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Godella treballa en els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible
E ls Objectius de Desenvolu-

pament Sostenible formen 
part de l’Agenda 2030, un 

pla d’acció de l’Organització de 

Nacions Unides per a posar fi a la 

pobresa, protegir el planeta i millo-

rar les vides i les perspectives de 

les persones a tot el món.
L’Ajuntament de Godella, des de 

totes les seues àrees, treballa en 

la consecució d’aqueixes metes 

per a establir la millora de la sos-

tenibilitat, drets humans i socials, 

medi ambient, igualtat o educació.

Fi de la pobresaGodella treballa en l’objectiu 

d’erradicar la pobresa en totes les 

seues formes, i per això s’estan 

desenvolupant accions com un 

Pla d’Ocupació Social, la creació 

d’habitatges i horts socials, ajudes 

d’emergència social i la formació 

de persones adultes.

Godella és un dels pocs municipis 

que manté les ajudes de coope-

ració internacional i pretén incre-

mentar-les fins a arribar al 0,7, 

que és l’indicatiu de pobresa zero.

Fam zeroGodella aposta per la segure-

tat alimentària, la millora de la 

nutrició i l’agricultura sostenible. 

Una de les mesures més desta-

cades és la creació del Mercat de 

Venda Directa, que s’ha convertit 

en un mercat ecològic i d’ajuda a 

la producció local i de proximitat.
L’Ajuntament de Godella bonifi-

ca l’IBI de les terres treballades, 

per a promoure l’ocupació i l’hor-

ta com una activitat agrícola, 

econòmica i rendible.D’altra banda, s’està fent molt 

recalcament en la nutrició i, per 

això, s’està duent a terme el pro-

jecte de cuina climàtica, amb 

l’objectiu de reduir la petjada 

hídrica i mediambiental de les 

cuines de la comarca, reduir el 

CO2, i apostar per productes de 

proximitat i temporada.
A més, s’ha aconseguit també 

que tots els col·legis de Godella 

tinguen cuina pròpia i els públics 

consumisquen fruita, verdura i 

llegums ecològics, i s’estan con-

cedint ajudes per a l’alimentació 

i beques per als menjadors esco-

lars i els horts socials.

Salut i benestarDes dels diferents departa-

ments del consistori, s’està 

promovent el benestar general 

per a garantir una vida sana. 

D’aquesta forma, es dona suport 

a la pràctica esportiva i l’educa-

ció viària, per a conscienciar a la 

ciutadania de l’ús de transports 

alternatius i sostenibles.

Godella s’ha adherit al Pacte 

d’Alcaldies pel Clima, que és un 

moviment europeu en el qual 

participen les autoritats locals 

i regionals que han assumit el 

compromís de reduir les emissi-

ons de CO2 en un 40% abans de 

2030, millorar l’eficiència ener-

gètica, utilitzar fonts d’energia 

renovable en els seus territoris 

i desenvolupar mesures per a 

adaptar-se a les conseqüències 

del canvi climàtic.També s’ha unit a la Xarxa de 

Salut i Ciutats Saludables, amb 

l’objectiu de millorar el benestar i 

el medi ambient físic, mental i so-

cial de la ciutadania. A més, dona 

suport a la sanitat universal i a 

les ONGs que promouen la salut 

en països en desenvolupament.
S’estan emprenent accions i 

programes que contribueixen a 

fomentar una cultura de la sos-

tenibilitat promocionant la salut 

i benestar entre la gent més jove 

del municipi mitjançant tallers 

creatius que els ajuden a apren-

dre i practicar una cuina saluda-

ble i fàcil, amb aliments de pro-

ximitat.
Godella participa de manera 

activa en les diferents campa-

nyes de sensibilització enca-

minades a la prevenció de les 

malalties de transmissió sexual i 

de l’abús de l’alcohol.

Educació de qualitatDes de l’Ajuntament s’estan 

realitzant accions per a garantir 

una educació inclusiva i de qua-

litat. D’aquesta forma, treballant 

amb altres administracions mit-

jançant plans com Edificant, per 

a millorar els centres educatius, 

el servei d’Escola Matinera en 

els dos centres escolars públics 

del municipi per a fomentar la 

conciliació familiar, els convenis 

amb les Ampas, per a crear ac-

tivitats que milloren el desenvo-

lupament personal dels alumnes 

i alumnes, la concessió de be-

ques o pràctiques per a fomentar 

la pràctica professional, o la con-

tractació d’educadors socials, 

per a evitar l’absentisme escolar.
S’està millorant la participació 

dels xiquets i xiquetes i joves en 

les activitats educatives i d’oci, 

i s’està fomentant que els joves 

del municipi, encara que visquen 

fora, puguen realitzar els seus 

estudis, ja que s’atorguen les 

beques al transport, dotades en 

10.000 euros.Godella pretén millorar l’edu-

cació per a fomentar un estil de 

vida saludable, els valors d’igual-

tat, llibertat, drets humans, di-

versitat cultural o la no violència.

Igualtat de gènereGodella treballa conjuntament 

amb les associacions del muni-

cipi per a fomentar la igualtat de 

gènere com a eix transversal a 

totes les àrees de l’Ajuntament. 

Així, realitza accions com el Pla 

d’Igualtat, els plans d’ocupació 

per a les dones que han patit vi-

olència de gènere o campanyes 

de sensibilització.La programació cultural es re-

alitza de manera igualitària, fo-

mentant la presència femenina 

en concerts, tallers, exposicions 

de les activitats més rellevants.
Godella compta amb un equip 

de govern representat al 50% 

per homes i dones, i la compo-

sició de tots dos partits (PSOE i 

Compromís) estan liderats per 

dones. L’alcaldia del municipi 

fa cinc anys que està en mans 

d’una dona i durant aquest man-

dat també continuarà amb una 

dona al capdavant.

Aigua neta i sanejament
L’aigua que proveeix a Godella 

procedeix fonamentalment de la 

xarxa d’alta de l’Entitat Metropo-

litana de Serveis Hidràulics (EMS-

HI). Aquest sistema de proveïment 

capta l’aigua de la canalització 

Xúquer-Túria, i la tracta en l’Esta-

ció de Tractament d’Aigua Potable 

(ETAP) de Picassent i Manises i 

està integrat dins del subsistema 

Burjassot-Coma-Godella-Rocafort. 

Tots els sectors hidràulics contro-

len el consum i es poden realit-

zar balanços per sector facilitant 

el registre de fuites i la gestió de 

les xarxes. El rendiment hídric del 

sistema es troba per damunt del 

75%, xifra bastant acceptable.

D’altra banda, la qualitat de 

l’aigua es garanteix mitjançant 

una anàlisi completa de control 

i d’aixeta, que es realitza anual-

ment, i s’ha determinat que els 

paràmetres de qualitat establits 

en la normativa es compleixen 

folgadament.S’ha de tindre present la im-

portància del servei de proveï-

ment d’aigua potable com a dret 

humà i bé de primera necessitat, 

per això existeixen acords amb 

les empreses subministradores 

per a impedir el tall d’aigua a les 

famílies que no poden pagar.

Energia assequible i no conta-

minant
L’energia és fonamental per 

a quasi tots els grans desafia-

ments i oportunitats als quals fa 

front el món actualment. Ja siga 

per a l’ocupació, la seguretat, 

el canvi climàtic, la producció 

d’aliments o per a augmentar 

els ingressos. Per tant, l’accés 

universal a l’energia assequible 

segura i sostenible és essencial. 

Per a garantir-la, l’Ajuntament de 

la localitat de l’Horta Nord apos-

ta per la bonificació fiscal de 

l’IBI, per la implantació d’energi-

es renovables en instal·lacions i 

vehicles municipals o l’augment 

dels punts de recàrrega per als 

vehicles elèctrics. Així mateix, 

s’estan realitzant canvis en l’en-

llumenat exterior i interior, per a 

fer-lo més sostenible.

Treball decent i creixement 

econòmicPer a aconseguir el desenvo-

lupament econòmic sostenible, 

les societats han de crear les 

condicions necessàries perquè 

les persones accedisquen a ocu-

pacions de qualitat, estimulant 

l’economia sense danyar el medi 

ambient.Godella gestiona la majoria 

dels seus serveis directament 

contractant al personal de les 

bosses, com la de monitors de 

temps lliure, professors de la 

EPA i del conservatori o moni-

tors esportius. D’aquesta forma, 

s’assegura la qualitat del treball 

i la remuneració en el sector 

serveis.
Dins de les estratègies enca-

minades a la difusió d’un turis-

me sostenible en el municipi, la 

promoció cultural que es realit-

za cobra una importància relle-

vant, ja que preval la producció 

d’artistes i entitats locals en la 

programació.D’altra banda, l’Ajuntament in-

clou clàusules de sostenibilitat me-

diambiental en els contractes que 

licita. A més pertany al Consorci 

Pactem Nord, que fomenta la cre-

ació d’ocupació a la comarca. Go-

della aposta fortament pel desen-

volupament del comerç local, amb 

ajudes a la formació i la promoció.

Indústria, innovació i infraes-

tructura
Des de l’Ajuntament es dóna 

suport a la innovació i es pro-

mou la industrialització inclusiva 

i sostenible mitjançant la forma-

ció com els cursos d’informàtica, 

ofimàtica i Internet que s’estan 

realitzant per a superar la bretxa 

digital que suposa la diferència 

generacional.

Ciutats i comunitats sostenibles
Altra de les mesures que està 

realitzant Godella és intentar 

millorar la planificació i la ges-

tió perquè els espais urbans 

siguen més inclusius, segurs i 

sostenibles. Per això, Godella 

compta amb un servei d’auto-

bús públic. Es pretén ampliar 

el servei i que siga accessible. 

S’està treballant, d’altra ban-

da, a garantir l’accés a l’habi-

tatge sostenible.Godella és un exemple de po-

ble participatiu, ja que els con-

sells assessors funcionen amb 

participació ciutadana, com el 

Consell Assessor d’Urbanisme 

i Medi Ambient, que estudia el 

desenvolupament de plans com 

el Pla General d’Urbanisme (d’Or-

denació Urbana o Estructural).
L’adquisició de zona verda de 

la Devesa i el Bovalar ampliaran i 

milloraran els espais públics per 

a la ciutadania.L’adhesió de Godella a Alcaldi-

es pel Clima controlarà, mitjan-

çant panells de mesurament en 

diversos punts de municipi, la 

reducció de les emissions per a 

millorar la qualitat de l’aire, ini-

ciant així la seua inclusió en les 

anomenades Smart Cities.

Producció i consum responsable
El consum i la producció sos-

tenible consisteixen a fomentar 

l’ús eficient dels recursos i l’ener-

gia, la construcció d’infraestruc-

tures que no danyen el medi 

ambient, la millora de l’accés als 

serveis bàsics i la creació d’ocu-

pacions ecològiques, justament 

remunerats i amb bones condici-

ons laborals. Tot això es tradueix 

en una millor qualitat de vida per 

a tots i, a més, ajuda a aconse-

guir plans generals de desenvo-

lupament, que rebaixen costos 

econòmics, ambientals i socials, 

que augmenten la competitivitat 

i que reduïsquen la pobresa.
Per a això, s’estan realitzant 

campanyes de sensibilització 

i formació sobre l’alimenta-

ció saludable i maneres de 

vida sostenibles, el foment de 

l’agroecologia o el consum res-

ponsable, ja que s’aposta pel 

reciclatge i l’economia circular, 

i s’implantarà la recollida selec-

tiva de fem orgànic.Godella participa en plans de 

desenvolupament sostenible 

com el Pacte de Milà de Políti-

ca Alimentària Urbana, que té 

com a objectiu desenvolupar 

sistemes alimentaris sosteni-

bles que garantisquen l’accés 

a menjar saludable, protegir 

la diversitat i lluitar contra el 

desaprofitament d’aliments, o 

la Xarxa de Ciutats per l’Agroe-

cologia, una xarxa d’intercanvi 

d’experiències, coneixements 

i projectes al voltant dels sis-

temes agroalimentaris locals, 

amb la qual es pretén visibilit-

zar les polítiques alimentàri-

es que s’estan desenvolupant 

amb enfocament agroecològic, 

i generar recursos comuns.
El Consell Agrari de Godella està 

donant suport a lleis i plans que 

defensen l’horta en tots els seus 

àmbits, com el Pla d’Acció Terri-

torial de Protecció de l’Horta de 

València, o la Llei de l’Horta, que 

busquen protegir aquest espai, 

donar suport a l’activitat agrària, o 

prendre mesures davant l’especu-

lació urbanística o la recuperació 

de l’horta degradada.La localitat de l’Horta Nord for-

ma part del Banc de Terres de 

València, que és un registre mu-

nicipal públic i gratuït en el qual 

poden inscriure’s propietaris de 

parcel·les aptes per a l’explotació 

agrícola i persones interessades 

a arrendar-les i cultivar-les, la 

qual cosa suposaria una dismi-

nució dels problemes ambien-

tals i socioeconòmics.

Acció pel climaEl canvi climàtic, que afec-

ta a tots els països en tots els 

continents, produeix un impac-

te negatiu en l’economia, la 

vida de les persones i les co-

munitats, i no sembla haver-hi 

un futur massa prometedor. 

Els patrons climàtics estan 

canviant, els nivells de la mar 

estan augmentant, els esde-

veniments climàtics són cada 

vegada més extrems i les emis-

sions de CO2, que és un dels 

gasos que incrementen l’efec-

te d’hivernacle estan ara en els 

nivells més alts de la història. 

És per això que, des de les ad-

ministracions, s’han d’establir 

solucions viables per a tindre 

una activitat econòmica més 

sostenible i respectuosa amb 

el medi ambient. A Godella, 

s’estan escometent campa-

nyes de conscienciació per a 

millorar la capacitat humana i 

institucional per a adoptar me-

sures tecnològiques i canvis en 

el comportament social.
Godella, durant molts anys, 

ha desenvolupat un urbanisme 

sostenible. El sòl urbanitzable 

no ha crescut des de 1990, i 

no ha sigut urbanitzat íntegra-

ment, la qual cosa promou un 

creixement equilibrat.

Pau, justícia i institucions sò-

lides
Des de l’Ajuntament se se-

cunden i impulsen institucions 

eficaces, transparents i partici-

patives per a aconseguir socie-

tats més justes, pacífiques i in-

clusives, com les subvencions 

que s’estan atorgant a entitats 

socials com el Casal de la Pau, 

que acompanya a persones re-

cluses.

Aliances per a aconseguir els 

objectiusAmb totes aquestes mesu-

res, l’Ajuntament de Godella, 

a través de les seues diferents 

regidories i àrees, pretén avan-

çar cap al compliment dels 

objectius per al Desenvolupa-

ment Sostenible previstos per 

al 2030, i així combatre les de-

sigualtats, construir una socie-

tat més pacífica, justa i inclusi-

va, protegir els drets humans, 

promoure la igualtat entre els 

gèneres i garantir una protec-

ció duradora del planeta i els 

seus recursos naturals. És un 

global.

Monogràfic sobre els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible p. 16-17
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La pandèmia de la Covid-19 ha oca-
sionat una crisi sanitària i social enor-
me. Però si no posem remei decidit, pot 
ocasionar una crisi cultural molt més 
profunda del que ja està sent. Per què?

Doncs perquè el sector cultural no 
està sent tractat com alguns altres. 
Hi ha sectors que s’estan regulant te-
nint en compte la seua influència en 
l’economia, com és el cas del turisme 
o l’hostaleria. En les aerolínies estem 
veient que la gent s’asseu en butaques 
contigües. I fins i tot hem vist corregu-
des de bous amb la gent sense guardar 
les distàncies. 

Enfront d’això ens trobem al sector 
cultural, al qual se li estan establint unes 
condicions per accedir als recintes que 
estan fent que siga pràcticament invi-
able realitzar esdeveniments culturals. 
Deixant clar que la prioritat de tothom 

ha de ser frenar esta pandèmia, s’ha 
de regular l’accés als recintes culturals 
d’una altra manera. S’ha de tractar el 
sector cultural com un sector econò-
mic potent i a tenir molt en compte. No 
té cap sentit que les persones hagen 
d’estar a metre i mig de distància en 
espectacles culturals –especialment a 
l’aire lliure—quan això no està passant 
en altres activitats.

Demanem que es tinga en compte 
la cultura per tot el que aporta per al 
nostre benestar. Des de l’Ajuntament 
de Godella tenim una gran sensibilitat 
cap ella, i per això hem continuat fent 
música, dansa, pintura i literatura estos 
últims mesos... Complint totes les nor-
matives i superant les grans dificultats 
del moment. La gent agraeix moltíssim 
el fet de tornar a gaudir de les arts en 
directe i de tot el que evoquen. La cul-
tura no s’atura.

Saluda de 
l’alcaldessa

InstitucionalMocions

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

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

963 638 056

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

PSOE

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

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

COMPROMÍS 

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

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

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

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

PSOE

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

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

PSOE

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

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

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

Visites: Dimarts i dijous, a partir de les 18 h, amb cita prèvia.
Centre Cultural Xicranda. Tlf: 963 642 952
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE D’IN-
TERNET A TELEFÒNICA. APROVADA
Favor: PP, Compromís, PSPV-PSOE, Cs Abstenció: Unides Podem - EU

EXPEDIENT 499562M: MODIFICACIÓ PUNTUAL 11 
PGOU
Favor: Compromís, PSPV-PSOE, CS       Abstenció: PP, UP-EU

MOCIÓ DEL GRUP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
DE GODELLA PER PROPOSAR L’ADHESIÓ Al PACTE 
DE TEGUISE. APROVADA 
Favor: Compromís, PSOE, Cs, Unides Podem - EU  Abstenció: PP  

MOCIÓ DEL GRUP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
DE GODELLA PER A PROPOSAR LA CREACIÓ DEL/
LA DEFENSOR/A de les GENERACIONS FUTURES. 
APROVADA
Favor: Compromís, PSPV-PSOE, CS   Contra: PP, UP - EU

SUSCRIPCIÓ DE COMPROMISOS DEL PACTE DE VA-
LLADOLID. APROVADA
Favor: Unanimitat

PLE DEL 26 SEPTEMBRE

MODIFICACIÓ BASE D’EXECUCIÓ 25.- CONTRAC-
TES MENORS A 3000 EUROS. APROVADA
Favor: Compromís i PSPV-PSOE           Abstenció: PP, CS, UP-EU

Fco. Javier
Beltrán

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

Irene
Ferré

Andrés 
Roig

Amparo
Brunchú

PP

José María
Musoles

José Luis
Martí

Mª. Cristina
Sarasqueta

Mª. Carmen
Alonso

info@ppgodella.es

Vicente
Estellés

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

COMPROMÍS 

PLE DEL 25 DE JULIOL 
MODIFICACIÓ BASE D’EXECUCIÓ 25.- CONTRAC-
TES MENORS A 3000 EUROS.
Favor: Compromís i PSPV-PSOE             En contra: PP, CS, UP-EU

MOCIÓ DE RECOLZAMENT AL SECTOR DE LA PIRO-
TÈCNIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (AMB ES-
MENA DE COMPROMÍS I PSPV-PSOE). APROVADA
Favor: Unanimitat

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE 
LA PLAGA DELOTTOCOCCUS ABERIAE O COTONET 
DE SUDÀFRICA (AMB L’ESMENA DE COMPROMÍS). 
APROVADA.
Favor: Compromís, PSOE, Cs, Unides Podem -EU  Abstenció: PP  

DECLARACIÓ DE PARATGE NATURAL MUNICIPAL LA 
MUNTANYETA DE GODELLA REPRESENTAT PER LES 
DIFERENTS LLOMES I UNITATS TERRITORIALS DE LA 
LLOMA DELS FRARES O GENTILS, LA CANYADA DE 
TRILLES I LA PEDRERA DE GODELLA
Retirada: Unides Podem (Grup que la va presentar)

Favor: PP, Compromís, PSOE, Cs     Contra: Unides Podem-EU

EXPEDIENT 502989X: EXPEDIENT GEN-
000677/2019 ASUNTO ED-1-19. ESTUDI DETALL, 
C/PI PANERA, 24

EXPEDIENT 520997H: PLA DE REFORMA INTERI-
OR UE2 SECTOR 11
Favor: Compromís, PSOE, Cs, Unides Podem -EU  Abstenció: PP  
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E l ple de l’Ajunta-
ment de Godella re-
colza per unanimi-

tat la pirotècnia valenciana
El dijous 25 es va ce-

lebrar a Godella el ple or-
dinari del mes de juliol. 
Tots els grups polítics van 
mostar el seu suport a la 
pirotècnia valenciana. La 
moció presentada per Ciu-
dadanos (amb l’afegit de 
l’esmena de Compromís i 
PSPV-PSOE) va ser aprova-
da per unanimitat. També 
va eixir avant la moció del 
PSPV-PSOE per instar al 
Ministeri i la Conselleria de 
Medi Ambient a prendre 
mesures contra la plaga 
del Cotonet de Sudàfica. 
La moció sobre la declara-
ció com a Paratge Natural 
Municipal de la Lloma dels 
Frares, la Canyada de Tri-
lles i la Pedrera presentada 
per Unides Podem-Esquer-
ra Unida va ser retirada 
pel mateix grup polític. La 
modificació de les bases 
reguladores proposada per 
la intervenció per a la fis-
calització dels contractes 
iguals o inferiors a 3.000 
euros va ser rebutjada per 
l’oposició.

La regidora de Ciudada-
nos Amparo Bronchú va 
presentar la moció per al 
recolzament de la pirotèc-

nia valenciana. Va desta-
car la càrrega emocional 
de la pirotècnia per als 
valencians i va alertar: “El 
sector necessita liquiditat 
immediata, per això de-
manem la seua promoció 
i el foment de la contrac-
tació”.

Per la seua part, la re-
gidora de Compromís Ta-
tiana Prades va aportar 
l’esmena de Compromís 
i PSPV-PSOE afegint la 
necessitat de contractar 
al sector pirotècnic per la 
faceta artística. “A més 
instem a que s’aplique la 
reducció de l’IVA al sec-
tor, que actualment és del 

21%”, va afegir. El grup 
Ciudadanos va acceptar 
l’esmena i tots els grups 
van votar a favor d’aprovar 
la moció.

A propòsit d’este tema 
l’alcaldessa, Eva Sanchis, 
va destacar que enguany 
l’Ajuntament ha decidit 
mantindre el Castell de 
Festes que se disparà 
el 24 d’agost i que l’any 
passat va ser declarat Bé 
d’Interés Turístic Local, de-
mostrant la seua sensibili-
tat amb les pirotècnies.

El grup PSPV-PSOE va 
presentar una moció per 
instar al Ministeri i la Con-
selleria d’Agricultura a 

prendre mesures efectives 
en la lluita contra la plaga 
del Cotonet de Sudàfrica. 
La regidora de Medi Am-
bient Natalia Garrido va 
explicar el greu problema 
que suposa esta plaga per 
als cítrics valencians. La 
seua exposició va trobar 
resposta en José Maria 
Musoles del Partit Popular, 
qui va recordar que l’Equip 
de Govern no va votar a fa-
vor de la moció de suport a 
la ramaderia i l’agricultura 
presentada pel seu grup 
en l’anterior ple. Musoles 
va reclamar que l’Ajunta-
ment faça polítiques di-
rectes per als llauradors 

de Godella. L’alcaldessa i 
regidora d’Agricultura, Eva 
Sanchis, li va respondre 
que el govern del PP a la 
Generalitat va buidar total-
ment de competències so-
bre agricultura als ajunta-
ments. “No podem fer res 
més del que fem bonificant 
impostos propis i poc més. 
Ja ens agradaria poder fer 
moltíssimes més coses en 
esta matèria, i encara així 
defensem sempre els in-
teressos dels nostres agri-
cultors i agricultores”, va 
asseverar Sanchis.

D’altra banda, Unides 
Podem-Esquerra Unida 
va retirar la moció per a 
la declaració de la Lloma 
dels Frares, la Canyada 
de Trilles i la Pedrera com 
Paratge Natural Munici-
pal. Tant Ciudadanos com 
Compromís li van recordar 
a la portaveu d’Unides Po-
dem-Esquerra Unida que 
els terrenys proposats 
són de titularitat privada 
i és inviable proposar-los 
a la Conselleria per a la 
declaració com a Paratge 
Natural Municipal. Ferré 
va reconèixer que és molt 
complicat però “estem en 
política per a fer les coses 
difícils”, va afegir.

Compromís va presentar 
una esmena a la moció 

d’Unides Podem-Esquer-
ra Unida per a sol·licitar la 
declaració de la Pedrera 
com a Paratge Natural Mu-
nicipal considerant que és 
l’únic de titularitat pública 
i protegit. Esta va ser apro-
vada amb els vots a favor 
del Grup de Govern i Ciuda-
danos. Unides Podem-Es-
querra Unida va retirar la 
moció per no estar d’acord 
amb l’esmena.

Per la seua part, el regi-
dor d’Hisenda Antonio Se-
gura va presentar l’Informe 
d’Intervenció de Control 
de Comptes corresponent 
a 2018 i 2019. Va desta-
car l’importància d’estes 
auditories per detectar i 
corregir anomalies i proce-
diments viciats. PP, Ciuda-
danos i Unides Podem-Es-
querra Unida van criticar 
els resultats de l’Informe i 
tant Segura com Sanchis 
es van defensar argumen-
tant que s’estan portant a 
terme mesures per solu-
cionar els problemes que 
assenyala l’informe. L’opo-
sició va votar en contra de 
la moció presentada a pro-
posta de la intervenció per 
tal de fiscalitzar els con-
tractes menors a 3.000 
euros, tot i que en el ple de 
setembre canviaria el sen-
tit del vot a l’abstenció

El ple de l’Ajuntament de Godella recolza 
per unanimitat la pirotècnia valenciana 

Institucional

La moció presentada perCiudadanos va ser aprovada per tots els grups, amb l’esmena afegida de Compromís i PSPV-PSOE 
També va ser aprovada la moció presentada pel PSPV-PSOE amb l’esmena de Compromís per combatre la plaga del cotonet de Sudàfrica
Unides Podem-Esquerra Unida va retirar la seua moció per declarar Paratge Natural Municipal la Lloma dels Frares, la Canyada de Trilles i la Pedrera

E l Ple de setembre 
de l’Ajuntament de 
Godella va aprovar, 

amb els vots favorable sb-
del Grup de Govern i l’abs-
tenció de PP, Ciutadans i 
Unides Podem-Esquerra 
Unida, la modificació de 
la Base d’Execució 25 per 
a contractes menors de 
3.000 euros. El Grup de Go-
vern la va tornar a presen-
tar després d’haver sigut 
rebutjada en el ple anterior, 
segons explicava el regidor 

d’Hisenda, Antonio Segu-
ra, perquè “és precís, per 
evitar problemes adminis-
tratius, simplificar el proce-
diment de fiscalització dels 
contractes iguals o menors 
de 3.000 euros i a més, 
aportarà major transparèn-
cia perquè cadascun dels 
contractes estarà publicat 
i ben detallat”. PP, Ciuta-
dans i Unides Podem van 
agraïr les explicacions do-
nades per la Secretaria i la 
Intervenció de l’Ajuntament 

en Comissió Informativa i 
van atrubuir a eixes explica-
cions el canvi de sentit del 
vot. “ Agraïsc també el can-
vi de vot de l’oposició per-
què açò ens estava gene-
rant una situació més que 
preocupant, no només per 
a nosaltres, també per als 
proveïdors que han prestat 
serveis”, va concloure el 
debat sobre la moció l’al-
caldessa Eva Sanchis.

El ple també va aprovar 
la moció presentada pel 

Grup de Govern sobre el 
Pla de Reforma Interior del 
Sector 11 (junt al Consum). 
El Regidor de l’Àrea va ex-
plicar la proposta aprovada 
pel Consell d’Urbanisme 
que contempla tornar a de-
manar dictamen al Consell 
Jurídic Consultiu, subsa-
nant les observacions fetes 
prèviament per este órgan, 
per a la urbanització del 
Sector 11 (dotació de ser-
veis, zona verda i tot el que 
comporta una urbanització 

que encara no s’ha dut a 
terme). La moció va ser 
aprovada amb l’abstenció 
del Partit Popular.

Una altra moció relacio-
nada amb Urbanisme va 
ser presentada pel Grup de 
Govern, per a dur a terme 
una modificació puntual 
del Pla General d’Ordena-
ció Urbana. Concretament, 
es portava a ple l’ampliació 
de l’edificabilitat en altura 
d’una parcela a la carrete-
ra de Rocafort. Un terreny 

que està inclós en un con-
veni d’expropiació d’una 
propietat ubicada enfront 
del Domus i que segons el 
Pla General d’Ordenació 
Urbana està destinada a ús 
dotacional.. El regidor d’Ur-
banisme, Carles Duran, va 
presentar al plenari la mo-
ció, destacant la necessitat 
de realitzar esta modifica-
ció per benefici de tothom. 
Va ser aprovada amb l’abs-
tenció del Partit Popular i 
Unides Podem-EU.

El Ple aprova la modificació en la tramitació 
de contractes menors de 3.000 euros
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Agricultura
Godella participa en la trobada anual de la Xarxa 
de Ciutats per l’Agroecologia de Valladolid

>>> Captura del vídeo enviat on Eva Sanchis explica les accions i la voluntat política del Govern de Godella

Agricultura aporta exemples per fer front als 
efectes de la Covid-19 en el sistema alimentari

La Regidoria d’Agricultura ha 
participat en el projecte ano-
menat “Milan Pact Talks”. 

Esta convocatòria ha demanat a 
cada ciutat signant del Pacte de 
Milà que envie un vídeo dedicat 
a la il·lustració de les solucions 
proposades per fer front a les 
repercussions de la Covid-19  
sobre el sistema alimentari. L’ob-
jectiu és compartir les mesures 
preses per enfrontar, adaptar i 
mitigar les crisis que afecten el 
sistema alimentari.

L’alcaldessa i regidora d’Agri-
cultura de l’Ajuntament de Go-
della, Eva Sanchis, va enviar un 
vídeo en el qual explica de mane-
ra breu els eixos de les polítiques 
executades pel Govern Municipal 
els últims anys. 

Va destacar que el sector ali-
mentari “ha d’avançar cap a 
l’agroecologia i cap als canals 
curts de comercialització”, és a 
dir, aquells en els quals la distàn-
cia entre la persona productora 

i la persona consumidora és la 
mínima possible.

En este sentit destaca la crea-
ció fa anys del Mercat de Venda 
Directa i dels Horts Municipals la 
Coscollosa, que en el seu dia van 
resultar projectes pioners i amb 
el temps han esdevingut referèn-
cia.

“Sobretot s’han de donar pas-
ses perquè aquelles persones 
que treballen la nostra terra 
tinguen una vida digna, una llei 
de preus mínims i puguen viure 
d’este territori que no és sola-
ment un paisatge, sinó que és un 
espai de producció. Ara més que 
mai, durant la pandèmia de la 
Covid-19, especialment els me-
sos de confinament, s’ha demos-
trat la importància de consumir 
productes de proximitat”. 

Els vídeos es difondran a tra-
vés de les xarxes del Milano Ur-
ban Food Policy Pact i es podrà 
aprendre d’experiències d’altres 
municipis. 

Els ajuntaments que confor-
men la Xarxa es van reunir 
online en l’Encontre Anu-

al de Valladolid, fent una crida 
a tots els consistoris, al fet que 
se sumen a esta Declaració de 
Valladolid per a enfortir els siste-
mes alimentaris locals..

Una vintena d’ajuntaments 
participants de la Xarxa de Ciu-
tats per la Agroeocología han 
signat la Declaració de Vallado-
lid per a l’impuls dels sistemes 
agroalimentaris locals enfront de 
riscos globals, un manifest basat 
en l’informe ‘Sistemes Alimen-
taris Locals Enfront de Riscos 
Globals, de la COVID19 a la Crisi 
Climàtica’, presentat en esta IV 
Trobada Anual online de la Xarxa. 
Amb més de 200 persones ins-
crites i una vintena d’organitzaci-
ons socials, els 21 municipis que 
participen de la Xarxa presenten 
esta declaració de compromisos 
que conté una bateria de 14 ac-
cions articulades entorn de 5 
objectius prioritaris per a adap-
tar els sistemes agroalimentaris 
locals als impactes de les emer-
gències globals i mitigar les se-

ues causes.
Tal com planteja l’informe, la 

perspectiva de sistemes alimen-
taris resulta central per a enten-
dre i actuar enfront de riscos 
globals, com les pandèmies i el 
canvi climàtic. Segons les dades, 
les emissions de gasos d’efecte 
d’hivernacle del sistema agro-
alimentari mundial, que inclou 
activitats d’elaboració i proces-
sament, envasat, transport i dis-
tribució d’aliments, ascendeixen 
a entre el 21 i el 37% del total 
de les emissions antropògenes 
netes i existeix una clara vincu-
lació entre la intensificació agrí-
cola i ramadera i el major risc 
d’aparició de pandèmies com la 
COVID-19, ja que s’estima que 
el 31% dels brots de malalties 
emergents (inclòs el VIH, Ébola 
i Zika entre altres) estan relacio-
nats amb la invasió humana i la 
desforestació  (el 75% i el 80% 
d’esta està associada a l’expan-
sió agrícola), tant per a obtenir 
pastures com per a la producció 
de pinsos.

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

després de participar en l’en-
contre, va recordar que “en esta 
IV Trobada reafirmem el nostre 
compromís, el paper dels ajun-
taments és clau i per això estem 
generant estratègies alimentàri-
es, per a saber com mengem i la 
relació d’una bona alimentació 
amb la salut de les persones i 
els territoris”.
Accions compromeses en la 
Declaració de Valladolid:

Sistemes alimentaris sosteni-
bles i resilients: promoure for-
mes sostenibles en la produc-
ció, transformació, distribució i 
consum d’aliments, en línia amb 
l’agroecologia i des de l’articula-
ció i cooperació entre territoris 
urbans i rurals.

Planificació territorial: protegir 
els sòls agraris i altres recur-
sos alimentaris (aigua, coneixe-
ments agroecològics, biodiversi-
tat conreada) com a part de les 
xarxes d’infraestructura blava i 
verda; i incorporar en el planeja-
ment general urbà instruments 
per a la protecció i el foment de 
la producció, transformació i dis-
tribució agroalimentàries locals i 

sostenibles.
Dret a l’alimentació: assegurar 

l’accés a aliments sostenibles, 
saludables, de qualitat i justos 
a tots els grups socials, i espe-
cialment als més vulnerables, 
en sintonia amb les directrius 
voluntàries promogudes per l’Or-
ganització de les Nacions Unides 
per a l’Alimentació i l’Agricultura 
(2005).

Activació comunitària: enfortir 
el paper dels agents socials i tei-
xit associatiu local que treballen 
aportant solucions i millores a la 
gestió de les crisis alimentàries, 
establint sinergies basades en 
la innovació, la sostenibilitat i la 
resiliència.

Bona governança: promoure 
la coherència entre les diferents 
polítiques públiques per a la ges-
tió dels riscos globals, evitant ar-
bitrar solucions que, a la llarga, 
reforcen les causes de les crisis.

Els ajuntaments coincideixen 
en la necessitat immediata que 
es desenvolupen estratègies in-
tegrals i coordinades que d’una 
banda redueixen les emissions 
de gasos d’efecte d’hivernacle i 

d’una altra ens protegeixin tant 
de les zoonosis com dels efectes 
del canvi climàtic, limitant així la 
fragilitat de l’economia i la socie-
tat, avançant en l’autosuficiència 
quant a productes i serveis de 
caràcter bàsic i desenvolupant 
protocols per a l’adaptació a es-
deveniments extrems climàtics i 
sanitaris, inevitables a curt i mit-
jà termini.

Per a això les entitats que con-
formen la Xarxa asseguren que 
les solucions poden venir de la 
mà de l’agroecologia, que té un 
paper central en la consecució 
dels Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible de l’Agenda 
2030 sobre el desenvolupament 
sostenible (2015) i en la recupe-
ració d’una relació equilibrada 
entre naturalesa i economia, 
com proposen les estratègies 
de la granja a la taula i sobre 
biodiversitat per a 2030, presen-
tades per la Comissió Europea 
en 2020. Recollint, compartint i 
creant un full de ruta on l’alimen-
tació sostenible i saludable siga 
un dret bàsic i a l’abast de tota 
la població.
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L’empresa adjudicatària del 
control del mosquit tigre, 
Anticimex, va informar a fi-

nals d’estiu a la Regidoria de 
Medi Ambient del fet que les 
trampes instal·lades en diferents 
punts de la població han donat 
“molt bon resultat”. Asseguren 
que tenen sempre moltes cap-
tures, un fet destacable perquè 
permet reduir la població i que 
l’insecte no es reproduïsca amb 
facilitat i abundància.

A banda de les trampes, es re-
alitzen unes altres accions , com 
per exemple, l’aplicació de larvici-
des als embornals, fonts, basses i 
zones enjardinades, ja que és en 
estos elements del clavegueram i 
d’acumulació d’aigua on més ous 
solen posar els mosquits tigre. Per 
últim, s’aplica una pintura amb ac-
tivitat insecticida en altres zones.

Es recorda al veïnat que, per a 
contribuir al control de les pobla-
cions, han de revisar els seus do-
micilis 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 frenar la 
seua propagació cal evitar acu-
mulacions d’aigua i col·locar teles 
mosquiteres als conductes de res-
piració de pous, fosses sèptiques 
i aljubs.

Així mateix, es recomana a les 
comunitats de propietaris i als 
administradors de finques d’ur-
banitzacions 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 ja que serà 
benficiós per a tot el veïnat.

Medi Ambient i Benestar Animal

La Regiodira de Medi Ambi-
ent de l’Ajuntament de Go-
della inicia una nova compa-

nya per concienciar al veïnat al 
voltant de la important tasca que 
duen a terme les voluntàries de 
l’Associació de Colònies Felines 
de Godella. Ofereixen un servei 
del qual es beneficia tot el poble, 
ja que cuiden als gats que estan 
pel carrer i controlen la població 
de cada colònia.

Però esta campanya, que con-
sistirà en una série de cartells, 
trítpics i publicacions a les xarxes 
socials, també té com a eix fona-
mental concienciar a la gent de la 
necessitat d’esterilitzar a la seua 
mascota. 

La campanya pretén explicar 
quina és la tasca, com es duu a 
terme i per què s’ha de valorar i 
respectar el treball de les volun-
tàries. D’altra banda, els beneficis 
d’esterilitzar les mascotes. 

La regidora de Medi Ambient, 
Natalia Garrido, vol traslladar un 
missatge a tot el veïnat:

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

Felines de Godella”.
Les voluntàries s’encarreguen 

que els gats estiguen sans i de la 
seua esterilització, i per a aconse-
guir-ho és necessari guanyar-se la 
seva confiança per mitjà de l’ali-
mentació.

És important la col·laboració del 
veïnat perquè esta tasca es puga 
dur a terme, respectant la tasca 
de les voluntàries i no incremen-
tant el nombre d’individus amb 
cries no pertanyents a les colò-
nies, és a dir: és important que 
els felins domèstics estiguen tam-
bé esterilitzats”, conclou Natalia 
Garrido, que es reuneix periòdi-
cament amb l’Associació de Colò-
nies Felines.

Les trampes contra el mosquit 
tigre donen “molt bon resultat”

>>> Un operari d’Anticimex aplicant el tractament enfront del Pavelló

>>>  Cartell de la campanya de concienciació sobre el valor de la feina de l’Associació de Colònies Felines

La Regidoria de Medi Ambient destaca el paper 
fonamental de l’Associació de Colònies Felines

Medi Ambient i Benestar Animal

>>>  Una de les trampes que ha recollit moltes captures de mosquit tigre
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>>> Recull d’imatges que exemplifiquen la mala praxi d’alguns veïns i 
veïnes que treuen les restes de poda de qualsevol manera al carrer

On s’ha de llançar cada 
residu? Què s’ha d’evitar?

Medi Ambient i Benestar Animal

La Regidoria de Medi Ambient 
explica els llocs, procediments i 
alguns altres aspectes a tenir en 
compte per llançar residus:
Ubicació de contenidors de 
roba i calcer

(c/ Acàcies, Pç Diputació, c/
Ample 45, c/Sacre Cor, Pç. Co-
lombaires, Ramon i Cajal, Amet-
ler-Fundador).
Ubicació de contenidors d’oli, 
piles i fluorescents

Pavelló, Xicrandra, Serveis So-
cials i Mercat Municipal.
Horari per treure el fem 
domèstic

L’horari de traure el fem do-
mèstic al carrer és de 19:00h a 
21:00 h

*Dins dels contenidors de res-
tes domèstiques no es pot abo-
car res que no siga fem domèstic 
(no es poden llançar restes de 
mobles, plàstics, cartons, cris-
talls, vidres, roba, etc.).

**No es pot deixar cap residu 
fora del contenidors. Les caixes 

de cartó s’han de plegar fins que 
es puguen introduir al conteni-
dor.

Els comerços i resta d’empre-
ses amb activitats que generen 
residus al municipi de Godella, 
han de gestionar les restes que 
produeixen i que no puguen anar 
als contenidors de recollida se-
lectiva ni de residus sòlids ur-
bans, com són les caixes de fus-
ta, plàstic, basquets, etc. Poden 
fer-ho de manera particular o a 
través del servei de recollida de 
residus de l’Ajuntament, telefo-
nant al 963527080.

L’Ajuntament no té servei de 
recollida d’amiant per ser un 
residu molt perillós. La gestió 
d’este residu va a càrrec de la 
persona propietària a través 
d’una empresa autoritzada. 

L’Ecoparc mòbil s’instal·la de 
manera periòdica a la zona del 
poliesportiu, cada mes una o 
dos vegades. Es pot consultar el 
calendari al web municipal.

“Que la nostra imatge no estiga per terra”

La Regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Godella 
vol concienciar al veïnat del 

fet que s’ha de seguir el proce-
diment adequat per tal de treure 
al carrer les restes vegetals de 
les cases. Per a això ha llançat la 
campanya “Que la nostra imatge 
no estiga per terra”, compartint 
imatges de males pràctiques 
que s’observen periòdicament 
en diferents carrers d’un muni-
cipi com Godella, amb moltes 
zones d’habitatges amb jardins.

Procediment adequat per treu-
re ramatges i restes vegetalsr:

1r. Pes màxim per domicili i 
setmana de 150 kg distribuits 
en un màxim de 6 volums, com-
pactes i correctament lligats, de 
com a màxim 25kg i 50 cm de 
longitud cadascú. Això també és 
igual per a soques d’arbres. 

2n. Les restes vegetals soltes 
(fulles, restes de gespa, etc.) es 
depositaran en bosses correcta-
ment tancades i dins contenidors 
de restes vegetals si el domicili 
es troba a la zona de Campoli-
var. Per a la resta de zones del 
municipi, es trauran igualment 
en bosses tancades i comptaran 
com a volums dins dels 6 volums 
permesos. Es recorda que a la 
zona de Campolivar existeixen 
55 contenidors de restes vege-
tals que funcionen amb targeta 
nominativa. 

3r. Totes aquelles persones i 
comunitats de veïns que encara 
no la tinguen poden sol·licitar-la 
a l’Ajuntament.

4t. És molt important que les 
persones que tenen contractat 
un servei de jardineria, i dins 
d’este servei està inclosa la reti-
rada de restes i el seu transport a 

l’abocador, que sol·liciten a  l’em-
presa el rebut d’entrada d’estes 
restes a l’abocador o ecoparc, 
per tal que demostren que han 
sigut correctament gestionades 
i no abocades a qualsevol punt 
del municipi il·legalment..

Trastos, mobles vells, electro-
domèstics, cristalls i vidres...: 

Màxim 6 objectes per domicili 
i setmana.

Escombraries (runes...):
Màxim 6 sacs de només de 25 

kg per domicili i setmana.
Cal avisar al telèfon 

963527080 en el qual indica-
ran les condicions per  traure els 
residus (dia, hora, lloc adient, 
forma, etc.).

Qualsevol infracció d’este ti-
pus és sancionable amb multes 
dede 601 a 6000€..
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Cultura

La Jove Companyia Gerard Collins celebra els 
XVI Encontres de Dansa al teatre Capitolio

El Gothejazz 2020 se celebra amb gran 
èxit de públic en època de pandèmia

A principis d’octubre, el tea-
tre Capitolio de Godella va 
acollir la celebració dels 

XVI Encontres de Dansa Gerard 
Collins, organitzats per la Jove 
Companyia Gerard Collins de 
dansa contemporànea, resident 
al teatre Capitolio de Godella.

En les seues xarxes socials, la 
companyia va mostrar l’alegria 

després de la cita: 
“L’agraïment i la satisfacció 

ens envaeix per haver pogut ce-
lebrar el nostre 16é Encontre de 
Dansa Gerard Collins, amb totes 
les mesures de protecció i segu-
retat pertinents comptant amb 
intèrprets plens d’il·lusió i ganes 
de tocar escenari davant un tea-
tre ple segons l’aforament  per-

més, que va gaudir , va valorar i 
va celebrar, potser ara més que 
mai, l’esforç i dedicació de les 
institucions i l’organització que 
han fet possible este esperat es-
deveniment.”

Helena Lorenzo va guanyar el 
Premi a la millor intèrpret. Ra-
quel Castelló i Fernando Cencillo 
van guanyar el Premi coreogràfic.

El Gothejazz 2020 es va ce-
lebrar a finals de setembre 
en unes dates i  un context 

totalment distint del que és ha-
bitual. Però el resultat va ser el 
mateix: quatre dies de jazz de 
grandíssima qualitat amb el pú-
blic entregat als artistes en el 
gran ambient que caracteritzen 
les nits de concerts a Godella. 

Des del concert inaugural d’An-
tonio Lizana, fins a la cloenda amb 
la Big Band del Casino Musical de 
Godella, el públic va omplir les cadi-
res disponibles per a cada concert, 
enguany reduïdes a causa de la limi-
tació d’aforament per la Covid-19. 
També els xiquets i les xiquetes van 
gaudir d’una actuació ben didàctica 
i divertida a càrrec de l’agrupació 
Pool Jazz, que els va mantenir amb 
els cinc sentits posats en l’escenari 
durant més d’una hora en el matí de 
diumenge. La nit de dissabte, AGR 
Nonet Grup, juntament amb Perico 

Sambeat i Ester Andujar van pre-
sentar el projecte ‘Obrigado II (Muito 
Obrigado)’, mentre que el divendres, 
el godellenc Monolo Valls va presen-
tar el seu últim treball ‘El ball de les 
muses’.

La regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, declarava a la conclusió del 
festival de jazz que “l’Ajuntament de 
Godella ha deixat clar que la cultura 
segura és real. Estem treballant de 
valent per no deixar cap proposta 
fora de calendari i hem apostat per 
una visió ‘glocal’ de la cultura”. A 
més, Prades va afegir que està molt 
contenta per la “brutal resposta del 
públic” i va donar les gràcies a totes 
les persones que han fet possible la 
realització del festival en uns temps 
difícils en què s’han de tenir en 
compte moltes més coses del que 
és habitual”.

Prades va destacar un acte es-
pecial: “el concert per als xiquets i 
xiquetes. S’ho vam passar en gran”.

- El festival de Jazz de Godella va omplir l’aforament (reduït per les mesures de seguretat) en els concerts celebrats al llarg 
dels quatre dies de concerts
- Per Godella van passar grans músics de la talla d’Antonio Lizana,  el godellenc Manolo Valls, Perico Sambeat... 
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·L’exposició del XVII Concurs de Pintura Ràpida es va poder 
visitar des del 23 de setembre, fins al 4 d’octubre, i va 
deixar en evicència el que va dir l’impulsor del concurs 
Josep Ferriol en l’acte de lectura dels premis: “Godella ha 
sigut dels pocs pobles en què s’ha celebrat el Concurs de 
Pintura Ràpida, per això enguany ha hagut un nivell altíssim. 
Ens han visitat artistes molt bons i la decisió ha sigut difícil”

Durant tot el dia de dis-
sabte , 20 de setembre, 
Godella va quedar esgui-

tada per pintors i pintores de 
totes les edats, participants en 
el XVII Concurs de Pintura Ràpi-
da de Godella, que van decidir 
llançar-se al repte de crear, en 
poques hores, una obra d’art en 
qualsevol indret del poble.

“Enguany el nivell ha sigut 
altíssim. Godella és dels pocs 
municipis que ha mantingut el 
seu Concurs de Pintura Ràpi-
da i això ha fet que vinga gent 
molt bona a pintar”. L’impulsor 
del Concurs de Pintura Ràpida 
i pintor godellenc, Josep Ferriol, 
es mostrava orgullós i satisfet 
amb les obres presentades en-
guany, després de la deliberació 
del jurat per decidir els premis. 

Godella celebra el Concurs de Pintura 
Ràpida amb un “nivell altíssim”

La Regidoria de Cultura 
renova els convenis singulars

A finals de juliol, la regidora 
de Cultura, Tatiana Prades, 
va signar els convenis de 

col·laboració amb les entitats 
culturals del poble amb les quals 
té conveni singular. Les perso-
nes representants li van trans-
metre l’agraïment pel suport i la 
seua preocupació per la situació 
tan complicada que estan afron-
tant. Hi ha algunes altres que en-
guany no han renovat el conveni 
perquè no podran dur a terme 
les seues activitats. Les associa-
cions que han signat són: el Cor 

Lambert Alonso, Grup de Danses 
El Poblet, Casino Musical, Taller 
d’Història Local, Cor de la Vila, 
Cor de Sant Bertomeu, Associa-
ció Amics del Bonsai ,Associació 
de Música de Cambra.

Per la seua banda, la Regido-
ria de Cultura els va traslladar el 
compromís total de l’Ajuntament 
de Godella per tal de donar el 
màxim suport possible a tot el 
sector cultural, especialment, 
com no pot ser d’altra manera, 
a les associacions i col·lectius de 
Godella.

 ‘Godella Íntima’ exposa les fotos 
fetes pel veïnat durant la quarantena

L’exposició de ‘Godella Ínti-
ma es va inaugurar al Centre 
d’Art Vila Eugènia el dijous 3 

de setembre, i en ella es va expo-
sar una selecció de 20 fotogra-
fies fetes pel veïnat durant els 
mesos de quarantena, a propòsit 
de la iniciativa de la Regidoria 
de Cultura. A més, es van sumar 
fotògrafs professionals, que molt 
il·lusionats acudiren a compartir 
les seues fotografies aportant 

una mostra del treball que publi-
cat al compte d’Instagram 
@mifotocuarentena. És una ex-
posició itinerant que va tenir com 
a primera parada el centre d’art 
godellenc.

La regidora de Cultura, Tatia-
na Prades, va agraïr el veïnat  i 
als fotògrafs, per compartir un 
moment tan especial i emotiu 
com van ser els mesos de con-
finament.  

L’obra guanyadora ha estat pin-
tada per Emilio Cárdenas. David 
Escarabajal i José Luis Angulo 
reberen el segon i tercer premi 
respectivament. Ignacio Collado 
va pintar la Millor obra d’artista 
local, mentre que Adrián Marmo-
lejo i Gonzalo Romero van rebre 
el Premi per a l’adquisició de ma-
terial en la tenda de belles arts 
‘El Almacén’ de Godella.

En la categoria intantil Aina 
Hueso va ser la guanyadora del 
primer premi, mentre que Lucía 
González i Marta Alcañiz es feren 
amb el segon.

La regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, va destacar que “Gode-
lla està apostant per la cultura 
segura en estos temps difícils i 
estem molt contentes de rebre 
a tants i tant bons artistes. En-

guany, donada la situació, no 
hem volgut demanar aportaci-
ons als patrocinadors i l’Ajunta-
ment ha pagat els premis perquè 
la realització del concurs sí que 
era irrenunciable.”

A més, Prades estava molt or-
gullosa i satisfeta de la present 
edició. “Tot i les dificultats, se-
guim demostrant que s’ha de fer 
cultura segura, perquè tot el sec-
tor ho necessita i és fonamental 
per a la societat”. Així mateix, va 
transmetre un missatge als 17 
xiquets i xiquetes que van par-
ticipar en la categoria infantil: 
“Estem súper contentes de que 
hajau estat pintant hui a Gode-
lla. Vos anime a tots i totes a se-
guir pintant i gaudint amb el que 
feu”, va concloure la regidora do-
nant a tots i totes l’enhorabona.

Cultura

>>> A l’esquerra Emilio Cárdenas amb l’obra guanyadora. A la dreta Ana, Lucía i Marta amb les seues obres.
Les exposicions a Xicranda i Vila 
Eugènia han tornat amb força

>>> Fotografia de la inauguració de l’exposició al Centre d’Art Vila Eugènia

A Godella és habitual poder 
visitar diverses exposici-
ons d’art alhora. Normal-

ment hi ha una en marxa, tant 
al Centre d’Art Vila Eugènia i al 
Centre Cultural Xicranda. Des-
prés del moment més dur de 
confinament general, els i les 
artistes han tornat a exposar els 
seus treballs en estos dos es-
pais.

Per Vila Eugènia han passat 
últimament ‘Godella Íntima’ i 
l’exposició del Concurs de Pin-

tura Ràpida. Ara està exposada 
l’escultura de Benjamín Carre-
res, fins al 6 de novembre.

Pel que fa a Xicranda, han 
estat en les últimes setmanes  
l’exposició de Fusión Art i “Sen-
saciones” de Manuel Molina.

En el moment de publicació 
d’esta edició, es pot visitar  
l’exposició de pintura i escultu-
ra “Energías”, de Laura Moret i 
Javier Blasco, que estarà fins al 
dia 30 d’octubre al Carrer Ma-
nuel Tomàs número 2. 
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Leticia Moreno va posar en 
peu el teatre Capitolio i Vila 
Eugènia en l’últim concert 

del Festival de Música de Cam-
bra de Godella. El públic va vic-
torejar de valent la violinista ma-
drilenya i el pianista Juan Carlos 
Garvayo. Amb la ‘Sonata a Kreut-
zer’ de Beethoven van extasiar 
els assistents, que es van tren-
car les mans aplaudint i deixaren 
anar alegrement, a través de la 
mascareta els “bravos” d’admi-
ració i agraïment. A les butaques 
del Capitolio i les cadires del pa-
lau de Vila Eugènia hi havia gent 
que no s’ha perdut cap concert. 
Tenien moltes ganes d’emocio-

nar-se amb la cultura en directe 
i d’assaborir l’excel·lència que 
sempre ofereix la programació 
d’este festival. Enguany ha si-
gut més nacional que mai. Com 
va definir la regidora de Cultura, 
Tatiana Prades, “més quilòmetre 
zero”. Els músics de proximitat 
no han defraudat, han insuflat 
vida a molta gent en un estiu 
molt estrany.

Este segon cap de setmana ha 
sigut intens amb tres concerts: 
dos passes cada dia. A banda de 
l’esmentada ‘Sonata a Kreutzer’ 
interpretada per Leticia Moreno 
i Juan Carlos Garvayo, probable-
ment el més especial va ser el de 

dissabte. El va concloure Clima-
cus Ensemble amb la godellenca 
María Fernández. Junt amb les 
seues companyes va emocionar 
al públic, demostrant que, si vol 
i continua així, Godella presumi-
rà (i ja presumeix) de tindre una 
enorme violoncel·lista.

El director del festival Joan En-
ric Lluna va explicar a l’inici del 
concert que enguany no s’ha 
pogut dur a terme el Taller de Jo-
ves Intèrprets del festival. És per 
això que van apostar per un acte 
dedicat als estudiants: un con-
cert dins de la programació. Tres 
grups que van obtenir premi en 
el Concurs Internacional de les 

edicions 2018 i 2019 van actuar 
demostrant la vàlua i el gran fu-
tur que tenen.

El divendres, el Trio Arbós va 
fer la proposta més atrevida amb 
el recital “De Beethoven al Fla-
menc”, barrejant Beethoven amb 
sons andalusos. Al matí següent 
els seus integrants oferiren una 
classe magistral precisament als 
joves que actuarien el dissabte 
per la nit.
El públic va respondre amb en-
tusiasme a l’estrena

El Festival de Música de Cam-
bra de Godella va començar 
l’edició de 2020 amb molta 
força, amb totes les mesures 

de seguretat sanitàries que es-
tableixen les autoritats. Els pri-
mers dos dies es van esgotar 
les entrades per als diferents 
passes. El públic va demostrar 
tenir tremendes ganes de gaudir 
de la música en directe en l’es-
trena del festival el divendres 24 
de juliol. En este cas el reclam 
va ser, ni més ni menys, que el 
“Septet” de Beethoven interpre-
tat per Moonwinds i l’Ensemble 
del Festival.

Mireu tots els concerts en ví-
deo entrant al Canal de Youtube 
“Música Cambra Godella”, allà 
trobareu cada recital en alta 
qualitat.

Leticia Moreno extasia el públic en el 
comiat del Festival de Música de Cambra

>>> Leticia Moreno va fer una gran actuació

>>> Mabü van fer vibrar al públic en una gran nit de finals d’agost a Godella

Mäbu brinda una gran nit per 
tancar l’agost als jardins de 
Vila Eugènia

L’últim dissabte d’agost, la 
banda Mäbu va oferir un 
concert molt entranyable 

als jardins de Vila Eugènia. Era 
l’últim cap de setmana d’un 
agost molt atípic, sense pràctica-
ment música en directe, ni fes-
tes ni actuacions. La Regidoria 
de Cultura, seguint la seua apos-
ta ferma per la cultura segura, 
va organitzar este concert en 
el qual el públic va gaudir d’un 

enorme recital amb moments 

màgics. Un dels més emotius 
va ser quan María Blanco Uran-
ga va cantar, per primera vega-
da en directe, la cançó “Bola de 
Cristal” dedicada al seu pare 
Sergio. 

A més, també van convidar a 
la regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, a cantar una cançó amb 
ells i les persones assistents 
van acabar rendides al talent i a 
l’ambient generat pel duet basc 
durant el concert.

Cultura
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Educació

La regidora d’Educació, Te-
resa Bueso, va visitar durant 
les primeres setmanes del 

curs els diferents centres educa-
tius de Godella. Bueso tenía com 
a objectiu conéixer els detalls 
sobre un inici de curs diferent, 
en què cada equip directiu i les 
persones treballadores de ca-
dascún dels centres estan fent 
un gran esforç per adaptar-se a 
les noves mesures de seguretat 

sanitàries dictades per les Aturo-
ritats. 

 Les dos escoles públiques del 
poble, el CEIP Cervantes i el CEIP 
Barranquet van ser les primeres 
en rebre la visita de Bueso, on la 
Regidora va poder comprovar que 
en ambdues escoles tant perso-
nal, com xiquets i xiquetes i famí-
lies complien al peu de la lletra 
amb els protocols treballats entre 
els centres i Conselleria amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de 
Godella.

Després Bueso va acudir als 
centres concertats, és a dir, 
aquells que en part estan supor-
tats econòmicament per l’Admi-
nistració Pública. 

Per acabar, Bueso va asistir a 
Koynos, a les escoletes infantils 
i també va programar una reunió 
amb l’equip directiu de l’IES Co-
marcal.

La regidora d’Educació, Teresa Bueso, va voler fer un ampli 
recorregut per tots els centres educatius del poble, per 
informar-se al voltant de les mesures preses i de les 
necessitats específiques de cadascuna de les escoles 
públiques, guarderies, Centre d’Educació Especial...

La regidora d’Educació visita els 
centres educatius en l’inici de curs

>>> Fotografies realitzades en diferents centres educatius durant les visites de la regidora d’Educació Teresa Bueso a l’inici de curs
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La Regidoria d’Educació va 
obrir el termini, entre el 2 i 
el 25 de setembre, per pre-

sentar les sol·licituds per a aco-
llir-se al pla d’ajudes de materi-
al escolar, dirigides a l’alumnat 
que cursa Educació Infantil en 
els centres educatius sostinguts 
amb fons públics (col·legis pú-
blics i concertats) del municipi 
de Godella.

Es tracta d’una subvenció 
de 60 euros que la Regidoria 

d’Educació destina a aquells 
escolars de 3, 4 i 5 anys ins-
crits en el Padró Municipal 
d’Habitants de Godella, amb 
una antiguitat mínima des de 
la data d’inici del present curs 
escolar 2020 - 2021 i que 
cada anys s’atorga a les famí-
lies si el pare, mare, tutor o 
tutora compleixen els mateixos 
requisits d’empadronament.

Gràcies a esta ajuda, cases 
on la renda familiar anual no 

supera els 24.089 euros (per a 
famílies de dos membres) i els 
53.665 euros (per als de vuit), 
reben uns diners que els per-
meten iniciar el curs d’una for-
ma menys lessiva per a la seua 
economia. “És un moment en 
el què la despesa en material 
acadèmic per alumne és molt 
alta, i que l’Ajuntament alleu-
gereix en la mesura que li és 
possible, declara la regidora 
de l’àrea, Teresa Bueso.

Godella dóna suport a les 
famílies amb la campanya 
d’ajudes per a material 
escolar

La Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Godella, en 
col·laboració amb la Regido-

ria de Medi Ambient, van dur a 
terme un treball de desinfecció 
completa dels centres educatius 
públics del municipi i del Centre 
Cultural Xicranda, on es duen a 
terme les classes de l’Escola de 

Persones Adultes.  
Tant les escoles com les instal-

lacions del Centre Cultural Xicran-
da van ser desinfectades quatre 
dies abans de l’inici del curs. L’em-
presa Anticimex, que s’encarrega 
d’altres tasques en el poble, com 
el control del mosquit tigre, va re-
alitzar un tractament consistent 

en nebulització d’un desinfectant 
específic per al coronavirus. D’es-
ta manera, els tres edificis van 
quedar preparats i segurs per re-
bre l’alumnat que a partir del mes 
de setembre va començar un nou 
curs ben atípic.

La regidora d’Educació, Teresa 
Bueso, va comentar que per a la 

seua regidoria era un fet bàsic, per 
donar seguretat al personal, a les 
famílies i a l’alumnat en general. 

A més, respecte a l’EPA va dir: 
“L’Escola de Persones Adultes 
és un dels serveis ofertats per 
l’Ajuntament que millor funciona. 
Centenars de persones passen 
cada any pels diferents cursos i 

tallers al Centre Cultural Xicranda. 
És fonamental que tots els espais 
estiguen desinfectats perquè totes 
estes persones acudisquen a rea-
litzar les seues activitats amb la 
màxima seguretat possible”.

Per últim va agraïr l’empresa 
Anticimex el servei prestat als edi-
ficis públics.

Les escoles públiques i el Centre Cultural 
Xicranda comencen el curs desinfectades

>>> A l’esquerra, desinfecció al CEIP Cervantes. A la dreta, al CEIP Barranquet

>>> Una motxilla amb material escolar en un centre ducatiu

Educació
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Festes

Godella celebra un 9 
d’octubre especial amb 
dansa, música i foc

La nit del 8 d’octubre es va ce-
lebrar l’Aplec de Dansa a càrrec 
del Grup de Danses ‘El Poblet’ 
i un concert especial del grup 
Sis Veus’, al teatre Capitolio. El 
9 d’octubre, a les 12 hores, el 
concert de la Banda del Casino 
Musical es va traslladar enguany 
al Parc del Molí-Plaça Enric Culle-
ll, amb un emotiu comiat al que 
ha sigut president i ànima de 
la societat els últims anys, Javi 
Llorens. El músic deixa el càrrec 
després de sis anys dedicat en 
cos i ànima a una tasca que ha 
dut a terme amb una força i il·lu-
sió tremendes. 

El dia gran dels valencians i 

valencianes va concloure a Go-
della, amb la ‘Festa del Foc’ a la 
Plaça de l’Ermita, a càrrec dels 
Dimonis de Massalfassar.

L’Ajuntament de Godella con-
tinua amb la seua aposta de-
cidida per la cultura segura en 
temps de pandèmia. En la matei-
xa línia que ha seguit els últims 
mesos, l’activitat del poble no es 
va aturar per la Covid-19 i el 9 
d’octubre de 2020 va tindre una 
programació completa, com és 
habitual cada any, això sí, amb 
xicotetes diferències que tenen 
a veure amb el compliment es-
tricte dels protocols de seguretat 
sanitària, reserva d’invitacions i 

adaptacions a espais més oberts 
per evitar les aglomeracions.

Una vegada més es va demos-
trar que tant l’Ajuntament com 
el veïnat ja estan acostumats a 
les noves condicions i adaptats a 
esta nova manera de gaudir de 
la cultura.

Tal com expressa l’alcaldessa 
de Godella i Regidora de Festes, 
Eva Sanchis, a Godella la cultura 
sempre està present, i en estos 
temps tan difícils per al sector, 
encara més si cap: “Vam prepa-
rar els actes amb molta estima i 
la gent ens transmet alegria per 
poder gaudir de la música, la pól-
vora, la pintura, la dansa...”

>>> Imatges dels diferents actes organitzats a Godella
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Festes
Godella celebra un dia de Sant 
Bertomeu ben emotiu i especial

L’Ajuntament de Godella va 
fer una aposta decidida per 
mantenir sectors tradicio-

nals de la festa amb les màximes 
mesures sanitàries en el mes 
d’agost. I en esta línia va decidir 
dur a terme una programació es-
pecial amb motiu del Dia de Sant 
Bertomeu, el 24 d’agost.

La pirotècnia RICASA, amb el 
godellenc Ricardo Caballer al 
capdavant, va tornar a emocio-
nar al públic del Castell de Sant 
Bertomeu de Godella. Enguany 
l’espectacle pirotècnic va estre-
nar el segell de Festa d’Interés 
Turístic Local, en unes circums-
tàncies ben atípiques. Les reac-
cions de la gent que va acudir al 
castell en les xarxes socials, van 
ser molt positives.   

“Molts m’entendran. Simple-
ment ho necessitava, és simple, 
pólvora. Amb seguretat, complint 
les normes, un castell es pot veu-
re des de molts llocs, es pot dis-
frutar, es pot fer que la gent es 
repartisca molt, que no hi haja 
aglomeracions...” Amb estes pa-
raules reaccionava al seu Insta-

gram el periodista especialitzat 
en falles Boro Peiró. 

Des de l’Associació Cultural 
‘Amigos de la pirotecnia’ també 
van mostrar la seua satisfacció: 
“Felicitats a la corporació de 
l’Ajuntament de Godella per la 
celebració del tradicional Castell 
de Focs Artificials, declarat Fes-
ta d’Interés Turístic Local. I per 
suposat, felicitats per l’excel·lent 
organització de l’esdeveniment, 
complint amb la normativa ac-
tual en qüestió de la Covid-19”, 
van afegir.   

L’alcaldessa de Godella i regi-
dora de Festes, Eva Sanchis, es 
va mostrar satisfeta amb el que 
es va viure a Godella el Dia de 
Sant Bertomeu de 2020. “Està 
sent una època molt difícil. Ve-
nim d’una primavera i un estiu 
durs i estranys. Tenim per davant 
un temps complicat, però al-
menys el veïnat de Godella hem 
pogut gaudir d’un dia de festa. 
Vull agrair i destacar la respon-
sabilitat de la gent per complir 
amb les normes, i sobretot felici-
tar a totes les persones que han 

fet possibles els actes que hem 
organitzat al poble.
Minimascletà, balls de carrer, 
Missa en honor a Sant Berto-
meu i concert de la Banda del 
Casino Musical

El Castell de Sant Bertomeu 
posava la cirereta a un recull 
d’actes especials del Dia de 
Sant Bertomeu. A les 14h es dis-
parava la minimascletà al Carrer 
Major, enguany amb menys càr-
rega explosiva i sense tanta gent 
com és habitual als carrers del 
centre del poble. A la vesprada, 
el Grup de Danses ‘El Poblet’ 
omplia Godella de color i música 
amb balls, gegants i cabuts. Més 
tard, després de la Missa en ho-
nor a Sant Bertomeu, la Banda 
del Casino Musical acomiadava 
la vesprada amb la interpreta-
ció d’uns pasdobles a la plaça 
de l’Esglesia. Els músics es re-
trobaven al carrer amb el veïnat 
després de llargs mesos, en una 
vesprada-nit de retrobaments 
amb mascareta i distància.

Un dia molt especial amb 
molts sentiments a flor de pell.

- El públic es rendeix a RICASA en el Castell de Sant Bertomeu 
de Godella
- Les xarxes socials esclaten d’emoció després del castell 
disparat pel godellenc Ricardo Caballer: “Necessitàvem tornar 
a sentir la pólvora”
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>>>  Imatges del procés de creació de l’estructura floral en el qual van participar floristes vinguts de diferents parts d’Espanya dirigits per Laura Rovira de ‘Laura i Paco’

La primavera de 2020 torna a 
Godella gràcies als floristes

La Asociación Nacional de 
Floristas, amb Paco Medina 
al capdavant, va impulsar la 

iniciativa ‘Torna la primavera‘. La 
Diputació de València va recollir 
i finançar la iniciativa, afavorint 
que es fera realitat en uns po-
bles escollits, entre ells Godella. 
Els floristes van engalanar la 
porta de l’Ajuntament de Gode-
lla meravellant els ulls de totes 
les persones que van passejar 
durant els dies centrals d’agost 
pel Carrer Major.

Laura Rovira va dirigir amb 

gran encert el projecte al poble, 
formant un gran equip amb flo-
ristes vinguts d’arreu d’Espanya 
i amb el seu marit, l’esmentat 
Paco Medina. Els dos de la flo-
risteria del poble ‘Laura y Paco’.

Gràcies al treball altruista 
dels floristes, el finançament 
de Diputació i la col·laboració 
de l’Ajuntament, “Torna la pri-
mavera” ha contribuit a pal·liar 
una miqueta la desfeta que han 
patit les empreses proveïdores 
dels floristes, donant visibilitat 
al sector.

A la tercera va 
la vençuda i 
se celebra el 
musical ABBA 
Live TV

A la tercera va anar la ven-
çuda i per fi, a mitjans de 
setembre es va poder ce-

lebrar el musical ABBA Live TV 
que es va haver d’ajornar en dos 
ocasions.
Estava programat per a agost, 
com un acte festiu enmig d’un 
agost sense festes patronals. 
Però una persona membre de 
l’equip va donar possitiu de co-
ronavirus i es va haver d’ajornar.
La segona vegada va ser la pluja 
la que va obligar a cancel·lar l’es-
pectacle, deixant al públic amb 
un gran pesar per no poder gau-
dir del musical.
Però a la fi es va poder celebrar, 
dos dies més tard de la pluja, 
amb total normalitat, complint 
les distàncies de seguretat i 
amb la gent ben animada. Fins i 
tot hi va haver qui es va llançar 
a ballar, això sí, sense eixir-se’n 
del seu espai i sempre amb la 
mascareta posada. Hi ha moltes 
ganes de gaudir amb la música 
en directe i en estos moments la 
gent s’ha pogut evadir una mie-
queta al llarg d’este estiu trist.

>>>  Imatge d’ABBA Live TV
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Monogràfic

Godella treballa en els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible

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

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

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

Fi de la pobresa
Godella treballa en l’objectiu 

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

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

Fam zero
Godella aposta per la segure-

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

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

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

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

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

Salut i benestar
Des dels diferents departa-

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

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

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

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

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

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

Educació de qualitat
Des de l’Ajuntament s’estan 

realitzant accions per a garantir 
una educació inclusiva i de qua-
litat. D’aquesta forma, treballant 
amb altres administracions mit-
jançant plans com Edificant, per 
a millorar els centres educatius, 
el servei d’Escola Matinera en 
els dos centres escolars públics 
del municipi per a fomentar la 
conciliació familiar, els convenis 
amb les Ampas, per a crear ac-
tivitats que milloren el desenvo-

lupament personal dels alumnes 
i alumnes, la concessió de be-
ques o pràctiques per a fomentar 
la pràctica professional, o la con-
tractació d’educadors socials, 
per a evitar l’absentisme escolar.

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

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

Igualtat de gènere
Godella treballa conjuntament 

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

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

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

Aigua neta i sanejament
L’aigua que proveeix a Godella 

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

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

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

Energia assequible i no conta-
minant

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

Treball decent i creixement 
econòmic

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

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

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

d’artistes i entitats locals en la 
programació.

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

Indústria, innovació i infraes-
tructura

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

Ciutats i comunitats sostenibles
Altra de les mesures que està 

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

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

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

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

Producció i consum responsable
El consum i la producció sos-

tenible consisteixen a fomentar 

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

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

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

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

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

Acció pel clima
El canvi climàtic, que afec-

ta a tots els països en tots els 

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

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

Pau, justícia i institucions sò-
lides

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

Aliances per a aconseguir els 
objectius

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

Godella treballa en els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible

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

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

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

Fi de la pobresa
Godella treballa en l’objectiu 

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

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

Fam zero
Godella aposta per la segure-

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

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

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

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

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

Salut i benestar
Des dels diferents departa-

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

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

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

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

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

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

Educació de qualitat
Des de l’Ajuntament s’estan 

realitzant accions per a garantir 
una educació inclusiva i de qua-
litat. D’aquesta forma, treballant 
amb altres administracions mit-
jançant plans com Edificant, per 
a millorar els centres educatius, 
el servei d’Escola Matinera en 
els dos centres escolars públics 
del municipi per a fomentar la 
conciliació familiar, els convenis 
amb les Ampas, per a crear ac-
tivitats que milloren el desenvo-

lupament personal dels alumnes 
i alumnes, la concessió de be-
ques o pràctiques per a fomentar 
la pràctica professional, o la con-
tractació d’educadors socials, 
per a evitar l’absentisme escolar.

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

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

Igualtat de gènere
Godella treballa conjuntament 

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

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

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

Aigua neta i sanejament
L’aigua que proveeix a Godella 

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

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

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

Energia assequible i no conta-
minant

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

Treball decent i creixement 
econòmic

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

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

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

d’artistes i entitats locals en la 
programació.

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

Indústria, innovació i infraes-
tructura

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

Ciutats i comunitats sostenibles
Altra de les mesures que està 

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

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

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

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

Producció i consum responsable
El consum i la producció sos-

tenible consisteixen a fomentar 

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

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

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

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

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

Acció pel clima
El canvi climàtic, que afec-

ta a tots els països en tots els 

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

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

Pau, justícia i institucions sò-
lides

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

Aliances per a aconseguir els 
objectius

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

La piscina d’estiu de Gode-
lla va obrir les seues portes 
durant els mesos de juliol i 

agost en un estiu molt complicat. 
Tot i que al principi hi havia 

molts dubtes perquè s’acabava 
d’eixir de la quarantena general i 
de les fases del desconfinament, 
finalment la Regidoria d’Esports 
va decidir prestar este servei a la 
ciutadania en un estiu en el qual 
moltes persones no s’han pogut 
anar de viatge i, almenys, el fet 
de poder gaudir de la piscina ha 
sigut un alleugeriment.

El regidor d’Esports, Fernando 
Oliveros, destaca “el gran treball 
que s’ha fet des del Departa-
ment perquè la piscina d’estiu 

haja tancat la temporada sen-
se problemes. La gent ha pogut 
gaudir d’un espai segur amb un 
aforament limitat de manera su-
ficient, perquè l’espai fóra abun-
dant evitant aglomeracions”.

A més, Oliveros destaca que 
l’APP Municipal, que es pot des-
carregar a través de l’APP Store 
o Play Store buscant “Ayuntami-
entos de Valencia.

“Durant tot l’estiu les reserves 
de la cita per a acudir a la pisci-
na s’han fet a través de l’aplica-
ció i el sistema ha funcionat molt 
bé. Estem molt contents amb la 
resposta de la gent i el personal 
que ha gestionat d’una manera 
excelent la piscina d’estiu.

La piscina de Godella tanca 
l’estiu sense problemes

>>> Els diferents clubs i activitats han manprés la temporada assimilant els nous protocols de seguretat>>> Emilio Aguayo, triatleta de Godella

La Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Godella va   
treballar de valent durant 

els mesos d’estiu i la primera 
quinzena de setembre per coor-
dinar els diferents protocols que 
s’han de seguir, tant en les ins-
tal·lacions esportives com en els 
diferents clubs, perquè el retorn 
de l’activitat física haja segut se-
gura en esta situació provocada 
per la COVID-19.

Fernando Oliveros, regidor 
d’Esports, ha explicat que des 
del primer moment es va apos-
tar per tornar a l’activitat però 
amb molta prudència, buscant 
la millor fórmula perquè el re-
torn de l’esport al municipi siga 
segur per a tots.

La pràctica de l’activitat física 
és fonamental per a la ciutada-
nia i, per este motiu, els respon-
sables municipals van estar per-

filant durant setmanes tots els 
detalls i informant-ne als clubs.

“Estem fent un detallat treball 
per garantir la higiene, la neteja 
i, el més important, la seguretat 
de les persones usuàries en la 
tornada a l’activitat física a Go-
della”, ha manifestat Fernando 
Oliveros.

“Tenim un elevat nombre de 
clubs i instal·lacions que me-
reixen un protocol segur per  
afrontar la tornada a l’activitat 
física. No hem deixat res a l’at-
zar i, anirem estudiant adapta-
cions i noves mesures confome 
evolucione la situació. Per això, 
hem mantingut nombroses re-
unions amb tècnics, clubs i es-
portistes per conéixer les seues 
inquietuds i poder donar-los les 
respostes adequades davant 
esta pandèmia”, ha finalitzat el 
regidor.

Les activitats esportives 
comencen complint el 
protocol de seguretat

>>> La piscina de Godella ha reduït enguany aforament i les reserves s’han realitzat a  través de l’APP municipal
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Dani Miquel va actuar per 
als més menuts que van 
treballar en la temàtica 

d’Espantacriatures durant tot 
l’estiu. Amb ell van viure un dels 
matins més divertits en un mes 
ple d’emocions.

L’Escoleta d’Estiu es va cele-
brar durant tot juliol al col·legi 
Cervantes, amb estrictes mesu-
res de seguretat sanitàries i amb 
el mètode de grups bambolla, 
mitjançant el qual els xiquets no 
es barretjaven entre ells, man-
tenint-se en grups estables de 
convivència. Els més majors van 
tenir una programació especial 
adaptada a les seus necessitats 
i van estar tot el mes a l’Escor-
xador.

 La Regidoria de’Infància i Jo-
ventut va contractar més moni-
tors i monitores, perquè pogue-
ren estar amb menys xiquets 

cadascun. A més, va funcionar 
el menjador, gràcies al qual les 
famílies podien allargar el servei 
per tal de conciliar millor amb la 
feina.

La regidora de l’Àrea, Tatia-
na Prades, es va mostrar molt 
satisfeta amb l’Escoleta d’Estiu 
2020: “Teníem clar que el servei 
de l’Escoleta d’Estiu és essenci-
al oferir-lo a les famílies perquè 
puguen conciliar millor en estos 
temps tan difícils. A més, els xi-
quets i les xiquetes necessitaven 
ajuntar-se després de mesos 
tancats a casa. Quan ha acabat, 
alguns pares i mares m’han pre-
guntat que per què no continuà-
vem en agost. Això és senyal de 
que ha sigut un bon servei i els 
xiquets i xiquetes s’ho han pas-
sat fenomenal. Estudiarem totes 
les opcions que siguen possibles 
i faciliten la vida familiar”.

El diumenge 13 de setem-
bre es va celebrar una nova 
edició del Godejam al car-

rer Sacre Cor de Godella. Gràci-
es als artistes graffiters, un altre 
mur de Godella ha agafat color i 
vida amb nous personatges, en 
un lloc molt transitat del poble 
amb la Universitat Catòlica i l’es-
cola Sacre Cor al costat. 

L’edició d’enguany estava pro-
gramada per a la primavera amb 
nombroses activitats paral·leles. 
Finalment, tant el seu impulsor 

Xema González com la regidora 
d’Infància i Joventut de l’Ajun-
tament de Godella, Tatiana 
Prades, van decidir tirar avant 
al final de l’estiu. Amb menys 
artistes i sense activitats, però 
omplint d’obres d’art un altre 
carrer del municipi. Godella, 
que cada vegada té més parets 
colorides, després que s’hagen 
celebrat sis edicions (cinc des 
que l’Ajuntament va entrar de-
cididament a col·laborar en esta 
iniciativa) d’un festival que de-

mostra la seua bona salut en un 
moment complicat.

La regidora d’Infància i Joven-
tut, Tatiana Prades, va agraïr pú-
blicament a Xema González “per 
la seua alegria i ganes de fer co-
ses, tot i que els temps que cor-
ren no són els millors”. També 
ha abraçat la generositat de la 
crew ‘Grow up’ i als amics vin-
guts de diferents llocs del país 
per pintar a Godella, un poble 
que cada vegada té més renom 
en el món del graffiti.

Les famílies: satisfetes amb   
l’Escoleta d’Estiu
Vora 70 xiquets i xiquetes van 
gaudir d’este servei que enguany va 
extremar les mesures de seguretat 
alhora que ampliava l’horari amb 
servei de menjador i de vesprades

Un altre mur de Godella agafa 
color i vida gràcies al Godejam

>>> Imatges del Godejam al carrer Sacre Cor >>> L’Escola d’Estiu va ser tot un èxit entre els xiquets i xiquetes i famílies

Joventut

El festival, que estava programat per a la primavera, es 
va celebrar a principis de setembre, amb un format més 
reduït però amb resultat igualment vistós
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Joventut i Biblioteca

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

L’Escorxador reobri les seues 
portes amb un espai segur i 
adaptat a les circumstàncies

Com cada any, les persones 
d’entre 16 i 25 anys que 
estudien fora de Godella, 

tindran una ajuda per viatjar 
més barat amb el metro.

El termini per presentar les 
sol·licituds va acabar a principis 
d’octubre i s’estan valorant.  

En un breu període de temps, 
es publicaran els imports que 
rebrà cadascuna de les perso-
nes beneficiades i que després 
hauran de justificar. D’esta for-

ma, els estudiants d’entre 16 i 
25 anys empadronats al munici-
pi i que estudien fora del poble-
durant el present curs acadèmic 
es poden beneficiar d’una ajuda 
econòmica important per a les 
seues despeses anuals. 

Així la regidoria de Joventut de 
Godella aposta una vegada més 
per donar suport als més joves 
i que menys recursos poden 
tindre, perquè puguen seguir 
avant amb els seus estudis.

>>> Cartell de les ajudes al 
transport escolar

La Biblioteca de Godella ha 
posat en marxa la sisena 
edició del Concurs de Mi-

crorelats de Godella. Fins al 2 
d’octubre es van presentar els 
treballs amb un màxim de 100 
paraules. 

Com cada any, hi ha dos cate-
gories, una en valencià i un altra 
en castellà, dotades amb 350 
euros de premi per al relat gua-
nyador en cada llengua. A més, 
s’atorgaran cinc accèssits dotats 
amb 60 euros cadascun.

La regidora de Biblioteca, Ta-
tiana Prades, va convidar a par-
ticipar especialment a la gent 
jove: “Tenen una creativitat i 
una imaginativa molt especials, 

volem convidar-los a participar 
en este concurs. Ens encanta-
ria llegir i sentir el que puguen 
plasmar en un relat de màxim 
100 paraules, segur que és molt 
enriquidor i especial, tant per a 
ells, com per al concurs, com 
per a les persones lectores”, 
apunta Prades.

A més, Prades destaca que 
el jurat sempre té molta feina 
perquè “en l’última edició, per 
exemple, es van superar el cen-
tenar de relats, tots amb una 
gran qualitat”.

La decisió del jurat serà ina-
pel·lable i es publicarà el 16 de 
novembre de 2020 al web i les 
xarxes socials de l’Ajuntament.

AULA D'ESTUDI

HORARI: DE DILLUNS A DIVENDRES 

DE 9.00 A 14.00 h. 

AFORAMENT: 10 PERSONES. 

OBLIGATORI: 

✔ l’ús de màscara 

✔ i la desinfecció de la taula, per part 

de l’usuari, al finalitzar. 

La Biblioteca de Godella habilita 
una nova sala d’estudi a Xicrada 
per ampliar l’horari

La Regidoria de Joventut va re-
prendre la programació de l’Es-
corxador a partir del mes d’octu-
bre i cada mes durant el curs es 
desenvoluparà un extens progra-
ma dirigit a xiquets i xiquetes des 
de 0 a 18 anys. 

Com l’any passat, es manté el 
Ludoespai (de 0 a 6 anys), +Q 
Club (fins a 12) i Club Jove. El 
Ludoespai se celebrarà cada di-
mars i dijous fins al mes de juny. 
Mentre que el +Q Club i el Club 
Jove se realitzarà els divendres.

Enguany, l’Escorxador redo-
blarà els esforços per mantenir 

la seua activitat, extremant les 
precaucions i adaptant tallers i 
espais a les mesures sanitàries.

Per participar cal enviar un 
mail a <escorxadorgodella@
gmail.com> triant els dies als 
que es vol assistir, ja que hi ha 
un aforament limitat.

Al compte de Facebook ‘Es-
corxador Godella’ es pot trobar 
tota la informació relativa als di-
ferents tallers i activitats que se 
realitzaran.

La regidora de l’àrea, Tatiana 
Prades, convida totes les famí-
lies i joves a acudir i gaudir.

La Bibloteca presenta 
l’edició VI del Concurs 
de Microrelats
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Igualtat 

La Regidoria d’Igualtat esta 
ultimant els detalls de les 
activitats amb motiu del Dia 

Internacional Contra la Violèn-
cia de Gènere. Del dimarts 17 
al divendres 27 de novembre es 
parlarà, es reflexionarà al voltant 
d’esta xacra social. L’acte central 
d’enguany consistirà en una ac-
tuació del grup valencià Maluks, 

que acudirà al teatre Capitolio 
de Godella per presentar els 
seus últims treballs, que estan 
obtenint gran èxit de públic. Els 
detalls d’este esdeveniment, or-
ganitzat en col·laboració amb la 
Regidoria de Festes, es donaran 
més avant, al web i les xarxes so-
cials de l’Ajuntament.

Com cada any, el dia 25 de no-

vembre a les 12 hores, se realit-
zarà l’acte institucional a la porta 
de l’Ajuntament.

L’endemà, el dimarts 24 de 
novembre, el Taller de Teatre 
de l’Escola de Persones Adultes 
representarà al teatre Capitolio 
una adaptació de l’obre “Un tren 
llamado deseo “ de Tennessee 
Williams. Este acte se celebrarà 

a les 19 hores.
Remuntant-nos a la setmana 

anterior, el dimarts 17 de novem-
bre està programada la presen-
tació del Pla d’Igualtat de l’Ajun-
tament de Godella, que tindrà 
lloc a les 18.30 hores, al Centre 
d’Art Vila Eugènia.

La regidora d’Igualtat, Teresa 
Bueso, destaca que enguany es 

farà una completa programació, 
tot i que hi ha més dificultats, el 
compromís de l’Ajuntament amb 
este tema és implacable. A més, 
convida a tothom a conéixer el 
Pla d’Igualtat en la seua exposi-
ció pública, ja que “és important 
informar-se sobre quines mesu-
res prendrà l’Ajuntament en este 
sentit”, conclou.

>>> Un dels grups valencians de moda actuarà al teatre Capitolio de Godella el divendres 27 de novembre

El concert de Maluks serà l’acte 
central del Dia Internacional Contra la 
Violència de Gènere

L’Ajuntament de Godella presentarà el seu Pla 
d’Igualtat, que ja està publicat a la pàgina web

L’Ajuntament de Godella va 
aprovar definitivament, en 
sessió plenària, el seu Pla 

d’Igualtat. El pròxim 17 de no-
vembre, dins de la programació 
del Dia Internacional Contra la 
Violència de Gènere, es presen-
tarà al veïnat en un acte que 
se celebrarà al Centre d’Art Vila 
Eugènia. No obstant això, el Pla 
d’Igualtat és públic i es pot con-
sultar a l’apartat d’Igualtat del 
web municipal.

L’objectiu d’este pla és fomen-
tar i potenciar la igualtat real 
entre dones i homes en tot el 
municipi de Godella. La igualtat 
basada en el respecte, el diàleg, 
la justícia i l’equitat. La igualtat 

com a eix transversal en tots el 
seu àmbits. 

A més servirà com a instru-
ment pràctic i d’utilitat per a 
actuar sobre les possibles desi-
gualtats i bretxes de gènere que 
persisteixen en el nostre munici-
pi.

Les actuacions d’este pla 
s’han elaborat basant-se en els 
principis d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats, d’igualtat i pers-
pectiva de gènere, d’avaluació 
de l’impacte de gènere, de trans-
versalitat, d’empoderament, de 
participació i de diversitat.

El Pla Municipal d’Igualtat gira 
entorn de 7 eixos d’actuació, ob-
jectius 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 igual-
tat en l’àmbit laboral, la concili-
ació de la vida familiar, profes-
sional i personal, pressupostos 
amb perspectiva de gènere, o la 
violència de gènere.

>>> Imatge de l’acte institucional de l’any passat
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Obres i serveis municipals

Recentment s’ha executat el 
projecte de millora en algu-
nes voreres del municipi, 

especialment pel que té a veure 
amb l’accessibilitat i la millora 
de la mobilitat de totes les per-
sones. Una actuació necessària 
i que, segons el regidor d’Obres, 
Fernando Oliveros “no es podia 
dilatar més en el temps, ja que 
hem donat resposta a una de-
manda ciutadana, que en ple 
segle XXI exigeix que els carrers 
i les voreres siguen espais més 
amables perquè tot el veïnat 
puga passejar i caminar tran-
quil·lament, sense haver d’en-
frontar-se a barreres arquitec-
tòniques insalvables en alguns 
casos ”.

El punt més neuràlgic i visible 
per a tot el món és el de la Plaça 
de la Comunitat Valenciana, junt 
a les vies, en l’inici de l’Avinguda 
Peset Aleixandre.

També s’ha actuat a tres llocs 
d’Ermita Nova: amb Dalias i amb 
Pi Panera i a la porta del col·legi 
Gençana.

S’ha ampliat la vorera al carrer 
Buganvillas.

S’ha arreglat el creuament en-
tre el Carrer Fundador i l’Avingu-
da Almendros. 

I l’última de les obres escome-
ses a Campolivar ha sigut la mi-
llora de l’accessibilitat al super-
mercat ubicat al Carrer Ermita 
Nova.

Tornant a la part del nucli urbà, 
s’han eliminat uns escalons de 
la part de darrere del poliespor-
tiu.

S’ha millorat el pas de vianants 
del Carrer Reverendo Agustí Bar-
gues (el que baixa de Ramón i 
Cajal apegat al Reformatori).

S’han rebaixat voreres per 
millorar la mobilitat als carrers 
Sant Francesc i Sant Sebastià.

I per últim, al casc antic, s’han 
realitzat actuacions a Tenor 
Alonso, carrer Músic Caballer, 
Travessia del Pi, Santíssima Tri-
nitat, Plaça de la Comunitat Va-
lenciana i Accés a la Devesa.

Finalitzada 
la fase de 
millora de les 
voreres de 
Godella

L’Ajuntament de Godella in-
vertirà un total de 708.420 
euros en millores i progres-

sos en el terme municipal gràci-
es al Pla d’Inversions aprovat per 
la Diputació de València. La par-
tida destinada a la pavimentació 
de vies públiques i reposició en 
béns destinats a l’ús general, 
que ascendeix a 231.032,38 
euros, serà la més important du-
rant el període 2020-21.

Entre les mesures més impor-
tants que s’inclouen en la pavi-
mentació es troba el reasfaltat 
dels carrers Ademús i Travessia 

del Pi, Manuel Tomás, Joaquín 
Ugarte, Baró de Campolivar i Gui-
llem Tatay.

La gestió del patrimoni i la 
reposició associada al funcio-
nament del servei de la Llar de 
Jubilat, amb una inversió de 
115.000 euros, serà una altra 
de les inversions més importants 
emmarcades en aquest pla. D’al-
tra banda, l’Ajuntament de Gode-
lla destinarà 20.487,80 euros a 
la realització del Pla Urbà d’Actu-
ació Mediambiental (PUAM).

Una altra de les millores que 
es produiran gràcies a estes in-

versions serà la substitució de 
les butaques del Teatre Capito-
lio, amb un cost de 75.900 eu-
ros. Així mateix, es destinaran 
70.000 euros per a l’expropiació 
de diferents terrenys per a con-
nectar el carril de ciclovianants 
del sector de Santa Bàrbara III.

Les obres de modificació del 
perfil del carrer Sant Bartolomé 
per a treballs d’embornal, per 
un import de 70.000 euros, serà 
una altra de les partides que es-
tan aprovades en el Pla d’Inversi-
ons de la Diputació.

La instal·lació de lluminàries 

alimentades amb energia solar, 
per 39.000 euros; l’execució de 
vials per als vianants , jardineria i 
mobiliari urbà en la zona sud del 
Parc de la Devesa, per 25.000 
euros; la rehabilitació de les co-
bertes del cementiri municipal, 
per 24.000 euros; i la rehabili-
tació de Camí Les Revoltes de 
l’Horta, per 38.000 euros com-
pleten les inversions que es-
tan previstes escometre durant 
l’exercici 2020-21.

L’Ajuntament ja ha rebut els 
diners i en breus començarà a 
executar les primeres obres.

Godella invertirà 708.420 
d’euros en millores gràcies al 
Pla d’Inversions de la Diputació

Godella renova fanals del 
municipi amb tecnologia LED

L’Ajuntament de Godella in-
forma que s’han renovat 
alguns fanals del poble col-

locant-ne nous amb tecnologia 
LED, amb l’objectiu de reduir la 
potència elèctrica consumida, 
disminuint la despesa econòmi-
ca i la contaminació mediambi-
ental. Els carrers en els quals 
s’ha dut a terme l’actuació són: 
Acàcies, Fundador, Guillem Ta-
tay, Traginers, Moliners, Corret-
gers, Ferrers, Llanterners, Fus-
ters, Peset Aleixandre, Carretera 
C-31 i la zona de Santa Bàrbera.

En total, s’han renovat vora 
300 lluminàries de diferents 
carrers del poble. A més, un al-

tre avantatge que presenten les 
noves és que es controlen mit-
jançant un rellotge astronòmic, 
que regula la posada en marxa 
i l’apagament. S’estima que l’es-
talvi energètic respecte de les 
llums instal·lades prèviament és 
del 52,86%.

Este projecte s’ha realitzat 
gràcies a les ajudes de l’IVACE, 
cofinançades per la Unió Euro-
pea dins del programa operatiu 
FEDER de la Comunitat Valencia-
na 2014-2020. En total, la quan-
titat subvencionada puja fins 
als 128.620 euros, dels quals 
64.310. euros són a fons perdut.

L’Ajuntament ofereix horaris 
especials per Tots Sants

La Regidoria de Serveis Mu-
nicipals va adaptar els hora-
ris del Cementeri Municipal 

per a la setmana prèvia a Tots 
Sants (des del 26 d’octubre) i 
l’autobús municipal (per a l’1 de 
novembre).

Horari cementeri: 
- El 26 al 27 d’octubre de 9 a 

14 hores
- El 28 i 29 d’octubre de 9 a 14 

hores i de 16 a 18 hores
- El 30, 31 i 1 de novembre de 

9 a 18 hores
Autobús:

Viatges cada mitja hora des de 

les 9 del matí fins a les 18.45 el 
dia 1 de novembre

El regidor de Serveis Munici-
pals, Fernando Oliveros, va fer 
una crida a tot el veïnat per acu-
dir, en la mesura del possible, 
els dies abans a Tots Sants, per 
fugir d’aglomeracions. “Enca-
ra que siga un espai obert hem 
d’evitar l’acumulació de gent, 
mantenir la distància personal i 
l’higiene. L’Ajuntament complirà 
amb el protocol dictat per Con-
selleria. S’establiran itineraris, 
es controlarà l’aforament i s’ex-
tremarà l’higiene”, va apuntar 
Oliveros.
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Comerç i participació

Godella llança la campanya 
“Compra Comerç Local” 

Subvencions a 
associacions 
sense ànim de 
lucre

La Regidoria de Participació 
Ciutadana va obrir en agost, 
com cada any, el termini per 

demanar subvencions a entitats 
sense  ànim de lucre. La regidora 
de Participació, Natalia Garrido, 
convida a totes aquelles associ-
acions sense ànim de lucre de 
Godella  que no l’han demana-
da mai, que ho facen per apro-
fitar-se d’una col·laboració eco-
nòmica que l’Ajuntament dóna 
anualment per tal de recolzar la 
seua activitat que compleix amb 
un paper social fonamental. 

>>> Representants de l’Associació de Comerciants amb la regidora 
de Comerç, representants de Cáritas i el retor de l’Ermita

La Regidoria de Comerç de 
l’Ajuntament de Godella 
està decidida a donar l’im-

puls i el suport que li siga pos-
sible al xicotet comerç del poble. 

És per este motiu que ha nas-
cut la campanya “Compra Co-
merç Local, que pretén donar 
suport i visibilitat a les persones 
que hi ha darrere de tots els co-
merços godellencs, sense les 
quals, en una época tant com-
plicada com van ser els mesos 
de confinament, hauria sigut 
molt més difícil per al veïnat de 
Godella abastir-se de productes 
de primera necessitat i de qual-
sevol tipus.

La regidora de Comerç, Teresa 
Bueso, ha decidit persona-se en 
cada comerç, en representació 
del Grup de Govern, per entregar 
una carta com a mostra d’agraï-
ment públic per part de l’Ajunta-
ment i de tot el veïnat de Gode-

lla. A més, la campanya que se 
durà a terme en xarxes socials i 
mitjans de comunicació, pretén 
donar visibilitat a les persones 
comerciants, que gràcies a elles, 
Godella és un poble viu i on es 
pot trobar de tot sense la neces-
sitat d’anar a grans superfícies.

“És important destacar el fet 
que quan pitjor hem estat, la 
tenda del barri, la del costat de 
casa, a la qual podem anar ca-
minant, ens ha assortit de tot el 
que hem necessitat. Això passa 
en el dia a dia, i a més, el fet de 
tindre comerços oberts li dona 
vida al nostre poble, genera tei-
xit econòmic i en definitva, re-
percuteix en en benestar de tots 
i totes. L’Ajuntament vol mostrar 
el seu suport i fer-los saber que 
els recolzarà en tot el que estiga 
a les seus mans com sempre ha 
fet, assegura la regidora de Co-
merç, Teresa Bueso.

L’Associació de Comerciants 
recull aliments per a Cáritas i 
sorteja 25 targetes regals 

L’Associació de Comerciants 
i Professionals de Godella 
continua demotrant que és 

fonamental per al benestar del 
veïnat del poble. Al mes de juliol, 
els botiguers del poble van orga-
nitzar la recollida d’aliments per 
a Cáritas, més necessària enca-
ra amb la crisi de la Covid-19. El 
dijous, 24 de juliol, l’Associació 

va fer entrega dels productes do-
nats per la gent i va sortejar vint-
i-cinc targetes regal per a gastar 
en comerços del poble entre els 
clients que van participar: Una 
de 100 euros, cinc de 20 euros i 
vint de 10 euros. A l’acte van as-
sistir representants de Cáritas, 
el retor de l’Ermita i la regidora 
de Comerç, Teresa Bueso.

¡ASÓCIATE!
Después de estos meses 

en los que la situación de 
los pequeños comercios, 

autónomos, hostelería….. ha 
sido como poco “extraña” y so-
bre todo de grandes pérdidas, 
ACOPRO Godella ha podido cor-
roborar que:
LA UNIÓN HACE LA FUERZA.

Así la Asociación de Comerci-
antes y Profesionales de Godella 
va a lanzar la nueva campaña 
“ASÓCIATE” dirigida a hacer más 
visibles los comercios locales 
junto a la Concejalía de Edu-
cación, Promoción Económica, 
Ocupación y Comercio, e Igual-
dad.

El hecho de formar parte de 
nuestra Asociación te permitirá 
beneficiarte de

la imagen que durante 20 
años se ha forjado en el colec-
tivo tanto a nivel institucional 
como popular. Así que, si aún no 
lo has hecho ya, 

¡Apúntate disfruta de todas las 
ventajas!

Associació de Comerciants i 
Profecionals de Godella

Nota: En la pàgina següent teniu 
el formulari d’inscripció a l’Asso-
ciació de Comerciants i Professi-
onals de Godella.
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Seguretat Ciutadana

El concessionari va fer entre-
ga, en el matí del 4 d’agost, del 
cotxe que l’Ajuntament de Go-
della ha adquirit per a Protecció 
Civil. 

El cap de l’agrupació José Ba-
llestar i els regidors Fernando 
Oliveros i Teresa Bueso el van 

recepcionar comprovant que el 
vehicle està equipat amb tot el 
que necessiten.

Este nou cotxe compta, entre 
altres coses, amb desfibril·lador, 
i servirà per renovar el parc mò-
bil de Protecció Civil, que fins ara 
tenia dos vehicles molt antics.

Protecció Civil de Godella rep un 
cotxe nou totalment equipat

Operatiu al Castell  
de Sant Bertomeu

El regidor de Seguretat Ciutadana, 
Fernando Oliveros, va agraïr als mem-
bres de la Policia Local i de l’agrupació 
local de Protecció Civil la feina realit-
zada a la conclusió del Castell de Sant 
Bertomeu.

“Gràcies a la seua col·laboració 
s’han pogut realitzar els actes durant 
estos mesos. Han estat controlant els 
accessos i supervisant que tot el món 
complisca les mesures de seguretat 
sanitàries amb una professionalitat 
exquisita després d’uns mesos molt 
durs de confinament general i abans 
d’un hivern que es presenta igualment 
complicat.

Condecoracions a 
Guàrdies Civils

El passat 21 d’octubre, el Col·legi 
Oficial de Detectius Privats de la Co-
munitat Valenciana va fer entrega de 
condecoracions a sis membres de la 
Guàrdia Civil, reconeguent la seua 
feina i la seua col·laboració amb el 
col·lectiu que representen. A l’acte van 
acudir membres de la Corporació Mu-
nicipal de l’Ajuntament de Godella. 
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Benestar Social i Salut Pública

Des del Departament es volen donar a conéixer les ajudes i 
accions que es realitzen per assistir a totes aquelles persones 
que, en algun moment determinat, necessiten ajuda de 
l’administració més propera: l’Ajuntament.

La Regidoria de 
Benestar Social: 
Al costat de totes les 
persones en situacions 
complicades

El Centre de Salut de  Gode-
lla recorda que per la pan-
dèmia de la Covid-19 va ha-

bilitar quatre línies de telèfon per 
tal de respondre a les telefona-
des que es prodeixen per  dema-
nar cita o informar de qualsevol 
contratemps: 

961926280 (4 línies) – 
961926285 – 961926286 – 
961926287. A partir de les 15 
hores funciona el telèfon d’ur-
gències: 961926285. 
En l’App “GVA +Salut” disponible 
per a Iphone i Android de la Con-

selleria de Sanitat es pot gestionar 
també la cita prèvia. 
A més, la regidoria de Salut ha 
informat que enguany la vacuna 
antigripal s’esta realitzant des del 
5 d’octubre fins al 31 de gener. 
S’anirà telefonant als veïns i veï-
nes començant per aquelles per-
sones més vulnerables i persones 
de la població de risc. 
Si es troba entre esta població de 
risc i, arribat el mes de novembre, 
no ha rebut la telefonada, comuni-
que-ho al Centre de Salut a través 
dels telèfons indicats.

L’Associació de Jubilats i Pen-
sionistes va informar al juliol 
de les mesures que durà a 

terme durant la crisi sanitària
L’Associació de Jubilats i Pen-
sionistes de Godella desitja in-
formar la població dels acords 
aconseguits durant l’última reu-
nió de la seua junta directiva de 
juliol, amb relació a les mesures 

que es duran a terme durant la 
crisi sanitària causada per la CO-
VID-19.
L’Associació ha decidit suspen-
dre totes les activitats previstes 
per a 2020. Entre elles, desta-
quen el sopar de jubilats, el dia 
del iaio, la setmana del Major o 
els viatges que ja estaven orga-
nitzats.

El Centre de Salut recorda els 
números de telèfon i comença 
la campanya de la vacuna 
antigripal

Suspensió de les activitats dels 
Jubilats de Godella

La Regidoria de Benestar So-
cial de l’Ajuntament de Go-
della treballa cada dia per 

estar al costat de les famílies i de 
totes aquelles persones que ne-
cessiten ajuda de l’administració 
per estar travessant una situació 
complicada. Segons destaca la 
regidora de l’Àrea, l’alcaldessa 
Eva Sanchis, “sovint esta tasca 
no es valora des de fóra i no es 
veuen les ajudes i els programes 
que l’Ajuntament de Godella 
posa en marxa”. Sanchis desta-
ca el fet que “qualsevol persona 
podem travessar una mala èpo-
ca, o tenir familiars i amistats 
que necessiten ajuda econòmi-
ca o assistencial de’algun tipus, 
i per a eixos casos és imporant 
tindre present que podem acudir 
al Departament de Benestar So-
cial de l’Ajuntament de Godella, 
on tenim un equip de persones 
que es desviuen per assessorar 
i adjudicar a cadascú el que ne-
cessita en cada moment”, asse-
nyala Sanchis.

És per això que s’ha decidit re-
sumir en este article les ajudes i 
accions que s’han dut a terme al 
llarg d’este any.
RESUM D’AJUDES I ACCIONS 
REALITZADES EN 2020

1. Ajudes a famílies
D’una banda, s’ha ajudat eco-

nòmicament al voltant de 15 i 
20 famílies al mes, el que supo-
sa una despesa de vora 7.000 o 
8.000 euros mensuals.

2. Ajudes d’Emergència per la 
Covid-19

Benestar Social va haver de 
reaccionar ràpidament davant 
l’esclat de la pandèmia de la 
Covid-19, per ajudar a persones 
que van patir especialment les 
conseqüències del confinament 
total.

Més de 100 famílies han re-
but estes ajudes al llarg d’estos 
mesos que els han permés alleu-
gerir una miqueta la situació tan 
complicada.

3. Tramitació de la Renda Va-
lenciana d’Inclusió

Al llarg de l’any s’han rebut 86 
peticions per tramitar la Renda 
Valenciana d’Inclusió. El Depar-
tament de Benestar Social s’en-
carrega d’estudiar si cada cas 
s’ajusta als requisits demanats 
per beneficiar-se d’esta ajuda.

4. Menjar a casa
 Actualment es porta el men-

jar  a 9 cases on hi ha persones 
que estan impedides i no poden 
anar a comprar o tenen dificul-
tats. Benestar Social ha sol·lici-
tat a Conselleria l’ampliació del 
conveni per poder oferir servei a 
més persones.

5. Servei d’Ajuda a Domicili
En estos moments estan d’alta 

30 usuaris, amb unes 400 hores 
mensuals. Es dóna suport a les 
activitats de la vida diària, nete-
ja, acompanyaments...

Durant l’estat d’alarma es van 
donar 9 altes extraordinàries.

6. Teleassistència
Actualment hi ha 102 per-

sones usuàries d’alta (a data 
19/10/2020).

7. Atenció psicològica
En el servei d’atenció psico-

lògica es troben d’alta en estos 
moments 16 persones. Este ser-
vei està en constant coordinació 
amb el Centre de Salut i l’Àrea de 
Salut Mental.

8. Violència de Gènere
En el servei d’atenció psicolò-

gica especialitzat de Violència de 

gènere es troben d’alta 6 dones, 
però el total de dones ateses 
per violència de gènere són 10. 
D’elles, tres, compten amb el 
servei d’ATEMPRO.

9, Voluntariat
Onze persones voluntàries es-

tan duent a terme el seu servei, 
col·laborant i ajudant a veins i 
veines de Godella mitjançant di-
ferents aportacions.

10. Tallers de la 3ª Edat
Estos són els tallers d’adults 

i tercera edat que s’imparteixen 
anualment en l’edifici de Vila Te-
resita:

Vora 70 persones estan acu-
dint al Taller de Memòria que se 
desenvolupa els dilluns, dime-
cres i divendres, repartits en un 
total de set grups.

10 persones participen al Ta-
ller Saludable que s’imparteix 
els dimarts i dijous.

11 persones formen part del 
Taller de Manualitats de dilluns 
i dijous.

Vora 40 persones fan taitxí en 
dos grups diferents, dimarts i di-
jous.

30 persones realitzen Exerci-
cis Terapèutics els divendres.

I vora 60 persones fan Gim-
nàstica de Manteniment en els 
diferents grups que treballen 
cada setmana.

*Tots estos tallers s’impartei-
xen pels matins a Villa Teresita, 
ja que estan destinats i enfocats 
a persones majors. Degut a les 
mesures sanitàries s’han adap-
tat els espais i alguns grups.
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Comunicació, Atenció Ciutadana i Transparència

L’Ajuntament de Godella se 
sotmet periòdicament a 
l’avaluació que realitza un 

equip de persones investigado-
res per al portal Mapa InfoPar-
ticipa (www.mapainfoparticipa.
com) del nivell de transparència 
de la pàgina web municipal,  

La Regidoria de Transparència 
celebra que se’ls ha comunicat 
el fet que, pròximament rebran 
el Certificat de Transparència, ja 
que el resultat de l’avaluació ha 
sigut més alt de 9 sobre 10.

Este cerficat l’ atorguen equips 
d’investigadors avalats per nom-
broses universitats espanyoles, 
coordinades per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. L’anàli-
si el duen a terme professionals 
del Laboratorio de Periodismo y 
Comunicación para la Ciudada-
nía Plural (LPCCP),  amb mem-
bres de diferents universitats es-
panyoles que, baix la coordinació 

de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, revisen tots els con-
tinguts de la web per comprovar 
el grau de transparència i acessi-
bilitat de la informació. 

En esta última revisió l’Ajun-
tament de Godella ha superat 
el 90% de transparència, desta-
cant entre els pobles de la Co-
munitat Valenciana que tenen 
de 10.000 a 20.000 habitants i 
situant-se entre els més recone-
guts d’entre tots els pobles i ciu-
tats valencianes.

El regidor de Transparència 
Adolf Rodríguez es mostra exi-
gent: “Hem de seguir treballant 
perquè açò no acaba amb el Cer-
tificat de Transparència. El nos-
tre objectiu és assolir un grau de 
transparència total. Aspirem a 
tindre un web on tota la informa-
ció siga clara i accessible, per-
què el veïnat de Godella estiga 
al corrent de tot el que passa en 

l’administració local d’una ma-
nera senzilla. Anem pel bon camí 
però hem de seguir treballant en 
esta línia”, ha conclós Rodríguez.

El Laboratorio de Periodismo y 
Comunicación para la Ciudada-
nía Plural porta anys treballant 
en diverses línies que compre-
nen l’investigació de la comu-
nicació en les administracions 
públiques. 

Ademés posen ferramentes 
a disposició de les administra-
cions per millorar la qualitat de 
la informació. Destaquen que 
és essencial tindre pàgines web 
senzilles, clares i amb tota la in-
formació sobre les diferents àre-
es que gestiona l’Ajuntament: 
serveis, pressupostos, activitat 
dels regidors i regidores... Per 
a més informació es pot visitar 
www.mapainfoparticipa.com i 
consultar els diferents estudis 
que tenen publicats.

El passat dilluns, 5 d’octu-
bre, Ràdio Godella va ini-
ciar de manera oficial la 

temporada 2020/2021, amb 
nova graella i totes les mesu-
res de seguretat sanitària. El 
primer col·laborador que va en-
trar a l’estudi va ser Juan Pica-
zo, que torna a Godella amb el 
seu “Cocktail de Estilos”. Alguns 
programes ja havien avançat la 
seua posada en marxa al mes 
de setembre. Ràdio Godella con-
tinuarà nodrint-se un any mes de 
persones apasionades per la rà-
dio que dediquen un temps de la 
seua vida a compartir amb l’au-
diència música, humor, cinema, 
viatges, literatura... El programa 
d’informació municipal passa a 
anomenar-se “El balcó de l’hor-
ta”, i s’estrenarà el pròxim 15 
d’octubre.Segons el coordinador 
de la ràdio municipal godellen-

ca, Jordi Coll, “es presenta una 
temporada atípica amb absènci-
es importants, retorns que ens 
omplen d’alegria i novetats es-
perançadores”.

El regidor de Comunicació de 
l’Ajuntament de Godella, Adolf 
Rodríguez, es mostra orgullós de 
tenir “una emissora municipal 
que és referència per la qualitat 
i varietat dels seus programes, 
i que participa activament en la 
Xarxa d’Emissores Municipals 
Valencianes, compartint progra-
mes amb altres ràdios i emetent 
el seu contingut més destacat.
La programació es pot seguir a 
través de la 98.0 FM si esteu al 
voltant del municipi o a www.
radiogodella.com en qualsevol 
lloc del món. A més, al web, 
trobareu tots els podcast en la 
secció ‘A la carta’.

Ràdio Godella comença la 
nova temporada

Godella aconsegueix el 
Segell de Transparència 
de l’observatori de la UAB

>>> Carles Ferrando, presentador de ‘Music Factory’

L’Ajuntament de Godella rebrà el Certificat de 
Transparència que atorga el portal Infoparticipa amb 
professionals de diferents universitats espanyoles

Utilitza l’APP Municipal per a comunicar-te 
amb l’Ajuntament: Godella al teu abast

La Regidoria d’Atenció Ciuta-
dana convida a tot el veïnat 
a descarregar-se l’App Ofici-

al de l’Ajuntament de Godella, ja 
que, tal com destaca el regidor 
de l’Àrea, Adolf Rodríguez, “és 
una manera molt àgil i senzilla 
per estar al corrent de l’actua-
litat, dels avisos d’última hora, 
per a concertar la cita prèvia, 
notificar incidències... A més, 
segons destaca Rodríguez, “prò-
ximament ens facilitarà la vida 
a l’hora de llogar pistes esporti-
ves, comprar entrades...”

La piscina d’estiu és un exem-
ple. Enguany ha funcionat amb 
reserva prèvia a través de l’APP 
amb notable èxit.

“Cada vegada són més les per-
sones que utilitzen esta ferra-
menta que, des de l’Ajuntament, 
treballem per potenciar i millorar 
cada dia”, continua Rodríguez.

Per descarregar-la cal buscar 
“Ajuntaments de València” a Go-
ogle Play o a l’APP Store.
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Turisme

Godella crearà una ruta turística urbana per a descobrir 
el patrimoni històric, social, cultural i natural del poble

La Regidoria de Turisme de 
l’Ajuntament de Godella, 
amb Adolf Rodríguez al cap-

davant, ha anunciat la intenció 
de crear la primera ruta turísti-
ca al municipi. El projecte, sub-
vencionat per la Conselleria de 
Turisme de la Generalitat Valen-
ciana, té com a objectiu primor-
dial vincular l’atractiva oferta de 
Godella (art, gastronomia, arqui-

tectura i paisatge) a una ruta de 
turisme urbà que, partint de l’es-
tació de metro recórrerà longitu-
dinalment el nucli de la població.

El regidor de Turisme, Adolf 
Rodríguez, s’ha mostrat il·lusio-
nat amb aquesta nova iniciativa 
impulsada per la regidoria de 
Turisme amb fons de la Conse-
lleria de Turisme: “Godella és un 
poble ben conegut i freqüentat 

de l’àrea metropolitana. Té fama 
pels restaurants, l’art en les di-
ferents vessants, els xalets de 
la burgesia valenciana, la piro-
tècnia... Tot aquest potencial 
turístic no disposa d’una oferta 
de forma organitzada, d’aquesta 
manera aprofitarem les sinergies 
del turisme del segle XXI. Gràci-
es a aquest projecte tindrem una 
bona iniciativa de promoció turís-

tica”, ha assegurat Rodríguez.
A més, el regidor de Turisme 

ha destacat que la instal·lació 
de plafons i cartells interpreta-
tius valoritzarà el patrimoni cul-
tural. S’integraran els museus 
existents en la senyalització (fins 
ara inexistent), s’incorporaran 
les noves tecnologies amb enlla-
ços QR a vídeos explicatius, es 
realitzaran de manera inclusiva 

amb pictogrames dissenyats per 
la Cooperativa Koynos, es pro-
mocionarà el turisme sostenible 
fomentant el transport públic i el 
metro en particular com a princi-
pal via d’arribada al poble...

Tots els detalls es donaran en 
una presentació pública la data 
de la qual serà anunciada proxi-
mament i a la qual serà convida-
da tota la ciutadania.

   Senyalització i dinamització d’una ruta turística urbana per a descobrir EL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC I MONUMENTAL   

 

 

Ajuntament de Godella · C/Major, 45 · Tlf. 963 638 056 
                                        Godella.es 

 

 

 

Villa Eugenia, ara restaurada acull el Centre d’Art 

 

 

CASTELL DE SANT BERTOMEU
Declarat Feste d’Interés Turístic Local

Gràcies piròtecnics!
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DATES I  CONTINGUT DELS TALLERS

N A V E G A N T  P E R  I N T E R N E T  P E R  A
B U S C A R  O C U P A C I Ó .  

U T I L I T Z A  E L  T E U  M Ò B I L  P E R  A
B U S C A R  T R E B A L L .

INFORMACIÓ I  INSCRIPCIONS
Dirigit a: 

Format de la formació:

Hora de connexió a la plataforma: 10:00 AM.

Duració de cada sessió: 1 hora i 30 minuts.

Informació: AEDL Godella 963 641 152 (Belén / Tania)
Apunta´t des del següent enllaç: https://forms.gle/iYKZNkKjCh4a3gkT6 

Empadronats/as a Godella inscrits/as en l'Agència Pública d'Ocupació de l´Horta Nord.
És necessari disposar de recursos informàtics per al seguiment en línia de les accions formatives
(ordenador, telèfon mòbil o tauleta amb bona connexió wifi).

En línia. A través de videoconferència.

        T A L L E R  1
              D I M A R T S  1 0  D E  N O V E M B R E

T A L L E R S  D E  N O V E S  T E C N O L O G I E S  P E R  A  L A  C E R C A
D ' O C U P A C I Ó

     T A L L E R  2
          D I J O U S  1 2  D E  N O V E M B R E

X A R X E S  S O C I A L S  I  O C U P A C I Ó .  

E N T R E V I S T A  D E  T R E B A L L  E N  L Í N I A .

N O V E M B R E

2 0 2 0

A P U N T A ' T

L’Agència d’Ocupació i 
Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament de Godella in-

forma que estan obertes les ins-
cripcions per a dos nous tallers 
. D’una banda: ‘Taller de noves 
teconlogies per a la cerca d’ocu-
pació’. D’una altra: “Autoestima  
y motivación en la búsqueda 
efectiva de empleo”. 

El primer consta de dos sessi-
ons que s’impartiran els pròxims 
10 i 12 de novembre, a les 10 
hores per videoconferència.  Els 
títols de cada sessió són: “Nave-
gant per internet per a buscar 
ocupació i utilitza el teu mòbil 
per a buscar treball”, i “Xarxes 
Socials i Ocupació i Entrevista de 
Treball”, i segons les necessitats 
d’aquestes persones es donarà 
posteriorment el de “Recursos 
formatius en línia “ i “Aprèn a 
descarregar els teus certificats 
(Darde, Vida laboral, etc)”.

Des de l’AODL destaquen que 
este taller ha tingut una gran 
acollida en les primeres sessi-
ons que s’han realitzat al mes de 
setembre. 

La regidora de l’Àrea, Teresa 
Bueso, assegura: “Les persones 
que han participat, han quedat 
molt contentes, ja que la per-
sona que l’imparteix adapta el 
contingut a les necessitats de 
cadascú, donant-se una atenció 
molt personalitzada i detallada 
en funció dels coneixements i les 
habilitats de cada usuàri”. 

Per això, Bueso convida a totes 
les persones que necessiten mi-
llorar en este sentit a apuntar-se, 
perquè no és per a un nivell bà-
sic i es pot treure molt de partit 
en poques hores.

“És important posar en valor 
este tipus de cursos, i més quan 
el retorn que te donen les perso-
nes participants és tant bo. Són 
ferramentes útils per utilitzar la 
tecnologia a l’hora de trobar fei-
na. En ple segle XXI sabem que 
tot es meneja a través d’internet 
i conéixer una série de claus ens 
ajudaran a estar millor prepapa-
rats i preparades”, relata Bueso.
De què consta exactament el 
taller? 

Està enfocat a aportar ferra-
mentes per a les persones que 
volen o necessiten buscar feina 
a través d’internet: buscar ocu-
pació a través de l’ordinador, del 
mòbil, utilitzar les xarxes socials 
per a estos fins i també, l’en-
trevista de treball en línia (una 
modalitat cada vegada més pre-
sent).
Atoestima i motivació en la cer-
ca efectiva de feina

El 16, 19, 23, 26 i 30 de no-
vembre, i el 3 de desembre, 
s’impartirà una formació online 
per enfortir l’autoestima i la mo-
tivació en la cerca efectiva d’ocu-
pació. Serán unes sessions de 
‘coaching’ per millorar la segu-
retat i convicció de les persones 
usuàries en les seus capacitats.

AODL

L’Agència d’Ocupació de l’Ajuntament de Godella porta endavant diversos 
plans d’ocupació per a la contractació de diferents perfils de persones

Nous tallers amb 
ferramentes per 
trobar feina

L’Agència d’Ocupació i 
Desenvolupament Local té 
dos plans d’ocupació ac-

tius. Per una banda, i dins de la 
línia Avalem Experiència, hi ha 
dos programes, EMCORP 2020 
i EMPORP ECOVID, destinats a 
persones majors de 30 anys. A 
més, este últim està creat espe-

cíficament per paliar els efectes 
de la COVID, amb contractes de 
6 mesos, subvencionats pel La-
bora. S’ha pensat en diferents 
perfils que inclouen des d’auxi-
liars administratius fins a peons 
de manteniment. 

Dins de la línia Avalem Joves, 
s’ha sol·licitat el programa EM-

PUJU, destinat a persones de 
menys de 30 anys. En este cas la 
contractació és d’un any. 

Ara mateixa està pendent de 
tramitació ECOVID 2020 i EM-
PUJU 2020, en ambdós casos, 
la contractació deu realitzar-se 
abans del 31 de desembre de 
2020.

Es troba en l’última fase del 
procés el Pla d’Ocupació Social 
COVID-19, posat en marxa per 
l’Ajuntament, , i que s’espera que 
la contractació es produïsca per 
a finals d’octubre. En este cas, 
hi havia 34 places repartides en 
diversos departaments: Urbanis-
me, Medi Ambient, Agricultura i 

Serveis Socials. Des de l’Agència 
d’Ocupació es va contactar tele-
fònicament amb cadascú dels 
candidats i candidates per indi-
car-lis la documentació que havi-
en d’aportar a l’Ajuntament. De 
totes les places disponibles, n’hi 
ha que s’han quedat desertes. 
En total s’han cobert 24 places.

- L’Ajuntament de Godella, a través de l’AODL té en marxa diversos procesos per a la contractació 
temporal de persones amb diferents perfils. El programa EMPUJU per a joves, l’ECOVID 2020 per a 
les persones més afectades per les conseqüències econòmiques de la Covid-19 i l’EMCORP 2020, 
destinat a majors de 30 anys. 
- Es tracta de contractes que van dels 6 mesos a l’any de duració per a diferents departaments

Programa Inteligencia emocional
TALLERES

AUTOESTIMA 
Y MOTIVACIÓN
EN LA BÚSQUEDA
EFECTIVA DE EMPLEO.

Más información en:
Agencia de Empleo 
y Desarrollo local 
( AEDL)
Teléfono: 963 641 152.
Preguntar por Belén. 

TALLER DE COACHING
PARA PERSONAS
DESEMPLEADAS

FORMACIÓN

ONLINE
16/19/23/26/30 Noviembre
                              3 Diciembre
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EL RACÓ DE LES ASSOCIACIONS

Juniors es un movimiento di-
ocesano formado por niños, 
adolescentes y jóvenes con 

edades comprendidas entre 10 
y 25 años aproximadamente. Al 
ser un movimiento diocesano, 
basamos nuestros aprendiza-
jes en la iglesia católica y todo 
lo que la rodea con la finalidad 
de acercar el mensaje de Dios a 
estos.

Existen más centros a parte 
del nuestro por toda la Comuni-
dad Valenciana.

Además, estamos divididos en 
vicarías, y estas a su vez se divi-
den en zonas. En nuestro caso, 
nosotros formamos parte de la 
Zona Mestral perteneciente a 
la vicaría III. Junto a nosotros, 
se encuentran distintos centros 
componiendo la Zona Mestral 
como son: Anawin y La Cañada 
(Paterna), Ave María y San José

(Benimàmet) y Foc Verd y San 
José Obrero (Burjassot).

Además, Juniors Moviment 
Diocesà dispone de un proyecto 
educativo que se realiza tenien-
do en cuenta las distintas eda-
des y grupos que tenemos. Este 
contiene una serie de activida-
des que se adaptan según las 
necesidades, edades de cada 
grupo y el tema que se quiere 
trabajar con ellos. Siempre le 
damos un enfoque desde la fe, 
aunque también trabajamos dis-

tintas realidades
que se pueden dar en esta 

sociedad, con el fin de llegar a 
formar una sociedad de jóvenes 
ricos en valores.

Puesto que este va a ser un 
año distinto debido a la Covid-19, 
todos los monitores del centro 
hemos realizado una formación 
para saber cómo actuar ante po-
sibles situaciones que están a la 
orden del día y pueden darse a lo 
largo del curso. También hemos 
realizado un plan de contingen-
cia con el fin de adaptarnos a 
dicha situación, además de es-
tablecer las siguientes medidas

preventivas:
• Antes de venir al centro se 

ha de asegurar que el menor no 
presenta síntomas.

• Se ha de asistir al lugar y 
hora indicada, tanto como a la 
hora de dejarlos como de reco-
gerlos.

• Cuando lleguen se les to-
mará la temperatura y se desin-
fectarán las manos.

• Todas las actividades se re-
alizarán al aire libre cumpliendo 
las medidas de seguridad.

Por último, queremos daros 
las gracias por seguir contando 
con nosotros y rogamos por favor 
el cumplimiento de las normas 
establecidas por el bien de los

menores y los educadores.
Juniors Som Rent.

Juniors “Som Rent” 
Curso 2020 – 2021

La penya ciclista El Cantonet 
de Godella, ha complit 33 
anys. Durant este temps ha 

col·laborat amb l’Ajuntament a 
promocionar l’ús de la bicicleta 
com a activitat lúdica i esportiva. 
En un món canviant, amb l’assot 
del calfament global per l’impac-
te de l’home sobre la terra i en 
especial de la crema de combus-
tibles sòlids, és necessari plan-
tejar-nos, com a individus, què 
podem fer per a frenar-ho. Hi ha 
dos accions individuals que aju-
daran: el reciclatge i el transport 
sostenible. 

La bicicleta és un mitjà de 
transport barat, sostenible i net. 
Per això s’està promocionant en 
moltes ciutats europees. A més, 
el transport amb bicicleta habi-
tual és excel·lent per a la salut. 
Molts estudis han demostrat que 
millora la salut física: augmen-
ta la musculatura, millora el reg 
sanguini i cuida les articulaci-
ons. Els que utilitzen la bicicleta 

tenen menys infarts i com s’en-
fortix l’esquena es prevé l’apari-
ció l’aparició d’hèrnies discals. I 
què em dius de la salut mental? 
Perquè que també millora per-
què al cervell li arriba més oxigen 
i es pensa amb més facilitat. Pa-
res: els xiquets que van al col·le 
amb bicicleta trauen millors no-
tes que els altres. I per a acabar, 
Sabies que l’ús freqüent de la 
bicicleta allibera endorfines (les 
hormones de la felicitat) ? Per 
tant, muntar amb bicicleta és un 
dels millors antidepressius natu-
rals que existixen. 

L’ús de la bicicleta reduïx la 
contaminació! I la contaminació 
mata. S’estima que quasi mig 
milió d’europeus moren cada 
any per causa de la contamina-
ció. Un d’ells pot estar prop de 
tu. 

Necessites més per a agafar la 
bici?: barata, saludable, ajuda a 
la sostenibilitat del planeta. Clar! 
Necessites eixe espentet impor-

tant per a començar. Deixa’m 
que et compte la meua experi-
ència: 

Fa 9 anys em vaig trobar una 
bici vella en el garatge, estava 
recuperant-me d’una ciàtica. Ne-
teja, greixatge i a muntar. Una te-
meritat! Des del poliesportiu de 
Godella a Kinépolis quasi m’ix el 
cor per la boca, però pensant-ho 
bé l’experiència no va ser tan ro-
ïna. L’endemà vaig tolerar millor 
l’eixida, sense pujades, clar, i així 
va ser creixent l’afició. 

Un any després ja estava amb 
els meus amics del Cantonet i a 
poc a poc la bicicleta ha arribat 
a ser quasi obsessiva. Ara la uti-
litze diàriament per a anar a tre-
ballar, a comprar... el cotxe quasi 
em sobra. 

Què m’ha aportat El Canto-
net?: Companyia, aprenentatge i 
molta diversió saludable. 

Ja saps, tingues l’edat que tin-
gues passa’t a la bici, i si ja la 
uses contacta amb El Cantonet.

Godella, la bicicleta i El Cantonet

La Asociación del Cancer en 
Godella este año y debido 
al Covid-19, no ha podido 

realizar ningún acto de los ha-
bituales: cuestación, cena a la 
fresca, gala ... etc.

Únicamente haremos loteria 
para Navidad, con el número 
99.114 que se venderá al precio 
de 3 euros la papeleta y estará 
disponible en estos comercios:

- Papelería Carlin
- Horno Els Paiportins 
- Farmacia de L ‘ Estacio 
- Herboristeria Nogal
- Alimentación Rodenas
- Droguería Celia 
- Horno Cervantes 
- Papelería Cervantes
- Pastelería Castillo,

En el Mercado Municipal:
- Frutas y Verduras Salva 
- Horno Andrea 

Agradecemos a todos el apoyo 
que dais a esta Asociación.

Loteria de la 
Junta Local 
de l’Associació 
Espanyola 
Contra el 
Càncer

Quàntes vegades no hau-
rem dit que fer música 
coral i compartir-la és una 

experiència tan gratificant que 
tots deurien probar-ho més que 
fora alguna vegada en la vida?

Al BIM de juliol publicarem un 
article que era un manifest del 
nostre desig de tornar a cantar 
i¸ alhora¸ un compromís de rein-
ventar-nos com a grup coral per 
a poder tornar a fer-ho davant de 
públic.

Hem estat 6 mesos sense gau-
dir de cantar junts… 9 mesos 
sense poder fer un concert… i¸ 
per fi¸ el 19 de setembre pugue-
rem pujar de nou a l’escenari 
del Capitolio acompanyats dels 
amics de Veus del Túria i de Can-
toria Hipponensis.

També hem tingut una nova i 
bonica experiència: cantar a l’ai-
re lliure en dos concerts a Car-
pesa i a Riba-roja.

No és fácil transmetre els sen-

timents d’una cançó tenint quasi 
tota la cara coberta¸ però ens 
esforcem i estem aprenent a que 
els nostres cosos i les nostres 
mirades parlen al públic de la 
música que oferim.

S’ha fet viral el lema #Cultura-
Segura i el Cor de la Vila¸ seguint 
totes les recomanacions sanità-
ries¸ estem fent tot el posible 
per a contribuir¸ des de la nostra 
xicoteta possició¸ a que la cul-
tura no es detinga perquè¸ tal i 
com va dir el nostre director José 
Poveda al concert del Capitolio¸ 
“continuem volent compartir mú-
sica¸ compartir cultura¸ perquè 
ens fa més lliures¸ més justos¸ 
ens convida a pensar... “.

El futur seguix sent incert 
però¸ gràcies a l’inestimable 
ajuda de l’ajuntament de Gode-
lla que sempre recolça els nos-
tres projectes¸ entre tots estem 
aconseguint que la música con-
tinue. 

Cor de la Vila: voliem 
tonar… i hem tornat!!

Per un temps, ja que la pro-
pera activitat era la par-
ticipació als Marchés de 

Noël. Aquest any, s’havia rebut 
la invitació al Marché de Noël de 
Bailly dels 28-29 de novembre. 
Vam decidir, per raons obvies, no 
participar en el mateix, i a més 
aquest esdeveniment ha sigut 
suspés per qüestions de segure-
tat i salut.

L’exposició de Chemin des Arts 
i  la Randonnée van ser anul-
lats el mes de maig passat. No 
podran organitzar-se, ja que de-
manen molta coordinació i con-
diciones òptimes per a poder ser 
realitzades. 

Non obstant,  les persones que 
havien de participar i no han po-
gut tindre la devolució dels seus 
vols,( que han quedat disponi-
bles durant 18 mesos), poden 
vindre per iniciativa personal. El 

Comité no pot organitzar actes 
d’aquesta envergadura i després 
haver d’anul.lar tot.

Quedem en contacte amb els 
membres tant del Comité de 
Godella, com el de Noisy le Roi- 
Bailly i Lanuvio.

S’han renovat els panells de 
la població, afegint Lanuvio a 
aquests. El disseny segueix sent 
de l’alumna de Koynos, que ens 
ha ofert la seua aportació gràfi-
ca.

Sense més, esperem que tots i 
totes estiguem bé, què és el més 
important amb aquests temps 
i que aviat puguem reprendre 
l’activitat. Es pot contactar amb 
els membres del Comité, ja que 
l’organització segueix l’actualitat 
sanitària de prop i la possibilitat 
de noves actuacions. 

Salut.
Comité d’Agermanament.

Comité d’Agermanament:
en Standby per la Covid-19
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¿Qué estamos haciendo? 
Parece que fue ayer y ya han 
pasado seis meses desde que 
se decretó el estado de alarma. 
En todo este tiempo el Gobierno 
de España más que afrontar la 
necesidad sanitaria, ha optado 
por la línea política, siendo más 
interesante pactar con proe-
tarras e independentistas que 
pensar en cientos de miles de 
españoles que están sufriendo 
un recorte importante en sus 
ingresos. ¿Cuál ha sido la con-
secuencia? más pobreza, más 
contagios, más restricciones. 
¿Y aquí, en Godella, qué es-
tamos haciendo? Dinero para 
fiestas minoritarias a las que no 
puede asistir el público en gene-
ral sí tenemos, pero ¿y para los 
que de verdad lo necesitan? Las 
medidas adoptadas son pocas 
e insuficientes, retrasar el pago 
de impuestos no es la solución. 
Seguimos esperando la creación 
de una línea de ayudas especí-
ficas que ayude a paliar la situ-
ación que están sufriendo nues-
tros vecinos. Desde el Partido 
Popular de Godella se propone 
bonificar al 100% todos los tribu-
tos y tasas locales de 2020 a to-
das aquellas personas que han 
sido duramente golpeadas por 
la situación provocada por el CO-
VID-19, ya sea por su situación 
de vulnerabilidad social o por ha-
ber mermado sus ingresos como 
consecuencia de la crisis sanita-
ria. Del mismo modo, desde el 
Partido Popular de Godella, 
y como medidas a tomar para 
favorecer a nuestros comer-
ciantes, empresarios y au-
tónomos, proponemos la crea-
ción de una línea de ayudas con 
las que puedan volver a arrancar 
su actividad o para costear la 
inversión realizada en medidas 
de seguridad para seguir explo-
tando sus negocios, así como 
la supresión, para el ejercicio 
2020, de todos los tributos 
que recaigan sobre ellos, ya sea 
Impuesto de Actividades Eco-
nómicas, 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. No 
menos importante es la realiza-
ción de pruebas PCR a los do-
centes que imparten clases en 
nuestro municipio y el reparto 
de mascarillas entre el alum-
nado, que no sean las familias 
las que tengan que soportar este 
gasto o, al menos, se ayude a re-
ducirlo.

EL 9 D’OCTUBRE ÉS HISTÒ-
RIA, FESTA, CULTURA I TAM-
BÉ REIVINDICACIÓ POLITICA
En la data del 9 d’Octubre els 
valencians i valencianes ce-
lebrem la nostra festa nacio-
nal. L’entrada de Jaume I a la 
ciutat de València en 1238, 
va suposar una transformació 
radical de la Balansiya aràbi-
go-bereber i islàmica, que va 
convertir-se en una gran ciutat 
comercial, de cultura cristiana, 
capital d’un Regne propi dins 
la monarquia catalano-arago-
nesa. És una data que marca, 
el naixement d’un poble, que 
va mantindre els seus Furs du-
rant 500 anys. Furs i instituci-
ons derogats amb l’arribada 
dels Borbons i que només và-
rem recuperar juntament amb 
la democràcia.
Un procés històric però també 
polític i inacabat, perquè que-
den reivindicacions pendents: 
un nou model de financiació 
autonòmic, la recuperació del 
Dret civil, llei de comarcalitza-
ció i supressió de les diputaci-
ons, llei d’igualtat lingüística, 
traspassos de noves competèn-
cies, policia autonòmica, etc...
que ens permetrien avançar en 
l’autogovern. 
El 9 d’Octubre és també un dia 
de festa i cultura. Fa anys que 
Godella ho celebra amb un con-
cert, dansà i partida de pilota. 
Tant l’alcaldessa Eva Sanchis, 
com la regidora de Cultura, 
Tatiana Prades, han volgut 
donar un impuls a la festivitat, 
amb concerts i cinema en va-
lencià, amb correfocs i tabalet i 
dolçaina, amb sopars populars 
i balls al carrer.... i és que en 
Compromís hem volgut posar 
en valor el nostre patrimoni cul-
tural, renovar-lo i acostar-lo al 
veïnat de Godella. I ho fem su-
mant sinèrgies amb les entitats 
i associacions locals per agafar 
impuls amb elles i projectar 
esta festa a nivell global. 
Per a ser universal s’ha de par-
tir d’allò que tenim més aprop. 
És per això que no hem deixat 
de donar suport als artistes lo-
cals, inclús en temps de pan-
dèmia tan difícils econòmica-
ment per als sectors culturals, 
editorials, musicals i artístics. 
Es per això que hem recuperat 
per als més menuts, jocs i tra-
dicions oblidades. És per això 
que volem realitzar el projec-
te del “balcó de l’horta” per a 
facilitar una mobilitat segura, 
alhora que gaudir d’un espai 
agrícola protegit com és l’hor-
ta i d’un espai mediambiental 
també protegit, com el jardí de 
la Devesa.

Godella debe, Godella pue-
de
Todavía inmersos en la pande-
mia de la COVID19, nos espe-
ran meses muy duros, el cami-
no hacia la modernización y la 
reconstrucción es una necesi-
dad que solo puede librarse 
desde la unidad de todos los 
que estén dispuestos a arrimar 
el hombro, y la Agrupación So-
cialista de Godella lo está; si-
empre contando con el apoyo 
de los Gobiernos de Pedro 
Sánchez y Ximo Puig.
Pedro Sánchez presentó el Plan 
Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
que ha de impulsar el creci-
miento económico en el largo 
plazo. En la actual situación 
de pandemia, es preciso imple-
mentar todavía con más urgen-
cia este plan que se sustenta 
en cuatro pilares esenciales: la 
transformación digital, la tran-
sición ecológica, la cohesión 
social y territorial y la agenda 
feminista.
La transformación digital debe 
permitir el acceso al nuevo 
universo digital en igualdad 
de condiciones. En este senti-
do, tanto la Concejalía de Edu-
cación, que se ha asegurado 
de que ningún niño carezca 
de medios para poder seguir 
conectado, como la de Promo-
ción Económica, Ocupación y 
Comercio, que está ultimando 
las ayudas a autónomos que 
tienen como uno de sus objeti-
vos la eliminación de la brecha 
digital que impide el acceso de 
los más vulnerables a esos ser-
vicios.
Nuestro legado a las generaci-
ones futuras se basará en la 
transición ecológica, el segun-
do pilar del programa elabora-
do por el Gobierno de Sánchez.  
Su objetivo es frenar el cambio 
climático que pone en riesgo 
nuestro porvenir como comu-
nidad, y desde la Concejalía de 
Medio Ambiente, con la ayuda 
de toda la corporación, se está 
trabajando para reducir las 
emisiones: energía fotovoltai-
ca, coches eléctricos, lumina-
rias led, calificación energética 
de edificios, etc.
Es necesario desarrollar la 
agenda feminista. Desde la 
Concejalía de Igualdad, como 
desde el Gobierno progresista, 
continuamos impulsando un 
cambio feminista en las menta-
lidades y en las reglas sociales 
que hagan a nuestra sociedad 
más digna y más humana a la 
vez que se beneficia del talento 
y de la energía de la mitad de la 
población.

 Y, ¿ahora qué?
Godella ha sido uno más de los 
municipios que ha sufrido la cri-
sis sanitaria provocada por la 
COVID. Nuestro municipio no ha 
estado exento de los contagios 
y, desafortunadamente, debe-
mos lamentar dos fallecimientos. 
Acompañamos a las familias en 
el sentimiento.  
La amenaza sanitaria no ha ter-
minado, no podemos hablar de 
una fecha concreta para dejar 
esta crisis atrás. Y, además debe-
mos afrontar las consecuencias 
sociales y económicas que ha de-
jado este virus. 
Vecinos y vecinas de nuestro 
municipio lo están pasando mal, 
sumidos en un ERTE sine die, 
parados cuyas empresas han 
cerrado, o autónomos cuyos ne-
gocios no han superado el estado 
de alarma y el confinamiento. Por 
desgracia, serán tiempos difíciles 
para muchos y muchas godellen-
ses. 
Por ello, desde Ciudadanos nos 
preguntamos, y ¿ahora qué?
Próximamente empezaremos 
a debatir los presupuestos mu-
nicipales del Ayuntamiento de 
Godella para el año 2021. Unos 
presupuestos que no pueden ser 
un simple copia y pega de los an-
teriores. Unos presupuestos que 
deben albergar las verdaderas 
necesidades de los y las gode-
llenses. Que deben dejar atrás 
gastos superfluos y/o con poca o 
nula ejecución para centrarse en 
lo que realmente es importante. 
Desde Ciudadanos, nuestro gru-
po municipal va a exigir al gobi-
erno local que se centre en pre-
supuestar las ayudas sociales 
suficientes para todos los vecinos 
y vecinas que, a consecuencia de 
la COVID, han perdido sus emple-
os y sus negocios; exigiremos que 
se controle cada euro para hacer 
más eficiente y eficaz la gestión 
de los servicios públicos; que-
remos que se elabore un plan, 
dotado presupuestariamente, 
para acabar con el colapso admi-
nistrativo del consistorio, especi-
almente en el departamento de 
contratación y que se regule de 
una vez la política de personal 
del Ayuntamiento, que se estabi-
licen las plantillas del personal; 
que se incremente el fondo de 
contingencia para poder respon-
der ante una nueva situación de 
colapso sanitario y que se elimine 
todo gasto innecesario que ha re-
sultado ser innecesario durante 
estos años. 
Y, ¿ahora qué? Ahora Godella

Construir per a destruir
La legalitat i les necessitats ur-

banístiques i mediambientals han 
canviat radicalment des que fa 
més de 15 anys, el PAI per a cons-
truir 450 cases a la Torreta del Pi-
rata fou aprovat. No té cap sentit 
que avui en dia, s’execute aquest 
projecte exemple de la cultura de 
la rajola, que sols cerca el lucre 
econòmic i oblida l’interés gene-
ral. A Godella, no tenim demanda 
de vivenda, tal com evidencien els 
més de 600 habitatges buits, però 
sí altres problemàtiques com les 
inundacions o el tràfic, que es veu-
rien agreujades. Per no parlar de 
la pèrdua ecològica i de sòl...

Les amenaces de demanda i 
indemnització de l’agent urbanit-
zador, propietaris i banc, unides 
a una mala gestió política-admi-
nistrativa, han convertit l’expe-
dient en un embrollament legal 
de dubtós desenllaç. Una nova 
constructora, SERMA (Bertolín), 
s’ha presentat per quedar-se amb 
el pastís sense aportar cap docu-
mentació que l’avale i que demos-
tre que ha sanejat els deutes del 
veritable agent urbanitzador. Falta 
informació. La transparència i la 
participació són drets de la ciuta-
dania que l’equip de govern està 
incomplint i per això, Unides Po-
dem-Esquerra Unida organitzàrem 
un acte explicatiu, hem demanat 
repetidament informació, pre-
sentat una moció per declarar la 
Torreta Paratge natural municipal, 
a més d’oferir la nostra posició a 
l’equip de govern: L’Ajuntament 
hauria de caducar el PAI imme-
diatament, rescindir el contracte 
amb l’agent urbanitzador perquè 
l’ha incomplit en no realitzar cap 
obra i perdre la seua solvència. Ja 
n’hi ha prou que les constructores 
reben tracte privilegiat. El futur de 
la Torreta hauria de decidir-se dins 
del nou Pla General de Godella per 
poder posar damunt la taula totes 
les opcions: protegir-ho, construir 
sota la normativa actual, edificar 
sols una zona i indemnitzar i/o do-
nar edificabilitat en altre sector... 
però  també, per permetre que la 
ciutadania siguem part d’aquesta 
decisió.

Necessitem de l’equip de go-
vern agilitat i transparència, però 
sobretot valentia política per por-
tar a terme el projecte de poble 
que realment volem deixar a les 
generacions futures, i no doble-
gar-se a pressions i amenaces.

Partits polítics


