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Mocions
Institucional
PLE DEL 29 D’OCTUBRE
Expedient 596617K: modificació de crèdits
6p/2020-crèdits extraordinaris i suplement de
crèdits. APROVADA
Favor: Compromís, PSOE
Abstenció: PP, CS, UP – EU
Expedient 597487T: modificació crèdit 7p/2020suplement crèdit per a amortitzar deute.
RETIRADA
Expedient 595937Q: moció grup Popular
Godella sobre centres d’atenció primària.
REBUTJADA
Favor: PP, CS
Contra: Compromís, PSOE, UP – EU
Expedient 592750P: moció que presenta el grup
municipal partit popular contra l’ocupació il·legal.
REBUTJADA
Favor: PP, CS
Contra: Compromís, PSOE, UP – EU
Expedient 580614J: proposta d’informe sobre
condecoració per part de la conselleria als
components policials per raó d’antiguitat i
trajectòria. APROVADA
Favor: Unanimitat
Expedient 509958A: OMA-23-2018. Bonificació
ICIO obra major, C/ Ample, 19-2n. APROVADA
Favor: Unanimitat
Expedient 556767N: OME-97-2019. Bonificació
Icio obra menor, C/ Major, 8. APROVADA
Favor: Unanimitat
Expedient 527505X: Creació d’una societat
mercantil pública per a la gestió directa de
serveis. APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, UP – EU
Contra: PP, CS
Expedient 597487t: modificació crèdit
7p/2020-suplement crèdit per a amortitzar
deute (proposta modificada per més import).
APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, UP – EU
Abstenció: PP, CS

PLÉ 22 DESEMBRE
Expedient 522175T: Compte general exercici
2019. APROVADA
Favor: Compromís, PSOE
Abstenció: PP, CS, UP – EU
Expedient 573966a: sol·licitud autorització per a
cessió i transmissió dedrets de domini temporal
sobre la residència “La Saleta”. APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, CS, UP – EU
Abstenció: PP
EXPEDIENT 554046J: ADM-2-2020. Acceptació
de la delegació de competències per part de
la Generalitat Valenciana en relació al CEIP
El Barranquet. PLA EDIFICANT (Construcció,
ampliació, adequació, reforma i equipament de
centres públics docents) APROVADA
Favor: Unanimitat

EXPEDIENT 498278D Sol·licitud de compatibilitat
sol·licitada pel funcionari David Molina Candeles
APROVADA
Favor: Unanimitat
EXPEDIENT 616870P: DIES FESTIUS ANY 2021
APROVADA
Favor: Compromís, PSOE
Contra: PP
Abstenció: CS, UP – EU
Expedient 524494P: OMA-40-2017. Bonificació
impost sobre construccions(icio), Av. Peset
Aleixandre, 28. APROVADA.
Favor: Unanimitat
EXPEDIENT 588670Y: OMA-13-2018.
Bonificació icio c/ Ramón y Cajal, 23
APROVADA. Favor: Unanimitat
Expedient 520997H: Sotmetiment informació
pública - Pla de reforma interior UE2 sector 11
APROVADA. Favor: Unanimitat
Expedient 606803H: Millora geomètrica de les
línies límit de termes municipals. APROVADA
Favor: Compromís, PSO, CS, UP – EU
Abstenció: PP
Expedient 624517K: moció del grup de govern
de l’Ajuntament de Godella per a l’adhesió de
l’Ajuntament de Godella a l’aliança de ciutats
peldesenvolupament sostenible. APROVADA
Favor: Unanimitat
Expedient 624707Z: Moció del Grup Compromís
per a la millora de la rodalia de la línia C3.
APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, CS, UP – EU
Abstenció: PP
Expedient 626519Q: Moció Declaració
institucional pel dia internacional per a
l’eliminació de la violència de gènere. APROVADA
Favor: Unanimitat
Expedient 626605K: Moció del Grup
Municipal Socialista en favor del consens en
elspressupostos. RETIRADA PEL PSOE
Expedient 626644P: Moció Grup Municipal
Partit Popular per a suprimir requisit lingüístic en
processos selectius. REBUTJADA
Favor: PP, CS
Contra: Compromís, PSOE
Abstenció: UP - EU
Expedient 667219T: Moció del Grup Municipal
Unides Podem-Esquerra Unida sobre control
de preus de lloguers abusius, garanties per a
persones arrendatàries i xicotets propietaris/as
APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, UP – EU
Contra: PP, CS
Expedient 500248P: Estimació recurs
presentat per SATINFORLINGUA i requeriment
documentació. APROVADA
Favor: Unanimitat
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Aprovat el pressupost
municipal per 2021
L’Ajuntament de Godella va aprovar el pressupost municipal per a
2021 per valor de 12.488.341,12
€, la qual cosa suposa un increment en més de 1,7 milions d’euros respecte al de l’any passat,
i que es centrarà en atendre la
ciutadania durant la pandèmia.
Els comptes municipals van ser
aprovats gràcies al suport dels
grups municipals de Compromís
i PSPV-PSOE. Ciutadans i Unides
Podem – Esquerra Unida es van
abstindre, mentre que els membres del Partit Popular van votar
en contra.
Antonio Segura, regidor d’Hisenda, va explicar durant la sessió que
va haver de realitzar-se a través de
mitjans telemàtics per a garantir
la seguretat i salut dels membres
del Consistori, que estos pressupostos estan creats per a atendre
les necessitats dels ciutadans de
Godella en un context dominat per
la pandèmia.El regidor, a més, va
recordar que l’Ajuntament no pot
desviar els objectius principals
d’este 2021 que es focalitzen en el
suport a les famílies més vulnerables, el recolzament al comerç local i els autònoms del municipi i la
lluita contra la pandèmia per a evitar que la situació empitjore i tractar de recuperar la situació prèvia
a l’explosió de la crisi sanitari.
“Hem tingut la sort que l’administració central va aprovar la suspensió de les tres regles. En este
sentit se suspenien els objectius
d’estabilitat pressupostària de
deute i, per descomptat, la regla
de la despesa, que és una benedicció. Això ens ha permés poder
desviar els objectius d’este moment que són recolzar a les famílies, el comerç i als autònoms, la
desinfecció de carrers, pal·liar els
efectes de la pandèmia i millorar
la situació”, va detallar Segura.

Així mateix, va destacar la posada en marxa de la nova Regidoria
de Turisme, l’increment important
del 10 % en el capítol d’Inversions
Reals i la cancel·lació de les taxes
de venda ambulant i de la instal·
lació de terrasses dels hostalers.
D’altra banda, també va comentar que en este 2021 es comença
a pagar “l’amortització del crèdit
que vam tindre del fons d’impuls
econòmic per a poder fer front als
crèdits que havíem demanat per a
pagar sentències fermes per motius expropiatoris”.
Respecte a l’apartat d’ingressos,
l’Ajuntament té previst ingressar
més de 1,5 milions d’euros més
que l’any passat, una important
diferència gràcies als increments
en els capítols de transferències
corrents, transferències de capital
i impostos indirectes. José María
Musoles, portaveu del Partit Popular, va explicar el vot contrari del
seu grup: “La manera d’ajudar a
les famílies, recolzar al comerç i altre, en principi és establir una càrrega fiscal el menor possible. Veig
que és un pressupost continuista i
enguany hauria de ser un pressupost d’actuació”.
Mentrestant, Amparo Brunchú,
de Ciutadans, va comentar que
des que es va iniciar la pandèmia
“vam tindre la voluntat de tendir
la mà a l’equip de govern, hem
volgut mantindre eixa mà a l’hora d’aprovar els pressupostos de
2021. Entenem que no és el moment de mirar a un altre costat”.
Finalment, Irene Ferré, de Unides Podem – EU, va comentar que
el seu grup “ha demanat sempre
que els pressupostos tingueren
especial incidència en les persones, en la salut i en el seu benestar. Així com en el medi ambient
que contribueix de manera directa
sobre este benestar”.

Primera comissió per a
la creació d'una societat
mercantil pública
L'objectiu de la creació de la
societat mercantil pública, en
paraules d'Irene Ferré, regidora
d’Unides Podem-EU, és “aconseguir una gestió més sostenible
actuant sobre el personal, l'economia i el medi ambient”.
“La societat mercantil pública
municipal té la seua raó de ser
en la necessitat de gestionar
de manera integradora i eficaç
AjuntamentGodella

@Godella

determinats serveis públics
municipals, la gestió dels quals
s'assumirà de manera gradual”,
va afegir Ferré, que va presidir la
comissió.
A esta primera reunió, van assistir com a membres, entre altres,
representants de tots els partits
polítics amb representació a l'Ajuntament de Godella, a excepció del
Grup Municipal del Partit Popular.
teleGodella

trimestre
2019
PrimerSegon
Trimestre
dede2021
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Institucional
Saluda alcaldessa

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

Arranca un nou any. Quasi sense adonar-nos hem
tancat 2020. Un any diferent, complicat i que ens ha
fet unir-nos més com a poble davant una amenaça
com està sent la pandèmia de la COVID-19 que va
aparéixer en les nostres vides allà pel mes de març.
Ara arranquem un nou any, que desitgem que no
es parega al que deixem arrere. Però perquè siga
un any diferent necessitem de l’ajuda de tota la població que forma Godella. Entre tots hem de frenar
l’avanç de la COVID-19. Ja han començat les vacunacions, però encara queda molt per fer fins que
arribe el moment en el què la crisi sanitària desaparega.
Per això, des d’estes línies, aprofite per a sol·licitar
l’ajuda de cada persona que forma la nostra socie-

tat. La responsabilitat individual i el compliment de
les normes i restriccions elaborades per les autoritats sanitàries han de ser els nostres objectius com
a poble. Des de la Corporació Municipal, continuarem treballant per a posar tot el que està al nostre
abast per a detindre, a la fi, a la COVID-19.
Finalment, vull expressar el nostre compromís per
a continuar sent una administració pròxima amb la
ciutadania, que escolta les peticions i que ofereix
respostes clares amb els recursos dels quals disposem. El suport a les persones amb més necessitats,
el recolzament al comerç local i de proximitat, la col·
laboració amb les entitats del nostre poble…
En definitiva, continuarem treballant per i per a
les veïnes i veïns de Godella

Tatiana Prades Castells

Carles Albert Duran Giner

Adolf Rodríguez Dolz

CULTURA | BIBLIOTECA
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ
INFÀNCIA I JOVENTUT
COMPROMÍS

URBANISME
TRÀNSIT

COMUNICACIÓ
MODERNITZACIÓ |TRANSPARÈNCIA
AGERMANAMENT | TURISME
COMPROMÍS

tatiana.prades@godella.es

carles.duran@godella.es

adolf.rodriguez@godella.es

COMPROMÍS

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

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

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

Teresa Bueso Marqués

Fernando Oliveros Moral

Natalia Garrido Villén

EDUCACIÓ
IGUALTAT
OCUPACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ LOCAL
PSOE

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

CONTRACTACIÓ
MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PSOE

teresa.bueso@godella.es

fernando.oliveros@godella.es

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

natalia.garrido@godella.es

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

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

PP

José María
Musoles

Antonio Segura Mármol

info@ppgodella.es

Mª. Carmen
Alonso

C's

José Luis
Martí
godella@ciudadanos-cs.org

Vicente
Estellés

UP-EU

Mª. Cristina
Sarasqueta

correo@podemgodella.info

antonio.segura@godella.es
HISENDA
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
PSOE

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

Andrés
Roig

Amparo
Brunchú

Irene
Ferré
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Agricultura
Godella rep el premi al Foment de l’Agricultura i
l’Agroecologia Municipal concedit per la FVMP

L’

Ajuntament de Godella ha
sigut guardonat en la tercera edició dels Premis al
Bon Govern, en la categoria de
Foment de l’Agricultura i l’Agroecologia Municipal, per les bones
polítiques agràries que ve desenvolupant des de fa anys. Estos
premis, impulsats per la Federació Valenciana de Municipis
i Províncies (FVMP), tenen com
a objectiu reconéixer les bones
pràctiques municipals i promoure la qualitat de les polítiques
públiques a nivell local.
L’alcaldessa i regidora d’Agricultura de Godella, Eva Sanchis,
ha sigut l’encarregada de recollir
el guardó en la gala celebrada en
el Centre Cultural El Carme, que
va estar presidida pel vicepresident del FVMP i alcalde d’Alzira,

Diego Gómez i el Director General de l’Administració Local de la
GVA, Toni Such.
L’alcaldessa ha expressat la
seua alegria i agraïment per rebre este premi, assenyalant que
és “la recompensa a 20 anys
d’esforç”. A més, Sanchis ha afegit: “El vertader premi seria que
les persones que treballen la
nostra terra i mantenen viu el
nostre paisatge de l’horta puguen viure dignament del seu
treball”.
Amb esta iniciativa, la Federació Valenciana de Municipis
i Províncies ha decidit impulsar i consolidar la gran tasca
municipalista que realitzen els
milers i milers de regidors i regidores en totes les comarques
valencianes.

>>> L’alcaldessa Eva Sanchis recull el guardó en els Premis al Bon Govern

Godella entrega un total de 20
cistelles agroecològiques a
famílies vulnerables

La Regidoria d’Agricultura recorda a la
ciutadania la importància de respectar l’Horta
durant els passejos i l’exercici físic

L’Ajuntament de Godella, en col·
laboració amb les diferents associacions i entitats locals que
treballen els projectes agroecològics, va entregar un total de 20
cistelles de productes cultivats
en l’horta del terme municipal a
famílies vulnerables.
Este projecte, que sorgeix de la
col·laboració entre les Regidories
de Serveis Socials i d’Agricultura
amb les entitats locals, pretén
que estes ajudes socials permeten a les famílies més necessitades comptar amb productes frescos de l’horta de Godella.
Les persones productores
d’Agrodinamo, L’Agret i Camí de
l’Horta són les responsables de
tots els productes que formen

La Regidoria d’Agricultura va
iniciar una campanya de conscienciació per a recordar a la
ciutadania la importància de respectar l’Horta del terme municipal durant l’activitat física o els
passejos per a facilitar el treball
de les persones agricultores.
L’àrea dirigida per Eva Sanchis
va instal·lar el mes de novembre
passat uns rètols en l’Horta per
a fomentar el respecte de les
persones que accedeixen a este
lloc, patrimoni de la localitat de

les diferents cistelles agroecològiques.
Eva Sanchis, responsable de
les àrees de Serveis Socials i
Agricultura, va explicar la importància d’estes donacions agroecològiques: “Estes cistelles, elaborades gràcies al treball de les
associacions locals, serveixen
per a oferir productes de la nostra horta a les persones que més
els necessiten”.
“Estem molt contents de poder comptar amb la col·laboració
d’Agrodinamo, L’Agret i Camí de
l’Horta per a este projecte en el
qual juntem el foment dels productes de la nostra horta amb
l’ajuda a les famílies vulnerables
de Godella”, va finalitzar Sanchis.

>>> Les cistelles agroecològiques van servir per a ajudar a famílies vulnerables
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Godella i d’altres municipis pròxims, i al treball de les persones
agricultores que, dia rere dia,
s’esforcen en els seus camps.
Els vianants i esportistes han
de recordar que és una obligació
de tots el protegir l’Horta en la
qual els vehicles agrícoles tenen
preferència pel seu treball. En
esta línia, la campanya recorda
que l’agricultura és fonamental
i imprescindible per a viure, així
com l’agroecologia que proporciona una alimentació saludable,

ocupació local i protecció del
nostre entorn.
D’altra banda, la Regidoria
d’Agricultura també posa l’accent
en totes les accions que estan
prohibides. Entre altres, és important saber que no es pot passejar
per fora dels camins i sendes, entrar als camps o agafar collites de
les hortes privades. Tampoc està
permés deixar residus de qualsevol tipus i és obligatori portar als
animals lligats i recollir els seus
excrements.

>>> Cartell instal·lat en l’Horta de Godella
trimestre
2019
PrimerSegon
Trimestre
dede2021
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Medi Ambient i Benestar Animal
Comença una campanya de
conscienciació ciutadana per a
evitar que les mascotes orinen a les
cantonades o en el mobiliari urbà
L'Ajuntament de Godella, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Benestar Animal,
ha iniciat una campanya de sensibilització per a evitar que les mascotes orinen a les
cantonades dels carrers o en el mobiliari urbà amb el lema “El pipí em destrueix”.

L’

àrea dirigida per Natalia Garrido pretén conscienciar a la
ciutadania perquè els gossos no facen les seues necessitats
en els fanals, ja que acaba sent
perjudicial per al mobiliari urbà.
S’han instal·lat diferents rètols
en el terme municipal per a fomentar que les mascotes facen
les seues necessitats en els
llocs habilitats per a això i no a
les cantonades dels comerços,

bim

Godella

cases o en el mobiliari urbà com
a fanals o bancs.
Així mateix, des de la Regidoria de Medi Ambient i Benestar
Animal es repartirà una botella
a totes les persones que censen
el seu gos a l’Ajuntament perquè
puguen netejar els residus dels
seus animals de companyia.
La regidora Natalia Garrido ha
explicat que esta campanya de
conscienciació busca “recordar

Primer Trimestre de 2021

a la població la importància que
els animals orinen en els llocs habilitats i, a més, evitar que ho facen en cantonades de les cases,
fanals o banquets dels carrers”.
“Per ara repartirem entre les
persones que censen als seus
gossos unes botelles perquè
puguen netejar l’orina dels seus
animals, però està previst fer un
repartiment més ampli en un futur”, ha agregat la regidora.
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Medi Ambient i Benestar Animal
L’equip de la Regidoria de
Medi Ambient replanta el
jardí del sector 22

L’

Ajuntament de Godella, a
través de la Regidoria de
Medi Ambient, ha replantat el jardí del sector 22 de la
població amb nombroses espècies que serviran com a pantalla
acústica i visual dels habitatges
que donen a la carretera CV-31.
Els equips municipals han dut
a terme la plantació de 100 unitats de xiprer que serviran com a

pantalla acústica i visual dels habitatges que donen a la carretera
CV-31. A més, també s’han plantat 100 unitats més de nerium
oleander que a més de complir
amb la seua comesa de pantalla
acústica també serviran com a
ornamentació.
D’altra banda, s’han plantat
100 unitats de dimorphoteca i altres 100 de plumbagos, plantes

d’ornamentació per a les zones
abancalades que donen a la part
de l’Avinguda Ramón y Cajal. En
la plaça Doctor Cabo, així mateix,
també s’han instal·lat 150 unitats
de dimorphotecas i plumbagos.
Finalment, cal ressenyar que
s’han plantat tots els escocells
buits dels carrers Santa Teresa,
Pensamiento, Vila Blanca, San
Bartolomé i Joaquín Ugarte.

Godella celebra el Dia de l’Arbre
de la Comunitat Valenciana
Amb motiu del Dia de l’Arbre de
la Comunitat Valenciana, que
es va celebrar el 31 de gener,
l’Ajuntament de Godella va
iniciar una campanya de comunicació amb la publicació
d’alguns dels arbres més emblemàtics que es troben en el
terme municipal.
La Regidoria de Medi Ambient
de Godella, dirigida per Natalia
Garrido, va crear una sèrie de
documents audiovisuals en els
quals apareixen els diferents arbres amb una interessant fitxa
amb algunes de les dades més
importants de cada espècie.
L’objectiu de la campanya va
ser conscienciar sobre la importància de les diferents espècies
que es troben en el municipi de
Godella i, a més, donar a conéixer estos arbres que formen part

del patrimoni de la localitat pel
seu gran valor ambiental.
Natalia Garrido, regidora de
Medi Ambient, va assegurar que
estos vídeos serviran “per a donar a conéixer els arbres més
emblemàtics del nostre poble”.
“A vegades no som conscients
del que tenim a escassos metres de la nostra llar i, per això,
la celebració del Dia de l’Arbre
de la Comunitat Valenciana és
una gran oportunitat per a difondre’ls”, va seguir la regidora.
“Hem de posar en valor totes
les espècies del terme municipal. Tant en el nucli urbà com en
les diferents urbanitzacions que
integren el nostre poble tenim
exemplars que, per diferents motius, mereixen un reconeixement
per part de la ciutadania”, va
agregar Garrido.

>>> Vista general del sector 22 després del replantat del jardí

>>> Així llueix el nou jardí de la zona
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>>> Els arbres més emblemàtics han sigut els protagonistes de la campanya
trimestre
2019
PrimerSegon
Trimestre
dede2021
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Cultura
“Alicia in Wonderland”
torna a fer gaudir del
teatre a la ciutadania
adulta

L

a ciutadania esperava
amb ganes el moment.
Mesos de lluita contra la
pandèmia de la COVID-19. I, a la
fi, un respir. L’obra teatral “Alicia
in Wonderland” es va convertir
en un oasi després de mesos
sense teatre per a adults.
Les ganes de la ciutadania de

gaudir de teatre per a adults es
va traduir en un gran èxit. En
una setmana es van esgotar totes les entrades per a omplir el
Teatre Capitoli de Godella, que
va reduir el seu aforament per a
garantir la seguretat de tots els
assistents.
“Alicia in Wonderland” va com-

plir amb les expectatives de tots
els amants del teatre a Godella.
Una obra, escrita per Chema
Cardeña, amb música en directe
i que va portar a una Alicia que
continua lluitant per entrar en el
mercat laboral i que se sotmet
a grans decisions per a saltar a
l’altre costat de l’espill.

Presentació dels nous
músics que s’incorporen a la
Banda del Casino Musical de
Godella
El 15 de novembre vam viure un moment especial que continua sent
apassionant per la càrrega emotiva. La presentació dels nous músics
que es van incorporar a la Banda del Musical de Godella va resultar
un moment molt especial per a tots els presents. Els clarinets María
Bimbo, Lorena Monterde, l’oboé Carlota Aliaga, la saxo alt Inés Collado i el percussionista Mario Martín van ser els protagonistes.

Godella acull a la Banda
de Rocafort per als seus
concerts
Godella sempre defensa la cultura. Procedisca d’on procedisca. I, en
esta ocasió, la Regidoria de Cultura va cedir l’espai del Teatre Capitolio a la Banda de Rocafort perquè poguera celebrar els seus concerts
en un moment d’incertesa provocat per la COVID-19. De nou, l’espai
del Teatre Capitolio va complir amb la normativa i les recomanacions
perquè els recitals de la Banda de Rocafort se celebraren amb èxit.

bim
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Cultura
“El ball de les
muses”, millor disc
de jazz en els Premis
Carles Santos

M

anolo Valls, veí de Godella,
va aconseguir el guardó al
millor disc de jazz en els
Premis Carles Santos de la Música Valenciana gràcies al seu treball “El ball
de les muses”.
Valls, que optava a dos premis en el
certamen de la música valenciana, es
va coronar finalment vencedor en la
categoria de millor disc de jazz, encara que no va poder repetir l’èxit en el
Premi del Público. El director de la Big
band del Casino Musical de Godella
va presentar el seu aclamat treball el
passat 25 de setembre en el Festival

8

Gothejazz als Jardins de Vila Eugenia.
Tatiana Prades, regidora de Cultura
de Godella, va expressar la seua satisfacció pel reconeixement a Manolo
Valls: “Estem molt feliços pel premi
aconseguit per un dels nostres veïns.
Este és un premi a un excel·lent treball
que ja vam poder gaudir en el nostre
Festival Gothejazz al setembre”.“És
un orgull que Manolo Valls siga part
del nostre poble i siga capaç de facturar treballs tan bons com El Ball de
les Muses, que ha sigut reconegut en
els Premis de la Música Valenciana”,
va agregar Prades.

trimestre
2019
PrimerSegon
Trimestre
dede2021
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ENTREVISTA A MANOLO VALLS

“El que més m’agrada
de crear és fer realitat
coses autèntiques, que
abans no existien”
Què representa per a vosté haver rebut el guardó de millor
disc de jazz en els Premis Carles Santos de la Música Valenciana?
Ja estava molt content per haver
sigut nominat i pel recolçament
tan gran que vaig tindre en les
votacions del Premi de Públic,
però en guanyar el Premi de Millor Disc de Jazz 2020, la alegría
va ser inmensa.
Ho esperava?
Pensava que era una possibilitat,
però no ho esperava.
És el reconeixement a molts
anys de treball?
No exactament, és el reconeixement al nostre grup, Manolo
Valls Quintet i al nostre disc, “El
ball de les muses”. Evidentment,
el disc no existiria (o seria molt
distint) sense anys de treball i
preparació darrere, tant meus
com com dels meus companys.
Fa uns mesos va estrenar el seu
nou disc en el Festival Gothejazz, què va significar per a vosté
estar davant la seua gent?
Primer que res, agraïment a
l’Ajuntament de Godella, en especial a la Regidoria de Cultura,
per haver confiat i recolçat el
meu projecte. Després, sempre
és un plaer tocar per a la gent del
teu poble, els teus amics, familia
i coneguts. Pense que pots arribar a emocionar-te i transmetre
més encara coneixent al receptor de la teua música, en especial si existixen aquestos vincles
afectius tan forts.
Com creu que l’ajudarà este
guardó en la seua carrera per
festivals i actuacions?
Crec que serà més fàcil tindre
feina. Això m’alegra però també
bim
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em decepciona una miqueta:
el disc és igual de bó o de roïn
que abans de rebre el premi,
però ara, alguns llocs on ja l’havia enviat feia temps buscant
feina, de sobte s’interesen pel
grup. Hi ha massa “titulitis” i
“premitis”, i el que hi ha que fer
es contractar i donar feina als
grups i projectes que tinguen
qualitat, independentment de
si han sigut més o menys guardonats.
Què és el que més li agrada de
crear música jazz?
Que et pots fer milionari fàcilment i sense esforç! És broma,
clar. Jo no cree música perque
m’agrade, més be és una necessitat que tinc. De xicotet sempre
estava dibuixant i volia ser dibuixant de còmics, fins que amb 15
anys ho vaig deixar per la idea
de ser músic professional. També m’agrada escriure cosetes.
Necessite fer coses creatives.
Crec que el que més m’agrada
de crear és fer realitat coses autèntiques, que abans no existien,
i buscar que tinguen algun tipus
de bellesa.
Podrem tornar a veure-li a Godella amb el seu disc?
No ho sé, això no depén de mi. Si
algú s’interessa en que actuem,
buscarem la manera de fer-ho.
Ja actuarem al Gothejazz, al setembre de 2020, però lamentablement, pel tema de la limitació
d’aforament, hi hagué gent que
es quedà sense entrada i no pogué assitir a l’actuació.
Quins són els seus plans de
futur?
Imagine que et refereixes al
tema musical, no al tema de fer
esport, menjar més sa, maleir
menys, etc. Bé, a curt termini
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vull continuar amb la promoció
del nostre disc i intentar fer totes
les actuacions possibles al 2021
i al 2022. Després no ho sé. Si
les “muses” ballen de nou, sentir-les amb atenció a veure què
diuen, i, si ho trobe interessant,
intentar fer-ho realitat amb un
nou projecte. Per altra banda,
continuar al capdavant de la Big
Band Casino Musical de Godella fent bona música per a tots.
Espere que la situació sanitaria
millore prompte per a poder ferho com cal.
La música eixirà reforçada de
l’actual crisi sanitària?
No crec que ixca reforçada per
a res. Les condicions laborals
del sector musical ja estaven en
general molt malament abans
de la crisi sanitaria, i ara, pitjor
encara. Crec que en general no
s’ha actuat massa bé ni s’ha recolçat prou la cultura. No li veig
el sentit al fet d’haver suspés
quasi tots els festivals de música a l’estiu: amb aforament reduït, mascareta si cal, distància
de seguretat i control, crec que
la majoria se podrien haver fet
sense cap problema.
Com vaig dir al discurs dels Premis Carles Santos, tots aquells
que tenen la capacitat de programar música i cultura, tenen una
doble resposabilitat avui en dia:
primer, la responsabilitat de cuidar la salut de les persones amb
totes les mesures de seguritat
necessaries, i després, ciudar la
salut de la cultura, per a no deixar-la morir. Hi ha que programar
amb resposabilitat i prudència,
però amb valentia. Crec que en
este sentit, el nostre poble ha
estat un bon exemple i per aixó
hi ha que donar la enhorabona
als tots els responsables de que
haja hagut Cultura Segura.
9

Cultura
“El Nadal Familiar”, un èxit amb multitud
d’esdeveniments per a tots els públics

L

a localitat de Godella ha
viscut un Nadal replet
d'esdeveniments i activitats per a tots els públics. Joves,
xiquets i xiquetes o adults. Tota
la ciutadania va gaudir d'unes
setmanes en les quals l'esperit
nadalenc va inundar la localitat
de l'Horta Nord gràcies a la programació “El Nadal Familiar”,
promoguda per l'Ajuntament.
Les activitats van començar el
19 de desembre amb l'especta-

cle “La Bella i la Bèstia”, orientada al públic infantil. El Teatre
Capitolio a partir de les 18 hores
va viure la representació d'este
clàssic. Mentrestant, un dia més
tard, va ser el torn de l'Orquestra
Casino Musical també en el Teatre Capitolio.
Una setmana més tard van
arribar noves activitats per a les
xiquetes i xiquets de Godella. De
nou, el Teatre Capitolio va acollir els espectacles “La Colla en

Ruta”, el 27 de desembre, i “La
rateta titelles”, el 28 de desembre.
Finalment, ja en any nou, les
activitats es van orientar a celebrar l'arribada dels Reis d'Orient.
El concert de PopCorns, el 2 de
gener, en l'Ermita Salvador va
ser la primera activitat planificada per a l'any 2021.
Finalment, Villa Teresita va reunir les persones més xicotetes
de la casa perquè entregaren les

cartes als Reis Mags d'Orient. Va
ser el 3 de gener.
Com a conseqüència de la
pandèmia provocada per la COVID-19, totes les activitats programades es van fer pensant en
la seguretat dels assistents.
Tatiana Prades, regidora de Cultura de Godella, va explicar la importància d'esta programació: “El
Nadal Familiar va ser una aposta
per activitats en les quals tota la
família gaudira. Vam buscar uns

espectacles que feren passar una
bona estona”.
“Malgrat tot el que estem vivint
amb la crisi sanitària de la COVID-19 la nostra intenció va ser fer
arribar l'esperit nadalenc a totes
les llars del nostre poble. Vam fer
un esforç per a adaptar totes les
activitats als protocols que ens
van dictar les autoritats sanitàries
perquè, com sempre, foren activitats segures per a totes les persones que van assistir”, va agregar.

>>> Ajuntament de Godella
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Godella tindrà un espai permanent
d’exposicions en l’entorn digital
L’Ajuntament de Godella, a través de la Regidoria de Cultura, ha presentat un nou espai
(www.villaeugenia.godella.es)
permanent d’exposicions en
l’entorn digital perquè totes les
mostres que passen pel Centre
d’Art Villa Eugenia també es
puguen gaudir a través de les
noves tecnologies.
Durant els primers mesos de
la pandèmia provocada per la
COVID-19, l’espai d’exposició

de Vila Eugenia va haver de
mantindre’s tancat pels protocols i normes de seguretat que
van aconsellar les autoritats
sanitàries. Davant tal situació,
l’àrea de Cultura de Godella va
reaccionar per a fer front a este
problema que ha provocat que
nombroses exposicions previstes per als mesos de març a
juny no pogueren exhibir-se físicament en Villa Eugenia.
Amb l’aparició del nou por-

tal web de Villa Eugenia, els
usuaris podran consultar les
exposicions programades sense limitacions geogràfiques ni
espacials. De fet, els artistes
comptaran amb un espai infinit
per a mostrar les seues obres
de manera permanent sense
aferrar-se a dates i horaris.
Tatiana Prades, regidora de
Cultura de Godella, ha presentat esta nova iniciativa virtual
durant la inauguració de l’ex-

posició Espai Propi en Villa Eugenia, que va comptar amb la
presència i participació de l’alcaldessa Eva Sanchis i Josep
Ferriol, comissari de la mostra.
Prades ha indicat que esta
iniciativa virtual serà fonamental per a la promoció de
la cultura a Godella: “Este nou
espai permanent d’exposicions
en l’entorn digital suposarà un
gran impuls per al sector cultural del nostre poble, a més

d’una eina imprescindible per
als nostres artistes locals”.
“La COVID-19 ha propiciat
nombrosos canvis en el món.
La creació de www.villaeugenia.godella.es és la nostra
resposta a un problema que
va afectar greument la cultura
de Godella. Esta web es convertirà en una oportunitat per
a tots els amants de la cultura
del nostre municipi”, ha agregat Prades.

Nova web per a la retirada de les entrades i
invitacions per als actes culturals municipals
L’Ajuntament de Godella ha
llançat la nova web www.taquillagodella.es perquè la ciutadania retire de manera virtual les entrades i invitacions
dels diferents esdeveniments
culturals que es desenvolupen
en el municipi.
Este nou portal permet a
la ciutadania adquirir amb
els seus dispositius mòbils,
tauletes o ordinadors les entrades sense haver d’acudir a
les oficines físiques.
Davant la situació epidemio-
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lògica actual, l’àrea de Cultura
de Godella, dirigida per Tatiana Prades, ha posat en marxa
esta innovadora web que evitarà el contacte físic durant
la pandèmia provocada per la
COVID-19.
Les persones que no tinguen accés als dispositius mòbils, podran acudir a Xicranda
per a seguir amb el procés
com fins ara es realitzava.
A més, la web www.taquillagodella.es servirà perquè,
després de la pandèmia, les
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persones de Godella tinguen
accés a una plataforma virtual
en la qual retirar les entrades
als esdeveniments i espectacles culturals municipals.
D’esta forma, no serà necessari que la ciutadania acudisca a Xicranda a recollir les invitacions.
Tatiana Prades, regidora de
Cultural de Godella, ha explicat que la nova web és “una
eina molt valuosa perquè permet agilitar la retirada d’entrades d’una forma telemàtica”.

“La pandèmia ha fet que
esta plataforma virtual siga
una realitat en un temps
rècord per a ajudar a la
contenció del virus. Amb la
web fem que la gent no haja
de concentrar-se en les instal·lacions municipals per
a recollir les entrades i
només haja d’accedir a la
plataforma, seleccionar la
seua entrada i ensenyar-la
el dia de la celebració de
l’esdeveniment”, ha agregat la regidora.
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Educació
La Conselleria invertirà més
d’un milió i mig d’euros en el
CEIP El Barranquet
L’Ajuntament, a través del Pla
Edificant, construirà un nou edifici
i rehabilitarà l’existent

UN SOMNI FET REALITAT
La comunitat educativa del CEIP El Barranquet està d'enhorabona, després de poc més de 2 anys l'alumnat del
col·le gaudirà d'un pati més natural, creatiu, inclusiu i coeducatiu, un lloc que convida al joc i a l'aprenentatge des
de la igualtat i la diversitat.
Al juliol de 2018 el Consell Escolar del centre a proposta de l’AFA va donar el vistiplau a l'elaboració mitjançant
un procés participatiu d'un document que definira com
era el pati que volia i mereixia l'alumnat.
Per a aquesta tasca es va comptar amb el treball de
l'empresa Cercle, que mitjançant l'observació i dinàmiques de treball tant grupal com individual va assenyalar, tenint en compte la visió de l'alumnat, les famílies i
el professorat, les actuacions que s'han desenvolupat
els últims anys.
Partíem d'un pati clàssic on la protagonista era la
pista esportiva i tot girava entorn ella, sense més elements d'entreteniment que uns bancs, uns pocs arbres i un espai prou reduït.
Una prioritat va ser la renaturalització del pati, per a
això i gràcies als pressupostos participatius i la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient es van introduir
16 arbres caducifolis d'espècies autòctones. Aquesta
actuació ens ajudà a generar les ombres naturals que
tant agraeix l'alumnat. També es van introduir 120 arbustos mediterranis i multitud de plantes aromàtiques.
L'any 2019 ens va deixar una gran actuació al pati
d'infantil, es van aprofitar els pressupostos participa

tius per a reordenar els elements existents al pati i que
fins a aquell moment estaven dispersos i amb el sòl protector deteriorat pel pas del temps.
Amb açò es va alliberar espai per a altres usos i es
va aconseguir que el pati complira amb els requisits
de seguretat necessaris.
Però sens dubte el gran canvi ha arribat aquest any
2020, amb un gran esforç i una forta inversió tant de
l’AFA, de la Conselleria d'Educació, de l'Ajuntament de
Godella i del propi col·legi. S'ha dotat al pati del centre
de diverses aules d'exterior, nou mobiliari, diverses zones de psicomotricitat, dos rocòdroms, nova vegetació i
nous elements que afavoriran la inclusió i la coeducació
de l'alumnat.
També hem transformat el nostre hort escolar perquè
siga plenament inclusiu i puga ser utilitzat per totes les
persones independentment de les seues necessitats.
Per fi, el somni de tota la comunitat educativa comença a fer-se realitat, un somni en el qual s'han vist
immerses un gran nombre de persones i que ha suposat
nombroses i llargues jornades de treball en les quals les
famílies hem treballat molt dur perquè les nostres filles i
fills no sols gaudisquen d'un pati fabulós sinó que aprenguen a valorar que tot esforç té la seu recompensa.
Tot això no hauria sigut possible si el professorat,
les famílies, les diferents administracions i, sobretot,
l'alumnat, no haguérem compartit totes les nostres
esperances i esforços per veure realitzat aquest meravellós somni. -- Artículo AFA CEIP EL BARRANQUET

UN PRIMER TRIMESTRE DE CURS DIFERENT
Amb l’arribada de setembre, tots i totes els membres del
CEIP EL BARRANQUET teníem clar que volíem tornar a
l’escola. D’una manera precipitada abandonàrem les
nostres aules al mes de març i amb molt d’esforç havíem
acabat el curs des de casa.
Ara, amb més informació del virus però encara
amb molts dubtes, ens deien que els centres escolars podien ser llocs segurs i havíem de preparar-se
per aconseguir-ho.
La nostra escola, com molts de vosaltres sabeu, és
una escola molt menuda, pel que començàrem a treballar en juny per poder organitzar els nostres alumnes,
per a que el dia a dia fóra el més normalitzat possible.
Ens quedàrem sense aula multiusos, ja que allí havia d’anar un aula molt nombrosa, era l’únic espai que
donava per metres per poder ubicar al grup. Açò va
fer necessari la instal·lació de wifi, projector i pissarra
digital a aquesta aula. Demanàrem ajuda a l’Ajuntament, qui ens va pintar l’aula i va canviar les llums per
a tindre una millor il·luminació.
Un altre grup nombrós d’infantil l’haguérem de desdoblar (convertir en dos grups) perquè es passaven de
la ràtio. Així que també ens quedàrem sense aula de
música perquè era l’única aula que ens quedava al pis
de baix, on tenim els banys adaptats al seu tamany.
Una vegada organitzats els grups, havíem de pensar què faríem amb el menjador. Normalment teníem
tres torns, amb el menjador a màxima capacitat. Ara ni
podien estar tots junts, ni el menjador ens donava per
posar dos grups diferents a la vegada. Açò, junt a que
no contem amb ascensor ni muntacàrregues al centre, ens va obligar a demanar ajuda. Com Conselleria
no ens donà solució, recorreguérem a l’Ajuntament,
qui ens va dotar d’un menjador exterior, que situàrem
al nostre pati, on poden dinar els alumnes de primer
i segon en dos torns. Gràcies a ell no hem necessitat
baremar ni haver de dir a comensals que no podien
quedar-se.
Seguim amb el pati que, com tot al Barranquet, és
“xicotet però amb qualitat”. No cabíem tots els grups

a la vegada guardant distàncies, així que establírem
també les zones de pati i diferents torns.
Bé, ja quasi podíem començar el curs, però ens
faltava una cosa més, molt important a la nostra escola: les extraescolars. L’AFA sempre s’ha encarregat
d’organitzar i dinamitzar extraescolars a l’hora de migdia. Aquest any no podria fer-se, perquè al menjador
s’utilitzen aules per dinar o per fer activitats quan no
es pot estar al pati. Així que les passàrem a la vesprada, a l’igual que el bàsquet de l’Ajuntament. Sempre
buscant respectar i complir les mesures de seguretat
marcades per Sanitat.
Amb tot açò organitzarem l’inici de curs amb molta col·laboració també de les famílies. Ara acabem el
primer trimestre i la valoració que fem és positiva. La
realitat és la que tenim, i sí, prioritzem la rentada de
mans, fer tot per torns i de manera molt organitzada
per no ajuntar-nos amb alumnes de grups diferents...
però pensem que hem pogut gaudir de la vida en grup,
compartint les nostres experiències, vivències i sentiments. Hem recordat conviure a la nostra escola molt
ràpid, on ens passen tantes coses bones, alguna no
tan bona, però totes elles, al cap i a la fi, ens ajudaran
a desenvolupar-nos com a persones.
Així hem pogut gaudir, a banda del dia a dia, de la gran
majoria d’activitats que tant ens agraden: animacions
lectores, dins del nostre projecte de foment lector , El dia
de les llengües, la Festa de la Tardor i Halloween, Un dia
de circ i La festa de l’hivern. Totes elles les hem adaptat
a la situació, però en cap moment mestres, alumnesi famílies hem minvat les nostres ganes, entusiasme i dedicació. També hem inclòs altres coses necessàries com
l’ús de les tabletes per accedir a les plataformes digitals
de comunicació i treball a l’escola.
Junt a tot açò, aprofitem les festes de Nadal per finalitzar la reestructuració completa del nostre pati i del
nostre hort escolar, ja que ens queden dos trimestres
per davant i volem continuar descobrint i experimentant en la nostra escola.
Gràcies a tots i totes els que ho heu fet possible.
- Artículo del CEIP EL BARRANQUET:

>>> El programa Edificant permetrà la renovació del centre escolar

L’

Ajuntament, a través del
Pla Edificant, construirà
un nou edifici i rehabilitarà
l’existent
La Conselleria d’Educació invertirà un total d’1.647.820,56
euros en el CEIP El Barranquet
per a la rehabilitació integral de
l’edifici existent i la construcció
d’un nou en el què se situarà el
gimnàs, el menjador, la cuina i
noves aules.
Este projecte, que es desenvoluparà durant els pròxims tres
anys, estarà subvencionat gràcies al Programa Edificant, el pla
creat per la Generalitat Valenciana per a la construcció, reforma
i millora dels centres educatius
de la Comunitat Valenciana.
Durant l’any 2021, es destinarà un total de 57.452,55
euros en la realització del projecte d’edificació, mentre que
en els dos anys següents es
destinaran 1.351.812,81 euros
i 238.555,20 euros, respectivament, per a les actuacions
directes de la construcció i rehabilitació.
D’altra banda, s’ha creat una
comissió tècnica que servisca
com a punt de trobada entre la
comunitat educativa i l’Ajuntament de Godella, que permetrà
agilitar les gestions relatives al
Programa Edificant. La comissió està creada per dos professors, dos representants de les
famílies, l’arquitecte municipal,
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un tècnic d’urbanisme i els regidors d’Urbanisme, Obres i
Educació.
Teresa Bueso, regidora d’Educació de Godella, ha explicat en
l’última sessió del ple municipal
que ja comença el procés definitiu per a comptar amb el centre
escolar que necessita el municipi.
De fet, els grups municipals
de Compromís, PSOE, Partit
Popular, Ciutadans i Unides Podem-Esquerra Unida van votar
a favor de la proposta d’acord
de l’acceptació de la delegació
de competències per part de la
Generalitat en relació al CEIP El
Barranquet.
“Finalment estem en el procés
final per a acabar tenint CEIP El
Barranquet que necessita i vol
Godella. El fet de ja disposar de
la proposta de resolució de la delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament i que l’import
concedit siga de més d’un milió i
mig d’euros ens fa ser molt optimistes de cara al futur”, ha explicat la regidora.
“Es farà una important inversió gràcies al Programa Edificant
que ens permetrà tindre un centre escolar concorde a les necessitats de Godella. Rehabilitarem
l’edifici actual del CEIP El Barranquet i construirem un nou per a
comptar amb les millors condicions per als nostres escolars”, ha
agregat Bueso.
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Promoció del Valencià
Godella comença el dia amb
“Bon dia” per a fomentar la
normalització del valencià
entre les xiquetes i xiquets

L’

Ajuntament de Godella, a
través de la regidoria de
Promoció del Valencià,
ha llançat una iniciativa nova
per a fomentar la normalització
del valencià entre les xiquetes
i xiquets del municipi. L’àrea
dirigida per Tatiana Prades va
entregar unes bosses a tots els
xicotets que van assistir als últims espectacles infantils amb
utensilis que usaran en el seu
dia a dia amb el missatge “Bon
dia”.
Els xicotets i xicotetes van
rebre una bossa i una tassa
amb la llegenda “Bon dia” i
unes receptes saludables que
poden cuinar en les seues prò-

pies llars amb ingredients d’ús
quotidià. L’objectiu és que les
xiquetes i xiquets comencen a
usar el valencià en les tasques
més senzilles com en començar
la jornada amb un “Bon dia”, ja
siga a l’hora del desdejuni amb
els seus familiars o quan arriben a les aules amb els seus
companys.
Tatiana Prades, regidora de
Promoció del Valencià, ha explicat la intenció d’esta campanya
de normalització de l’idioma valencià: “Volem que en les tasques més quotidianes usen el
valencià perquè, a poc a poc,
vagen incorporant-lo als seus
dies amb total naturalitat”.

Joventut i infància
Gran acollida del curs de
monitors de temps lliure

Més d’una vintena de xiquetes
i xiquets de Godella gaudeixen
de l’Escola de Nadal

U

n total de 24 xiquetes i
xiquets de Godella van
gaudir de l’Escola de
Nadal, que organitza l’Ajuntament a través de la Regidoria d’Infància i Joventut
que dirigeix Tatiana Prades.
L’Escola de Nadal, com no podia ser d’una altra forma, es
va celebrar respectant les normes imposades per les autori-

bim
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tats sanitàries per a garantir la
salut tant dels assistents com
de les persones que es troben en contacte amb ells. Per
això, els grups no van excedir
en cap cas de les 6 persones.
Les persones assistents van
realitzar manualitats, decoracions nadalenques, tallers de
música i visites a béns turístics
de Godella
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Festes
Les xiquetes i xiquets
viuen l’emoció de la
vespra de Reis des de
les seues llars

L

es xiquetes i xiquets de
Godella van rebre durant
la vesprada del 5 de gener la visita d’un trenet amb tots
els regals que els Reis d’Orient
van repartir, hores més tard, per
les llars en una jornada que, malgrat la crisi sanitària, va continuar sent especial.
La il·lusió, els somriures, els
nervis… Tantes emocions que
van tornar a viure els més xicotets de Godella, encara que en
esta ocasió ho van fer des de les
seues cases, sense eixir al carrer
a veure l’arribada dels Reis d’Ori-

ent en la tradicional cavalcada,
que es va cancel·lar per la situació epidemiològica i sanitària.La
regidoria de Festes, dirigida per
Eva Sanchis, va organitzar una
activitat en la qual les xiquetes
i xiquets van rebre la visita d’un
trenet replet de regals. Tots els
barris del municipi van rebre
esta emocionant caravana.
L’alcaldessa Eva Sanchis va
recordar que durant este any
tan dur, els xiquets van tindre un
comportament exemplar complint amb totes les recomanacions.

“Els xiquets mereixien viure
la il·lusió d’un dia tan especial
després d’haver sigut un exemple per a la resta de la societat durant els últims mesos en
què la pandèmia ha sigut la
gran protagonista”, ha explicat
Sanchis.
“Organitzem una jornada en la
qual la il·lusió va recórrer els carrers de Godella. La xicalla només
va haver d’eixir a les seues finestres i balcons per a veure com els
regals, carregats en el trenet, ja
estaven preparats per a ser repartits en la nit de Reis”, va agregar.

Els Reis d’Orient reben la il·lusió i les cartes dels més xicotets
Les xiquetes i xiquets de Godella
van gaudir amb un dels moments
més especials de la programació
nadalenca: l’entrega de les cartes
als Reis d’Orient.
Malgrat la crisi sanitària, la xicalla va acudir a la cita per a fer arribar les seues cartes als Reis d’Orient. Com sempre, els més xicotets
van complir escrupolosament
amb les mesures establides per
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a continuar lluitant contra la*COVID-19 i garantir la seguretat dels
assistents.
Com ja és habitual, la comparsa els Cavallers Templaris de
Godella i els representants de
l’Ajuntament van rebre als Reis
d’Orient abans del començament
de l’esdeveniment en el qual van
rebre els desitjos de les xiquetes i
xiquets del municipi.
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PopCorns plena de
música i bon ambient
la plaça de l’Ermita

bim
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El grup PopCorns va omplir de
música i bon ambient la plaça
de l’Ermita el passat 2 de gener
perquè els més xicotets de la localitat commemoraren l’arribada
del nou any 2021.
Malgrat el fred que va fer durant eixes jornades, les xiquetes
i xiquets de Godella van ballar,
cantar i, el més important, es

van divertir al ritme de la banda
PopCorns i dels acords de les
cançons més populars del seu
repertori.
A més, les persones que van
acudir al concert també van
poder entregar les cartes a Les
Seues Majestats d’Orient, que
també van viure en directe el
concert.
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Godella
aposta pel seu
comerç durant
el Nadal
Les veïnes i veïns es bolquen amb
els establiments del municipi per
a la compra de regals

M

esos
d’incertesa,
dubtes i preguntes.
La pandèmia provocada per la COVID-19 ha canviat el món. I, com no podia ser
d’una altra forma, també ha
modificat la manera de viure
del nostre poble, Godella.
El comerç de proximitat ha
viscut mesos molt complicats
en els quals ha hagut de reinventar-se, en molts casos, per
a continuar obrint la persiana
cada dia amb la millor del seu
somriure.
Les ganes de seguir al costat de la ciutadania ha sigut el
gran reforç dels comerciants
que han hagut de fer front a
una pandèmia, que ha provocat
canvis en els hàbits, costums i
experiències dels consumidors.
Però els comerços de Godella
han fet un esforç per a adaptar-se a les noves circumstàncies i eixir reforçats. Veure un
problema com una oportunitat
per a renovar-se. Eixa ha sigut
una de les claus.
Durant les festes nadalenques, les veïnes i veïns de la
nostra localitat s’han bolcat
amb els nostres establiments,
eixos que en els moments més
durs del confinament van seguir al seu costat. I la nostra
ciutadania ha sigut agraïda i ha
retornat amb agraïment i compres tot el treball que van realitzar durant l’any passat.
Així, la ciutadania ha apostat
pel comerç de proximitat. El de
barri. El que tenim baix de casa.
El que tracta a cada client amb
afecte i proximitat. Perquè el comerç local mai morirà.
Així mateix, l’Ajuntament de
16

Godella ha fet una aposta decidida amb una campanya de
comunicació en la qual es fomentava la compra en els establiments del municipi. No és
necessari eixir del municipi per
a adquirir els regals nadalencs.
Però tampoc per a comprar
qualsevol necessitat del dia a
dia.
Teresa Bueso, regidora de Comerç de Godella, ha destacat
la importància del comerç local per al desenvolupament del
municipi: “El comerç local és
part de la nostra identitat com
a poble. Els nostres establiments, el seu tracte, les seues
peculiaritats són fonamentals
en el dia a dia de les nostres
veïnes i veïns”.
“Per això, des de l’Ajuntament
hem fet una aposta per cuidar
d’ells. Volem que, malgrat la
crisi sanitària, el comerç de
proximitat isca reforçat amb el
foment de la compra als nostres carrers”, ha afegit Bueso.
Finalment, la regidora ha explicat que són conscients de
l’esforç que han realitzat els
comerços i també del que queda per fer durant els pròxims
mesos.
“Sabem que la crisi encara
no ha acabat. Per este motiu,
hem creat una campanya per a
fomentar les compres nadalenques en els nostres comerços.
Però continuarem treballant
per a ajudar a que la COVID-19
no llastre el potencial dels nostres establiments en els pròxims mesos. Així, destinarem
un total de 100.000 euros en
2021 per a ajudar al nostre comerç”.
trimestre
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ENTREVISTA A LLUÍS VICENT FERRANDO
“DeKategoria ha sigut la millor loteria
que m’ha pogut eixir”
Quin és el secret dels 25
anys de DeKategoria?
No hi ha secret. Només la
confiança de la clientela, de la
gent del poble. El seu suport
és la millor recompensa que
he tingut i tinc. He viscut moltes alegries, he complit moltes il·lusions i, per desgràcia,
alguna pena que una altra.
Però sempre anem cap avant.
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Com decideix emprendre
esta aventura?
Tènia 21 anys, estava estudiant i no volia demanar diners
als meus pares per a les meues despeses. Vaig buscar una
alternativa i ho vaig comentar
amb els meus germans per a
muntar este negoci. Els meus
pares són llauradors, tenim
contactes, terres… i vam anar
creixent a poc a poc.

Com ha fet perquè durant
tants anys seguisca evolucionant el negoci?
Portar un bon gènere. Eixa
és la clau. El secret és que
la gent quan es menge una
poma, una pinya tinga el sabor que deu. El fonamental
és que corresponga el que
pagues amb el que consumeixes.
S’ha anat adaptant a les
noves tecnologies amb el
pas del temps… Explique’ns
l’evolució.
Creem una pàgina web senzilla l’any 96, que deixem un
poquet en l’oblit. Però, a partir d’este any passat, hem
decidit posar-la en marxa gràcies a l’ajuda del meu amic
Marcelo, si no fora per ell no
m’haguera aventurat a créixer més.

Ha valgut la pena?
Per a mi ha sigut la millor loteria que m’ha pogut eixir. Ni
els diners ni res pot igualar la
il·lusió i el tracte amb la gent
que he tingut ací.

Estem vivint una pandèmia
que ens està fent passar moments molt complicats. Ha
notat el suport del poble?
La gent no m’ha fallat en
cap moment. La gent venia,

comprava i confiava en mi.
Realment la gent ha confiat en mi durant els mesos
més complicats i això ha fet
que, fins i tot, alguns mesos
no poguera respondre a
tants encàrrecs. Els hem
portat els encàrrecs on fera
falta. I, la veritat, estic molt
content per l’esforç i el resultat.
S’esperava el reconeixement
de l’Ajuntament als seus 25
anys de treball?
Ha sigut una sorpresa que no
m’esperava. És una alegria
molt gran perquè 25 anys són
molts anys al peu del canó.
Ha valgut la pena i el reconeixement m’ha sorprés.
Què espera del futur?
Com sempre dic, a mi els
diners no em canvia. El que
voldria és créixer i oferir treball a la gent. Expandir-me i
continuar en la mateixa línia.
El que tinc molt clar és que no
canviaré la meua manera de
ser. Continuarem avant!
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Festes
Javier Flores, Lucía Mayordomo y María
Benavent, guanyadors del Concurs Infantil de
Postals Nadalenques de la Junta Local Fallera

J

avier Flores, Lucía Mayordomo y María Benavent
van resultar els guanyadors del Concurs de Postals
Nadalenques de la Junta Local
Fallera de Godella, que es va
celebrar de manera virtual per la
impossibilitat de fer-ho presencial per a garantir la salut de tots
els participants davant la pandèmia provocada per la COVID-19.
Les targetes nadalenques de
Javier Flores, de 0 a 6 anys, Lucía
Mayordomo, de 7 a 9 anys, i María Benavent, de més de 10 anys,
van ser les seleccionades pel jurat que va estar format per l’alcaldessa Eva Sanchis i les regidores
Teresa Bueso i Tatiana Prades.
En esta ocasió, de manera extraordinària, els xiquets i xiquetes
de Godella van dibuixar i van pintar les seues felicitacions nadalenques des de les seues llars mentre que el jurat els saludava d’un
en un a través d’una videocridada.
A la finalització del temps estipulat per a la creació de les
targetes, el jurat, de nou, es
va posar en contacte amb les
persones participants per a donar-los el veredicte final d’un
certamen en el qual van participar més de 40 xiquetes i xiquets
de la localitat de Godella.
Una ajudant del Pare Noel,
després del veredicte, va acudir
a les llars dels tres guanyadors
per a entregar-los el seu regal
com recompensa a l’excel·lent
treball realitzat.

>>> Guanyadora postals nadalenquesGodella

>>> Guanyador postals nadalenques Javier Flores

>>> Veredicte del jurat concurs postals nadalenques

Godella regala llibres a la xicalla per a
fomentar la lectura i premiar el seu bon
comportament durant la pandèmia
L'Ajuntament de Godella, a través de la Regidoria de Festes, va
regalar llibres de l'escriptor local
Carles Cano a les xiquetes i xiquets de la localitat per a fomentar la lectura en valencià durant
les passades festes nadalenques. Els llibres van ser acompanyats d'una carta de l'autor que
viu en la nostra localitat.
18

L'objectiu de la Corporació va
ser que els escolars gaudiren
de la passió de llegir en el seu
temps lliure i tingueren una compensació per la cancel·lació de la
cavalcada de Reis i de tantes altres festes que no s'han celebrat
per culpa de la COVID-19.
Eva Sanchis, alcaldessa de Godella, va indicar que esta iniciativa

va servir per a “acostar la lectura
i la cultura a totes les xiquetes i xiquets del poble durant les seues
vacances nadalenques”.
“Volem fomentar la lectura en
la nostra localitat i regalar un llibre als nostres veïns més joves
va servir perquè la cultura arribara a totes les llars”, va afegir
Sanchis
trimestre
2019
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Esports
El poble Godellenc lamenta profundament
la mort de Miki Vukovic, ex entrenador de
l’històric Dorna Godella

E

l poble de Godella plora la defunció de Miki
Vukovic, ex entrenador
de l’històric Dorna Godella, que
va morir recentment als 76 anys
d’edat després de patir una recaiguda de la malaltia que patia.
L’Ajuntament de Godella desitja
mostrar les seues condolences a
la família i amics d’este tècnic
que va catapultar al Dorna Godella al més alt del bàsquet femení
internacional.
Vukovic, durant la seua estada
de cinc anys en la banqueta del
Dorna Godella, va guanyar la Lliga Femenina de Bàsquet en els
anys 1991, 1992, 1993, 1994,
1995 i 1996; la Copa de la Reina en 1991, 1992, 1994 i 1995;
l’Eurolliga Femenina, màxima
competició de bàsquet continental, en 1992 i 1993; i la Copa Intercontinental FIBA femenina de
1992. Així, va convertir a l’equip
de Godella en el referent del bàsquet femení europeu.
Així mateix, Vukovic va realitzar

una important labor en l’esport
local de Godella, ja que es va
involucrar en el dia a dia de la
localitat de l’Horta Nord. De fet,
l’Ajuntament de Godella va reconéixer la seua labor en la IV Gala
de l’Esport per la seua gran labor
en l’esport local.
Fernando Oliveros, regidor
d’Esports de Godella, ha lloat la
labor de Vukovic durant la seua
etapa en el Dorna Godella: “El
seu treball en el Dorna va ser
un exemple de dedicació i esforç
per a tots. Va aconseguir portar a
l’equip i a Godella al més alt del
bàsquet europeu en unes temporades brillants”.
“A més es va bolcar en la vida
del nostre municipi i va participar molt activament en l’esport
de Godella. La seua defunció
és una gran pèrdua per a l’esport perquè era una persona
que aglutinava tots els valors
de l’esport i que va ser un
exemple per a tots”, ha afegit
el regidor.

>>> Miki Vukovic recull una placa commemorativa de mans de l’alcaldessa Eva Sanchis i el regidor Fernando Oliveros

La jove Ana Vivancos, campiona del Circuit Nacional Interclubs de fitkid
La jove godellenca Ana Vivancos
s'ha proclamat campiona en el
Circuit Nacional Interclubs de
fitkid, que va tindre lloc el passat
mes de desembre. La xiqueta de
10 anys va demostrar la seua
capacitat en esta competició en
la qual van participar 44 esportistes de tots els racons del territori nacional.
Com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19,
cada esportista va realitzar el seu
exercici en el seu centre d’entrenament per a garantir la seguretat
de tots i no reunir en un mateix lloc
a tots. Així, els jutges van acudir a
les instal·lacions esportives habituals de cada classificada per a
valorar el seu treball.
El fitkid és una modalitat esportiva dependent de la Federació
Espanyola de Ball Esportiu i que
combina la dansa amb exercicis
bim
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gimnàstics el que li atorga una
gran espectacularitat. Els salts,
els girs, els equilibris, les acrobàcies s’entrellacen baix el ritme
de la música per a oferir un espectacle.
L’Ajuntament de Godella, a través de la Regidoria d’Esports,
desitja felicitar a Ana Vivancos
pel seu gran moment esportiu
que s’ha vist reflectit amb este
títol nacional en la modalitat de
fitkid.
“És un orgull comptar al nostre
poble amb Ana Vivancos, que
amb només 10 anys ha demostrat les seues habilitats per a ser
la millor en el Circuit Nacional Interclubs de fitkid. Segur que estem davant una esportista que
ens portarà grans èxits a Godella
en els pròxims anys”, ha assegurat Fernando Oliveros, regidor
d’Esports.
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>>> Ana Vivancos, durant una de les competicions del Circuit Nacional Interclubes de fitkid
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Biblioteca
“You can, Pep”, de Samuel Del Amor, i
“El sicario”, d’Antonio García, guanyadors
del VI Concurs de Microrelats
“You can, Pep”, de Samuel Del
Amor Macías, i “El sicario”, d’Antonio García Peralta han sigut les
obres guanyadores de la sisena
edició del Concurs de Microrelats de Godella, que convoca la
Regidoria de Biblioteca i Promoció del Valencià de l’Ajuntament
de Godella.
El jurat, format per Rosa Pastor,
José Vicente Domínguez i Carles Cano, va decidir concedir el
guardó al millor relat en castellà
a l’obra titulada “El sicario”, escrita per Antonio García Peralta.
Mentrestant, el premi al millor
relat en valencià va ser per a
“You can, Pep”, realitzat per Samuel Del Amor Macías.
D’altra banda, el jurat també ha
atorgat cinc accèssits als relats
“Inevitable visita”, de Patricia
Collazo; “Temporada de ópera”,
de María Jesús González; “Los
dedos”, de Juan Manuel Jurado; “Porvenir”, del Margarita Del
Brezo Gómez; i “Donació”, de Xavier Bagés, per la seua qualitat.
Un total de 148 microrelats han
participat en el certamen, que
compleix la seua sisena edició i
que s’ha convertit en un referent
de la comarca pel gran nivell

dels autors que, any rere any,
presenten excel·lents obres. En
esta ocasió 43 formaran part del
llibre que edita l’Ajuntament de
Godella.
Durant el lliurament de premis
en Villa Eugenia, Tatiana Prades,
regidora de Biblioteca i Promoció
del Valencià, va agrair a tots els
presents l’assistència a l’esdeveniment i les seues ganes per
continuar mostrant la seua creativitat en estes obres curtes:
“Malgrat la pandèmia, la capacitat dels participants no s’ha vist
alterada i de nou s’han presentat prop de 150 relats, com en
edicions prèvies. Des de l’Ajuntament de Godella només podem
agrair les ganes, l’esperit creatiu
i la qualitat literària a tots els que
han participat”.
Així mateix, la regidora va recalcar que, malgrat que no han pogut estar present tots els finalistes per les restriccions sanitària,
“el llibre editat per l’Ajuntament
amb totes les obres seleccionades és la major recompensa per
a ells, els grans protagonistes
d’este certamen que continua
amb un gran poder de convocatòria entre els escriptors”.

Les animacions per al foment de la lectura, un èxit
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Les animacions per al foment de
la lectura continuen sent un èxit
entre els més xicotets de la ciutadania. Les activitats, organitzades per l’àrea de Biblioteca de
l’Ajuntament de Godella, han reunit un gran nombre de xiquetes
i xiquets que han gaudit d’uns
esdeveniments pensats per al
foment de la lectura.
La principal novetat d’estes animacions va ser que es van desenvolupar en un entorn segur
com el Teatre Capitolio per a poder respectar totes les normes i
recomanacions sanitàries per a
combatre la pandèmia provocada per la COVID-19.
L’obra teatral “On estan els
monstres” i l’espectacle infantil
“La rateta” van ser les activitats
programades durant l’últim trimestre de l’any passat. Les dos
cites van ser un èxit tant per l’acceptació del públic com pel gran
nombre d’assistents.
trimestre
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Urbanisme i Serveis Municipals
Godella invertirà 708.420
euros en millores gràcies al Pla
d’Inversions de la Diputació

L’

Ajuntament de Godella invertirà un total de
708.420 euros en millores i progressos en el terme
municipal gràcies al Pla d’Inversions aprovat per la Diputació
de València. La partida 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 durant el
període 2020-21.
Entre les mesures més importants que s’inclouen en la pavimentació es troba el reasfaltat
dels carrers Ademús i Travessia
del Pi, Manuel Tomás, Joaquín
Ugarte, Baró de Campolivar i Guillem Tatay.
La gestió del patrimoni i la

reposició associada al funcionament del servei de la Llar de
Jubilat, amb una inversió de
115.000 euros, serà una altra
de les inversions més importants emmarcades en este pla.
D’altra banda, l’Ajuntament de
Godella destinarà 20.487,80
euros a la realització del Pla
Urbà d’Actuació Mediambiental
(PUAM).
Una altra de les millores que
es produiran gràcies a estes
inversions serà la substitució
de les butaques del Teatre Capitolio, amb un cost de 75.900
euros. Així mateix, es destinaran
70.000 euros per a l’expropiació
de diferents terrenys per a connectar 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 estan aprovades en el Pla d’Inversions 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 cobertes del cementiri municipal,
per 24.000 euros; i la rehabilitació de Camí Les Revoltes de
l’Horta, per 38.000 euros completen les inversions que estan previstes escometre durant
l’exercici 2020-21.

>>> Visió aèria de Godella

Seguretat Ciutadana
L’Ajuntament de Godella reconeix l’esforç a l’Agrupació La Policia Local de Godella vetla
de Voluntaris de Protecció Civil durant la crisi sanitària pel compliment de les restriccions

L’

Ajuntament de Godella
ha reconegut l’esforç que
està realitzant l’Agrupació de Voluntaris de Protecció
Civil en el municipi durant la
crisi sanitària provocada per
la COVID-19 que ja dura quasi
un any. Esforç, dedicació, treball i voluntat al servei de les
persones que l’han necessitat
en una situació extraordinària.
Els regidors Teresa Bueso i Fernando Oliveros han sigut els
encarregats d’entregar la placa
commemorativa a José Ballestar, representant de Protecció
Civil de Godella. També ha participat l’Oficial Cap de la Policia
Local de Godella, Ángel Navarro,
qui ha expressat la seua gratitud cap a Protecció Civil durant estos mesos de pandèmia.
La Corporació Municipal continua insistint a la població en la
necessitat de complir amb les
recomanacions sanitàries per a
baixar l’impacte de la COVID-19
a Godella i insta la responsabilitat individual per a reduir la taxa

bim
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d’incidència.
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La Policia Local de Godella està
realitzant una important labor
durant la crisi sanitària que va
explotar fa ja un any. De fet, el
cos de seguretat ha vetlat des de
l’inici de la pandèmia pel compli-

ment de les diferents normes i
restriccions que s’han imposat
per a combatre a la COVID-19
per fer que descendisca la incidència de la malaltia entre la
població.
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Igualtat
Godella commemora el 25-N amb
'Tot un poble contra la violència de Gènere'

L

a Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Godella va commemorar el Dia Internacional per
l’Eliminació de la Violència Contra les Dones
amb una programació ben completa i multidisciplinar
amb el lema ‘Tot un poble contra la violència de Gènere. Tot i les dificultats d’un 25-N marcat per la pandèmia, pintura, teatre, música i literatura han conformat
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una programació que, com és habitual a Godella, naix
del fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament i diferents grups de dones del municipi que representen a
la societat civil.
El 25 de novembre, a les 12 hores, la regidora
d’Igualtat Teresa Bueso, va llegir el manifest amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència

Contra les Dones, en un acte al qual van acudir també
els regidors Amparo Brunchú, Irene Ferré y Fernando
Oliveros. L’alcaldessa Eva Sanchis va concloure l’acte
en què les dos representants de l’Ajuntament de Godella van mostrar la seua repulsa a la la violència contra les dones, encorajant a tota la societat a participar
decididament en la lluita contra esta xacra social.
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Igualtat
Alumnes de l’IES Comarcal i el
Col·legi Sant Bertomeu pinten
el mural de Cuca Balaguer al
Poliesportiu
A l llarg de la setmana, alumnes
de l’IES Comarcal i del Col·legi
Sant Bertomeu, van participar
en la realització del mural que
l’associació A Cada Lluna va organitzar amb la col·laboració de
la Regidoria d’Igualtat de l’Ajun-

tament de Godella, amb motiu
del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència Contra les
Dones.
Cuca Balaguer va crear l’obra
i coordinat l’alumnat que va
participar. Gràcies al seu talent

i treball, i a la col·laboració entre administració i un grup de
dones actiu com A Cada Lluna,
s’ha fet realitat un mural en Godella que representa a una llauradora sembrant un futur sense
violència.

Teatre,
literatura
i música
El Taller de Teatre de l’EPA va
representar el 24 de novembre
una adaptació de l’obra “Un
tramvia anomenat desig”, de
Tennessee Williams, com a manifestació artística de condemna
i repulsió a qualsevol acte de violència contra les dones.
La presentació del llibre “Parint Versos” va inaugurar, el dijous 19. Teresa Bueso, regidora
d’Igualtat de l’Ajuntament de Godella, va aprofitar la presentació
de l’obra per a obrir oficialment
la Setmana per l’Eliminació de
la Violència Contra les Dones. La
regidora de Cultura de Godella,
Tatiana Prades, també va participar en l’esdeveniment coorganitzat pel seu Departament.
Les encarregades de tancar
la programació: el grup Maluks
amb els seus ritmes de reggaeton reivindicatius. Un concert dirigit especialment al públic jove
celebrat al Teatre Capitolio.
bim
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Comerç
L’Ajuntament recolza al comerç local i
recull els seus suggeriments per a millorar

L’

Ajuntament de Godella, a
través de la Regidoria de
Comerç, va iniciar durant
els mesos de desembre i gener
una campanya de suport als establiments locals per a mostrar el
seu recolzament en moments tan
complicats com els que estem
vivint com a conseqüència de la
crisi sanitària de la COVID-19.
Teresa Bueso, regidora de Comerç, va visitar durant diverses

jornades a tots els comerços amb
tenda física oberta per a conéixer
les seues inquietuds i interessar-se per les problemàtiques que
els afecten en el seu dia a dia.
La regidora va acudir a les trobades amb els comerciants per a
mostrar el seu suport en el seu dia
a dia, així com va entregar portamascaretes, bosses i uns cartells
de recolzament al comerç local.
“Ha sigut una gran oportunitat

per a conéixer les inquietuds,
preguntes i dubtes dels comerciants que des del mes de març
estan fent un gran esforç per a
mantindre viu el teixit comercial
local”, ha explicat Bueso.
“A més d’entregar-los diferents
productes que els seran d’utilitat
com a bosses o portamascaretes, els hem explicat les idees i
projectes que posarem en marxa
en els pròxims mesos i que seran

de gran ajuda per a recuperar el
volum de negoci anterior a la crisi
sanitària”, ha agregat la regidora.
La responsable de l’àrea de
comerç, a més, ha destacat
la resposta dels comerciants:
“Hem tingut un feedback molt interessant. De fet, s’han mostrat
agraïts per haver-los visitat, ja
que mai havien tingut un contacte tan directe amb la Regidoria
de Comerç”.

D’altra banda, l’Ajuntament
de Godella està perfilant una
nova iniciativa amb una base
de dades en la qual apareguen
tots els comerços de Godella
amb les seues dades de localització per a crear un mapa interactiu.
Si algun comerç desitja aparéixer en aquest directori ha d’enviar un correu electrònic a comercio@godella.es.

100.000 euros per a reduir l’impacte de la COVID-19
La Regidoria de Comerç de Godella, dirigida per Teresa Bueso,
ha fet públic el compromís de
l’Ajuntament a invertir un total de
100.000 euros durant 2021 per a
fer front a l’impacte de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
La Corporació Municipal desitja llançar un missatge d’espe24

rança per a tots els comerços que
estan esforçant-se per a donar un
servei a la ciutadania durant la
pandèmia. La intenció de l’àrea
de Comerç és dividir les ajudes de
100.000 euros en dos fases en
2021 per a oferir ajudes a tots els
establiments que s’han vist afectats durant estos últims mesos.

Farem un gran esforç des de
l’Ajuntament per a ajudar als
nostres comerciants que han
lluitat per mantindre els seus
negocis oberts durant la crisi
sanitària que tan durament ha
impactat en la nostra societat i,
especialment, al comerç”, ha indicat Bueso.

“Encara que tractarem d’ampliar la partida d’ajudes destinades als comerços, els 100.000
euros previstos ens permetrà
oferir un important manteniment als que més ho necessiten
per a recolzar al comerç local i
de proximitat”, ha agregat la regidora.

D’altra banda, Bueso ha anunciat que els restaurants i bars de
Godella estaran exempts de pagar la taxa per a poder comptar
amb una terrassa. Tampoc els
diferents comerciants que disposen d’una parada en el mercat ambulant ambulant tampoc
hauran de fer front a esta taxa.
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AODL
Participa en els tallers de noves tecnologies
per a la cerca d’ocupació
Durant els mesos de febrer i març estan previst nous tallers de noves tecnologies per a
la cerca d'ocupació a Godella. Estes sessions, com a conseqüència de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19, seran online per a garantir la seguretat dels assistents

E

l dimecres, 27 de gener,
es va celebrar el primer
curs titulat “Utilitza el teu
mòbil i navega per internet per a
buscar treball”. Mentrestant, el
24 de febrer s’impartirà el segon
taller “Forma’t i prepara la teua
entrevista en línia”. Finalment,
el taller “Aprén a gestionar les
teues certificats laborals (DARDE, SEPE)” es realitzarà el 16 de
març.
Estes formacions estan dirigides per a persones empadronades a Godella inscrites en
l’Agència Pública d’Ocupació de
l’Horta Nord. Els interessats poden obtindre més informació en
el telèfon 963 641 152 o apuntar-te en http://bit.ly/3onfw9u

Un informàtic i un
tècnic agent de foment
d’iniciatives comercials
s’incorporen a l’ equip
municipal
L’Un informàtic i un tècnic agent
de foment d’iniciatives comercials s’han incorporat a l’Ajuntament de Godella gràcies al
Pla d’Ocupació EMPUJU, el programa de subvencions destinat
a la contractació de persones
joves per entitats locals de la
Generalitat Valenciana.
Els dos professionals, menors de 30 anys, van començar a finals de desembre de
2020 i romandran en la plantibim

Godella

lla municipal durant un any per
a ajudar en les àrees corresponents.
L’informàtic se sumarà al departament d’informàtica del
Consistori, mentre que el tècnic
agent de foment d’iniciatives comercials reforçarà les àrees de
comerç i turisme per a dinamitzar, més si cap, tant el comerç
de Godella com les activitats
que es desenvolupen des de Turisme.
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Teresa Bueso, regidora de Promoció Econòmica, ha destacat
que estes incorporacions serviran
“per a comptar amb més recursos
que dinamitzen les àrees en les
quals treballaran durant un any”.
“A més, el programa EMPUJU
és una gran eina per a fomentar l’ocupació entre els menors
de 30 anys i començar en el
món laboral després de la seua
etapa de formació”, ha afegit la
regidora.

L’Ajuntament de Godella
contractarà a set persones
gràcies als plans d’ocupació
ECOVID
L’Ajuntament de Godella ha contractat a un total de set persones durant sis mesos gràcies
als plans d’ECOVID a través de
subvencions convocades per
LABORA i que permetran donar
resposta a accions dirigides a
previndre, contindre, pal·liar o
mitigar els efectes de la pandèmia de la COVID-19.
El Consistori incorporarà, d’esta
forma, un auxiliar de suport domiciliari per a l’atenció a les persones majors o amb necessitats
especials, un educador social
per a la promoció d’un oci juvenil
i saludable, dos peons de manteniment per a la desinfecció d’espais públics municipals, un cicle
formatiu de Grau Superior Tècnic
Informàtic per a la creació d’una
campanya de digitalització a la
ciutadania, i un conserge per al
control d’accessos.

Teresa Bueso, regidora de
Promoció Econòmica, ha destacat la importància d’estes
noves incorporacions a l’Ajuntament: “Disposarem de nou
personal que ens donarà les
eines necessàries per a oferir
serveis a la ciutadania que són
fonamentals amb motiu de la
crisi sanitària provocada per la
COVID-19”.
“A més amb això fomentarem
l’ocupació tant de les persones
més joves com les majors amb
estes ajudes procedents de LABORA. Esta serà una gran fórmula per a aconseguir que els
nostres joves comencen a desenvolupar la seua carrera en el
cas del pla d’ocupació EMPUJU
i que les persones majors de
30 anys es reinserisquen en el
mercat laboral, en el cas del pla
ECOVID”, ha afegit Bueso.
25

Participació
Les propostes del pressupost participatiu, executades

L

es propostes més votades
per la ciutadania de Godella
en els pressupostos participatius són ja una realitat. L’Ajuntament, a través de la Regidoria
de Participació Ciutadana, ha fet
realitat la neteja del barranc, la
creació dels patis igualitaris en el
CEIP El Barranquet, la compra de
dos tests per al CEIP Cervantes i
la compra d’instruments per al te-

atre Capitoli. “Des de la Corporació vam mostrar la nostra intenció
de complir amb la voluntat de la
ciutadania que va participar en els
pressupostos participatius. Hem
d’escoltar la població per a cobrir
les seues necessitats. I l’execució
d’estes iniciatives és el clar exemple de la nostra voluntat”, ha explicat Natalia Garrido, regidora de
participació ciutadana.

Carta oberta als sanitaris i professionals
que lluiten a diari contra la COVID-19
Al març se celebrarà una efemèride que mai
ens haguera agradat recordar. Pocs dies
abans del començament de les Falles. Els
carrers feien olor a pólvora i en els casals ja
estava tot preparat per a iniciar una setmana màgica. No obstant això, tot es va anar al
trast. Va ser l’inici d’uns mesos per a oblidar.
La COVID-19 o el Coronavirus, com ho coneixíem en els primers dies, havia arribat a les
nostres vides.
Havia explotat una pandèmia de dimensions mundials i desconegudes. Quasi un any
més tard continuem lluitant activament i, més
conscienciats que mai, per acabar amb esta
crisi sanitària que ens ha fet canviar. Canviar
amb majúscules.
Però estes paraules van dirigides, especialment, a un col·lectiu que ha lluitat diàriament
per a sofocar la pandèmia. Són els sanitaris.
Tots. El seu esforç, la seua dedicació, el seu treball, les seues hores sense dormir, la seua passió… Els sanitaris mereixen un gran homenatge.
Durant mesos eixíem als nostres balcons per
a aplaudir tot el treball que estaven fent diàriament per a cuidar als nostres malalts i tractar d’evitar que la crisi es descontrolara. Ara,
des de la nostra nova rutina, hem de continuar
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aplaudint-los, fer-los veure que estem agraïts.
Sempre ho estarem.
Però especialment, des d’este article, volem agrair als sanitaris que han estat en el
dia a dia de la nostra localitat. Els que han
treballat en el nostre centre de salut per les
nostres veïnes i veïns. Ells, com també la resta de sanitaris del món, mereixen un aplaudiment. Un aplaudiment sincer. Sempre els
estarem agraïts.
No són els únics que mereixen eixe reconeixement. Volem que estes línies servisquen
per a valorar tot el treball i esforç dels professionals que han estat, estan i estaran posant
el seu granet d’arena per a acabar amb una
pandèmia que ha alterat les nostres vides
d’una forma que ni podíem imaginar fa només
uns pocs mesos.
Ara continuem lluitant per a aconseguir que
la situació epidemiològica millore per a tractar de tornar a gaudir de la vida que fins a
aquell mes de març de 2020 coneixíem.
Però ara és moment de responsabilitat
personal per a salvar vides, per a no contagiar-nos i per a donar les gràcies a totes les
persones que treballen en el nostre sistema
sanitari.
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Benestar Social i Salut Pública

Reunió amb Càritas, Red Godella i les
parròquies del municipi per a coordinar
l’atenció a les persones amb més necessitat

L’

alcaldessa de Godella
i responsable de l’àrea
de Benestar Social, Eva
Sanchis, s’ha reunit amb els
representants de Càritas Godella, Red Godella i les parròquies
de Sant Bartolomé Apóstol i del
Salvador per a coordinar l’atenció que es dispensa a les perso-

nes amb més necessitats de la
localitat.
En esta cita, l’Ajuntament ha
conegut de primera mà el treball que realitzen estes entitats
en l’àmbit local per a donar resposta a les necessitats de les
famílies més vulnerables i amb
menys recursos econòmics. Així

mateix, l’alcaldessa, junt a la coordinadora municipal de Serveis
Socials, ha detallat a les entitats
el personal i les prestacions que
l’Administració local i autonòmica
posa a la seua disposició.
Eva Sanchis ha indicat que la
reunió ha sigut “molt profitosa”, ja
que l’Ajuntament ha conegut mi-

llor “l’excel·lent servei que presten
Càritas Godella, Red Godella i les
dos parròquies del municipi a les
persones amb més necessitats”.
“També hem traslladat als representants de les entitats el
personal i els recursos que ofereixen les administracions local
i autonòmica perquè puguen

millorar més el servei que ofereixen”, ha afegit Sanchis.
Després de les festes nadalenques, els representants de l’Ajuntament i les entitats locals tornaran a mantindre una nova reunió
per a continuar avançant en la cooperació que redunde en una millor atenció per a la ciutadania.

>>> Reunió amb els representants de Càritas Godella, Red Godella i les parròquies de Sant Bartolomé Apóstol i del Salvador

Els Serveis Socials de
Godella continuen ajudant
als que més ho necessiten
durant un any marcat per la
crisi sanitària

bim
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Un total de 117 famílies han
rebut en els últims mesos les
ajudes d’emergència COVID-19
procedents de la Regidoria de
Benestar Social de l’Ajuntament
de Godella. La inversió total
en estes ajudes ascendeix a
51.200 euros.
Mentrestant, 139 famílies
han rebut durant tot l’any 2020
les ajudes d’emergència social,
que van ascendir a un total de
54.275,85 euros.
D’altra banda, respecte a les
places de menjar a casa, les
nou places conveniades amb la
Conselleria estan ocupades i la
Regidoria que dirigeix Eva Sanchis té previst sol·licitar l’amplia-

ció perquè més famílies s’afavorisquen.
Respecte, al servei d’ajuda a
domicili, hi ha 30 usuaris que
s’afavoreixen del mateix, gràcies
al suport que se’ls ofereix en les
activitats de la vida diària, neteja
i acompanyament.
També existeixen 104 persones que estan donades d’alta en
el servei de teleassistència, que
ofereix la Diputació de València.
Existeixen quatre usuaris nous
que en els pròxims dies accediran a este servei.
En el servei d’atenció psicològica, hi ha 23 persones que reben
atenció gràcies a este servei que
està en constant coordinació

amb el centre de salut i l’àrea de
salut mental.
En el servei d’atenció psicològica
especialitzat en violència de gènere es troben donades d’alta set dones, però el total de dones ateses
per violència de gènere són 11.
Entre elles, hi ha tres que compten
amb el servei d’ATEMPRO.
Finalment, un total de 1.070
persones estan adscrites en el
servei de dependència, mentre
que 66 famílies han sigut ateses
en Atenció Família i Infància. En
l’equip específic d’intervenció en
Infància i Adolescència s’ha atés
a 16 famílies. I, referent a l’assessorament jurídic, s’ha ajudat a 17
persones.
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Comunicació
Godella rep el segell de transparència del
portal Mapa InfoParticipa de la Universitat
Autònoma de Barcelona

>>> Adolf Rodríguez recull el segell de transparencia junt als altres representants d’institucions també guardonades

L’

Ajuntament de Godella va
rebre el Segell de Transparència del portal Mapa InfoParticipa (www.mapainfoparticipa.
com) en un acte que va tindre lloc
en la Universitat Cardenal Herrera
CEU i en el qual es va reconèixer
que la pàgina web institucional de
l’Ajuntament de Godella, després
de sotmetre’s a l’avaluació de 48
indicadors formulats en l’estudi,
compta amb una avaluació de
89,58 punts sobre 100.

D’esta manera Godella forma
part de l’1,29 % dels Ajuntaments
de tota la Comunitat Valenciana
que superen el 75% de compliment dels requisits, obtenint el
quart millor resultat en transparència del conjunt del territori,
després de València, Elx i Onda.
Adolf Rodríguez, regidor de
Transparència de Godella, va recollir el certificat que atorguen
equips d’investigadors avalats
per diferents universitats espa-

nyoles, coordinades per la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’anàlisi realitzat al portal, dut
a terme pels professionals del Laboratorio de Periodismo i Comunicación para la Ciudadanía Plural
(LPCCP), ha permés revisar els
continguts de la web i comprovar
el seu alt grau de transparència i
accessibilitat de la informació.
Rodríguez es va mostrar satisfet però exigent alhora: “El nostre
objectiu és aconseguir l’excel·lèn-

cia en este sentit. Hem de seguir
en la línia que portem, la transparència absoluta de la administració és la nostra meta i per a això
treballem cada dia”.
Així mateix, Rodríguez va agrair
la feina d’assessorament i el nivell d’exigència del Mapa Infoparticipa: “És essencial la feina
que fa el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural (LPCCP). Gràcies
a estos estudis els Ajuntaments

tenim una auditoria externa, que
ens dota de ferramentes per a
millorar l’accés a la informació
a la nostra web. Seguirem treballant per millorar la nota de cara
al següent estudi”.
El resultat de 89,58 punts sobre 100 aconseguit per l’Ajuntament de Godella li permet ser el
referent entre els pobles de la
Comunitat Valenciana que tenen
entre 10.000 i 20.000 habitants
en este sentit.

Godella crea una guia per a presentar la nova seu electrònica a la ciutadania
L'Ajuntament de Godella, en el seu afany per continuar
millorant la comunicació amb la ciutadania, ha creat una
guia per a presentar la nova seu electrònica i fomentar el
seu ús per a realitzar els diferents tràmits amb el Consistori.
Després de la migració a la nova
seu electrònica, les persones
usuàries poden presentar instàncies, consultar l'estat de les sol·licituds, consultar els expedients, ac28

cedir a les notificacions, consultar
la documentació necessària per a
cada tràmit, descarregar les instàncies específiques, consultar i
pagar les taxes i tributs o consultar

el tauler d'anuncis edictals. La ciutadania de Godella pot accedir a
la nova seu electrònica a través
del següent enllaç: https://sede.
godella.es/
trimestre
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Turisme
La nova marca turística “Godella, balcó
de l’Horta” és ja una realitat
El passat mes de desembre l'Ajuntament de Godella va presentar de manera
virtual la nova marca turística “Godella, balcó de l'Horta”, que vol posar en valor la
importància dels béns i valors del municipi.

C

om a conseqüència de
la COVID-19, l’esdeveniment no va poder celebrar-se de manera presencial,
ja que les recomanacions de les
autoritats sanitàries recomanaven no fer-ho i, en eixe moment,
l’objectiu prioritari era frenar
l’impacte de la pandèmia.
Així, l’alcaldessa Eva Sanchis i el
regidor Adolf Rodríguez van presentar en un esdeveniment programat en els canals de comunicació de l’Ajuntament de Godella
la nova àrea de turisme.
De fet, Sanchis va destacar
que esta és “la primera vegada”
que Godella compta amb una
regidoria pròpia de turisme. “La
intenció és que les persones que
ens visiten puguen apreciar millor el nostre patrimoni artístic i
cultural, l’horta i tot el que ens fa
grans”, va agregar.
Així mateix, l’alcaldessa va indicar que també desitgen que la
ciutadania de Godella “se senta
orgullosa de viure en este poble”.
D’altra banda, el regidor de
l’àrea de turisme, Adolf Rodríguez, va recalcar que esta marca
turística naix per a “convertir-se
en el punt de trobada entre la
població i els ciutadans que ens
visiten, ja que oferirem els béns
que tenim al nostre poble”.

>>> El regidor Adolf Rodríguez, durant el vídeo de presentació de l’àrea de turisme. La pirotècnia, un dels valors patrimonials de Godella. Godella, el
balcó de l’Horta. Els agricultors treballen les terres de l’Horta

Rutes regulars de turisme, suspeses
La delicada situació epidemiològica que travessa el municipi de
Godella, així com la resta de la Comunitat Valenciana, ha fet variar
les intencions de l’equip de l’àrea
de Turisme, dirigit per Adolf Rodríguez. De fet, una de les primeres
actuacions que estaven previstes
era posar en marxa les rutes regulars de turisme per les zones més
emblemàtiques del municipi.
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“No hem pogut començar les
rutes regulars de turisme que tenim organitzades per a les nostres
veïnes i veïns i també per a les
persones que venen a visitar-nos.
Estem segurs que quan la pandèmia estiga controlada estes rutes
seran un gran atractiu per a tots
els que vulguen conéixer més de
Godella”, ha indicat el regidor de
turisme.

Primer Trimestre de 2021

“El més important ara mateix
és la salut de tots. Hem de fer un
esforç per a acabar amb esta crisi sanitària que ha fet que tota la
societat altere els seus plans des
de fa ja un any. Ara és moment de
cuidar-se i ja arribarà el moment
de posar en marxa totes les idees
que estem madurant en la nova
àrea de turisme de Godella”, ha
agregat Rodríguez.

>>> Quiosc del nou departament de turisme de Godella
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El Racó de les Associacions
Godella en lluita contra les inundacións i defensa del medi ambient
VOLEM CONSERVAR ELS ESPAIS
NATURALS DE GODELLA
Los vecinos de Godella, junto a la
naturaleza, son motivos suficientes, como para dedicar todos los
esfuerzos políticos y así superar
las CRISIS HUMANITARIAS.
La Pandemia actual está demostrando que la calidad de vida
de las personas es proporcionalmente al aire limpio y saludable
que nos rodea y fundamental
para una supervivencia estable
junto al MEDIO AMBIENTE, y
convertir el “pasado en presente” como complemento ideal.
Muchos especialistas de todo el
mundo y de nuestra Generalitat,
apuestan por la conservación,
el respeto, y la recuperación de
los ESPACIOS VERDES, y no, seguir produciendo HERIDAS EN
EL TERRITORIO, deforestando y
eliminando tan preciada Flora
y Fauna que nos rodea, que durante miles de años ha dado de
comer a las personas que han
habitado Godella.
Los Planes Urbanísticos de Godella, parece que no van en la
dirección correcta y cada vez son
más las “agresiones” al territorio,

con múltiples nuevas construcciones, impermeabilizando de asfalto y cemento los espacios llenos
de Flora y Fauna, que nos protege ahora y después. Las nuevas
construcciones seguro perjudicará
la vida de nosotros y sobre todo la
de nuestros hijos y nietos, que van
a ser quien sufra las consecuencias de la eliminación sistemática
del “manto verde”.
Si se sigue “impermeabilizando” la tierra, desaparecerán
“los acuíferos” siempre decisivos en la vida de l’Horta de
Godella. Cada vez más “secos
los pozos o contaminados (La
Cruz de Gracias, Pozo de S.
Juan, Cova del Gall) que se “recargan” poco o mal y que históricamente han suministrado
agua al municipio y huerta, ya
desde la “época romana” con
“acueductos” como la Covatella
o Llometes.
El equipo de gobierno municipal de Godella desoye las recomendaciones de la propuesta
de futuro como es la “Agenda
2030”, sobre “CIUDADES Y COMUNIDADES de DESARROLLO
SOSTENIBLE” y prefiere seguir la
linea más AGRESIVA, e INSOSTE-

Comité d’Agermanament
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NIBLE, DESTRUYENDO EL TERRITORIO VERDE que nos rodea.
El territorio de Godella, es la
envidia VERDE del Área Metropolitana de Valencia, que muchos
municipios quisiera para ellos y
aquí se desprecia.
Desde la ASSOCIACIÓ, GODELLA EN LLUITA CONTRA LES
INUNDACIÓNS I DEFENSA DEL

MEDI AMBIENT, NOS OPONEMOS
a que se siga: “DESTRUYENDO LOS ESPACIOS VERDES” DE
NUESTRO TERRITORIO, como
la “CANYADA DE TRILLES, Urb
Campolivar, LA LLOMA DE CAMARENA, LA LLOMA DELS CANTALS,
LA PEDRERA, LA LLOMA DELS
FRARES, L’HORTA, etc.
Estos territorios verdes son la

huella más visual de la memoria
colectiva histórica de Godella, se
deben proponer soluciones alternativas que las hay, habiendo
voluntad.
Porque tenemos y tienen derecho a vivir en un AMBIENTE
LIMPIO Y SALUDABLE y PEDIMOS
NO DESTRUIR NUESTRO ENTORNO NATURAL.

L’activitat del Comité, com és
previsible, s’ha quedat parada
durant l’any 2020. No es preveu
per l’any 2021 cap altra.
No obstant, al maig passat les
persones que havien de venir
tant a l’exposició dels Chemin
des Arts (pintura, escultura i
foto), per una banda, i els que
participen a la Randonnée s’han
trobat amb la situació de tindre
els bitllets d’avió adquirits i pendents de ser utilitzats durant un
any natural. No es pot preveure
cap trobada, per la dificultat organitzativa en aquests temps.
Sí que seguim mantenint contacte amb els mitjans audiovisuals, tant amb el comité francés,
com el italià, per a mantindre les
relacions per a quan es puga organitzar intercanvis.
Està previst l’actualització de
la web, a la pàgina de l’Ajuntament i el facebook del Comité
d’Agermanament de Godella
amb els pobles del món. Es pot
afegir un Me gusta.
El nostre desig que tots i totes
estiguem en bona salut pel 2021 i
que les festes acaben bé al 2020.
Seguim amb l’esperança de
poder veure’ns aviat en persona.
trimestre
2019
PrimerSegon
Trimestre
dede2021

bim

Godella

El Racó de les Associacions
CB L’Horta Godella
La temporada avanza con total normalidad para EMB Godella y C.B.
L’Horta Godella
Tras cuatro meses de haber vuelto a los entrenamientos tras el parón
obligatorio originado por la pandemia, la temporada avanza sin ningún
incidente tanto para la Escuela Municipal como para el C.B. L’Horta.
Ambas entidades han realizado
un protocolo conjunto de entrada y
salida del Pabellón Municipal para
tratar de minimizar cualquier posible caso que pudiera darse en las
instalaciones. Además de solicitar a
los equipos visitantes un listado con
los datos de todos los participantes
en los encuentros que dan lugar en
Godella.
La no presencia de público no impide ver los partidos que nuestros jugadores y jugadoras disputan semana
tras semana en el Pabellón Dolor Escamilla. A través de la página web del
club se pueden visualizar en “streaming” todos los partidos.
En lo meramente deportivo mencionamos los equipos que están destacando en sus competiciones. El
Benjamín Mixto se sitúa en una cómoda segunda posición por detrás
de Valencia Basket que de momento los pone como uno de los equipos

punteros en nuestra Comunidad.
En la misma situación encontramos
también al Alevín Femenino, disputando todos los partidos a todos los
rivales que salen a su paso.
El Infantil masculino Vaillant, encuadrado en el grupo de Alicante,
ha finalizado la primera fase como
primero de grupo y disputará el
Campeonato Autonómico junto con
otros siete equipos. Idéntico resultado y misma aventura le espera al Cadete Masculino Cocinas Llorens. Una
segunda fase que seguro disfrutarán
y lucharán para poder estar lo más
arriba posible en la tabla.
El Acción Informática Godella de la
categoría Junior Masculino, al finalizar el año se encuentra segundo de
su grupo, con las mismas opciones
que sus “hermanos pequeños” del
Infantil y Cadete.
Siempre os invitamos a venir al
Pabellón a ver nuestros partidos,
esta vez por la actual situación os
invitamos a que sintonicéis Red
Ants TV desde la página web del
club (cblhortagodella.es) y sigáis
los partidos de los diferentes equipos de la EMB y el C.B. L’Horta
Godella. Puedes estar al tanto de
nuestras novedades en Facebook,
Twitter e Instagram.

FELCAN, asociación protectora
de animales
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Partits polítics
S.O.S COMERCIO LOCAL.
Quizá por lavar la imagen y aparentar lo que no se ha hecho,
se ha iniciado tarde la campaña
“COMPRA AL COMERÇ LOCAL”
publicitándose, con fotografías
autopromocionales de la concejal, a través de las redes sociales
y canales informativos municipales. Pero ¿cuál es la realidad?. La
realidad es que, en el año 2020,
por el ayuntamiento, en general,
y la concejalía de promoción económica, en particular, NO se ha
ejecutado plan alguno ni aprobada ayuda alguna para socorrer al
comercio local, siendo nulas las
medidas tomadas para paliar las
trabas en el desarrollo de la actividad. El año 2020, como consecuencia de la pandemia sufrida, ha sido duro y costoso para
emprender y la administración
local ha estado muy lejos de los
emprendedores. Ha habido dinero para fiestas minoritarias, a las
que no puede asistir el público
en general, ha habido dinero
para promocionar la inoperativa
concejalía de turismo, también
para engalanar las farolas con
carteles anunciando que “tu
pipi me destruye”, pero ¿y para
los que de verdad lo necesitan?
¿Qué ayudas ha recibido nuestro comercio local? ¿Qué medidas se han adoptado más allá
de fotografías propagandísticas,
cartelería inoperativa y pancarta
en el balcón del ayuntamiento?
¿Dónde están los 200 euros
prometidos en campaña electoral para gastar en el comercio
local e incentivar el consumo?.
Promesas incumplidas y ningún
hecho. Las medidas adoptadas
han sido NINGUNA. Retrasar el
pago de impuestos no es la solución. Seguimos esperando la
creación de una línea de ayudas
específicas para paliar la falta de
consumo. Seguimos esperando
una bonificación fiscal a comerciantes del 100% de todos los
tributos y tasas locales de 2020
y seguimos esperando la creación de una línea de ayudas con
las que nuestros comerciantes
puedan volver a arrancar su actividad o para costear la inversión
realizada en medidas de seguridad para seguir explotando sus
negocios. A menos ingresos,
menos impuestos y mas ayudas.
Esperemos, al menos, que en el
próximo presupuesto municipal
se dote la correspondiente partida de ayudas directas a nuestros comerciantes, autónomos y
pymes.
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PLA RESISTEIX : 380 MILIONS
PER A SALVAR L’ECONOMIA VALENCIANA I L’OCUPACIÓ.

La capacidad de adaptación es
lo que determina el éxito de una
sociedad.

El govern del Botànic ha publicat
el segon decret del Pla Resisteix
que estableix noves ajudes a empreses, autònoms i treballadors
valencians.
Son 80 milions d’euros, en
ajudes directes per a autònoms
i empreses. Entre 300€ i 600€
per a pagar quotes de la Seguretat Social.
Son 17 milions per a treballadors ERTO. Ajudes de 150€ si
s’ha percebut prestació per desocupació al gener o febrer i de
300€ si l’ha percebut en els dos
mesos. Sense tràmit i pagament
per transferència bancaria. Dates: del 4 al 17 de febrer.
Es crea la línia HORECA, dotada amb 50 milions d’euros per
als sectors d’hostaleria, restauració, turisme i oci. Són préstecs
entre 15.000 i 750.000€, amb
un tipus d’interès del 0’5%, parcialment bonificats i a tornar en
un màxim de 5 anys. Tramitació
a traves del la web del IVF.
També hi haurà 8 milions per
ajudes directes al sector d’oci
que gestionarà la conselleria de
Turisme i 7 milions per a l’artesania i festes tradicionals, que gestionarà Economia. Les condicions es publicaran pròximament.
Finalment 160 milions aportats per la Generalitat, Diputacions i Ajuntaments i gestionats
per estos últims. Podran acollir-se autònoms i empreses afectades pel tancament o reducció
d’ingressos, fins 10 treballadors.
Compensacions de 2.000€ per
pyme o autònom + 200€ per treballador a càrrec. Estes ajudes
són compatibles amb altres subvencions públiques o privades,
de l’estat o de la UE.
L’ajuntament de Godella s’ha
adherit a esta iniciativa i disposarà de 311.434,00€, per a
microempreses i autònoms del
municipi, que estan patint les
conseqüències socials i econòmiques provocades per la crisi
del Covid-19. En la web municipal podreu trobar més informació al respecte i telèfons i correu
electrònic on contactar.

Hemos terminado un año que
nos ha puesto a prueba, 2020
nos ha obligado a amoldar nuestras vidas a la nueva situación y
lo hemos hecho. El Partido Socialista ha tenido la responsabilidad
de liderar esta situación, tanto a
nivel nacional como autonómico
y local. Ha resultado complicado
en ocasiones, ya que la situación
ha ido cambiando conforme se
disponía de más información
acerca del virus, sus efectos o su
modo de transmisión, pero se ha
actuado siempre anteponiendo
la salud y seguridad de la ciudadanía, intentando minimizar los
daños en la economía.
Desde la responsabilidad que
tenemos en el Ayuntamiento, y
en los primeros momentos de la
pandemia, tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de trabajo, las reuniones telemáticas
han aparecido para acompañarnos en estos momentos, y por
supuesto, tuvimos que reconstruir el presupuesto adaptándolo
a las nuevas necesidades que
surgían debido a los efectos de
la COVID-19. En los primeros momentos, la prioridad fue ayudar
a las familias que más lo necesitaban, pusimos en marcha las
ayudas sociales, además para el
alumnado del municipio que tenia concedida beca de comedor,
concedimos ayudas para alimentación, la protección de trabajadoras y trabajadores esenciales
fue otra de las prioridades y realizaron una importante labor
que siguen realizando a día de
hoy, por ello se adquirió material de protección, que además
en los primeros meses, también
se entregó en los comercios del
municipio que como servicios
esenciales estaban atendiendo
a la ciudadanía. Además se han
realizado, y se siguen realizando,
desinfecciones de los espacios
públicos, se han eliminado tasas
en cuanto a la ocupación de la
vía publica en terrazas, para paliar los efectos de las restricciones de aforo en los negocios, se
han aplazado pagos para aliviar
la presión fiscal sobre la ciudadanía, nuestra prioridad siempre
han sido las personas.
Afrontamos con esperanza
este año 2021, ilusión, compromiso y responsabilidad que
marcan la hoja de ruta del Grupo
Municipal Socialista.

2020, ¡hasta nunca!

SENSE DRET A CASA

La palabra del año 2020 escogida por la FeudéuRAE ha sido
<<confinamiento>>. Sólo esta
palabra evidencia una máxima
que todos los vecinos y vecinas
del municipio tienen en común,
dejemos 2020 atrás, continuemos adelante y miremos el 2021
con una mayor esperanza.
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos en Godella, así lo pensamos. Es el momento de avanzar, y hacerlo unidos.
Winston Churchill decía <<lo
que cuenta es el valor para continuar>>, y ahora debemos mostrar
ese valor. Para ello, queremos conseguir unos presupuestos para el
año 2021 que sean el reflejo de
ese valor, que debe traducirse, en
la cobertura de las necesidades
de los vecinos y vecinas de nuestro municipio.
Unos Presupuestos que den
ejemplo de lo que ahora es verdaderamente importante, de lo que
nuestro comercio, nuestros autónomos y pequeños empresarios
necesitan. Pero también y, sobre
todo, de lo que necesitan nuestras
familias, de lo que necesitan las
personas más vulnerables, de lo
que necesita, en definitiva, nuestro
valor más preciado, la población.
Así, hemos exigido al gobierno
local que no se suban impuestos; que se cree un fondo de contingencia de COVID; que se den
ayudas a autónomos y pequeños
empresarios de nuestro municipio; que se aumente la partida
destinada al comercio local; que
se elimine la tasa de inicio de actividad económica; que no se cobre ningún impuesto relacionado
con ocupación de vía pública por
actividad económica, donde se
incluyen las terrazas de nuestros
bares y cafeterías, así como nuestro “mercadillo de los viernes”;
que se disminuyan los gastos de
propaganda y comunicación; y,
por último, que nuestro gobierno
local dé ejemplo y se baje el sueldo en este 2021.
Todas estas condiciones, son las
que pueden llevar a nuestro Grupo a no votar en contra de unos
Presupuestos para el año 2021.
Desde nuestro Grupo Municipal
creemos que es el momento de
colaborar, de construir puentes,
no de dividir, ni confrontar. En
nuestra mano, de todos los que
hoy representamos al pueblo de
Godella, está el garantizar que
nuestros vecinos y vecinas sientan que sus necesidades están
cubiertas.

Els elevats preus de compra i lloguer expulsen del nostre poble a
gent jove, a famílies amb ingressos moderats per no parlar de
persones en risc d’exclusió social.
L’habitatge és un bé de primera
necessitat perquè tota persona
necessita imprescindiblement un
lloc on viure per poder desenvolupar la seua vida en unes condicions dignes. Haver deixat la seua
gestió en mans del sector privat,
convertir-la en un bé d’inversió, ha
sigut un error que ens ha portat
l’estafa de les hipoteques, un unflament de preus que impedeix tindre casa a molta gent, i milers i milers de barbaritats urbanístiques i
mediambientals. Resulta necessari i és possible canviar la realitat immobiliària del nostre país. El
darrer mes de desembre vàrem
demanar en una moció, l`aprovació de lleis que posen límits als
abusos immobiliaris, que protegisquen adequadament el territori, a
més de la creació d’un veritable
parc públic de vivendes de lloguer.
L’Ajuntament és l’administració
més propera, aquella que hauria
de gestionar i per tant, fer realitat
el dret a l’habitatge, pel que en
tant que constitueix un problema
greu que tenim la ciutadania de
Godella, ha arribat el moment d’
assumir la seua responsabilitat. Fa
anys que Unides Podem-Esquerra
Unida treballem en aquest sentit:
hem aconseguit que Godella vaja
a tindre 3 pisos socials que cal dir,
no cobreixen la demanda existent.
També hem proposat que s’augmente l’IBI als habitatges buits en
mans d’entitats financeres, que es
done assessorament i suport a les
famílies amenaçades per desnonament, elaborar i aprovar ordenances d’accés a l’habitatge i per
un urbanisme sostenible. No entenem que l’equip de govern haja
rebutjat la proposta d’ incoporar al
pressupost d’enguany, la compra
d’un pis per a lloguer social, ja que
la regidora assegura que no troba
propietaris que vulguen llogar a
l’Ajuntament les seues propietats.
El nostre poble necessita urgentment un parc públic de vivendes
no sols per a famílies en risc d’exclusió social, sinó també per a
gent jove i en baixos ingressos que
voldria i no pot, quedar-se a viure
a Godella. Igual que es garanteix
la salut o l’educació, les institucions públiques i entre elles l’Ajuntament, poden i deuen garantir
la funció social de l’habitatge. És
qüestió de consciència i voluntat.
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