan actius.
Segons aqueixes mateixes
dades, la localitat de Godella
es presenta com un dels mu-

nicipis on la virulència ha sigut
menor.
A la comarca de l'Horta s'han
confirmat 20 nous positius confirmats per PCR en els últims
14 dies, i cap en el municipi.

El Ple va aprovar per unanimitat
durant l’última sessió celebrada
l’acord entre Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament
de Godella per a fomentar l’ús del
transport públic ferroviari que presta l’empresa pública entre pensionistes, jubilats i persones amb discapacitat censats a Godella.
La totalitat dels grups polítics
integrants del Ple van votar a fa-

vor d’aquest acord que permetrà
a pensionistes, jubilats i persones amb discapacitat beneficiar-se d’avantatges per a adquirir
el bo de transport.
Aquesta mesura servirà per a
ajudar a les persones amb major
necessitat de l’ús de transport
ferroviari públic en els seus desplaçaments des de la localitat
de Godella.

>>> Imatge detall amb les dades COVID-19

El Ple aprova l'acord entre Ferrocarrils de la
Generalitat i l'Ajuntament de Godella per a
fomentar l'ús del transport ferroviari entre
pensionistes, jubilats i discapacitats
22
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Serveis Socials i Obres i Serveis Municipals
La Regidoria de Benestar
Social i d’Ocupació dona suport
a les persones que viuen soles
La Regidoria de Benestar Social
i d'Ocupació de l'Ajuntament de
Godella està realitzant un estudi demogràfic per a conéixer les
dades de les persones majors de
70 anys que es troben vivint soles en l'actualitat.
L'objectiu d'aquest estudi és
conéixer de primera mà les necessitats dels majors que es troben en aquesta situació de viure
sols per a posar les solucions necessàries i establir plans d'ajuda
a les persones o matrimonis que
el requerisquen.

Amb l'arribada del Covid19 es
van realitzar telefonades a totes
les persones que viuen soles i
a majors de 75 anys, segons
el padró, i se'ls va oferir els
serveis de SAD (servei ajuda a
domicili i menjar a casa). A més
se'ls va informar dels serveis de
teleassistència i la Llei de Dependència.
Cal destacar que és necessari
mantindre localitzades les dades
de contacte per a poder localitzar-los i conéixer les seues circumstàncies.

Quasi dues-centes persones
es beneficien de les ajudes
d’emergència social
Un total de 164 persones s’han
beneficiat de les ajudes d’emergència social que l’Ajuntament
de Godella ha destinat per a ajudar a les famílies de la localitat.
Aquestes ajudes, que han rebut ja quasi setanta famílies,
tenen com a objectiu garantir
el dret a l’habitatge, combatre
la pobresa energètica i l’accés
universal a la salut.
La Regidoria de Serveis Socials, dirigida per Eva Sanchis,
està prenent les mesures necessàries per a pal·liar la pobresa, sobretot durant la crisi
sanitària provocada pel Covid-19, tractant d’evitar talls de
subministraments i fent costat a
les famílies.

Comencen les obres del
projecte de rehabilitació
de l’habitatge social
Santísima Trinidad
L’Ajuntament de Godella ha començat les obres del projecte
de rehabilitació de la vivenda situat al carrer Santísima Trinidad
(El Poblet) per a habilitar-la com
a habitatge tutelat i social per a
persones amb diversitat funcional e intelectual.
El projecte, que ascendeix a
350.000 euros, és finançat amb
els fons d’inversió financerament sostenibles i té com a objectiu destinar l’habitatge muni-

cipal per a habitatge social. En
disposar de diverses plantes,
una es condicionarà per a habitatges socials i les altres dues
per a habitatges tutelats per a
gent discapacitada.
El Regidor d’Obres i Serveis
Municipals, Fernando Oliveros,
ha afirmat estar orgullós de
l’avanç d’aquest projecte. “Portem temps treballant en aquest
i altres projectes importants per
al nostre municipi, dels quals

anirem parlant en les pròximes
setmanes. Estem realitzant un
esforç en matèria d’obres, no
sols en aquest habitatge a la
qual se li donarà un ús social,
sinó que també estem acabant
l’obra d’accessibilitat de voreres per Godella i Campolivar”,
ha assenyalat Oliveros.
D’altra banda, també han començat les obres de remodelació del pis del secretari, situada
al carrer Abadia.

De fet, més de noranta famílies s’han beneficiat de les ajudes urgents en les quals el consistori ha destinat 43.700 euros
per a mitigar les conseqüències
socials i econòmiques derivades
de l’actual crisi sanitària provocada pel Covid-19, destinades a
satisfer les necessitats bàsiques
de persones i famílies del municipi atesa la pèrdua o disminució
d’ingressos laborals.
D’altra banda, l’Ajuntament de
la localitat de l’Horta Nord està
tractant de garantir el dret a un
habitatge digne, impedint els desnonaments sense alternativa, i posant a la disposició de les famílies
més desfavorides habitatges de
lloguer social per un import reduït.

La llar dels jubilats es
remodelarà amb el Pla
d’Inversions de la Diputació
La llar dels jubilats es remodelarà
amb el Pla d’Inversions de 20202021 de la Diputació de València.
El projecte de remodelació, que
ascendeix a 115.000 euros, consisteix a convertir la sala d’actes de
l’edifici de Serveis Socials en el nou
local de l’Associació de Jubilats.
“Serà un local diàfan i polivalent
de manera que aquest col·lectiu puga donar-li diferents usos, i
perquè les persones de la tercera
edat de Godella puguen tindre un
espai concorde a les seues necessitats”, ha explicat la Regidora de
Serveis Socials, Eva Sanchis.
bim
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El Pla d’Inversions de la Diputació també està permetent el
desenvolupament de projectes
de millora com l’adaptació quiosc
turístic Plaça de l’Estació, la substitució de les butaques del Teatre
Capitoli, la modificació del Carrer
Sant Bartolomé, l’asfaltat dels carrers Ademúz i Travessia del Carrer
Ample, Manuel Tomás, Joaquín
Ugarte, Barón de Campolivar o
Guillem Tatay, la reparació de les
cobertes del cementeri municipal i
del Cami els Revoltes de L’Horta, o
el condicionament del Parc de la
Devesa, entre altres.

Segon Trimestre de 2020

>>> Habitatge social Santísima Trinidad
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El ple de Godella aprova per unanimitat
propostes per a fer front a la crisi del
covid19 i a la violència de gènere

L’

Ajuntament de Godella va
declarar, en la seua sessió plenària del mes de
juny, el seu compromís per a fer
front a la crisi sanitària i econòmica provocada pel COVID-19,
realitzant una declaració institucional que van aprovar tots els
grups polítics i aprovant modificacions de crèdit per a la concessió d’ajudes i la realització
d’un nou Pla d’Ocupació.
En primer lloc, es va donar
compte dels permisos atorgats
per a l’ampliació de terrasses
sobre les zones reservades
a aparcaments de vehicles i
l’ajust de l’àrea d’ocupació a la
façana del local.
En aquest punt, Jose María
Musoles, del Partit Popular
va sol·licitar al grup de govern
“ajudar al xicotet comerç, bonificant els impostos”, i va declarar que és una necessitat la
modificació dels pressupostos
per a fer front a la crisi derivada
del covid19.
L’Alcaldessa de Godella, Eva
Sanchis, va explicar que s’havien aprovat ajudes socials, a les
quals es poden presentar comerciants, autònoms i persones
els ingressos econòmics de les
quals s’havien vist perjudicats.
“A més s’ha assessorat aquests
col·lectius per a poder presentar
les ajudes estatals i de la Conselleria”.
El Regidor d’Hisenda, Antonio Segura, va assegurar que
“hi haurà una modificació dels
pressupostos, començant pel

Pla d’Ocupació, en el qual ja
s’està treballant”.
Teresa Bueso, responsable
de l’àrea de comerç, va comentar que durant l’estat d’alarma
s’ha estat fent costat al xicotet
comerç. “S’han realitzat campanyes de màrqueting per a
fomentar-ho i per a conscienciar de la seua necessitat per al
municipi, sobretot ara que s’ha
demostrat que en èpoques de
crisis són els que ens subministren els productes de primera
necessitat. A més hem estat en
contacte amb ells per a subministrar-los material de protecció
i conéixer la seua necessitats”
A més, Bueso va avançar que
s’aprovarà una línia d’ajudes
per a fer costat al xicotet comerç
i que s’està estudiant crear un
mercat on-line propi.
Tots els partits polítics van
aprovar per unanimitat les propostes de modificació de crèdits
per a la instal·lació de dos punts
de recàrrega de cotxes elèctrics,
i per a l’execució de guals per
als vianants.
Així mateix, la proposta de la
bonificació de l’IBI rústic va tirar
avant amb el suport de totes les
forces polítiques i es va aprovar
l’acord entre Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Godella per a fomentar l’ús de transport públic entre
les persones majors o amb alguna discapacitat.
D’altra banda, tots els partits
polítics van votar a favor de l’adhesió a la Xarxa de Municipis

Protegits contra la violència de
gènere, ja que Godella compleix
amb els requisits que se sol·licitaven, com tindre una regidoria d’igualtat, disposar d’un
Pla d’Igualtat, i estar adherit al
Servei d’Atenció i Protecció a
les Víctimes de la Violència de
Gènere (ATEMPRO). En aquesta
línia també va tirar avant la proposta d’adhesió al Pacte Valencià contra la violència de gènere
i masclista.
La proposta d’alçament d’objecció i aprovació de factures de
les assegurances de falles es va
aprovar amb el suport de Compromís, Partit Socialista, Partit
Popular, Ciutadans i l’abstenció
de Unides Podem EU.
Es va realitzar una declaració
institucional, amb el suport de
tots els grups polítics, per a exigir al govern central que adopte
les mesures necessàries per a
aprovar ofertes públiques d’ocupació, habilitar fons de liquiditat
extraordinaris, i permetre als
ajuntaments administrar el romanent de tresoreria i superàvit
pressupostari per a fer front a
aquesta crisi.
L’Alcaldessa de Godella, Eva
Sanchis, va agrair a totes les forces polítiques la seua col·laboració per a arribar a acords per a
l’elaboració d’aquesta declaració institucional.
A més, Compromís, el Partit
Socialista i Unides Podem EU
es van abstindre a la proposta
de suport a l’agricultura i ramaderia valenciana, mentre que el

L’ús de mascaretes D
serà obligatori en
espais públics

es del 21 de maig, les
mascaretes son d'ús
obligatori per a totes
les persones majors de sis
anys, sempre que no siga possible mantindre la distància de
seguretat de dos metres, en espais públics oberts o tancats, i
en tot el transport públic.
D'aquesta obligació queden
exemptes les persones amb di-
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Partit Popular i Ciutadans van
votar a favor.
La regidora de Medi Ambient,
Natalia Garrido, va explicar que
la majoria d’acords plantejats
en aquesta moció ja s’estan duent a terme, ja que “els portem
en el nostre programa, i aquest
govern està fent costat al sector
agrari en moltes de les seues
actuacions. Moltes vegades no
avancem més ja que depenem
de lleis i normativa europea més
dura i restrictiva en aquesta
mena d’assumptes”
Les mocions del Partit Popular sobre la ingerència de Catalunya cap a les falles, de la llei
d’imposició lingüística i sobre
la sol·licitud de suspensió del
tancament dels centres d’educació especial van ser rebutjades amb els vots en contra de
Compromís, el Partit Socialista,
i Unides Podem EU, i els vots a
favor del Partit Popular i Ciutadans.
El grup de govern va rebutjar
aquestes propostes per no considerar-les unes certes en el seu
conjunt.
Es va reivindicar per part de
Compromís, el Partit Socialista,
Ciutadans i Unides Podem EU, i
l’abstenció del Partit Popular la
commemoració del dia de l’orgull per a defensar els drets de
les persones LGTBI, i la necessitat de prendre mesures per a
aquest col·lectiu, especialment
per a les persones trans.
També es va condemnar la
pintada ofensiva contra el Par-

tit Socialista i Unides Podem
EU del carrer Ermita Nova amb
els vots a favor de Compromís,
del Partit Socialista i de Unides
Podem EU, el vot en contra del
Partit Popular i l’abstenció de
Ciutadans.
Finalment es va rebutjar la
proposta per part del Partit Socialista, el Partit Popular i Ciutadans i el vot a favor de Compromís i Unides Podem EU sobre la
donació d’un 30% del sou dels
regidors de la corporació municipal durant l’emergència sanitària per a utilitzar-ho en fins
socials.
El Partit Popular i Ciutadans
van qualificar aquesta proposta de partidista i populista. Per
part seua, el regidor del Partit
Socialista, Fernando Oliveros,
va concloure que hi ha “altres
mesures més efectives per a
pal·liar els problemes socials de
la crisi”, i la regidora de Compromís, Tatiana Prades va afirmar que encara que votarien a
favor “considerem que aquesta
mesura li fa un mal servei a la
classe política”.
Després del ple ordinari es
va celebrar un ple extraordinari
amb caràcter d’urgència en el
qual es va presentar la proposta de modificació de crèdits per
a elaborar un Pla d’Ocupació,
adequat als moments actuals
de crisis, que va tirar avant amb
el suport de Compromís, Partit
Socialista, Ciutadans i Unides
Podem EU i el vot en contra del
Partit Popular.

ficultats respiratòries, així com
per als qui estiga contraindicat
per motius de salut, o discapacitat.
A més, tampoc s'obliga en activitats que siguen incompatibles amb el seu ús, com menjar
i beure, o en cas que existisca
una causa de força major.
Per a la població infantil d'entre tres i cinc anys, l'ús de mas-

caretes és recomanable i no
obligatori.
Segons el Ministeri de Sanitat poden usar-se qualsevol
tipus de mascaretes, preferentment higièniques i quirúrgiques i que cobrisquen nas i
boca, com les que ha repartit
gratuïtament aquests dies el
consistori que, a més, són reutilitzables.

trimestre
2019
SegonSegon
Trimestre
dede2020

bim
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Els grups municipals donen suport a la
declaració institucional per a abordar les
conseqüències de la crisi de la COVID-19
La totalitat de grups municipals
presents en el Ple de l'Ajuntament de Godella han mostrat el
seu suport a la declaració institucional proposta en l'última sessió per a abordar les conseqüències de la COVID-19 que està
assotant a tota la ciutadania.
En la declaració, se sol·licita
al Govern d'Espanya la modificació de la Llei 2/2012 de 27
abril per a permetre als Consistoris que utilitzen el romanent de
tresoreria i el superàvit per a fer
front a aquesta crisi social i, així,
injectar recursos a l'economia
productiva.

Així mateix, entre els acords
s'estableix el respecte als principis d'autonomia i suficiència
financera i garantir que els estalvis depositats per les Entitats
Locals en les entitats financeres
siguen administrats i gestionats
pels Ajuntaments per a pal·liar
les conseqüències socials i econòmiques per la COVID-19.
D'altra banda, l'Ajuntament
de Godella exigeix al Govern
que adopte les mesures oportunes per a facilitar que es puguen aprovar ofertes públiques
d'ocupació en funció de la realitat financera de les corpora-

cions, no vinculades a la taxa
de reposició, eliminant aquesta
taxa de reposició, amb possibilitat de cursar noves places que
permeten la millora dels serveis
municipals i la consolidació de
l'ocupació.
Finalment, també se sol·licita
que es prorroguen els terminis
perquè les inversions financerament sostenibles, finançades
amb càrrec al superàvit 2019,
puguen executar-se en 2021 i
s'insta el Govern a habilitar fons
de liquiditat extraordinaris destinats a entitats locals per a mitigar aquesta crisi.

La nova regidoria de Turisme
es meneja, i ve en metro
L’Ajuntament de Godella va signar, el passat 17 de febrer, un
conveni amb els Ferrocarrils de la
Generalitat per la cessió del “entranyable” Quiosc de l’Estació.
Es tracta d’una cessió gratuïta
del local que l’Ajuntament de Godella destinarà a donar informació de les activitats de l’àrea de
Turisme.

“Des de la regidoria pensem
en la bona ubicació que té el
local, ja que es troba en la mateixa estació del metro, que és
perfecta per a donar la benvinguda als visitants i oferir-los la
informació turística de la localitat de primera mà”, ha destacat
el regidor de Turisme, Adolf Rodriguez.

El Castell de Focs Artificials de Godella
declarat d’Interés Turístic Local
El Castell de Focs Artificials Godella-Fi de Festes va ser declarat
d’Interés Turístic Local el mes de
maig passat.
La Regidoria de Turisme de
Godella va sol·licitar el 20 de
febrer que la Direcció General
de Turisme declarara el «Castell
de Focs d’Artifici de 24 d’agost»
festa d’interés turístic local de la
Comunitat Valenciana.

“És enormement satisfactori rebre aquesta distinció. Són
molts els assistents que cada
any s’acosten a Godella a gaudir d’aquest acte que posa fi a
les nostres festes. És, per tant,
un orgull que el nostre Castell
de Focs Artificials siga reconegut i farem l’esforç d’atraure
l’interès de la resta de la Comunitat Valenciana”, ha declarat

el regidor de Turisme, Adolfo
Rodríguez.
Malgrat que les festes d’enguany han sigut cancel·lades,
aquest acte es manté en el calendari godellenc, el que és un
alleujament per als pirotècnics
locals que també han patit enormement la crisi sanitària, donada la supressió de totes les falles
i festes locals.

>>> Quiosc l’Estació de Godella

L’aplicació mòbil de Godella
està actualitzant tota
la informació rellevant
d’aquests dies

>>> Castell de Focs Artificials de Godella
bim
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En un moment en el qual volem
estar al dia de tot el que esdevé
respecte a la crisi de coronavirus, prioritzem estar informats
al minut.
L’aplicació mòbil de Godella
està actualitzant contínuament
els continguts i informacions
importants perquè la ciutadania
puga consultar-la des de qualsevol part.
L’aplicació ofereix les notícies de la web, informació de la
corporació municipal, agendes
municipals i una altra informació
d’interés. A més, inclou els telèfons d’interés amb marcació automàtica, les farmàcies de guàr-

dia actualitzades, i els horaris de
l’autobús municipal i del metre.
A través de l’app municipal es
pot demanar cita prèvia en atenció al Ciutadà, i per a la sol·licitud
del pla d’ocupació, enviar incidències i suggeriments directament als departaments municipals en la bústia de la ciutadania
i s’afegirà pròximament la reserva de pistes poliesportives.
És important activar els avisos
per a rebre en el moment tot el
que es va actualitzant en la web.
Aquesta APP es pot descarregar per a Android i per a IOS
buscant-la per ‘Ajuntaments de
València’ de Digital Value.
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Cultura
El festival de
jazz de Godella
“Gothejazz”
es trasllada a
setembre

G

othejazz se celebrarà
del 24 al 27 de setembre en Vila Eugenia.
El festival de jazz de Godellla, que es venia celebrant
tots els anys l’últim cap de
setmana de juny, es trasllada
al 24 de setembre, a causa de
la crisi sanitària provocada pel
COVID-19.
La tercera setmana de setembre serà protagonista d’un
complet programa que omplirà
de música els jardins del centre d’art Vila Eugenia. Seran
tres dies de cultura entorn del
jazz en un consolidat festival
que, ja en la seua novena edició, farà costat als artistes locals.

El festival començarà el dijous,
24 de setembre, a les 22.30 hores amb el saxofonista Antonio
Lizana. L’endemà, el divendres
25, l’artista Manolo Valls presentarà el seu disc “El ball de les
muses”, al costat del seu Quintet, mentre que Perico Sambeat
tornarà als escenaris de Godella
el dissabte 26 de setembre, junt
amb AGR Nonet Grup.
Finalment, els xiquets i xiquetes de Godella podran gaudir
amb l’espectacle “Pool Jazz Minijam”, que actuarà el diumenge 27 de setembre a les 12.00
hores, mentre que la Big band
del Casino Musical, dirigida per
Manolo Valls, tancarà un festival
més local que mai.

>>> Imatge del Gothejazz, festival de jazz de Godella
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La biblioteca municipal
reobri les seues portes
La biblioteca municipal ha reobert les seues portes, amb
la modificació en el seu horari
d’atenció, que és de dilluns a
divendres, de 10.00 a 13.30
hores i de 17.00 a 20.00 hores,
i complint amb les recomanacions sanitàries, mesures de
seguretat i unes certes restriccions, que s’han anat relaxant
amb la desescalada.
Com a mesura de seguretat
l’entrada a la biblioteca és individual i es realitza pel carrer Manuel Tomás.

L’usuari ha de complir mesures
higièniques com entrar amb màscara i aplicar-se gel hidroalcohólic
a les mans, el qual tindran disponible en l’entrada de l’edifici.
De moment, s’ha reactivat el
servei de devolució i préstec de
llibres i la sala de lectura amb
un aforament limitat i només
per a consultes bibliogràfiques,
encara que l’estudi en sala encara no està permés.
L’ús d’ordinadors, que inicialment es va prohibir, ja que els
usuaris sols podien romandre a

la biblioteca per a realitzar la devolució o préstec de llibres, en la
fase 2 està permés per a activitats no lúdiques i per un temps
limitat.
Els usuaris no poden accedir
lliurement a la col·lecció, sinóque han de sol·licitar les obres
prèviament i el personal bibliotecari les proporcionarà.
Per seguretat, les obres consultades o retornades pels usuaris es depositen en quarantena
durant almenys 14 dies per a la
seua total desinfecció.

>>> Imatge interior biblioteca municipal de Godella
trimestre
2019
SegonSegon
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El Festival de Música de Cambra de
Godella, del 24 de juliol al 2 d’agost
El Festival de Música de Cambra de
Godella tornarà a celebrar-se malgrat la crisi sanitària de la COVID-19,
que ha paralitzat l’activitat durant
diversos mesos. Aquest certamen
s’adaptarà a les circumstàncies tan
peculiars que el món està vivint per a
apostar per la cultura i la música en
directe per a mantindre viu el sector.
Així, el Festival de Música de
Cambra de Godella tindrà lloc del
24 de juliol al 2 d’agost que respectarà les mesures de seguretat que
recomanen les autoritats sanitàries però que permetrà gaudir de la
música amb confiança en la seua
dotzena edició.
“El Septimino”, per Moonwinds
& Ensemble del Festival, “Louise
vs Luidwig”, per Ensemble del Festival, “De Beethoven al Flamenc,”
pel Trio Arbós, “Sonata Kreutzer”,
per Leticia Moreno & Juan Carlos
Garvayo, o l’espectacle dels joves
talents seran els concerts dels
quals podran gaudir els assistents.
Així mateix, els participants en
el Festival podran veure la pel·lícula “Eroica” el pròxim 30 de juliol a
partir de les 22.30 hores i participar en la taula redona que celebrarà després de la passada en el
Capitoli Godella.
Finalment, el Trio Arbós oferirà
una masterclass per a joves talents
l’1 d’agost a les 10 hores en el Capitoli Godella per a ajudar a aqueixos músics amb gran futur.

Música
Cambra
de Godella
24 de juliol
al 2 d’agost
Teatre Capitolio

DIA 24
El Septimí
Teatre Capitolio
20:00 h

Tertulia exterior
Parc Teatre Capitolio
22:30h

El Septimí, Concert íntim
Vila Eugènia
23:00 h

DIA 31
De Beethoven al flamenc
Teatre Capitolio
20:00 h

DIA 26
Louise vs Ludwig
Teatre Capitolio
20:00 h

De Beethoven al flamenc,
Concert íntim
Vila Eugènia
23:00 h

Louise vs Ludwig,
Concert íntim
Vila Eugènia
23:00 h

DIA 01
Masterclass JJTT
Teatre Capitolio
10:00 h

DIA 29
Cinema i tertulia
Teatre Capitolio
20:00 h

Els Joves Talents
Teatre Capitolio
20:00 h
Els Joves Talents,
Concert íntim
Vila Eugènia
23:00 h
DIA 02
Sonata Kreutzer
Teatre Capitolio
20:00 h
Sonata Kreutzer,
Concert íntim
Vila Eugènia
23:00 h

Èxit de la
tercera edició
del Sona
Baixet Fest(a)
Godella
Per tercer any consecutiu, el
Sona Baixet Fest(a) Godella va
tornar a resultar un gran èxit de
participació.
L’esdeveniment,
que es va celebrar l’11 de juliol
en el Centre d’Art Vila Eugenia,
va tornar a captivar a tota la població del Godella.
Les famílies de Godella van
poder gaudir en directe de Rondaballs, el Mag Rubén Aparisi,
Canta Canalla i Rodamons. Així
com dels Jocs de Fusta Tocamadera, el taller d’art o la minidisco amb el Triangulista com a
mestre de cerimònia.
Malgrat les mesures de seguretat que es van haver de
prendre a conseqüència de la
COVID-19, el públic assistent va
gaudir d’un gran esdeveniment
que any rere any es consolida en
la localitat.
Sona Baixet Fest(a) Godella és
una iniciativa de LaCasaCalba
que compta amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Godella per a
oferir una oferta cultural a totes
les famílies.
El festival va permetre que el
públic es divertira amb les arts
escèniques i plàstiques al voltant de la música en un entorn
familiar en el qual els xiquets
són els grans protagonistes.

Godella vibra amb l’òpera
“El tutor burlant” gràcies al
programa Les Arts Volant
La ciutadania de Godella va gaudir el
passat 4 de juliol del món de l’òpera gràcies al programa Els Arts Volant, de la
Diputació de València, que va permetre
que es representara l’obra titulada “El
tutor burlat” en el Parc del Molí.
Les Arts Volant és un projecte de difusió cultural del Palau de les Arts, en col·
laboració amb la Diputació de València.
A través d’aquest programa, la població de Godella va gaudir de l’art i la bellesa del món de l’òpera sense haver de
desplaçar-se del municipi i de manera
totalment gratuïta i segura, seguint totes
bim
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les mesures de seguretat establides per
les autoritats competents.
Després de diversos intents per part
de la Regidoria de Cultura de Godella,
a la fi enguany va arribar el moment de
gaudir d’aquesta representació que va
acostar l’òpera al carrer.
“Ha sigut una oportunitat única de gaudir d’una òpera a Godella. Hem treballat
molt per a aconseguir ser beneficiaris
d’aquest projecte de difusió cultural i,
a la fi, l’hem gaudit sense moure’ns del
nostre poble”, ha explicat Tatiana Prades,
regidora de Cultura de Godella.
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“Els veïns de Godella van pre- senciar,
de manera gratuïta i segura, d’un gran
espectacle pel qual hi ha molta demanda en tota la província. De fet, en aquest
projecte la Diputació va assumir les despeses derivades de la representació,
mentre que l’Ajuntament només es va
encar- regar de la logística de l’espectacle”, va acabar la regidora.
L’esdeveniment va comptar amb les mesures de seguretat pertinents com prendre la temperatura als assistents, disposar
de gel hidroalcohòlic i mascaretes i la separació d’un metre i mig entre els seients.

>>> Actor de l’òpera El tutor burlant
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CLUB NATACIÓ GODELLA
SECCIÓN DE WATERPOLO
El equipo de waterpolo de 2ª División del CN Godella, quedó el 6º en la clasificación de la liga en la temporada 19-20

>>> CN Godella, sección de waterpolo

SECCIÓN DE NATACIÓN ARTÍSTICA
El Cn Godella, en su sección de natación artística consigue por primera
vez a nivel autonómico medalla de oro en la categoría alevín por edades, siendo nuestra nadadora Martina Pérez la primera nadadora en
conseguirlo. Dicho campeonato se celebró en la piscina internucleos
de Sagunto
En la categoría de promoción de figuras, las nadadoras Blanca Fabra ( alevín) y María León ( infantil) obtuvieron medalla de oro, en el
campeonato celebrado en la piscina de Gandía.

>>> CN Godella, Martina Pérez

>>> CN Godella, María León

SECCIÓN DE NATACIÓN
El CN Godella, en su sección de
natación crece en los resultados
de la temporada 19-20. Prueba
de ellos, las posiciones obtenidas en el Trofeo Jose Luis Ballester ( Castellón).
En dicho Trofeo, los resultados
fueron los siguientes:
Adrian Bueso: medalla de oro
en 100 espalda
Maria Roatesh: medalla de
plata en 100 libres
Natalia Ungureanu: medalla
de bronce en 100 espalda
Y finalmente el equipo benjamín mixto en la prueba de relevos 8 x 50 logró la plata.
>>> CN Godella, sección de natación
bim
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>>> CN Godella, Blanca Fabra

En Defensa
de los Parajes
Naturales de
Godella
Desde la asociación, Godella en
lluita contra les inundacións i defensa del medi ambient, queremos destacar la importancia de
la defensa de lo común, la Defensa de los Derechos Humanos
y de los Objetos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.
Es urgente adoptar medidas
para combatir el cambio climático y sus efectos, la gestión sostenible de los bosques, espacios verdes y demás, detener
e invertir la degradación de las
tierras, luchar contra la pérdida
de la biodiversidad, promover el
crecimiento económico, inclusivo y sostenible y por ello, desde
nuestra asociación, queremos
transmitir todo nuestro apoyo a
las instituciones que organizan y
trabajan para conseguirlo.
Desde este colectivo ambientalista, invitamos a otros grupos
vecinales a unirse en las reivindicaciones y objetivos, la defensa
del territorio verde de Godella,
como La Lloma dels Frares, La
Lloma de Camarena, La Canyada de Trilles o la histórica Pedrera. Que constituyen pulmones
naturales de toda la Comarca y
del País Valenciano que cercano
a los 1,9 millones de personas,
siendo unos de los espacios naturales libres de contaminación
y construcciones dentro del área
metropolitana.
Áreas poco o nada transformadas, por la explotación y ocupación humana. Estos espacios
integran un ecosistema de alto
valor ecológico y medioambiental, ya recogidos en los diferentes Estudios de Paisaje que el
propio ayuntamiento hace que,
por su belleza de paisajes y la
singularidad de su flora y fauna,
de sus formaciones morfológicas
y por poseer restos históricos,
arqueológicos y espeológicos en
su conjunto merecen una atención muy especial.
Espacios estos muy apreciados y visitados por los vecinos
que utilizar habitualmente para
su esparcimiento, así como actividades deportivas y de estudio
ambiental, como reconocen los
especialistas en la materia.
Pero se encuentran amenazadas por grandes proyectos especulativos con gravísimas consecuencias sociales, económicas y
medioambientales.
Godella, Junio de 2020.
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Reunions
Comité
El Comité va realitzar dues reunions preparatòries per les activitats del 2020, i algunes reunions més per perfilar els detalls
d’aquestes.
Amb la situació actual s’ha
postposat aquestes activitats i
les altres previstes, fins a noves
dates.
A la data del 30 d’abril hagueren estat els alumnes de l’intercanvi escolar amb Gençana, els
pintors, escultors i fotògrafs, així
com els participants de la Randonnée.
Seguirem traballant, actualitzant el Facebook i la web del
Comité d’Agermanament de Godella amb els pobles del món.
Estem en contacte amb els
membres tant del Comité francés com italià.
I per descomptat, com sempre
convidar a tots i totes a participar en les activitats del Comité.
Desitjant que estiguem bé. De
moment tots cuidant-se molt.
Tornarem a fer les activitats previstes

>>> Reunions del Comité d’Agermanament de Godella

Els horts d'oci de La Coscollosa durant el confinament
Ara que ja veiem la fi d'aquest
mal son per la Covid-19, des
de la nostra associació volen donar les gràcies a tots
els que han contribuït a fer
possible que malgrat que
les circumstàncies els horts
d'oci, avui, lluïsquen esplendorosament.
Com sabeu, el passat 14
de març de 2020 es va declarar l'estat d'alarma pel
govern de la nació, una data
especialment singular pel
que fa als conreus, doncs els
camps estaven a la fi de la
temporada de l'hivern i haurien de preparar-se per a la
temporada de l'estiu.
Amb l'estat d'alarma els
desplaçaments als camps
així com a les tendes proveïdores de plantons, adobs
i materials per als cultius
estaven prohibits i per tant
perillava seriosament la
temporada d'estiu i per tant
el projecte dels camps d'oci.
És per això que des
d'aquesta xicoteta tribuna
volen agrair a l'Ajuntament, i
a tots i totes les segues tècniques i tècnics, que des del
30

mateix dia 14 de març ens
hagen recolzat en tot moment. Ja el dia 19 de març
ens va donar permís per a
regar entre 4 o 5 socis tots
els camps si fera falta. El dia
23 de març ens va permetre, mitjançant permisos individuals i amb les degudes
mesures de seguretat anar
a collir les collites d'hivern i
es varen tramitar fins al 10
d'abril al voltant de 70 permisos. El dia 6 d'abril ens
autoritza a què l'associació
La Dinamo ens fera les tasques de manteniment als
camps amb regularitat. El
dia 10 d'abril ens donà permís perquè els usuaris dels
camps pogueren fer les tasques de manteniment dels
horts que foren estrictament
imprescindibles i després
del 27 d'abril ens donà permís per anar sense acotació
de dies i horari sempre que
se seguiren les mesures de
seguretat.
Des del 21 d'abril fins avui,
l'associació ha comprat i distribuït entre els seus associats al voltant de 5.000 plan-

tons d'hortalisses d'estiu, més
de 50 garbes de canyes, més
de 100 sacs d'adobs, s'han
plantat més de 130 plantes
aromàtiques, s'han perimetrat amb estaques i cordes
tots els camps, s'ha escurat i
reparat la séquia...
Especialment volen donar
les gràcies a Miguel Muñoz,
peça clau en la distribució
dels plantons i en l'organització del reg i a Àngel
Berlanga, Vicente Casanova, Alexandro Forti, Francisco Guillot, Cesar Rivera
i Jose Luis Silvestre que el
diumenge 3 de maig varen
reparar d'urgència la séquia.
Moltes gràcies en nom de
l'associació.
Entre tots i totes hem
aconseguit que aquest projecte dels horts Municipals
d'oci de Godella, malgrat
les restriccions d'ús per la
Covid-19, haja, no sense dificultats, tirat endavant. En
aquests moments totes les
parcel·les estan en perfectes condicions enfront de la
temporada d'estiu.
"Alea iacta est"

>>> Imatges dels horts de la Coscollosa
trimestre
2019
SegonSegon
Trimestre
dede2020
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Incidència amb l’habitatge contractat a Godella
Informe del Casal de la Pau
Com la ciutadania de Godella sap
ben bé, el Casal de la Pau és una
associació que, amb un bagatge
de quasi 50 anys d’experiència,
acull a persones recloses i/o
ex-recloses en defensa de la seua
dignitat i dels seus drets. I ho fa
per tal com és testimoni de les dificultats que cada dia troben per
a inserir-se i participar plenament
en la vida social, malgrat els drets
que els hi reconeix la legislació vigent. El propòsit del Casal de la
Pau és mostrar-los que la presó
no és l'última porta, que aquesta
és una circumstància temporal,
que hi ha alternatives per a refer
el seu projecte personal, familiar, laboral i social. Cal tindre en
compte que el procés que els du
a la determinació de reprendre
sa vida i dotar-la de sentit és un
camí llarg que els hi demana molt
d’esforç i que implica la col·laboració de molts.
En aquests dies s’ha produït
un incident a Godella que afecta
a l’actuació del Casal de la Pau,
en aquest context d’urgències
socials. Uns fets que, per respecte a la seua població i per a evitar
malentesos, el Casal de la Pau
es creu en el deure de descriure’ls, amb la confiança de que
puga fer-nos a tots més conscients de la complexa realitat de le
desigualtats i de l’exclusió.
Amb motiu de l’actual pandèmia i per prescripció legal el Casal s’ha vist obligat a clausurar
l’accés a les places d’acollida
disponibles a la seua residència
a València, atés que en aquest
edifici es dedica una planta a infermeria, dedicada a persones en
llibertat condicional per patir una
malaltia terminal, des de la qual
volem dignificar aquest tram de
sa vida. En tractar-se de persones
amb un alt risc de contagi, cal evitar tot tipus de contacte presencial, fins i tot el de gran part dels
treballadors del Casal.
El blindatge d’aquest confinament ens bloqueja poder seguir

prestant el servei d’acollida i
residència a les persones que
el Casal atén en el Centre Penitenciari de Picassent, quan ja
han obtingut l’autorització per a
eixir de permís o que han estat
reclassificats en el tercer grau.
Per aquesta raó el Casal de la
Pau ha hagut de llogar un pis,
des del qual poder seguir allotjant les persones que ixen de
permís, mentres dure aquest
confinament.
A través del propietari del pis el
Casal pren coneixement de que
la formalització del contracte de
lloguer ha produït en la comunitat
de veïns inquietud i preocupació.
És el cas que el president i fundador del Casal de la Pau es nascut i veí de Godella. I a sa casa
foren convocats socis i voluntaris
de Godella, per informar-los de
la situació i de consensuar un
criteris sobre l’actuació a seguir.
A resultes d’aquest intercanvi es
considera que hi ha raons de pes
per seguir endavant amb l’acollida a l’habitatge llogat, doncs es
tracta de drets fonamentals i el
Casal ja ha adoptat les mesures
cautelars necessàries per tal
que no hi haja cap problema ni
amb el veïnat ni amb ningú.
Així mateix, la comunitat de veïns demana al propietari que comunique al president del Casal
el seu interès de que es persone
en una reunió de la comunitat,
fixada a les 19:00 h, amb el propòsit d’obtindre més informació i
veure d’arribar a un acord.
A la reunió acudeix una representació del Casal. Es celebrà
al carrer, fent un rogle tots drets.
I allí s’hi informà que aquestes
persones obtenen el benefici del
permís després d’haver observat
una bona conducta durant llargs
períodes de temps avaluada periòdicament de manera positiva per
les Juntes de Tractament, constituïdes per el Director Adjunt, psicòleg, treballador social, educador,
jurista, Subdirecció de tractament.

Asociación de jubilados
La Asociación de Jubilados y
Pensionistas de Godella, informa
a todos sus socios/as que debido al estado de alarma sanitaria
con motivo del COVID-19, se reunió la Junta Directiva el pasado
día 10 de junio y acordó entre
otros puntos lo siguiente:
1.- Agradecer en primer lugar
a todo el personal sanitario, fuerbim
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zas de seguridad, protección civil,
personal de limpieza, etc. Su gran
entrega y dedicación a ayudar al
pueblo en este periodo tan difícil.
2.- Suspender en un principio
todas las actividades previstas
para este año: Cena de Jubilados, día del Abuelo, semana
del Mayor, así como los viajes y
demás eventos previstos.

Segon Trimestre de 2020

S’hi informa igualment que, en
aquest cas, s’ha creat un equip
d’acollida constituït per professionals voluntaris del Casal (tres
d’ells són veïns de Godella) que
anaven a estar en contacte permanent amb les persones allotjades en l’habitatge llogat. Cal tindre
en compte que cada resident amb
el seu voluntari/a acompanyant
té previst de realitzar una sèrie de
gestions (familiars, de salut, laborals, administratives, etc) aprofitant l’eixida, que nomenem pla de
permís. Els voluntaris/es d’acollida coneixen molt bé aquestes persones a través de l’acompanyament setmanal que realitzen des
que ingressaren en presó.
La realitat és que a la reunió no
es va veure voluntat d’arribar a
cap acord, tal com s’havia anunciat. Les intervencions dels veïns
només tractaven d’impedir que els
acollits pel Casal (l’expressió utilitzada fou la de ‘delinqüents’, ‘presidiaris’) pogueren ocupar l’habitatge contractat, tot negant-se a
acceptar la situació plantejada,
considerada un perill per a la seguretat de les seues famílies. No
consentien tindre’ls de veïns.
A tal punt estaven disposats a
impedir-los residir temporalment
en l’habitatge que els dits veïns,
pel seu compte i a través d’una
immobiliària, localitzen un habitatge de la família d’una autoritat
local (no n’havia cap altre més en
lloguer?), al qual intenten derivar
la situació que han creat. El propietari del pis contractat, sense
tampoc comptar amb el Casal,
els va donar el seu consentiment
a cancel·lar el contracte i a la devolució dels diners entregats.
A la vista de l’actitud intransigent de la comunitat de veïns
i per tal d’evitar als interns en
permís que sobre ells es consumara el dany de la discriminació,
en la següent reunió setmanal
de l’Equip Penitenciari del Casal
s’adoptà la decisió de cancel·lar
el contracte i de tractar de bus-

car una alternativa.
El Casal té a Godella com el seu
bressol fundacional. I sent l’orgull
de reconèixer la continuada col·laboració que sempre ha prestat la
seua població al llarg d’aquests
50 anys. El nombre de socis i voluntaris de Godella, la celebració
a l’estiu del dia del Casal al Parc
del Molí, les jornades de formació i les trobades dels socis a
l’escorxador, el murals del Casal
presents a la ciutat, el mercadet
solidari anual a Xicaranda, el taller agrícola de l’horteta del Casal,
les representacions teatrals al
Capitoli, el suport a la loteria, etc.
són senyals que donen testimoni
del vincle entre Godella i el Casal.
Per tot això, lamentem el que
ha passat, no ho podem acceptar.
Aquesta és una oportunitat per a
la reflexió i per a que prenguem
consciència de en quin bàndol de
la realitat estem i quin volem estar. Que la inèrcia dels prejudicis
no ens faça recular en conquestes
de drets humans. Que la por i la
sospita no substituesquen els barrots del penal per formes invisibles
de presó. Assenyalar a l’ex-reclòs
com a delinqüent, és una forma
de discriminació que impedeix recuperar la llibertat quan s’ha eixit
de la presó. Que els prejudicis no
bloquegen els esforços per voler
refer la vida amb normalitat
En tot cas, com és obvi, al Casal de la Pau hem de seguir amb
el nostre compromís per les persones que pateixen qualsevol
forma d’exclusió. Hem de continuar, malgrat tot, sent la porta
que mai es tanca a ningú que
ho necessita. I per això, animats
per la ciutadania que comparteix
amb nosaltres aquests valors,
mantenim la confiança de que
Godella seguesca sent una aliada essencial en l’acció d’inclusió
social que du a terme el Casal.
Nosaltres no s’amaguem. Ja
sabem on trobar-nos.
El Casal de la Pau. Godella, 19
de juny de 2020

3.- Que el local social permanecerá cerrado hasta recibir
autorización de los organismos
correspondientes. Lo cual se
comunicara debidamente en los
paneles informativos.
4.- Que no obstante a partir
del mes de septiembre si la situación lo permite, con la autorización que corresponda y con
todas las medidas de seguridad
e higiene pertinentes se abrirá

la oficina para aquellos socios/
as que quieran pagar la cuota o
recoger la lotería de Navidad.
La oficina permanecerá abierta:
LOS VIERNES DE 11 A 13 HORAS Y DE 17 A 19 HORAS
Esta Junta Directiva agradece la
comprensión de todos sus asociados y espera que esta situación
termine lo más pronto posible.

VOLEM
TORNAR, I
TORNAREM!
El membres del Cor de la Vila
ens despedirem el 6 de març
com cada divendres per la nit,
després de la picaeta que sempre fem en acabar l’assaig mentre xarrem i riem.
“Bona nit a tots! Repaseu les
cançons esta setmana! Fins al
divendres que ve!”
Però de sobte, pocs dies més
tard, una situación inesperada
ens va deixar muts i les nostres
últimes notes quedaren suspeses en l’aire.
Ara sembla mentida que ja
portem quasi 4 mesos sense reunir-nos, en els 25 anys del Cor
de la Vila mai haviem estat tant
de temps sense cantar.
No, no era este el projecte que
teníem: el nostre projecte, la
nostra il·lusió, és teixir cancons
junts i compartir-les amb tots els
que dessitgen gaudir-les amb
nosaltres.
Durant esta extranya temporada
en que no ens hem pogut reunir
físicament, almenys sí que hem
trobat maneres d’unir les nostres
veus des de la distància, hem gravat vídeos cantant i els hem fet
públics a les xarxes socials.
Som realistes, sabem que el
futur pròxim és incert per a tots,
però en el Cor de la Vila ens atrevim a il·lusionar-nos i fer projectes per al proper curs.
Potser haurem de trobar diferents estructures d’assaig, innovar la manera de fer els concerts
en directe… en definitiva, reinventar-nos com a grup coral. Estem disposats a intentar-ho fent
el que siga menester.
Res sabem segur sobre el context i com ens condicionarà, però
com que estimem la música i
ens entusiasma el que fem… el
que sí sabem segur es que volem tornar, i que tornarem!!
BASES DE REGULACIÓ
PER ALS TEXTOS POLÍTICS I
D’ASSOCIACIONS AL BIM DE
L’AJUNTAMENT DE GODELLA
Dimensions textos associacions
Títol (opcional, si no s’envia
apareixerà el nom de l’associació): 45 caràcters (amb espais).
Cos del text (amb foto): 8001.000 caràcters (amb espais).
Cos del text (sense foto): 1.0001.200 caràcters (amb espais).
Foto (grandària mínima): 10 cm
(ample) x 8 cm (alt).
Peu de foto (obligat si hi ha foto):
64 caràcters (amb espais).
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Partits polítics
Una crisis sanitaria sin precedentes, ahora toca estar al
lado de los que más lo necesitan.
El pasado mes de marzo se decretó, en nuestro país, el estado
de alarma, consecuencia de la
emergencia surgida por la pandemia por Coronavirus que el
Gobierno de España no quiso
ver. Su consecuencia, cientos de
miles de españoles, y muchos
de nuestros vecinos, han sufrido
una merma importante en sus
ingresos, ya sea porque se ha
agravado su situación personal
o están incluidos en un ERTE o
porque se han visto obligados
a cerrar sus negocios o dejar
de ejercer su actividad. Durante todo este tiempo los vecinos
de Godella han demostrado su
responsabilidad, y han permanecido en sus domicilios, evitando
de este modo la propagación
del virus. Ellos han cumplido, ¿y
ahora?, ahora toca demostrar,
demostrar lo que hemos estado
prometiendo en campaña electoral, demostrar que estamos al
lado de las personas más vulnerables así como de nuestros comerciantes. La falta de medidas
adoptadas a nivel general hace
que su situación se agrave. Ahora no estamos en momento de
poner paños calientes, estamos
ante la necesidad de actuar. Por
el Partido Popular de Godella
se insta al gobierno local a bonificar al 100% todos los tributos
y tasas locales de 2020 a todas
aquellas personas que han sido
duramente golpeadas por la
situación provocada por el COVID-19, ya sea por su situación
de vulnerabilidad social o por
haber mermado sus ingresos
como consecuencia de la crisis
sanitaria. Igualmente, toca estar al lado de nuestros comerciantes y autónomos, de ésos de
los que sólo nos acordamos en
campaña electoral prometiendo
“mil medidas” pero que no se
lleva a cabo ninguna. Por eso,
desde el Partido Popular de Godella, proponemos la creación
de una línea de ayudas con las
que puedan volver a arrancar su
actividad, así como la supresión,
para el ejercicio 2020, de todos
los tributos que recaigan sobre
ellos, ya sea Impuesto de Actividades Económicas, tasa de basura, tasa de ocupación de la vía
pública, y una reducción del 50%
de los cánones soportados, si
pueden volver a abrir sus negocios, cero ingresos cero impuestos. Ahora toca demostrar.
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CAP A UNA NOVA NORMALITAT

#EsteVirusLoParamosUnidos

Compromís vol agrair el bon
comportament general i l’actitud
col·laborativa del veïnat en estos
mesos difícils del confinament.
Les actituds irresponsables han
sigut mínimes i el nivell de contagis en Godella ha estat baix.
S’ha donat informació d’allò fet
durant les diverses etapes de
reclusió, tant per part de l’alcaldessa personalment, com des
de la web municipal o el Fbook
de la policia local.
L’ajuntament ha de fer costat
al veïnat davant les dificultats.
Serveis Socials ha fet seguiment
de les persones que vivien soles,
ha ampliat les ajudes de menjador i donat ajudes d’emergència
de 300€ a 500€ a les famílies
que han vist reduïts els seus ingressos. La policia local ha fet
controls de persones i vehicles.
Protecció civil ha col·laborat en
el repartiment d’aliments i de
mascaretes. Els serveis de neteja han reforçat la desinfecció
dels punts més transitats, bus,
estació i mercats. Agraïment
també als productors agraris i al
comerç local, que han estat dia a
dia treballant al servici dels ciutadans i demostrant que abans i
ara són serveis essencials de la
nostra comunitat.
En esta tornada a la normalitat, els comerços tornen a obrir,
les persones van recuperant el
treball i les famílies la seua vida
quotidiana, però sabem que
desprès de la crisi sanitària vé
la crisi social i per això, ara cal
concentrar-se en les persones
greument afectades, que no poden recuperar-se per si soles.
Preparem un programa de ocupació per a donar treball durant
6 mesos a desocupats del municipi en treballs públics, gràcies a
una modificació pressupostària
de vora 200.000€ des de partides que no s’han gastat, cap altres necessitats que considerem
més urgents.
Tenim ganes de retrobar-nos i
de reprendre totes aquelles activitats culturals, educatives o
lúdiques que ens fan ser poble i
sentir-nos part d’una comunitat.
En Setembre estarem en condicions de recuperar la majoria
d’elles, adaptades a la normativa sanitària, per a que tots pugueu disfrutar-les.
Cuida’t tu i cuida dels qui et rodegen, respectant les mesures
de prevenció (distància social,
ús de mascaretes, rentar-se les
mans, etc.). És pel bé de tots.

Iniciamos esta “nueva normalidad” intentando adaptarnos a
las nuevas normas sociales que
hemos tenido que ir incorporando a nuestras vidas durante los
últimos meses.
No ha sido sencillo, ni lo es
todavía, guardar esa distancia
social tan contraria a nuestro espíritu mediterráneo, pero tan necesaria en esta situación excepcional. Una situación complicada
en la que ha sido necesario un
esfuerzo conjunto de toda la ciudadanía, para superar una crisis
sanitaria sin precedentes en los
últimos tiempos.
El actual Gobierno, liderado
por nuestro presidente Pedro
Sánchez, ha estado luchando sin
descanso para, anteponiendo
siempre la seguridad de la ciudadanía, no dejar a nadie atrás.
Del mismo modo, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Godella ha estado trabajando
duro por y para la seguridad de
todos nosotros.
Siempre guiados por los protocolos marcados por nuestro
Gobierno, que nos ha mantenido puntualmente informados
con respecto a una situación tan
complicada y cambiante, hemos
antepuesto siempre la seguridad
de la ciudadanía, manteniendo
un servicio de Policía y Protección
Civil que ha realizado un trabajo
ejemplar, dotando de material
de protección, tanto al comercio
local como a la ciudadanía en general. Hemos realizado desinfecciones de las zonas más sensibles y concurridas del municipio,
así como baldeos de las calles y
todos aquellos protocolos que se
nos han venido marcando.
Esta crisis sanitaria en la que
todavía nos encontramos inmersos está provocando una grave
crisis económica, para paliar
sus efectos hemos tomado diferentes medidas de carácter
fiscal, como el retraso del pago
de impuestos municipales. Actualmente estamos creando un
ambicioso Plan de Empleo que
permitirá a más de quince familias amortiguar los efectos de
esta difícil situación.
La agrupación del Partido Socialista Obrero Español de Godella
sigue trabajando para conseguir
una sociedad más igualitaria,
para que esta pandemia no acreciente las desigualdades sociales
y podamos seguir disfrutando de
unos servicios esenciales universales, sin dejar a nadie atrás.

APOYO, CONTROL Y VIGILANCIA, POR GODELLA.

ÁRBOLES O CEMENTO PARA LA
TORRETA DEL PIRATA

Desde que se decretara el estado de alarma por el gobierno
central, Ciudadanos Godella ha
realizado una constante labor
de apoyo, control y diligencia,
siguiendo cada una de las actuaciones que, bajo competencias municipales, se llevaban a
cabo. En este sentido, reprobamos al Consistorio su falta de
comunicación con las fuerzas
políticas de la oposición, una
vez más, en las primeras fases
del brote epidémico, situación
que se pudo revertir, entre otros
motivos, cuando Ciudadanos
solicitó una reunión al gobierno
local expresamente para hablar
de la gestión del COVID, para
poder aportar medidas que mejoraran la gestión, por ejemplo,
trasladar más información a los
vecinos sobre las actuaciones
llevadas a cabo; potenciar el
control del distanciamiento en
lugares públicos concurridos
(el mercado central); y aumentar la colaboración con municipios colindantes como Rocafort
o Burjassot, con quien no se
ha mantenido ningún tipo de
contacto durante la crisis, para
la optimización de recursos.
Como hemos comentado, este
partido apoyó con las distintas
fuerzas políticas las partidas
económicas, de entre ellas,
la entrega de material de protección, en concreto, 14.000
mascarillas que se entregarán
a domicilio, la entrega de ayudas económicas a las familias especialmente vulnerables
por cantidad de 300 € y 500
€, reforzamiento de ayudas de
emergencia social, medidas todas ellas que han permitido y
permitirán que nuestro pueblo
siga protegido frente al virus.
Por último, no podemos olvidar a aquellas familias que han
sufrido la pérdida de sus seres
queridos, desde Ciudadanos
nos unimos a su duelo. Del mismo modo, queremos felicitar a
la ciudadanía por su ejemplar
ejercicio de responsabilidad y
comportamiento mantenido, se
avecinan tiempos difíciles pero
deben saber que este partido
seguirá esforzándose por mejorar la vida de todos los godellenses.

En las últimas semanas, la solicitud de reinicio de obras junto
con la apertura de un camino
han puesto el foco de atención
en la Torreta del pirata, un paraje de interés ecológico e histórico
en peligro de desaparición desde
hace años, ya que el Plan General
de 1990 lo calificó como suelo
urbanizable y en 2005 se aprobó
dentro de un marco legislativo ya
derogado, un programa para construir 450 casas. Sin embargo, los
años pasaron sin que se realizara
ninguna obra, abriéndose la posibilidad de caducarlo, que el Ayuntamiento no ha aprovechado. Para
más detalle y ante la falta de información municipal, podéis consultar http://eugodella.blogspot.com
Con este asunto queda en evidencia una vez más, la mala gestión
urbanística que ocurre en Godella.
Por un lado, como consecuencia de arrastrar un Plan General
que debería haberse renovado y
que sigue provocando continuos
desastres como las expropiaciones millonarias o la destrucción
legal de parajes naturales como
la Torreta. Y por otro lado, del inaceptable funcionamiento de la
concejalía que ha tramitado incorrectamente el Programa urbanístico y el intento de caducarlo, errores que podrían obligar al pago de
indemnizaciones si no se urbaniza. Es de vital importancia que la
concejalía sea capaz de ejecutar
correctamente sus expedientes
e inicie una nueva caducidad
sabiendo su coste y tramitación
además de impedir cualquier intervención en el terreno hasta que
se cumplan y se aclaren todos los
requisitos legales. No podemos
permitir que se urbanice mientras
existan opciones a nivel europeo
o con la tramitación de un nuevo
Plan General capaz de proteger
los últimos espacios naturales
de Godella. El equipo de gobierno
debería informar y hacer partícipe
a la ciudadanía de las decisiones
que marcarán el futuro de nuestro
pueblo.
Tenemos entre manos un problema que trasciende el ámbito local,
pues la legalidad sigue protegiendo un modelo urbanístico obsoleto y antiecológico como el del PAI
de la Torreta. Es el momento que
la ciudadanía dejemos claro que
resulta imprescindible un cambio
hacia la protección del medio ambiente en el que se construya en
base a necesidades reales y no
sólo por especulación económica.
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