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PLE DEL 25  DE MARÇ 
Expedient 679768Y-598710R: Aprovació 
definitiva de Pressupost General de l’Ajuntament 
i Plantilla de Personal de l’exercici 2021. 
APROVADA
Favor: Compromís, PSOE
Contra: PP
Abstenció: CS, UP – EU

Expedient 679768Y-598710R: Aprovació 
definitiva de Pressupost General de l’Ajuntament 
i Plantilla de Personal de l’exercici 2021 
APROVADA
Favor: Compromís, PSOE
Contra: PP
Abstenció: CS, UP – EU

Expedient 735571C: reconeixement extrajudicial 
1p-21 i omissió de fiscalització 02-21 per import 
de 11.557,00 € 
APROVADA
Favor: Compromís, PSOE
Contra: CS
Abstenció: PP, UP – EU

Expedient 573966A: Recurs de reposició sobre 
sol·licitud autorització per a cessió i transmissió 
de drets de domini temporal sobre la residència 
“La Saleta”
APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, CS, UP – EU
Abstenció: PP

Expedient 747957E: Moció per a la declaració de 
l’esport com a activitat d’interés general
APROVADA PER UNANIMITAT

PLE DEL 29 D’ABRIL 2021
Expedient 561497H: Ordenança reguladora 
de les bases específiques per a la concessió 
de prestacions econòmiques individualitzades 
en matèria de serveis socials en règim de 
concurrència competitiva 
APROVADA PER UNANIMITAT 

Modificación de 
Expedient 763001Z: Modificació de crèdits 
1P/2021, Suplement de crèdits, increment 0,9% 
Retrib. amb càrrec al fons de contingència.
APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, CS, UP–EU
Abstenció: PP

Expedient 766418W: ADM-2021 Procediment de 
Reversió de l’immoble a favor de l’Ajuntament; 
solar destinat a Biblioteca Municipal NO 
construïda (finca 4027). Actualment zona 
enjardinada al costat de Torre del Boïl. Remetre 
acord Ple sol·licitant la reversió. Expte Relacionat 
GEN-2202/2019. 
APROVADA PER UNANIMITAT 

Expedient 766846P: Moció per a la retirada del 
projecte d’ampliació nord del Port de València
REBUTJADA
Favor: Compromís, UP – EU
Contra: PP, PSOE, CS

Expedient 768948J: Moció per a iniciar la licitació 
del nou Pla General Estructural (PGE) de Godella
APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, CS, UP – EU
Contra: PP
Abstenció:

PLE 27 DE MAIG 2021
Expedient 513622P: Contracte de serveis de 
conservació i neteja d’espais verds i arbratge 

urbà baix principis mediambientals i socials 
APROVADA PER UNANIMITAT.

Expedient 767933Z: Modificació de crèdits 
2P/2021- Crèdits extraordinaris i suplement de 
crèdits a finançar amb càrrec al romanent de 
tresoreria per a despeses generals i amb baixes 
per anul·lació
Favor: Compromís, PSOE, CS
Contra: PP
Abstenció: UP – EU

Expedient 614794F: Sol·licitud bonificació 95% 
de la quota íntegra IBI rústica
APROVADA PER UNANIMITAT.

Expedient 499781Q: ED-1-2020 c/ Guillem 
Tatay, 7-c/ Ermita Nova, 22 
APROVADA PER UNANIMITAT. 

Expediente 520464R: ED-3-2019. Estudie Detall 
centre educatiu Gençana 
APROVADA PER UNANIMITAT. 

Expedient 783711N: Moció per a la rectificació 
de l’origen de les bandes de música valenciana. 
APROVADA PER UNANIMITAT. 

PLE DEL 5 DE JUNY 2021
Elecció de nova alcaldessa després de la 
renúncia al càrrec de Da Eva Pilar Sanchis 
Bargues. Després de la votació de tots els 
Regidors presents, es procedeix al recompte, 
amb el següent resultat: Sr. Musoles Granada: 5 
vots Sra. Bueso Marqués: 9 vots Vots en blanc: 
3 vots 

PLE DEL 23 DE JUNY 2021
Expedient 507076Y: ED-2-2020. Camí Camarena 
Núm. 66 REF. CAT. 0591813YJ2709S0001SU 
APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, PP y CS
Contra: UP – EU 

Expedient 794057H: Modificació de crédits 
3P/2021-Crédit extraordinari
REBUTJADA
Favor: Compromís, PSOE
Contra: PP, CS, UP – EU

Expedient 791551C: Dies festius any 2022 
APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, CS
Contra: PP
Abstenció: UP – EU

Expedient 802835Z: Declaració institucional 
perquè el Poliesportiu municipal passe a dir-se 
“Poliesportiu municipal Miki Vukovic”
APROVADA PER UNANIMITAT.

Expedient 805991H: Moció per a exigir al Govern 
d’Espanya que respecte les decisions judicials i 
no concedisca l’indult als líders independentistes 
catalans condemnats per sedició
REBUTJADA 
Favor: PP, CS
Contra: Compromís, PSOE, CS, UP – EU

Expedient 806294D: Moció per a iniciar la 
modificació de l’ordenança municipal de 
protecció de l’arbratge
APROVADA
Favor: Compromís, PSOE, CS, UP–EU
Abstenció: PP

Institucional
Guadalupe Rodríguez, 
nova regidora d’Ocupació, 
Participació Ciutadana i 
Mercat.
Guadalupe Rodríguez va pren-
dre possessió com a regidora 
de l’Ajuntament de Godella en 
el ple ordinari celebrat el 25 de 
març amb la presència de tots 
els grups municipals amb parti-
cipació en el Consistori. La nova 
regidora dirigirà les àrees d’Ocu-
pació, Mercats i Participació Ciu-
tadana.

Després de la dimissió de Nata-
lia Garrido, Guadalupe Rodríguez 
completarà el grup municipal so-
cialista després de la presa del 
càrrec en el saló de plens. La mi-
llora de les condicions epidemiolò-
giques ha permés que esta sessió 
es realitze de manera presencial 
i la nova regidora es presente en 

societat davant la resta de com-
panys del ple.

Lupe Rodríguez, que regenta un 
comerç local a Godella, ha explicat 
que afronta “un gran repte” i que 
està “molt il·lusionada per formar 
part del Consistori”. “És un gran 
honor ser regidora al teu poble i, 
encara que he de reconéixer que 
estic un poc nerviosa, treballaré i 
aprendre per a complir amb la res-
ponsabilitat que assumisc”.

Finalment, Rodríguez va as-
segurar que esta nova aventura 
que emprén ara dirigint les àrees 
d’Ocupació, Participació Ciutada-
na i Mercat serà “una experièn-
cia molt enriquidora i en la qual 
aprendré molt”.

Adolfo Jesús Rodríguez i Eva Pi-
lar Sanchis, del grup municipal 
de Compromís, han renunciat 
com a regidors de l’Ajuntament 
de Godella en el ple celebrat en 
la vesprada d’ahir després de les 
dimissions presentades el pas-
sat 11 i 16 de juny, respectiva-
ment. 

Tant Rodríguez com Sanchis 
havien desenvolupat la seua acti-
vitat en diferents àrees de l’Ajun-

tament durant l’última legislatu-
ra en l’equip de govern. De fet, 
Sanchis abandona la política en 
actiu després d’haver exercit els 
últims set anys com a alcaldessa 
del municipi de Godella. 

Carmen Arnal i Carles Francès 
seran les persones que cobriran 
les vacants de Rodríguez i Sanc-
his, que s’han acomiadat de la 
seua labor política en la sessió 
del ple convocada per ahir.

Adolfo Jesús Rodríguez i Eva 
Pilar Sanchis renuncien.
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El día 5 de junio tomé el relevo de la alcaldía de Gode-
lla por el acuerdo del pacto programático que se firmó 
en junio de 2019 entre Compromís, Unides Podem y 
PSOE, acuerdo que posibilitaba un gobierno de izqui-
erdas en Godella. 

En marzo de 2020,  nos vimos inmersos en una 
pandemia a nivel mundial, lo que nos obligó a rees-
tructurar nuestra forma de trabajar, de vivir y de rela-
cionarnos. 

Ahora es momento de avanzar, de reconstruir, de 
mirar con esperanza el futuro más próximo. 

Me quiero dirigir ahora a la ciudadanía de Godella, 
por quien trabajaré como lo he hecho hasta ahora y 
más. Mi preocupación y mi objetivo es Godella. 

La Godella que todas y todos queremos, una Gode-

lla más justa e igualitaria, donde los jóvenes tengan 
su espacio, donde los mayores tengan sus activida-
des y calidad de vida, una Godella educativa, una Go-
della cultural, una Godella diversa, limpia, verde. 

Una Godella deportista, festiva, respetuosa con 
sus tradiciones e innovadora. Una Godella orgullo-
sa de su pasado y deseosa de construir su futuro.  
Una Godella del siglo XXI. 

Una de nuestras prioridades es acercar el Ayunta-
miento a la ciudadanía. La pandemia nos ha hecho 
perder ese contacto directo, y trabajaremos para re-
solverlo. 

Ser la primera mujer alcaldesa socialista de mi pue-
blo y de mi familia es un honor y una responsabilidad 
que estoy dispuesta a cumplir con ilusión y valor.

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

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

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

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

Fco. Javier
Beltrán

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

Irene
Ferré

Andrés 
Roig

Amparo
Brunchú

PP

José María
Musoles

José Luis
Martí

Mª. Cristina
Sarasqueta

Mª. Carmen
Alonso

info@ppgodella.es

Vicente
Estellés

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

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

Carles Albert Duran Giner
carles.duran@godella.es
URBANISME I 
MODERNITZACIÓ
COMPROMÍS 

Guadalupe Rodriguez
guadalupe.rodriguez@godella.es
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ, 
COMERÇ, MERCAT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
TRANSPARÈNCIA
PSOE 

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

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

Saluda alcaldessa 

Teresa Bueso Marqués
teresa.bueso@godella.es
ALCALDIA I REGIDORA DE CONTRACTACIÓ, IGUALTAT, 
FESTES I EDUCACIÓ.
PSOE

Visites: amb cita prèvia.
Ajuntament, c/ Major, 45. Tlf: 963 638 056
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Teresa Bueso, nova alcaldessa de Godella

Comiat d’Eva Sanchís

Teresa Bueso ha sigut elegida 
com a nova alcaldessa de Gode-
lla en el ple extraordinari celebrat 
a l’Ajuntament després de rebre 
el suport dels grups municipals 
de PSOE, Compromís i Unides Po-
dem – EU.

Després de la renúncia d’Eva 
Sanchis, de Compromís, com a 
part del pacte de govern signat 
fa dos anys per les forces munici-
pals que hui han recolzat a la can-
didata socialista, s’ha produït una 
nova votació en la qual Teresa 
Bueso assumeix l’alcaldia fins al 
final de la present legislatura.

Bueso, que s’ha convertit en 
la primera alcaldessa socialista 
de Godella, ha promés el càrrec 
després del recompte de vots que 
li atorgava la majoria en el ple ex-
traordinari, convocat per a decidir 
la nova alcaldia.

Durant el seu discurs, la nova 
primera edil ha agraït el suport 
dels grups municipals per a “pos-
sibilitar un govern d’esquerres a 
Godella” i ha recordat que durant 
estos dos primers anys de legisla-
tura, malgrat la dificultat, “gover-
nar amb diversos partits no és fà-
cil, però enriqueix i és un exercici 
de responsabilitat”.

Així mateix, ha recalcat que la 
crisi sanitària provocada per la 
COVID-19 ha sigut la gran prio-
ritat per a l’equip de govern: “La 
prioritat ha sigut salvar la crisi 
sanitària i la nostra màxima pre-
ocupació va ser la ciutadania de 

Godella, les famílies que estaven 
vivint una situació difícil”.

“Per això, ens bolquem en les 
ajudes socials, beques de menja-
dor, atenció als nostres majors i 
també en les mesures de segure-
tat necessàries, informant i adap-
tant-nos als necessaris canvis”, 
ha afegit.

Bueso també s’ha referit al 
moment actual en el qual es co-
mença a albirar l’anhelada nova 
normalitat gràcies a la vacunació 
i al compromís de la societat per 
a combatre la pandèmia.

“És moment d’anar recuperant 
moments, abraçades i actes, per 
descomptat amb la prevenció ne-
cessària. Una de les nostres prio-
ritats és acostar l’Ajuntament a la 
ciutadania. La pandèmia ens ha 
fet perdre eixe contacte directe, i 
treballarem per a resoldre’l”, ha 
detallat.

Finalment, la nova alcaldessa 
va llançar un missatge a la ciuta-
dania: “La meua preocupació i el 
meu objectiu és Godella. La Go-
della que totes i tots volem, una 
Godella més justa i igualitària, on 
els joves tinguen el seu espai, on 
els majors tinguen les seues ac-
tivitats i qualitat de vida, una Go-
della educativa, cultural, diversa, 
neta, verda... Una Godella espor-
tista, festiva, respectuosa amb 
les seues tradicions i innovado-
ra, Una Godella orgullosa del seu 
passat i desitjosa de construir el 
seu futur. Una Godella del segle 

És l’hora dels adéus. En el 
mes de maig i juny he deixat 
els meus càrrecs a l’Ajunta-
ment de Godella com a regi-
dora i alcaldessa després de 
14 anys servint al meu poble. 
He de dir-vos que ha estat un 
plaer aprendre tant al vostre 
costat i coneixer a tantissi-
mes persones meravelloses 
que treballeu per Godella.  
Ens retrobarem per les nos-
tres places i carrers i continu-
arà treballant per tot allò que 
crec, ara des del món social. 
El meu compromís amb la nos-
tra gent i la nostra terra conti-
nua intacte com el primer dia.  
Gràcies per tot, gràcies per tant.

Eva Sanchis

Després de la renúncia d’Eva Sanchis, la representant socialista es converteix en primera edil per als 
dos últims anys de la legislatura
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Godella es replanteja el seu model de 
gestió de residus per a aconseguir els 
objectius 2030 i aprofitar fins a un 70 
per cent d’aquests

Medi Ambient i Benestar AnimalMedi Ambient i Benestar Animal

Els treballs inicials del nou pla de gestió de residus de godella es van presentar ahir als membres de la 
orporació i als representants de les entitats locals

B aix l’atractiu nom de “Godella 2030, cap a una nova gestió 
de residus”, el passat 30 de març, l’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Godella va presentar en el Saló de Plens de 

la localitat, davant tots els membres de la corporació i representants 
de les principals entitats locals, els treballs del seu nou Pla Local de 
Gestió de Residus, que iniciaran ara una potent fase de participació 
ciutadana per a decidir quin model de gestió tria el municipi per al 
seu futur.

Durant 2020, cada ciutadà de Godella va generar 1.41 quilograms de 
residus al dia, més de mitja tona a l’any (514,13 Kg). I una família tipus 
de tres membres de la població va generar més de 1,5 tones de residus 
domèstics al llarg de l’any. De tots els residus generats, a més, quasi el 
70% del fem va anar a parar a la fracció resta, o al contenidor de residus 
mesclats. A envasos lleugers (contenidor groc), només un 2,29%. A paper 
i cartó un 2,89%, i al contenidor de vidre, un 3,69%.

Davant esta realitat, molt similar a la mitjana de la Comunitat Valenci-
ana, “hem d’actuar ja, i ho hem de fer per consens i amb la participació 
de tots els sectors del municipi”, va explicar el nou regidor de Medi Ambi-
ent, Fernando Oliveros. Per este motiu, l’Ajuntament va iniciar, a la fi del 
passat any, una anàlisi exhaustiva de la situació actual de la gestió de 
residus del municipi, com a fase inicial per a estudiar i valorar “diferents 
models de gestió que ja funcionen en altres parts, i veure quina d’elles 
s’adapta millor a la nostra idiosincràsia”.

Al contrari que en la mitjana de la Comunitat Valenciana, a Godella 
és molt significativa la recollida i tractament de podes, que suposa un 
19,79% dels residus que es generen en el municipi cada any. En este 
sentit, l’Ajuntament ha realitzat diverses proves de recol·lecció d’aques-
tes, que no han donat els resultats esperats.
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Comencen els processos participatius 
perquè la ciutadania s’implique en la gestió 
de residus del municipi

Medi Ambient i Benestar AnimalMedi Ambient i Benestar Animal

A mb una tècnica participa-
tiva denominada “Work 
Café”, en la qual la ciuta-

dania se senta en grups reduïts 
en una taula per a reflexionar 
sobre diferents preguntes, la ini-
ciativa Godella 2030, que pretén 
dotar al municipi d’un nou Pla Lo-
cal de Gestió de Residus Domès-
tics, inicià els seus processos 
participatius per a escoltar la veu 
de la ciutadania el passat abril.

A través de la pàgina web 
creada per a este fi, www.gode-
lla2030.es, la ciutadania va po-
der emplenar els qüestionaris 
participatius des de qualsevol 
lloc. Durant dues setmanes, ac-
cedint en la pròpia web a l’apar-
tat de “Qüestionaris” en la secció 
del Pla Local de Gestió de Resi-
dus de la web, van poder plan-
tejar quins models de gestió de 
residus domèstics prefereixen, 
plantejar les seues dificultats per 
a reciclar, o com prefereixen que 
es recullen els seus residus do-
mèstics en el municipi.  D’esta 
manera, les millors idees seran 

tingudes en compte en el futur 
Pla Local de Gestió de Residus 
municipal.

La iniciativa participativa, im-
pulsada per l’Àrea de Medi Ambi-
ent de l’Ajuntament de Godella, 
amb la col·laboració de l’Àrea de 
Participació Ciutadana, pretenia 
implicar des de l’origen a la ciu-
tadania en la gestió dels seus 
residus domèstics. Una manera 
d’incentivar la separació, ampliar 
la conscienciació social del pro-
blema, i buscar les millors soluci-
ons adaptades al municipi. 

El regidor de Medi Ambient, 
Fernando Oliveros, va voler in-
centivar d’esta manera a la parti-
cipació de tota la població: 

“Per al nostre equip de govern 
és fonamental que la ciutadania 
s’implique en una matèria tan 
important per al nostre present i 
el nostre futur com decidir quin 
model de recollida de residus 
serà més eficient i s’adaptarà al 
nostre municipi, per la qual cosa 
animem a tota la població a par-
ticipar des de la web”.
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E s tracta d’una aplicació 
que es pot descarregar fà-
cilment des de Google Play 

(si es disposa d’un telèfon amb 
el sistema Android) i des de l’App 
Store d’Apple (en cas de tindre 
un telèfon amb el sistema iOS). 
Només cal entrar en qualsevol 
d’estes dos tendes des del vos-
tre dispositiu mòbil i buscar al 
cercador d’aplicacions la parau-
la EMTRE. Quan aparega l’aplica-
ció en els resultats de la recerca, 
la podreu baixar i instal·lar als 
vostres telèfons.

L’aplicació EMTRE és totalment 
gratuïta. Una volta descarregada 
i instal·lada, les persones usuàri-
es poden registrar-se amb el seu 

DNI i el número de contracte de 
l’aigua on figura la taxa TAMER. 
D’esta manera, fent servir el te-
lèfon, es podran identificar tots 
els ecoparcs fixos i mòbils de 
l’àrea metropolitana. Cada per-
sona usuària tindrà accés al seu 
historial de visites als ecoparcs 
i de residus depositats. Amb es-
tes dades, l’EMTRE podrà aplicar 
bonificacions a les veïnes i veïns 
que més i millor reciclen. Les 
possibles bonificacions i la forma 
en què s’aplicaran serà un dels 
assumptes que es tractaran en la 
Comissió per a l’estudi de la taxa 
TAMER que s’ha aprovat recent-
ment per part de l’assemblea de 
l’entitat.

L’aplicació EMTRE també in-
forma de la ubicació i els horaris 
dels ecoparcs, tant dels fixos com 
dels mòbils, i conté una base de 
dades amb més d’un miler de 
residus que resol els dubtes a 
l’hora de reciclar-los correcta-
ment. En el futur s’incorporaran 
noves utilitats que faran encara 
més atractiva l’aplicació i que 
ajudaran a reciclar més i millor.

Esta iniciativa representa, per 
a l’EMTRE, un pas de gegant en 
la informatització dels nostres 
ecoparcs, que incorpora les úl-
times tecnologies al procés de 
gestió i valorització dels residus i 
que ens permet avançar cap a un 
model d’economia circular. 

L’Ajuntament de Godella, a través 
de la regidoria de Medi Ambient, 
ha iniciat el programa de preven-
ció i control del mosquit tigre (Ae-
des albopictus) per a evitar la seua 
propagació en la localitat. Com re-
comana la Direcció General de Sa-
lut Pública de la Generalitat Valen-
ciana ja s’han posat en marxa tots 
els protocols de prevenció i control 
d’este mosquit.

Com ja s’ha realitzat en anys 
previs, l’equip de l’àrea de Medi 
Ambient ha aplicat larvicides en 
els embornals, fonts, basses i zo-
nes enjardinades del terme muni-
cipal. Així mateix, este tractament 
es complementa amb l’aplicació 
d’una pintura amb activitat insec-
ticida en les zones més proble-
màtiques. A més, s’han instal·lat 
trampes per al seguiment de les 
poblacions i per a la captura mas-
siva del mosquit per a reduir les 
seues poblacions.

Fernando Oliveros, regidor de 
Medi Ambient, ha recalcat la im-

portància de l’ajuda ciutadana: 
“Des de l’Ajuntament aplicarem 
els tractaments necessaris per a 
frenar la propagació del mosquit 
tigre, però també és fonamental 
que les veïnes i veïns col·laboren 
amb xicotetes accions que ajuden 
al control de les poblacions”.

Des de l’Ajuntament de Godella 
es fa una crida a la ciutadania que, 
per a contribuir al control de les 
poblacions, s’ha de revisar els do-
micilis perquè els mosquits troben 
en l’àmbit domèstic una àmplia 
varietat d’espais on refugiar-se i 
criar. És important evitar acumula-
cions d’aigua i col·locar teles mos-
quiteres en els conductes.

El mosquit tigre és un insecte 
de dimensions reduïdes, entre 2 i 
10 mm, de color negre amb ratlles 
blanques, més visibles en les po-
tes i en l’abdomen amb una línia 
blanca en el tòrax. Es caracteritza 
per volar baixet i, per eixe motiu, 
afecta les extremitats inferiors de 
les persones.

Medi Ambient i Benestar Animal

L’Entitat Metropolitana 
per al Tractament 
de Residus (EMTRE) 
llança l’aplicació per 
a dispositius mòbils 
adreçada a tota la 
ciutadania de l’àrea 
metropolitana

L’Ajuntament inicia el 
programa de prevenció i 
control del mosquit tigre
Des de la regidoria de Medi Ambient 
es fa una crida a la ciutadania perquè 
contribuïsca al control de les poblacions
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Cultura

Èxit de la presentació del llibre “Atovó”, de Marià 
Garrañana i Jordi V. Durà

Les xiquetes i xiquets de Godella gaudeixen 
d’un Dia del Llibre carregat d’activitats

L’orquestra del Casino Musical 
de Godella decora amb la seua 
música la nova seu de la FSMCV L’últim cap de setmana d’abril va tindre lloc la pre-

sentació del llibre “Atovó”, de Marià Garrañana i 
Jordi V. Durà, en el Centre d’Art Villa Eugènia de 
Godella i que va comptar amb la presència dels 
autors que van explicar el contingut de l’obra. L’al-
caldessa Eva Sanchis i altres membres del ple mu-
nicipal van acudir a l’esdeveniment en la localitat 
de l’Horta Nord.

Tatiana Prades, regidora de Cultura de Godella, 
va introduir la presentació del llibre, una obra que 

proposa una reflexió poètica a través de la imat-
ge pictòrica i fotogràfica sobre el valor estètic d’un 
paisatge humanitzat com és el de la comarca de 
l’Horta Nord.

Més d’una vintena de persones es van donar 
cita en la presentació de l’obra al seu pas per Vi-
lla Eugènia de Godella. De nou, els assistents van 
respectar escrupolosament les mesures sanitàri-
es imposades per a combatre la COVID-19 i evitar 
nous contagis en este retorn gradual a l’activitat.

L es xiquetes i xiquets de 
Godella van gaudir l’últim 
dissabte d’abril de les ac-

tivitats programades per a la 
celebració del Dia del Llibre en 
el Centre d’Art Villa Eugènia. La 
Companyia Disparatario va ser 
l’encarregada d’organitzar activi-
tats per als més xicotets i que els 
van fer passar una gran jornada.

En primer lloc, les persones 
participants es van divertir amb 
tallers amb materials reciclats 
amb xapes, imants i carteres 
i, en segon, van gaudir del con-
tacontes “El lladre de paraules”.

Malgrat al mal temps, les xi-
quetes i xiquets es van divertir 
amb activitats pensades per a 
ells i per a celebrar l’amor pels 

llibres i la lectura amb motiu del 
Dia del Llibre, ja que la Regidoria 
de Cultura i Biblioteca va adequar 
l’interior de Vila Eugenia perquè 
es pogueren celebrar amb segu-
retat i adaptant-se a les restricci-
ons contra la COVID-19.

Tatiana Prades, regidora de 
Cultura i Biblioteca, va expressar 
la seua satisfacció per l’èxit de la 
jornada: “Les xicotetes i xicotets 
han gaudit i divertit amb tot el 
que teníem organitzat i això és el 
més important. 

La celebració del Dia del Llibre 
sempre és una efemèride molt 
especial perquè creiem ferma-
ment en la importància de fo-
mentar l’amor per la lectura des 
de ben xicotets”.

L’orquestra del Casino Musical 
de Godella, dirigida per Pilar Mor 
Caballero, va oferir al abril un 
concert a la nova seu de la Fe-
deració de Societats Musicals de 
la Comunitat Valenciana, amb 
obres que tingueren un marcar 
caire godellenc com foren les 
dels compositors Jesús Blasco i 
Josefina Robledo.

Eixe concert, que s’emmarca-
va dins del cicle ‘Músia a la llum’ 
impulsat des de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura 
i Esport, fou tot un èxit, i comptà 
amb la presència del president 
provincial de la FSMCV, Joan Bo-
canegra, el vicepresident educa-
tiu de la FSMCV, Remigi Morant, 
el president del Casino Musical, 
Antonio Moreno, i altres auto-
ritats i membres de la societat 
musical godellenca. La formació 
de cambra interpretà les obres 

Bésame mucho (Consuelo Velá-
zquez), Volver (Carlos Gardel/Al-
fredo Le Pera), El día que me qui-
eras (Carlos Gardel), Historia de 
un amor (Carlos Eleta Almarán), 
La paloma (Sebastián Iradier), 
El reloj (Roberto Cantoral), Sola-
mente una vez (Agustín Lara), Sa-
bor a mi (Álvaro Carrillo Alarcón), 
El gato montés (Manuel Penella), 
Danza (Jesús Blasco Juan), Revi-
ens Añoranza (Josefina Robledo, 
Arr. Daniel Albir Gordillo) i Rapso-
dia valenciana (Manuel Penella).

Jesús Blasco és professor de 
violí, director de cor i compositor 
godellenc. A més, forma part de 
l’orquestra i és un soci actiu del 
Casino Musical de Godella. Per la 
seua part, Josefina Robledo fou 
una guitarrista i solista interna-
cional (1897-1972) que va viure 
a Godella durant més de quatre 
dècades.
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La performance “Projecte 
H” s’estrena amb èxit a la 
Sala La Mutant

L’exposició “Art-
Coaching”, 
de Pablo De 
Fuenmayor en el 
Centre Cultural 
Xicranda
E s 13 d’abril, s’estrenà l’ex-

posició “Art-Coaching”, de 
l’artista i dissenyador Pa-

blo De Fuenmayor, en el Centre 
Cultural Xicranda de Godella. 
“Art-Coaching” oferia una col·lec-
ció de 25 obres que presentaven 
al públic una insòlita proposta de 
com la tendència global del coac-
hing irromp també en el món de 
l’art. En paraules del mateix autor 
Pablo De Fuenmayor, “són obres 
que reflecteixen el que per a mi 
és la ciència del coaching, que és 
molt més del que ens compten. 

Quan aprofundim en esta relati-
va nova ciència del desenvolupa-
ment personal veiem que és un 

corrent que beu de totes les fonts 
possibles”.

“Tot això va encaminat a ajudar 
a servir de pont cap a la nostra 
millora, el progrés, els grans as-
soliments i a la pròpia felicitat”, 
afegia De Fuenmayor.

L’exposició estava estructurada 
en tres seccions. D’una banda, 
“Mini-concepts”, amb 13 peces 
de xicotet format, per un altre, 
“Medium-concepts”, que compta-
va amb nou peces d’un llenç més 
gran i, finalment, “Big-concepts”, 
composta per quatre obres, dues 
de les quals són díptics i les al-
tres són obres de quatre llenços 
cadascuna.

L a performance “Projecte H” es va estrenar a l’abril a la Sala La Mutant amb èxit de públic i crítica. 
El projecte, que es va preparar durant tot el mes de març en Villa Eugènia a Godella, va fer que 
s’esgotaren les entrades durant tres dies consecutius a la sala valenciana.

La performance convidava des de l’humor a fer una anàlisi del comportament més humà i explicava com 
a través de la imitació anem adaptant-nos a les diferents circumstàncies de les nostres vides.

Tatiana Prades, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Godella, va assistir com a convidada a esta 
representació que va tindre un gran acolliment:

 “És una proposta de gent creadora jove que estem acollint al nostre poble i donant suport amb la cessió 
d’instal·lacions que després revertiran en la ciutadania del municipi, ja que oferiran els seus espectacles 
perquè assistisquen les nostres veïnes i veïns de manera gratuïta”.
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Cultura

L’exposició “La mirada 
transparent” amb obres 
de Felip Baldó, tot un èxit

Èxit de l’exposició “Pont 
solidari al món”, de Pepe 
Vergara

Jordi Coll inaugura la seua 
exposició fotogràfica en Villa 
Eugènia 

E l 9 d’abril, s’inaugurà l’exposició “La mirada 
transparent” amb obres de Felip Baldó en 
Vila Eugènia a les 19.30 hores. La mostra ho-

menatjà a través d’un exhaustiu repàs les diferents 
etapes de Felip Baldó durant la seua trajectòria.

En eixa exposició retrospectiva de l’artista, comis-
sionada per la seua filla Joana Baldó, vam poder 
gaudir de les il·lustracions més famoses que han 

acompanyat els llibres de literatura infantil i també 
fer un recorregut per la seua extensa obra.

La gran expectació generada per la mostra “La 
mirada transparent” va provocar que les entrades 
s’esgotaren. Cal recordar que, a conseqüència de 
la pandèmia provocada per la COVID-19, l’afora-
ment en el recinte cultural és limitat per a garantir 
la seguretat i salut dels assistents.

L’exposició “Pont solidària al 
món”, de Pepe Vergara, es va 
convertir en un gran èxit de pú-
blic després de la gran afluència 
de persones que van acudir a Vi-
lla Eugènia a visitar i adquirir les 
obres d’este artista local.

La mostra, que es va poder vi-
sitar durant un mes, recollia les 
obres més interessants de Pepe 
Vergara. La recaptació per la ven-

da de les mateixes anà destina-
da de manera íntegra a la crea-
ció i habilitació d’una àrea d’un 
hospital en una de les zones més 
pobres de Nepal.

L’exhibició també es va poder 
visitar a través de la nova web de 
Vila Eugènia (http://villaeugenia.
godella.es/) en la qual s’estan 
pujant totes les exposicions que 
s’instal·len en el centre d’art.

Jordi Coll inaugurà el passat 14 
de maig la seua exposició fo-
togràfica “Polvo/Tiempo” en el 
Centre d’Art Vila Eugenia. Eixa 
mostra va ser l’acte final amb el 
qual es tanca un projecte que co-
mençà en 2009 i que ha portat al 
fotògraf Jordi Coll a recórrer bona 
part de la geografia espanyola i 

els països veïns buscant llocs 
abandonats i fotografiant-los du-
rant més de sis anys.

La regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Godella, a més, 
posà a la disposició del públic 
l’oportunitat de gaudir de “Pols/
Temps” en l’espai on-line 
http://villaeugenia.godella.es

El godellenc Jesús Blasco 
compon una marxa de processó 
dedicada al Sant Sepulcre
Jesús Blasco Juan, veí de Godella, 
va crear una marxa de processó 
dedicada al Sant Sepulcre, encara 
que enguany tampoc es va poder 
celebrar la tradicional processó de 
Divendres Sant una vegada acaba-
da la missa a l’Església.

L’obra, registrada per un grup de 
músics relacionats amb la Banda 
del Casino Musical de Godella, era 
un homenatge al Sant Sepulcre en 
un any en què tampoc es van rea-
litzar les celebracions amb motiu 

de la Setmana Santa. Malgrat tot, 
Jesús Blasco va voler rendir un tri-
but amb esta creació musical als 
membres de la Confraria que no te-
nien coneixement d’esta sorpresa.

La peça es va poder escoltar per 
primera vegada Divendres Sant en 
els diferents canals de comunica-
ció de l’Ajuntament de Godella. 
D’esta manera, l’estrena va coin-
cidir amb el moment en el qual les 
imatges eixirien de l’Església a la 
conclusió de la missa.
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El Festival Gothejazz tanca una nova 
edició amb èxit de públic i crítica
E l Gothejazz va tornar a deixar un gran sabor de 

boca després del seu pas per Godella. El Festival 
de música jazz que se celebra en la localitat de 

l’Horta Nord va tancar ahir una nova edició amb èxit de 
públic i crítica com ve succeint en els anys previs. De 
nou, els artistes van tornar a demostrar la seua qualitat 
davant un aforament entregat amb ganes de gaudir de la 
millor música durant quatre dies.

L’actuació de Martirio i Chano Domínguez, plat fort del 
Festival, va fer les delícies dels presents el dissabte amb 
un concert on van homenatjar el músic cubà Bola de Nie-
ve. El seu recital als Jardins de Villa Eugènia va meréixer 
el reconeixement del públic que va omplir l’aforament.

Saphie Wells & The Swing Cats i Folkenjazz amb Ximo 
Caffarena també van enamorar al públic que va anar a 
presenciar-los el dijous i divendres, respectivament. El 
millor jazz adaptat a les noves tendències no va deixar 

indiferent als assistents que es van bolcar en estos dos 
concerts.

Finalment, el diumenge va arribar el torn dels més xico-
tets de la casa, ja que van gaudir amb l’actuació de Pool 
Jazz, una banda de Paiporta que ja va deixar molt bones 
sensacions en l’edició de l’any passat. De nou, van acon-
seguir que les xiquetes i xiquets també es divertiren amb 
la seua dinàmica actuació.

Finalment, la Big Band del Casino Musical de Godella 
va posar el punt i final al Festival Gothejazz. Amb un re-
pertori basat en els compositors de jazz moderns i ac-
tuals, entre els quals van destacar Bill Holman, Quincy 
Jones, Thad Jones, Pat Metheny, Mike Mower, R. P. Cullen 
i Tim Davies, va clausurar el Gothejazz en Villa Eugènia.

Tatiana Prades, regidora de Cultura de Godella, es va 
mostrar molt feliç pel resultat final: “El treball sempre té 
la seu recompensa. I el Gothejazz és una mostra evident 

que amb molt d’esforç aconseguim fer gaudir de la mú-
sica a la ciutadania de Godella i a moltes persones que 
venen de totes les parts de la província per a delectar-se 
amb el jazz”.

“Continuem sent molt ambiciosos amb el cartell i en-
guany hem tornat a encertar amb músics que han deixat 
la seua petjada en el nostre Festival Gothejazz. De dijous 
a diumenge, el jazz i els seus diferents vessants es va 
convertir en protagonistes a Godella gràcies a la passió 
del públic i el saber fer dels músics”, ha continuat Prades.

La regidora va emplaçar al públic a l’any que ve: “Hem 
fet un gran esforç per a, malgrat la crisi sanitària, orga-
nitzar un Gothejazz de primer nivell. Estem convençuts 
que l’any que ve tornarem a enamorar-nos d’esta música 
i este Festival que ens atrapa edició rere edició”, ha con-
clòs la responsable de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament 
de Godella.
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Promoció econòmica

Godella participa en la presentació de les 
Estratègies Territorials i Escenaris per al 
Desenvolupament a l’Horta Nord
L’ Ajuntament de Godella 

va participar en la pre-
sentació de les Estratè-

gies Territorials per al Desenvolu-
pament a l’Horta Nord celebrada 
el passat 13 de maig a Moncada.

Teresa Bueso i Lupe Rodríguez, 
regidores de Comerç i Promoció 
Econòmica, respectivament, van 
asistir a eixa cita, organitzada pel 
Consorci Pacten Nord i en el qual 
col·labora Labora.

Les regidores de Godella van 
prendre bona nota de les noves 
eines i escenaris que es plantegen 
per al desenvolupament de la co-
marca per a aplicar-lo a Godella en 
els pròxims mesos.

La regidoria de Comerç de l’Ajun-
tament de Godella recorda als co-
merciants i autònoms que poden 
adherir-se a la llista de difusió de 
whatsapp que ha creat per a co-
néixer de manera ràpida i directa 
les notícies, ajudes i temes que 
més interessen per als seus ne-
gocis. Els interessats a donar-se 
d’alta han d’enviar un whatsapp 
amb la paraula ALTA + NOMBRE 
(persona o entitat) al número de 
telèfon 673 770 231.

A partir d’eixe moment, els 
inscrits rebran tota la informació 
relativa a les últimes novetats en 
matèria d’ajudes al comerç, for-
mació, esdeveniments o notícies.

Este canal serà unidireccional, 
per la qual cosa no es respondrà 
a dubtes o consultes. Per a rea-
litzar qualsevol tràmit o pregunta 
estan habilitats els correus elec-
trònics comercio@godella.es 
o afic@godella.es.

Eres autònom o comerciant a 
Godella? Sol·licita l’alta en la 
llista de difusió de whatsapp 
de la Regidoria de Comerç
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Promoció econòmica

La Regidoria 
de Promoció 
Econòmica 
dona visibilitat 
a autònoms i 
professionals 
de Godella a 
través la pàgina 
web municipal

L’ Ajuntament de Godella, 
a través de la Regidoria 
de Promoció Econòmica, 

ofereix visibilitat a tots els autò-
noms i professionals de la locali-
tat a través d’una secció especí-
fica en la pàgina web municipal 
en la qual es poden consultar les 
seues dades de contacte.

Esta campanya de promoció 
permet que tots els professio-
nals de Godella, tinguen o no un 
negoci obert, oferisquen els seus 
serveis a la resta de la ciutada-
nia. Així, es busca que persones 
que es dediquen a l’advocacia, 
assessoria, pintura, espectacles, 
jardineria, entre altres sectors, 
puguen donar a conéixer els 
seus serveis específics entre la 
població.

Les persones que desitgen 
estar en esta base de dades de 

comerços i professionals poden 
donar-se d’alta en la pàgina web 
www.godella.es/va/mapacomer-
cial a través del formulari en línia 
o imprés.

Teresa Bueso, regidora de 
Promoció Econòmica, explica el 
motiu de la creació d’esta base 
de dades: “Volem que la ciuta-
dania conega a tots els nostres 
professionals i comerços perquè 
puguen acudir a ells quan neces-
siten un servei concret”.

“Tots els professionals del nos-
tre poble necessiten promoció 
i este espai en la pàgina web 
servirà per a això. Vivim una si-
tuació complicada per culpa de 
la COVID-19 i qualsevol eina que 
permeta la promoció serà de 
gran utilitat per al nostre teixit 
de professionals i comerços”, 
afegeix la regidora.

ACTUALITZACIÓ DEACTUALITZACIÓ DE
L'APARTAT DE COMERÇL'APARTAT DE COMERÇ
LOCAL DE LA WEBLOCAL DE LA WEB
MUNICIPAL!MUNICIPAL!

Des del departament de comerç hem dut a terme les següents
millores:

¡ACTUALIZACIÓN DEL¡ACTUALIZACIÓN DEL
APARTADO DE COMERCIOAPARTADO DE COMERCIO
LOCAL DE LA WEBLOCAL DE LA WEB
MUNICIPAL!MUNICIPAL!

Desde el departamento de comercio hemos llevado a cabo las
siguientes mejoras:

La policia local de Godella continua 
amb la seua campanya de control 
i vigilància de les persones que 
transiten per l’horta amb els seus 
animals de companyia per a garantir 
que complisquen amb les normes 
establides i per sancionar a les 
persones que accedeixen als 
camps per a recol·lectar il·legalment 
les collites.
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Educació

El conseller Vicent Marzà visita el nou pati 
igualitari i inclusiu del CEIP El Barranquet 
de Godella
Les xiquetes i xiquets gaudeixen d’una zona d’esbarjo amb rocòdrom o elements de psicomotricitat, 
entre altres infraestructures

E l conseller d’Educació, Cul-
tura i Esport, Vicent Marzà, 
va visitar en maig les ins-

tal·lacions del CEIP El Barranquet 
de Godella per a conéixer de pri-
mera mà el nou pati igualitari, 
un projecte que s’ha fet realitat 
gràcies als pressupostos parti-
cipatius de l’Ajuntament de la 
localitat de l’Horta Nord i a les 
aportacions de famílies i perso-
nal educatiu.

L’alcaldessa Eva Sanchis, junt 
a la regidora d’Educació, Teresa 
Bueso, i altres membres de la cor-
poració municipal, van estar pre-
sents en la visita a la qual també 
varen acudir Margarida Castella-
no, directora general d’Innovació 

Educativa i Ordenació, i Carmina 
Valiente, directora territorial de Va-
lència.

El responsable de l’àrea d’Edu-
cació de la Generalitat Valenciana 
comprovà els diferents elements 
que fan d’este pati un lloc igualita-
ri, inclusiu i lúdic per a totes les xi-
quetes i xiquets del centre escolar.

Durant la visita, Antonio Pardo, 
president de l’Associació de Famí-
lies d’Alumnes del CEIP El Barran-
quet, i María José Zanón, directora 
del centre, van explicar les dife-
rents activitats que es desenvo-
lupen en este model de pati que 
compta amb rocòdrom i elements 
de psicomotricitat, entre altres in-
fraestructures.
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Raquel Alabadí, Salomé Corell i Mireia García, repre-
sentants del Col·legi Sant Bertomeu de Godella, van 
aconseguir la segona posició en el Concurs de Cristal-
lització, organitzat pel Museu de les Arts i les Ciències 
de València gràcies al seu projecte “2, 8, 20, 28, 50, 
82, 126: la màgia de l’ADP”.

Les escolars de Godella, a més, van ser guardonades 
amb el premi del públic en este certamen que s’ha 
realitzat de manera virtual a conseqüència de la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19.

A més del treball de Raquel Alabadí, Salomé Corell 

i Mireia García, cal destacar la col·laboració de les se-
ues companyes Lluna Cubel, Victoria Villanueva i Sara 
Ruiz, qui van ajudar en tot moment a fer possible este 
projecte, que va servir per a aconseguir el segon lloc 
per darrere del Col·legi Sant Vicent Ferrer Maristas de 
Cullera.

El Concurs de Cristal·lització té com a objectiu ressal-
tar la importància que té el cristall en la societat actual 
i fomentar l’estudi, el treball sistemàtic, el pensament 
racional i la comunicació entre els joves estudiants, 
utilitzant experiments atractius de cristal·lització.

Els centres escolars d’El Barranquet i Sant Bertomeu de Godella van 
ser protagonistes en la gala de lliurament dels Premis Sambori de 
l’Horta Nord que va tindre lloc a Rafelbunyol. La classe de 4 anys amb 
“Un mar ple de màgia” i l’aula de 5 anys amb “Un extraterrestre entre 
tarongers”, els dos del CEIP El Barranquet, van rebre un merescut 
reconeixement. D’altra banda, en la categoria de Batxillerat i Cicles 
Formatius, Carmen Aguilar, del Sant Bertomeu, va rebre el premi grà-
cies a la seua obra “Marees indelebles” Teresa Bueso, alcaldessa de 
Godella i responsable de l’àrea d’Educació, va estar present durant la 
gala de lliurament de premis acompanyant als escolars del municipi.

Raquel Alabadí, Salomé Corell i Mireia 
García, del Col·legi Sant Bertomeu de Godella, 
segones en el Concurs de Cristal·lització del 
Museu de les Arts i les Ciències de València

El Barranquet i el Sant 
Bertomeu, guardonats en els 
Premis Sambori
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Memòria històrica 

Godella, present en l’exhumació de la 
fossa 114 del cementeri de Paterna
E l municipi de Godella va 

estar molt present durant 
l’exhumació de la fossa 

114 del cementeri de Paterna 
que va tindre lloc durant el matí 
del 3 de maig. Fernando Oliveros, 
regidor de Memòria Democràti-
ca, ha acompanyat a Carlos i Mª 
Carmen Contreras, presidents 
de l’Associació de Familiars de la 
Fossa 114 i membres de l’Associ-
ació Paraules contra l’oblit.

Els familiars de les persones 
que es troben en la ‘fossa de la 
cultura’, com se l’ha denominat 
per la presència de periodistes, 
mestres i persones relacionades 

amb l’àmbit cultural, van assistir 
a l’acte al qual també va acudir 
Rosa Pérez, consellera de Partici-
pació, Transparència, Cooperació 
i Qualitat Democràtica. Segons 
un estudi realitzat per l’historia-
dor Vicente Gavarda s’espera tro-
bar a 197 persones de 66 pobles 
afusellats pel franquisme.

Fernando Oliveros, regidor de 
Memòria Democràtica de Gode-
lla, va aplaudir estes iniciatives 
que permeten a les famílies “tro-
bar les restes dels seus ser vol-
guts i oferir-los un enterrament 
digne després d’haver sigut as-
sassinats”.
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Godella ret homenatge a les víctimes de 
la Guerra Civil i el franquisme
L a localitat de Godella va 

rendir un homenatge el 29 
de març a les víctimes de 

la Guerra Civil i el franquisme en 
dos actes celebrats en l’Ermita i 
en el Cementeri Municipal amb 
motiu de la commemoració del 
Dia de la Memòria Democràtica 
Valenciana, declarat per la Ge-
neralitat Valenciana. Fernando 
Oliveros, regidor de Memòria De-
mocràtica, junt a l’alcaldessa Eva 
Sanchis i altres representants 
de la Corporació Municipal van 
acudir als actes que van comptar 
amb la participació de veïnes i 
veïns de la localitat que van vo-
ler sumar-se a esta iniciativa que 
coincideix amb l’aniversari de la 
mort del poeta Miguel Hernández.

Un grup de corda va amenitzar 
musicalment també l’esdeveni-
ment celebrat en el Cementeri 
Municipal i que va servir per a 
mantindre viu el record de les 
víctimes de la Guerra Civil i el 
franquisme.

Fernando Oliveros va explicar 
que estos actes serveixen “per a 
recordar a totes les persones que 
van morir durant la Guerra Civil i 
la dictadura a Godella”. 

“Recordar el passat significa 
tindre molt present el que va 
ocórrer en temps passats per a 
evitar tornar a caure en errors i 
convertir-nos en una millor soci-
etat amb el pas del temps”, va 
afegir el regidor de Memòria De-
mocràtica.
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Joventut i infància

L’Ajuntament de Godella organitza un any 
més l’Escola d’Estiu
L’ Ajuntament de Godella, a través de la Regidoria de Joventut, 

ha organitzat enguany, de nou, l’Escola d’Estiu perquè les 
xicotetes i xicotets del municipi puguen gaudir del seu temps 

lliure durant les vacances estivals. 
En esta ocasió, l’Escola d’Estiu es divideix en dos centres escolars. 

Les i els escolars del cicle infantil de 3 a 5 anys gaudiran de l’activitat 
en el CEIP Barranquet, mentre que els de Primària de 6 a 12 anys ho 
faran en el CEIP Cervantes. 

Un total de 60 xiquetes i xiquets 
de Godella van gaudir un any 
més de l’Escola de Pasqua orga-
nitzada per la Regidoria d’Infàn-
cia i Joventut dirigida per Tatiana 
Prades.

L’activitat, que es va desenvo-
lupar en el Barranquet, es va dur 
a terme entre el 6 i el 9 d’abril. 
Durant eixos dies, les xicotetes i 
xicotets de Godella van realitzar 
multitud d’activitats en un ambi-
ent familiar durant les vacances 
escolars.

Tallers, activitats, festes… Les 
persones monitores de l’Escola 
de Pasqua prepararen un gran 
nombre d’accions perquè els es-
colars es divertiren al costat de 
companys d’edats compreses 
entre 3 i 12 anys.

Durant la celebració de l’Esco-
la de Pasqua, com no podia ser 
d’una altra forma, es van complir 
amb tots els protocols per a ga-
rantir la salut de totes les perso-
nes assistents durant la pandè-
mia provocada per la COVID-19.

Tatiana Prades, regidora d’In-
fància i Joventut, destacà que 
des de l’Escola de Pasqua vo-
liem “posar en valor la diversitat, 
el respecte a la multiculturalitat 
i l’estima per les tradicions que 
ens diferencien amb les xiquetes 
i xiquets de la resta del món”.

“Desitgem enviar un missat-
ge per a despertar consciències 
des del joc. És molt bonic conéi-
xer i reconéixer la nostra pròpia 
identitat”, va concloure la regi-
dora.

L’Escola de Pasqua de Godella, inaugurada 
amb la il·lusió de xiquetes i xiquets
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Promoció valencià 

Godella continua amb la campanya “Bon 
dia” per al foment del valencià entre la 
població
L’Ajuntament de Godella va continuar amb la campanya “Bon dia” durant els següents 
mesos al seu llançament amb l’objectiu de seguir fomentant la normalització i l’ús de 
l’idioma valencià entre la ciutadania en les accions més quotidianes del dia a dia. La 
iniciativa, que va començar durant les festes nadalenques, pretén que les xiquetes i 
xiquets incorporen a la seua jornada el valencià de forma natural.

Així, des de la regidoria de Promoció del Valencià, dirigida per Tatiana Prades, es van 
repartir al mes de febrer bosses i utensilis per a l’ús diari amb el missatge “Bon dia”.

L’objectiu era que la ciutadania comence a usar el valencià en les tasques més sen-
zilles com l’inici de la jornada amb un “Bon dia”, ja siga a l’hora del desdejuni amb els 
seus familiars o quan arriben a les aules o llocs de treball amb els seus companys.
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Godella 
continua 
respirant 
esperit faller 
malgrat de 
la pandèmia

L’ esperit faller del munici-
pi de Godella continua 
molt viu. Sí, fa dos anys 

que no se celebra la tradicional 
setmana fallera en el municipi. 
Però les ganes, l’esperit i l’ànima 
fallera es continua respirant en 
cada racó de la localitat de l’Hor-
ta Nord. Malgrat les circumstàn-
cies provocades per la pandèmia 
de la COVID-19, Godella i les se-
ues quatre comissions continuen 
pensant en positiu per a arribar 
al mes de març de 2022 en les 
millors condicions per a tornar a 
gaudir de l’aroma de les festes en 
honor a Sant Josep als carrers. 

Malgrat la cancel·lació de les 
falles d’enguany al març, la Jun-
ta Local Fallera de Godella, en 
col·laboració amb l’Ajuntament, 
va voler reforçar eixe compro-
mís amb la festa fallera, però 
respectant escrupolosament les 
restriccions sanitàries que llavors 
estaven vigents per a contindre al 
coronavirus. Així, el passat 18 de 
març el Teatre Capitolio va acollir 
un espectacle per a les xiquetes 
i xiquets de les comissions Sant 
Sebastià-Arquebisbe Fuero, Doc-
tor Cabo, Cervantes-Sant Blai y 
Doctor Valls. L’esdeveniment es 

va celebrar en dos torns perquè 
totes i tots pogueren gaudir de 
l’espectacle. 

D’altra banda, els represen-
tants de les quatre falles també 
van celebrar una Ofrena de Flors 
a la Verge el mateix 18 de març 
per la vesprada. Com no podia 
ser d’una altra forma, l’Ofrena es 
va adaptar a les circumstàncies 
i no va comptar amb la partici-
pació ni de les comissions ni del 
públic. Va ser un acte per a man-
tindre l’Ofrena de Flors a la Ver-
ge amb la presència de Falleres 
Majors, Presidents i membres de 
la Junta Local Fallera de Godella, 
que va organitzar l’activitat res-
pectant totes les indicacions de 
les autoritats sanitàries. 

Ara cal mirar amb confiança i 
optimisme el futur. Esperant que 
març de 2022 torne a brollar 
l’esperit faller tan característic 
de Godella. Serà el moment de 
gaudir de les cercaviles, de les 
ofrenes, de les activitats i de les 
amigues i amics al carrer. 

Però abans, hem de continuar 
treballant tots junts per a aconse-
guir acabar amb la pandèmia que 
ha alterat la vida de tota la ciuta-
dania des de fa ja més d’un any.

Monogràfic

Els representants de les quatre 
falles del municipi van celebrar una 
Ofrena de Flors a la Verge el 18 de 
març sense la participació de les 
comissions ni del públic i respectant 
les indicacions de les autoritats 
sanitàries 
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Confirmat: No hi haurà 
setmana fallera al 
setembre 2021
G odella no celebrarà la setmana fallera 

durant este any 2021 després de la re-
unió mantinguda pels representants de 

les quatre comissions de la localitat, Sant Se-
bastià-Arquebisbe Fuero, Doctor Cabo, Cervan-
tes-Sant Blai y Doctor Valls, amb l’alcaldessa 
Teresa Bueso, la regidora Lupe Rodríguez i l’ex 
alcaldessa Eva Sanchis. D’esta manera, es rati-
fica la decisió de no celebrar les festes falleres 
de l’1 al 5 de setembre. Encara que en reunions 
prèvies ja s’havia manifestat la intenció de no 
celebrar falles a Godella durant este any 2021, 
la reunió va servir per a confirmar esta decisió i 
destinar tots els esforços en la celebració de les 

festes al març de 2022, com es realitzen tradi-
cionalment. 

L’explosió de la pandèmia provocada per 
la COVID-19 ha obligat a la cancel·lació de la 
setmana fallera al març durant els dos últims 
exercicis, ja que les restriccions sanitàries ho 
feien inviable davant la situació epidemiològi-
ca que arrossegava la Comunitat Valenciana i 
el país. 

Durant la reunió es va acordar també tornar 
a citar-se a finals d’agost o principis de setem-
bre per a valorar les noves mesures sanitàries 
dictades per les autoritats i decidir si es permet 
tornar a realitzar activitats en els casals fallers.
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Biblioteca

Godella se suma al projecte “Biblioteques 
que alimenten” amb tallers i xarrades 
sobre nutrició i alimentació saludable

L’ Ajuntament de Godella 
s’ha sumat al projec-
te “Bibl ioteques que 

alimenten” amb l’objectiu de 
traslladar a la ciutadania conei-
xements sobre el sistema alimen-
tari i convertir les biblioteques 
publiques de València, Gandia, 
Potries i Godella en actius per la 
salut, traslladant a les mateixes 
el debat de la necessària transi-
ció alimentària cap a models més 
sans i més sostenibles.

D’esta manera, mitjançant ta-
llers i xarrades, es pretén que 
els veïns i veïnes adquirisquen 

recursos i nocions relacionades 
amb l’agroecologia, la sobirania 
alimentària, el canvi climàtic 
i l’ecofeminisme, entre altres 
assumptes relacionats amb 
l’alimentació. En el marc d’esta 
iniciativa, el Centre d’Art Villa 
Eugènia va acollir el passat 25 
de març la xarrada “Enverina’m, 
viatge al centre de l’alimentació 
que ens emmalalteix”, un informe 
de Justícia Alimentària que ana-
litza la relació entre alimentació 
industrial i malalties cròniques.

En l’informe es destaparen les 
estratègies de la indústria que 

ens fa menjar tan malament: in-
gredients en l’ombra, etiquetatge 
confús, publicitat enganyosa…

Justícia Alimentària és una or-
ganització amb més de 30 anys 
de recorregut que promou des 
de la cooperació, l’educació i la 
mobilització, un model alimentari 
saludable, sostenible i just, basat 
en els principis de la Sobirania 
Alimentària.

Així mateix, la nutricionista i di-
etista Imma Girba va impartir el 
taller “Planificant un menú salu-
dable i sostenible”, que va ser de 
gran interés per a la ciutadania.
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El mite Miki Vukovic donarà nom al 
Poliesportiu Municipal

La regidoria d’Esports 
anunciarà la seua oferta 
esportiva durant el mes 
de juliol
L’Ajuntament de Godella, a través de la regidoria d’Esports, anuncia-
rà el mes de juliol tota l’oferta esportiva per a la pròxima temporada 
2021-22. Durant la primera setmana del mes de setembre, les perso-
nes interessades podran inscriure’s en les activitats que ho desitgen.

De nou, la localitat de l’Horta Nord tindrà una gran oferta esportiva 
perquè la ciutadania puga triar entre les activitats que més els abe-
lleix practicar per a la nova campanya, que començarà després de les 
vacances estivals.

Des de l’àrea d’Esports es continua treballant en l’obertura de la 
piscina d’estiu durant els mesos estivals i perquè la piscina coberta 
de Godella reprenga la seua activitat amb normalitat el pròxim mes 
de setembre.

La pandèmia de la COVID-19 fa que estiguem vivint una situació 
extraordinària i, per això, preguem paciència a les persones usuàries.

E l ple de l’Ajuntament de 
Godella celebrat en juny ha 
aprovat per unanimitat que 

Miki Vukovic done nom al Polies-
portiu Municipal després del vot 
favorable dels representants dels 
grups municipals de PSPV-PSOE, 
Partit Popular, Compromís, Ciuda-
danos i Unides Podem-EU.

L’ex entrenador de bàsquet re-
centment mort va ser una figura 
essencial en el desenvolupament 
d’este esport a Godella, ja que 
va contribuir al fet que el Dorna 
Godella es convertira en el gran 
referent del bàsquet femení eu-
ropeu en els primers anys de la 
dècada dels 90.

Godella sempre ha sigut un 
bressol del bàsquet en totes les 
edats i categories i l’aportació de 
Vukovic, juntament amb l’equip 
integrat Dolors Escamilla, Pepa 
Blasco, José Ramón Guimara-
ens, Mariano Domingo, Amparo 
Esteve, Jose Tornal, entre altres, 
va ser fonamental per a impulsar 
l’activitat des del punt de vista 
esportiu i econòmic.

Fernando Oliveros, regidor 
d’Esports de l’Ajuntament de 

Godella, ha expressat la seua 
satisfacció per l’aprovació d’es-
te canvi de nom del poliesportiu 
municipal: “Miki Vukovic mereix 
el reconeixement de la ciutada-
nia per l’excepcional labor que va 
realitzar en el bàsquet de Gode-
lla. Així que ens entusiasma po-
der posar el seu nom al polies-
portiu municipal perquè la seua 
figura perdure en el temps”.

“La seua trajectòria, vida i de-
dicació al bàsquet li van convertir 
en un referent tant a Godella com 
en el bàsquet nacional i interna-
cional. 

El seu treball en el Dorna Go-
della, però també al València 
Basket, va permetre que el seu 
esport experimentara un gran 
creixement que encara està vi-
gent”, ha agregat el regidor.

Després de la votació favora-
ble de tots els grups municipals 
presents en el ple, el fill de Miki 
Vukovic va dedicar unes paraules 
a tots els presents i va expressar 
la seua gratitud i la de la seua fa-
mília per este reconeixement cap 
al seu pare, qui sempre va mani-
festar el seu afecte per Godella.

Esports
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Igualtat

Godella celebra el Dia Internacional de la 
Dona a les portes de l’Ajuntament
El municipi de Godella va celebrar, el migdia del 8 de març, 
l’acte institucional del Dia Internacional de la Dona a les 
portes del Consistori en el qual es va llegir el manifest 
aprovat per tots els grups amb representació municipal en 
l’última sessió plenària.

T eresa Bueso, regidora 
d’Igualtat, va ser la respon-
sable de llegir el comunicat 

amb la presència de veïnes i ve-
ïns de la població que van guar-
dar escrupolosament les mesures 
de seguretat per a garantir la sa-
lut de tots els presents davant la 
crisi sanitària de la COVID-19.

Durant la seua al·locució, Bueso 
va convidar a la ciutadania “a rei-
vindicar un futur sense discrimi-
nació per raó de gènere i/o sexe 
on homes i dones formen part de 
la nostra societat en igualtat de 
drets i responsabilitats”. 

Així mateix ha insistit en “la ne-
cessitat d’intensificar polítiques 
d’igualtat de caràcter intersec-
cional i transversal i a dotar-les 
econòmicament mitjançant l’ela-
boració de pressupostos amb 
perspectiva de gènere”.

D’altra banda, la Corporació 
mostrà el seu suport “a les dones 
que viuen en l’àmbit rural i aug-
mentar els esforços en el desen-
volupament de polítiques enca-
minades a fomentar la ocupació i 
l’emprenedoria, l’educació per a 
la igualtat d’oportunitats en este 
àmbit especialment”. La regidora 
d’Igualtat recalcà “el nostre com-
promís amb la igualtat de tracte i 
d’oportunitats i amb el ple esta-
bliment d’una igualtat real i efec-
tiva”. També ha fet una per a re-
clamar “la necessitat de dotar les 
entitats locals dels mitjans neces-
saris per a dur a terme les com-
petències en matèria d’igualtat i 
garantir l’impuls d’actuacions que 
contribueixen a la convivència, el 
progrés i el desenvolupament so-
cial i econòmic sostenible”.

Mentrestant, Eva Sanchis, al-

caldessa de Godella, expressà 
el seu desig que el 8 de Març 
es convertisca, a la fi, en “un dia 
festiu, en el qual es commemore 
la igualtat de totes les persones i 
no siga una jornada reivindicativa 
pels drets de les dones”.

A més, va convidar a tota la ciu-
tadania a celebrar esta jornada 
“reflexionant en les llars, amb les 
famílies i en els nostres entorns 
sobre el que queda per fer per a 
aconseguir la igualtat plena que 
reclamem cada 8 de Març”.

Malgrat no poder realitzar grans 
actes als carrers per la situació 
epidemiològica, Sanchis va ins-
tar a totes les persones que resi-
deixen a Godella a manifestar-se 
als seus balcons i finestres per a 
demostrar el compromís de tota 
la ciutadania per a aconseguir la 
plena igualtat.
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Igualtat

Godella commemorà el Dia Internacional 
de la Dona amb una potent campanya 
en xarxes socials amb el títol 
#SeguimFentHistoria
El municipi de Godella va celebrar, el migdia del 8 de març, l’acte institucional del Dia Internacional 
de la Dona a les portes del Consistori en el qual es va llegir el manifest aprovat per tots els grups amb 
representació municipal en l’última sessió plenària.

L’ Ajuntament de Godella, a través de la Regidoria d’Igualtat, commemorà el Dia In-
ternacional de la Dona amb una potent campanya en xarxes socials en la qual es 
destacaren diferents fites aconseguides en el municipi en el referent a igualtat. 

L’àrea dirigida per Teresa Bueso planificà una ambiciosa campanya digital que va durar 
tota una setmana en la qual les dones van ser les grans protagonistes. La literatura, po-
lítica, esport o música van ser algunes de les temàtiques triades i on es van poder veure 
els avanços de la dona. Per a la campanya es comptà amb la col·laboració de destacades 
personalitats de Godella. 

Dolores Escamilla, en el món dels esports; Nerea Sanfélix, en periodisme; Eva Sanchis, 
en política; Pilar Mor, en música; Alicia Senabre i Amalia Gómez, en educació; i Rosa Pas-
tor, en literatura, van ser les protagonistes de la campanya #SeguimFentHistoria. 

Així mateix, el 8 de març, a les 12 hores, se celebrà un esdeveniment per a commemo-

rar la jornada a les portes de l’Ajuntament de Godella. La situació epidemiològica que tra-
vessa el municipi va fer que l’acte estiguera emmarcat dins de les restriccions i normes 
sanitàries marcades per la Conselleria. Per este motiu, es van respectar les distàncies de 
seguretat i es reduí l’aforament per a evitar contagis de COVID-19. 

“A Godella ens adaptem a la situació que estem vivint i hem buscat commemorar el 8M 
amb una campanya en xarxes socials que cride l’atenció de tota la ciutadania. Els canals 
digitals són la millor eina per a arribar a totes les nostres veïnes i veïns en una situació 
de pandèmia com la que estem vivint”, va explicar Bueso. 

“La campanya digital girarà al voltant de les dones més importants de la nostra histò-
ria a Godella. Elles seran les protagonistes de la nostra celebració del Dia de la Dona. 
Gràcies al seu treball hem anat avançant cap a la igualtat i s’ha reconegut de manera 
expressa la seua importància en la nostra història”, afegí la regidora d’Igualtat.
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AODL

Busques ocupació o millorar la teua 
situació laboral? Apunta’t en l’Agència 
d’Ocupació i Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament de Godella
L’ Ajuntament de Godella 

inicià una campanya de 
comunicació  el passat 

mes de març per a donar a co-
néixer els diferents serveis que 
s’ofereixen a les persones de la 
localitat en l’Agència d’Ocupació 
i Desenvolupament Local (AODL).

Este servei local ofereix multi-
tud d’eines perquè les persones 
demandants d’ocupació o que 
pretenen millorar puguen fer-ho 
amb l’assessorament necessa-
ri. Així, destaquen els serveis de 
borsa d’ocupació, orientació per 
a l’ocupació, la gestió de pràcti-
ques formatives, la formació, la 
gestió de subvencions d’ocupa-
ció, l’assessorament individu-
al i l’atenció telefònica. Teresa 
Bueso, regidora de Promoció 

Econòmica, explicà la importàn-
cia d’estar inscrit en l’Agència 
d’Ocupació i Desenvolupament 
Local: “Oferim uns serveis fona-
mentals per a les persones que 
estan buscant ocupació o que 
pretenen millorar laboralment, 
amb una atenció personalitzada 
que els serà de gran utilitat en la 
seua cerca”.

“Recomanem que totes les per-
sones que ho necessiten s’inscri-
guen per a poder tindre majors 
oportunitats de trobar l’ocupació 
que estan buscant, ja que els 
oferirem les eines necessàries 
per a la cerca, la formació ne-
cessària o una borsa d’ocupació 
amb ofertes, entre altres recur-
sos molt interessants”, agregà la 
regidora.

L’Agència d’Ocupació de Godella, a través del Consorci Pactem Nord, va oferir el curs de teleoperador/a i 
atenció al client a les persones residents en la localitat. La formació va tindre una duración de 250 hores 
i es va impartir en modalitat online durant els matins del mes de maig.

L’Agència d’Ocupació ofereix el curs de teleoperador/a i atenció al client
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Urbanismo

L’Ajuntament de Godella i el Col·legi 
d’Arquitectes Tècnics de València exploren 
canals de col·laboració per a la formació de 
la ciutadania i del personal tècnic municipal

L’Agència d’Ocupació 
i Desenvolupament 
Local de Godella 
orienta als alumnes de 
3r de l’ESO del col·legi 
Sant Bertomeu

L’ Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de Godella va 
participar en una jornada d’orientació laboral amb els alum-
nes de 3r de l’ESO del col·legi Sant Bertomeu. Guadalupe 

Rodríguez, nova regidora d’Ocupació i Desenvolupament Local, va 
participar en la iniciativa en el centre escolar.

Durant la xarrada, les i els alumnes van rebre consell sobre com 
realitzar una cerca activa d’ocupació i les eines necessàries per a una 
millor incorporació en el món laboral.

La regidora Guadalupe Rodríguez va expressar la seua satisfacció 
per la jornada: “Estes trobades són molt apropiats per a les persones 
joves del nostre municipi que estan pensant què fer en un futur prò-
xim. Tractem d’ajudar i orientar en els següents passos que donaran”.

“Continuarem oferint estes xarrades perquè els nostres joves sàpi-
en com afrontar el pas cap al món laboral”, va concloure la regidora.

L’ Ajuntament de Godella i el Col·legi d’Arquitectes 
Tècnics de València es van reunir per a perfilar 
les diferents opcions per a establir canals de 

col·laboració entre les dos entitats que permeten la for-
mació de la ciutadania i el personal tècnic municipal.

Eva Sanchis, alcaldessa de Godella, junt al regidor 
d’Urbanisme, Carles Duran, van participar en la cita 
amb Vicente Terol, president del Col·legi Professional, 
per a buscar les fórmules per a fer realitat esta col·la-
boració, que redundarà en beneficis per al municipi de 
l’Horta Nord.

“Ha sigut una reunió molt productiva i que servirà per-
què continuem millorant gràcies a la col·laboració amb 
el Col·legi d’Arquitectes Tècnics de València”, explicà la 
primera edil de Godella.
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Participació

Hacienda

Presentació de 
propostes per 
als Pressupostos 
Participatius de 
Godella

L’Ajuntament suspén durant tot l’any 2021 les 
taxes per a la instal·lació de terrasses

E l passat28 d’abril va ser 
una data marcada en roig 
per a la ciutadania de Go-

della. A partir de les 19 hores se 
celebrpà la primera assemblea 
per a la presentació de propos-
tes per la ciutadania per als 
Pressupostos Participatius de 
l’any 2021 en el saló de plens de 
l’Ajuntament.

Des de la Regidoria de Parti-
cipació Ciutadana, dirigida per 
Lupe Rodríguez, es va treballar 
per a, com en anys anteriors, co-
néixer i escoltar les propostes de 
les veïnes i veïns de Godella per 
a continuar millorant el municipi.

La regidora va destacar el mar-
cat caràcter obert d’esta iniciati-
va: “Volem saber el que opinen 
les persones que resideixen a 
Godella. Elles són les que viuen, 
treballen o gaudeixen al nostre 
poble i segur que les seues apor-
tacions són molt valuoses per a 
continuar progressant”.

“Per este motiu, convidem a 
totes les persones que vulguen 
intervindre en els pressupostos 
participatius al fet que acudis-
quen a esta primera assemblea, 
que serà el punt de partida per a 
aconseguir una millor Godella”, 
agregà Rodríguez.

L a totalitat dels grups municipals 
presents a l’Ajuntament de Godella 
van aprovar per unanimitat la sus-

pensió de la taxa per a la instal·lació de 
terrasses durant tot l’any 2021 en una 
de les sessions plenàries del mes de 
març que es va celebrar de manera tele-
màtica. D’esta manera, els comerços de 
l’hostaleria no han de pagar per instal·lar 
taules i cadires en la via pública en el 
context actual de la crisi sanitària provo-
cada per la COVID-19 després dels vots 
favorables de Compromís, PSOE, Partit 
Popular, Ciutadans i Unides Podem-EU.

La suspensió d’esta taxa suposa una 
gran ajuda per als establiments hostalers 
durant este 2021 en el qual encara es 
continua lluitant contra la pandèmia que 
va començar fa ja més d’un any.

Antonio Segura, regidor d’Hisenda, va 
explicar la motivació de la suspensió de 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per ocupació de terrenys d’ús públic per 
taules i cadires: “La suspensió ve moti-

vada per la situació en la qual la pandè-
mia ha deixat als establiments. Ens feia 
pensar que havíem de fer un esforç per a 
ajudar-los”.

El grup municipal de Ciutadans, a través 
de la seua portaveu Amparo Brunchú, va 
explicar durant la seua intervenció que va 
recolzar esta mesura presa per l’equip de 
govern després de sol·licitar que l’ajuda 
s’ampliara a tot l’any 2021 i no als sis pri-
mers mesos perquè es “quedaria curta”, 
ja que l’eliminació de la taxa suposarà un 
important alleujament per als comerços.

D’altra banda, José Musoles, portaveu 
del Partit Popular, va indicar que el seu 
grup municipal donaria suport a la mesu-
ra, però que la considerava “insuficient”. 
“Amb esta suspensió només es pensa en 
els que poden treballar. Està bonificant-se 
taules i cadires als comerços que estan 
podent treballar i desenvolupar la seua 
activitat. Els que no tenen possibilitat de 
muntar terrassa no se’ls ha bonificat res”, 
va esgrimir Musoles.
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L’Ajuntament recomana a la 
ciutadania l’actualització de 
la seua informació personal 
davant l’inici de la vacunació 
massivas

ECC València urgeix a la continuïtat dels 
programes de garbellat de càncer de còlon 
malgrat la pandèmia

L’Ajuntament de Godella recomana a tota la ciutadania que revise 
i actualitze la seua informació personal en el Sistema d’Informació 
Poblacional (SIP) davant l’inici de la vacunació massiva contra la CO-
VID-19, que està previst que es realitze a partir del pròxim mes d’abril.

Este tràmit pot realitzar-se a través de la pàgina de la Conselleria 
de Sanitat.

Durant les pròximes setmanes, els tècnics sanitaris cridaran tele-
fònicament a les persones dels següents grups d’edat per a acordar 
les cites de vacunació. Per este motiu, és fonamental la revisió de la 
informació personal en la base de dades de la Conselleria de Sanitat.

E l pavelló municipal Dolors 
Escamilla de Godella és 
un dels punts de vacuna-

ció massiva de l’Horta Nord, en 
concret per a la zona bàsica Go-
della-Rocafort.

D’esta manera, les veïnes i 
veïns de Godella no han de des-
plaçar-se fora de la població per 
a rebre la dosi de la vacuna de 
la COVID-19 que els correspon 
segons la seua franja d’edat i es-
pecificacions particulars.

L’Ajuntament de Godella ha 
treballat per a convertir el recinte 
esportiu en un punt de vacunació 
amb totes les condicions sanità-
ries necessàries perquè la ciu-
tadania puga ser inoculada amb 
èxit per a frenar la crisi sanitària 

provocada pel coronavirus.
L’ex alcaldessa Eva Sanchis ha 

expressat la seua satisfacció per 
ser un dels punts de vacunació: 
“Estem molt contents de conver-
tir-nos en un dels punts adscrits 
a l’estratègia de vacunació mas-
siva de la Conselleria. Això per-
metrà a les nostres veïnes i veïns 
anar al pavelló per a rebre les se-
ues corresponents dosis i evitar 
els desplaçaments”.

“Estem realitzant totes les la-
bors necessàries perquè el pave-
lló complisca amb tots els requi-
sits necessaris perquè el procés 
de vacunació siga un èxit. Hem 
posat tots els nostres recursos 
al servei de la Conselleria perquè 
així siga”, ha agregat.

L’Associació Espanyola Contra el 
Càncer de València (AECC Valèn-
cia), amb motiu del Dia Mundial 
Contra el Càncer de Còlon -31 de 
març- va advertir de la necessitat 
de mantindre els programes de 
garbellat de càncer de còlon mal-
grat la pandèmia i d’acudir a la 
cita quan es rep la invitació. Amb 
la participació en els programes 
de garbellat de càncer de còlon 
es redueix la morbiditat d’aquest 
tumor i s’afavoreix la detecció 
precoç, la qual cosa incrementa 
les possibilitats de supervivència. 
Des de l’Associació es va instar 
especialment la participació a 
la població d’entre 50 i 69 anys, 
grup de risc en el qual es troben 
actualment 1.342.992 persones 
en la Comunitat Valenciana.

“Malgrat la pandèmia, resulta 
imprescindible que la gent acudis-
ca a la cita quan rep la invitació 
per a participar en els programes 
de garbellat. Durant la primera 
ona va haver-hi una paralització 
dels garbellats, però ara aquests 
programes s’estan reprenent amb 
les mesures de seguretat neces-
sàries, tant per part dels profes-
sionals com en les pròpies instal-
lacions dels hospitals o centres 
en els quals es duu a terme que 
han desenvolupat protocols per a 
evitar la possible infecció per CO-
VID-19”, explicà el doctor Antonio 
Llombart, vicepresident d’AECC 
València.

Només un 48% participa en el 
garbellat colorectal

Abans de la pandèmia, la Con-
selleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública assenyalava en 2019 una 
participació del 48% de la pobla-
ció diana de la Comunitat Valen-
ciana en els programes de garbe-
llat de càncer colorectal. Des de 
l’Associació, s’adverteix que per 
a aconseguir un impacte positiu 
dels programes de garbellat es 
necessita aconseguir una partici-
pació superior al 65%.

“Els programes de garbellat aju-
den a reduir la morbiditat del càn-
cer i frenar la seua mortalitat. En 
concret, en el càncer colorectal, 
observem diferències molt impor-
tants en la supervivència mitjana 
a 5 anys depenent de l’estadi del 
diagnòstic, passant d’un 90% en 
estadi A (inicial) a menys d’un 8% 
en estadi D (avançat amb metàs-
tasi)”, comenta el doctor Llombart. 
A més, tal com explica l’Informe 
‘L’impacte econòmic i social del 
càncer a Espanya’ d’AECC, la de-
tecció precoç de càncers com el 
de còlon i mama suposaria un 
estalvi de 1.000 milions d’euros 
sobre els costos del càncer.

Per a fomentar la consciencia-
ció sobre la importància d’aques-
ta prova, des d’AECC València s’ha 
llançat el repte en xarxes socials 
#tesueltoelrollo en el qual s’anima 
a tota la població a fer-se una foto-
grafia amb un rotllo de paper higi-

ènic, etiquetant a AECC València, i 
compartir-la en xarxes socials amb 
motiu del Dia Mundial Contra el 
Càncer de Còlon. “El test de sang 
oculta és una prova no invasiva 
que detecta la presència de pro-
ductes derivats de la degradació 
de la sang no apreciable directa-
ment, la qual cosa posa en alerta 
l’existència de lesions en el còlon 
que en algunes ocasions deriven 
en pòlips o en càncer. La pobla-
ció ha de saber que previndre el 
càncer de còlon costa molt poc”, 
afirma el vicepresident.

Per un Acord contra el cáncer 
de còlon

Cada any es diagnostiquen 
4.116 càncers de còlon en la 
Comunitat Valenciana i 1.409 
persones moren a conseqüència 
d’aquesta malaltia, sent el tumor 
més freqüent i el segon, per dar-
rere del càncer de pulmó, amb 
major mortalitat.

A més de la participació en el 
programa de garbellat, des de l’As-
sociació es demana a la societat 
que s’unisca al manifest de www.
acuerdocontraelcancer.com per a 
garantir el dret al fet que tota po-
blació en edat de risc puga acce-
dir als programes de garbellat de 
càncer. L’objectiu últim és acabar, 
més enllà de la COVID-19, amb la 
desigual implantació d’aquests 
programes de garbellat per tota 
Espanya i que totes les persones 
tinguen les mateixes oportunitats 

El pavelló Dolors Escamilla de Godella, punt de 
vacunació Covid-19
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Godella aprova per unanimitat les bases específiques per a la concessió de 
prestacions econòmiques en matèria de serveis socials

Koynos i l’Ajuntament de Godella defenen 
la lectura fàcil per a tots

L’Ajuntament de Godella va apro-
var per unanimitat a la sessió 
plenària del passat 30 d’abril l’or-
denança reguladora de les bases 
específiques per a la concessió de 
prestacions econòmiques indivi-
dualitzades en matèria de serveis 
socials, després del vot favorable 
de tots els grups municipals que 
integren el ple municipal. 

L’alcaldessa Eva Sanchis durant 
la seua intervenció va explicar que 
eixes ajudes que partien des de 
l’àrea de Serveis Socials de Gode-
lla estaven dirigides “a les perso-
nes que estan en situació vulnera-
ble” perquè puguen desenvolupar 
la seua vida d’una manera digna.

L’edil va puntualitzar que eixos 
reforços servien per a pal·liar les 
deficiències de les veïnes i veïns 
en alimentació, higiene, medica-
ció, pròtesi, lloguer, manteniment 
de l’habitatge, subministraments 
o transports urgents, entre altres.

També explicà que l’Ajuntament 
ofereix ajudes en espècies. “Exis-

teix la possibilitat de donar ajudes 
en espècies com estem fent amb 
cistelles d’alimentació amb pro-
ductes ecològics però també amb 
articles de primera necessitat per 
a la neteja”, agregà Sanchis.

En la seua al·locució, l’alcaldes-
sa recordà que s’ajuda amb mate-
rial tècnic específic per a persones 
malaltes: “Estes bases regulen les 
ajudes tècniques per a cedir llits 
articulats, crosses o altres articles 
necessaris per a les persones ma-
laltes”.

“L’Ajuntament està cedint este 
material que costa molts diners i 
que les famílies, per desgràcia, no 
l’usen durant molt de temps per 
l’estat dels seus sers volguts”, va 
comentar Sanchis, qui va agregar 
que l’adaptació de vehicles de mo-
tor per a persones amb mobilitat 
també està regulat en eixes bases 
que es van aprovar per unanimitat 
pels grups de Compromís, PSOE, 
Partit Popular, Ciutadans i Unides 
Podem-EU.

A mb motiu de la comme-
moració del Dia del Llibre, 
l’Ajuntament de Godella, 

a través de la regidoria de Ben-
estar Social, i les persones amb 
discapacitat que formen part de 
Koynos van defendre la lectura fà-
cil per a tots en un esdeveniment 
celebrat al saló de plens el passat 
21 d’abril.

Diverses persones amb discapa-
citat intel·lectual de l’entitat esta-
blida a Godella i l’alcaldessa Eva 
Sanchis van participar en la cita 
reivindicativa en què es va llegir 
un comunicat defenent la lectu-

ra fàcil perquè tota la ciutadania 
puga disfrutar del plaer d’un llibre.

La lectura fàcil busca resumir 
els continguts i realitzar-los amb 
un llenguatge senzill i clar perquè 
puguen ser entesos per persones 
amb discapacitat cognitiva o dis-
capacitat intel·lectual.

L’alcaldessa Eva Sanchis es va 
comprometre a difondre el comu-
nicat elaborat per les persones 
que formen Koynos en el ple del 
29 d’abril perquè tots els grups 
municipals conegueren la impor-
tància d’oferir llibres, textos o for-
mularis, entre altres, adaptats a 

les regles de lectura fàcil per a la 
seua fàcil comprensió per les per-
sones amb discapacitat.

Així mateix, els membres de 
Koynos van entregar a la primera 
edil diferents cartells perquè s’ins-
tal·laren en els edificis municipals 
i públics amb l’objectiu que la ciu-
tadania coneguera la importància 
d’adaptar els textos a la lectura 
fàcil. 

De fet, en la Biblioteca Munici-
pal de Godella ja hi ha una secció 
específica de lectura fàcil per a do-
nar resposta a les persones que 
necessiten este tipus de llibres.
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Un nou habitatge tutelat per al dia a dia 
de cinc persones de Koynos
L’ ex alcaldessa de Godella, 

Eva Sanchis, va visitar la 
nova casa tutelada de 

Koynos a Godella per a conéi-
xer el dia a dia dels residents en 
l’habitatge, que compten amb el 
suport de personal especialitzat 
que fa més fàcil el seu dia a dia. 

Les persones que resideixen en 
la llar van mostrar la seua alegria 
a Sanchis, qui va interactuar amb 
tots per a conéixer les seues im-
pressions i com és la seua vida 
en la nova casa tutelada.

Les cinc persones resideixen 
en l’habitatge tutelat de dilluns 
a divendres per a tornar amb les 
seues famílies durant el cap de 
setmana. D’esta manera, apre-
nen a conviure junts, es realitzen 
personalment i treballen per a 
millorar la seua autonomia perso-
nal. A més de les tasques pròpies 
de la llar, les persones residents 
realitzen activitats d’oci i cultu-
rals que els ajuda a continuar 
creixent i evolucionant en el seu 
àmbit personal.
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Èxit de la primera Ruta Cultural per Godella

E l divendres passat, 25 de 
juny, es va celebrar la pri-
mera Ruta Cultural Turísti-

ca per Godella amb gran èxit de 
participació, ja que es van esgo-
tar les reserves per a participar 
en esta cita organitzada per la 
regidoria de Turisme de l’Ajunta-
ment. 

David Peris, diplomat en turis-
me i guia oficial de la Comunitat 
Valenciana, va oferir tots els de-
talls dels llocs, racons i espais 
que es van visitar durant la ruta, 
que va enamorar a un bon nom-
bre de persones que van aprofi-
tar per a gaudir més tard de la 
gastronomia godellenca i del 
Festival de Música Gothejazz. 

El nucli urbà, l’Església, el Bal-
có de l’Horta, la Casa Museu Pi-
nazo, l’arquitectura burguesa, el 
casc urbà… van ser alguns dels 

llocs que van visitar els turistes 
durant la ruta turística. A més, 
Peris va explicar amb detall l’ori-
gen de la ciutat, curiositats i el 
bast patrimoni cultural i artístic 
amb el qual compta Godella. 

Adolf Rodríguez, regidor que va 
idear esta ruta mentre va estar 
dirigint la regidoria de Turisme, 
va explicar que va ser una “gran 
satisfacció” comprovar el grau 
d’interés suscitat per esta ruta 
que va descobrir “detalls molt 
interessants i poc coneguts de 
Godella als nostres visitants”. 

“Estem molt contents per ha-
ver esgotat les inscripcions en la 
primera ruta que hem celebrat i 
esperem que siga la primera de 
moltes que es facen al llarg de 
l’any”, va agregar Rodríguez, qui 
va renunciar al seu càrrec de re-
gidor en l’últim ple municipal.
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L’ ex alcaldessa Eva Sanchis participa en 
unes jornades d’agroecologia en el municipi 
de Potries

Agricultura

Godella continua vigilant l’horta per a 
sancionar a les persones que transiten amb 
les seues mascotes sense lligar i per a evitar 
robatoris de collites

Una veintena de parcelas 
rústicas de Godella se 
beneficiarán de la bonificación 
del 95 por ciento del IBI 
Rústico

L’ ex alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, va participar en unes jor-
nades d’agroecologia en el municipi de Potries titulades “Ecofe-
minisme. Un món més just i sostenible”, que es van celebrar per 

a commemorar el Dia Internacional de la Lluita Camperola el passat 17 
d’abril. 

L’Ajuntament de Potries, organitzador de l’esdeveniment, va voler con-
vidar a Eva Sanchis, responsable de l’àrea d’agricultura de Godella, per-
què explicara les polítiques del Consistori per a apostar per l’agricultura, 
la sostenibilitat i l’apoderament durant els últims anys.

A l’encontre també es van donar cita Alejandro Ramón, regidor d’Ali-
mentació Sostenible i Horta de València, Alicia Izquierdo, regidora de 
Gestió del Territori, Patrimoni Cultural i Agricultura de Gandia, així com 
l’alcaldessa de Potries, Assumpta Domínguez.

El mercat de venda directa de Godella va ser una de les referències de 
les jornades, ja que a través d’ell es potencien els aliments frescos i sans 
arribats des dels productors pròxims de la zona.
Eva Sanchis, primera edil de Godella, va explicar la importància d’estes 
accions: “A Godella treballem diàriament per a fomentar l’agroecologia 
entre les nostres veïnes i veïns. Creiem fermament en esta fò que busca 
sistemes agrícoles sostenibles que optimitzen i estabilitzen la producció”.

La policia local de Godella continua amb la seua campanya de control i vigilància 
de les persones que transiten per l’horta amb els seus animals de companyia per a 
garantir que complisquen amb les normes establides i per sancionar a les persones 
que accedeixen als camps per a recol·lectar il·legalment les collites.

L’Ajuntament de Godella ha in-
tensificat la vigilància de l’horta 
ja que s’ha detectat que moltes 
de les persones que passegen 
per l’horta no assumeixen les 
normes referent als animals de 
companyia. És fonamental que 
els gossos vagen lligats junt als 
seus propietaris per a evitar que 
transiten lliurement sense con-
trol i que se recullen els seus 
excrements i dipositen a les pa-
pereres habilitades.

D’altra banda, les patrulles de 
la policia local també han posat 
el seu focus en la vigilància dels 
diferents camps, ja que s’estan 
produint robatoris de collites en 
els camps de les persones agri-
cultores de l’horta.

Eva Sanchis, alcaldessa de 
Godella, ha explicat que és fo-
namental que tota la ciutadania 
cuide l’horta: “No podem perme-
tre que les persones entren als 
camps per a recollir el treball de 

molts mesos. Per això, la policia 
local està intensificant els con-
trols per a evitar estes pràcti-
ques delictives”.

“De fet, fa uns dies es va san-
cionar a quatre persones que 
estaven dins d’un camp sense 
permís recollint cebes d’un llau-
rador de l’horta. Hem d’acabar 
amb estes actituds que estan 
totalment prohibides, no es pot 
entrar als camps perquè són pro-
pietat privada”.

Los propietarios de una veintena 
de parcelas rústicas de Godella 
se beneficiarán de la bonifica-
ción del 95 por ciento del IBI 
Rústico tras la aprobación por 
unanimidad de los responsables 
de los grupos municipales de 
Compromís, PSOE, Partido Popu-
lar, Ciudadanos y Unides Podem 
– EU. Eva Sanchis, ex alcaldesa 
de la localidad, mostró su ale-

gría durante su intervención en 
la sesión ordinaria, celebrada el 
pasado 27 de mayo: 
“La aprobación de esta medida 
que bonifica el 95 por ciento del 
IBI Rústico es una de las inicia-
tivas de las que más satisfecha 
me encuentro durante todo el ti-
empo que he estado ejerciendo 
de concejala de Agricultura de 
Godella”.
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El Racó de les Associacions
La Coscollosa, associació d’hortelans dels horts municipals

Alumnas de 2º de ESO del 
centro educativo gençana

Cor de la Vila: continuem pels camins de la música

La nostra associació fa deu anys.

El 5 de maig de 2021 l’asso-
ciació Horts Municipals La Cos-
collosa va complir deu anys, per 
això, creiem oportú fer un breu 
balanç d’aquests primers deu 
anys d’història i un agraïment a 
tots i totes les que haveu contri-
buït a consolidar-la.
• L’associació va sorgir amb uns 

clars i definits objectius que 
de forma resumida detallem a 
continuació:

• Organitzar i coordinar el funci-
onament intern dels Horts.

• Promoure la pràctica de l’agri-
cultura ecològica.

• Servir d’interlocutor vàlid amb 
l’Ajuntament.

• Afavorir el rencontre amb la terra.
• Fomentar una alimentació salu-

dable i un consum responsable.
• Fomentar el cultiu de varietats 

locals d’espècies hortícoles, la 
conservació de les seues lla-
vors i el seu intercanvi,

• Fomentar l’ús de mètodes tra-
dicionals de cultiu.

• Promoure l’intercanvi d’experi-
ències entre els participants.

• Fomentar la presa de consci-

ència respecte als problemes 
mediambientals, econòmics i 
socials actuals.

• Promoure el coneixement del 
patrimoni històric, cultural, na-
tural i agrícola de L’Horta de 
València.

• Utilitzar l’agricultura ecològica 
per a la millora de la qualitat 
de vida de certs sectors des-
favorits de la nostra societat o 
amb risc d’exclusió social.
Si hagueren de fer una avalu-

ació a l’associació passats els 
primers deu anys, hem de dir 
que hem aprovat amb nota i ens 
poden sentir orgullosos d’haver 
aconseguit clarament els objec-
tius descrits, no sense dificul-
tats. A això han contribuït la ma-
joria dels socis i sòcies des de la 
seua creació. Moltes gràcies a 
tots ells i elles.

Encara que la gestió és clara-
ment un treball col·lectiu al qual 
cadascun contribueix des del 
seu coneixement i possibilitats, 
creiem oportú recordar especi-
alment als qui van assumir en 
algun moment la responsabilitat 
de la seua presidència. Jesús 
Blanch va ser el primer president 

i qui va donar el primer impuls 
per a la legalització dels estatuts 
l’any 2011, li va seguir Vicen-
te Viñals durant els anys 2012 
i 2013, anys en què es degué 
posar en funcionament l’asso-
ciació, Joan Vicente Olcina du-
rant l’any 2014 degué gestionar 
l’associació en un dels seus mo-
ments més difícils, María Isabel 
Carrasco durant els anys 2014 i 
2015 va donar un nou impuls a 
l’associació i Vicente Viñals des 
de l’any 2017 fins avui on s’ha 
consolidat l’associació i s’han 
fet importants equipaments als 
camps. Enguany, almenys fins 
a la data d’avui, no hem pogut 
celebrar el dècim aniversari com 
ens hagués agradat, amb un 
gran menjar de germanor. Ja la 
celebrarem.

Finalment, ens agradaria apro-
fitar per a recordar a Toni García, 
poeta i soci, que ens va deixar fa 
uns mesos. A ell es devien les ac-
cions poètiques que es realitza-
ven en els camps amb l’arribada 
del dia de Tots els Sants. Gràci-
es, Toni.

Vicent Viñals

Irene A. y Maia O. 

Este curso, debido a la situación 
sanitaria actual de la COVID 19, 
no hemos podido viajar a Fran-
cia, concretamente a Noisy-le-roi, 
como otros años hicieron nues-
tros compañeros. 

Pese a esto, hemos mantenido 
el contacto por corresponden-
cia con los alumnos del Collège 
Jean-Baptiste de la Quintinye. 
Decidimos escribir una carta 
para Navidad y así aprovechar 
para felicitarles las fiestas. Nos 
asignaron a cada uno un corres-
pondant, nos presentamos y les 
contamos brevemente las tradi-
ciones navideñas que tenemos 
aquí en España. Como respuesta, 
recibimos una carta suya donde 

también se presentaban y nos 
contaban como vivían ellos la 
Noël. Conocimos las costumbres 
francesas y pudimos compararlas 
con las nuestras. 

Ya que no hemos podido viajar, 
esta iniciativa nos ha permitido 
seguir trabajando sobre el éc-
hange y conocer a compañeros 
franceses de nuestra edad. Nos 
hizo ilusión recibir su carta, saber 
de ellos, conocer sus inquietudes 
sobre la situación actual y como 
la están viviendo.

Para concluir este proyecto, 
durante estos últimos meses 
trabajaremos sobre la parte so-
ciocultural de ambas lenguas 
y seguiremos comunicándonos 
con la misma ilusión con la que 
iniciamos este proyecto. 

La associació, godella en lluita contra les inundacions i defensa 
del medi ambient. Propone al Ayuntamiento de Godella y a su equipo 
de Gobierno Municipal , trabajar en los OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) y así cumplir con la Agenda, declarada el 25 de 
septiembre de 2015, por los lideres mundiales que adoptaron los si-
guientes objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el pla-
neta, su medio natural y asegurar la prosperidad para todos, como 
parte de una agenda, conocida como Agenda 2030, apostando por 
la igualdad de oportunidades y la justicia social. Perque el futur no 
espera i deuriem d, actual el mes prompte possible, i fer politiques 
avui per a demá, per a protegir a les persones i els Paratges Naturals 
de Godella.con la misma ilusión con la que iniciamos este proyecto. 

En estos temps tan difícils per a tota la societat, les 
agrupacions musicals estem fent un gran esforç 
per a continuar endavant adaptant-nos cada dia al 
que la situació de la pandèmia ens va obligant.

Este esforç sempre ha estat recolçat per l’ajun-
tament, i des d’ací volem aprofitar per a agrair la 
bona disposició que tenen les diferents regidories 
per a facilitar- nos tant com poden espais adequats 
a les nostres activitats. 

Al Cor de la Vila estem orgullosos d’haver conti-
nuat els assajos amb constància: salvant distàn-
cies virtuals, mantenint distàncies presencials, 
aprenent la dificultad de no respirar lliurement i 
dominant les ganes d’arrancar-nos les mascare-
tes per a poder cantar sense filtres. Hem cuidat i 
fomentat la nostra l’il·lusió durant tot este temps 
tan difícil i descoratjador, tenint sempre present un 
horitzó d’esperança que ens ha donat forces per 
anar aconseguint arribar a metes que, ara per ara, 
han de ser necessariament poc ambicioses, però 
que ens donen la gran satisfacció de fer-nos sentir 
que continuem vius. 

L’últim concert que puguerem oferir al poble va 
ser “Música al carrer Major”, en novembre de l’any 
passat. El tradicional i entranyable “Cançons de 
Nadal” a l’esglesia de Sant Bertomeu, junt a tots 
els cors de Godella, ja no va es va poder celebrar. 
Sense la música alegre de les nadales, les festes 

semblaven encara més apagades i tristes. Però en 
el Cor de la Vila no ens vam voler conformar i pen-
sarem una alternativa per a que les nostres can-
çons i la nostra felicitació arribaren a tot el públic: 
ferem un concert gravat en directe a porta tancada 
en la mateixa parròquia i el varem publicar per to-
tes les xarxes socials. 

Va ser molt satisfactori i és d’agrair que la tec-
nologia ens facilite alternatives quan no són posi-
bles els concerts amb públic. No obstant, per a una 
coral és impossible no trobar a faltar els moments 
de connexió que, com una corrent elèctrica, recor-
re el camí entre el pati de butaques i l’escenari, 
emocionant a espectadors i cantants. Per això, i 
perquè el nostre objectiu més important són els 
concerts davant del públic, ja n’estem preparant 
dos per a oferir-los al poble de Godella. 

El primer serà un “Concert de Primavera”, al tea-
tre Capitoli el dissabte 22 de maig per la vesprada, 
acompanyts pels cors amics Santa Cecília del Grao 
i el Cor de l’Escola d’Idiomes de València. Per a fi-
nals de juny farem la XXV edició del nostre “Música 
a l’estiu” i que l’any passat se’ns va quedar al sac 
dels desitjos per complir . 

Volem fer-lo a poqueta nit, a l’aire lliure, envoltats 
per la natura, en un entorn refrescant i acollidor. I 
així, al ritme que ens permeten les circumstàncies, 
continuem fermament pels camins de la música.

Jesús BlanchJ.Vicent Olcina

María I. Carrasco Vicent Viñals

>> Una altra de la nostra associacions
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Javier Llorens: “El Casino Musical ha sigut la meua vida, sent molt d’orgull 
d’haver presidit esta família”

Antonio Moreno: “És moment de ser pacients, però venim amb moltes ganes
i noves idees per al Casino”

Parlem amb l’ex president del Casino Musical de Godella, Javier Llorens, que fa una valoració de la 
seua etapa al front de la institució i ens conta els seus nous projecte.

El nou president del Casino Musical es presenta en societat amb gran ambició per posar en marxa
nous projectes quan la situació ho permeta.

Després de sis anys com a president del Casino Musical, 
i quasi deu lligat a la nostra institució, Javier Llorens re-
nuncià al seu càrrec amb la satisfacció de qui es va amb 
la feina feta, tot i que la pandèmia no li deixà completar 
tots eixos projectes pendents l’any del bicentenari. Parlem 
amb ell, per repassar la seua trajectòria al front del Casi-
no Musical i descobrir com està sent la seua vida després 
de la presidència.

Què ha significat el Casino Musical per a vostè?
Pense que no exagere si dic que el Casino ha sigut la 

meua vida. Vaig començar els meus estudis musicals de 
piano amb sis o set anys a l’escola de música, i després 
continuí amb la trompeta com a membre de la banda. 
En el Casino he depositat totes les meues il·lusions i he 
fet grans amistats. A més, he tingut la sort de coincidir 
amb una junta directiva que em donà el suport per dur a 
terme projectes molt bonics. Sent molt d’orgull per haver 
presidit esta família, per tot allò que significa per al poble 
i per a la societat.

Quina valoració fa de la seua experiència com a presi-
dent?

Primerament vull recalcar que si vaig arribar a ser presi-
dent del Casino fou gràcies al meu benvolgut Enric Cullell. 
Ell fou la persona que em va motivar a donar eixe pas i 
mai li estaré suficientment agraït. Estos anys han suposat 
una etapa de molt de sacrifici, però la satisfacció i les 
alegries que he viscut compensen de bon tros. He tingut 
l’oportunitat de relacionar-me i conèixer molta gent, no 
només dins del propi Casino, sinó també fora: les ami-

gues de la música, agrupacions, polítics i treballadors de 
l’Ajuntament, personatges del poble... I pense que de tots 
he après alguna cosa; m’han fet créixer com a professi-
onal però també com a persona. A més, la presidència 
del Casino Musical em va permetre ajuntar dos de les 
meues grans passions: la música i el meu treball al col·legi 
d’educació especial Koynoss, en un concert per al record.

Amb quins moments et quedaries?
Resulta difícil triar... El primer que em ve al cap és l’ho-

menatge a Cullell, una persona molt especial per a mi. 
Però també, per exemple, la III Trobada de Músics en 
2016, un esdeveniment que es celebra cada deu anys i 
que fou molt emotiu. El certamen de Kerkrade en 2017, 
que no només fou excel·lent a nivell musical, sinó també 
per la germanor que es va crear entre els músics. Les 
nadalenques, un dels meus actes preferits en què el cor i 
la banda toquen per a les persones majors. La celebració 
del bicentenari que, tot i que es va veure interrompuda 
per la pandèmia, tingué moments inoblidables com el vi-
atge a Madrid, l’exposició de pintura, el concert al Palau 
de l’Òpera o la gravació del disc d’Apa. També guarde un 
especial bon record de la gravació de l’himne del centena-
ri del València CF que férem amb el grup Tardor, el concert 
del 9 d’octubre amb la col·laboració del celler del Roure, 
el concert homenatge a Pinazo al Palau de la Música, l’in-
tercanvi amb la banda de Noreña, o l’olimpíada esportiva 
de les societats musicals de l’Horta Nord.

Quina valoració fa de l’any del bicentenari?
Tot i que la programació s’hagué d’interrompre per la 

pandèmia, tinc una gran satisfacció per tots els projectes 
que sí es pogueren celebrar. I els que no, guarde l’espe-
rança que es puguen reprendre quan la situació millore. 
Així que aprofite per enviar molts d’ànims a la nova junta 
i animar-los a recuperar eixes idees, i em pose a la seua 
disposició per al que necessiten.

Com és la seua vida després del Casino? Continua lligat 
a la música?

La meua vida continua lligada a la música, i estic segur 
de que així serà durant molts anys. Ara sóc alumne de 
l’escola de guitarra i de cant. A més, estic estudiant pia-
no al conservatori. També compose algun tema de tant 
en tant, i continue treballant a algun dels projectes del 
bicentenari que quedaren pendents, com és el cas del 
documental en que es reflectiran els 200 anys d’història 
de la nostra banda.

Vol llançar un missatge a la família del Casino Musical?
M’agradaria recalcar l’agraïment a la junta directiva, 

a les amigues de la música, als directors de les quatre 
agrupacions, a l’Ajuntament, als socis del Casino i a tota 
la gent que m’ha acompanyat en este camí. No sempre és 
fàcil treballar programant cultura, però tots ells ho han fet 
molt senzill. No me’n vaig del tot, continue molt pendent 
de tota l’actualitat de la institució, i anime a tot el veïnat a 
que també ho faça. El poble de Godella ha de ser consci-
ent de que té una de les bandes de música més antigues 
d’Espanya, i ha de sentir orgull i cuidar d’esta gran família 
que és el Casino Musical.

Des de fa escasses setmanes, el Casino Musical de Go-
della té un nou president. Es tracta d’Antonio Moreno 
Trigueros, pilot aeri de professió, amb més de vint anys 
d’experiència en el sector de l’aviació, i pare d’una de les 
xiquetes de l’escola, que va decidir fer un pas al capda-
vant i fer-se càrrec d’aquesta històrica institució. Xarrem 
amb ell per a conéixer-ho un poc més i descobrir els reptes 
del Casino Musical en una delicada situació marcada per 
la pandèmia. 

Què li va motivar a presentar la seua candidatura a la 
presidència del Casino Musical de Godella? 

No va ser una cosa difícil de decidir i no vaig haver de 
plantejar-m’ho en excés. L’anterior junta directiva va vin-
dre a buscar-nos a un grup de pares per a proposar-nos el 
relleu. Personalment, em va cridar l’atenció aquest repte 
i crec que, a pesar que travessem un moment complicat, 
serà una etapa bonica i molt estimulant. Quan era xicotet 
vaig començar els meus estudis musicals ací, encara que 
després els vaig abandonar. Ara soc pare d’una xiqueta 
de l’escola, i a més he représ la formació; soc alumne de 
trompeta (estic en tercer curs i forme part del conjunt ins-
trumental per a adults), així que, com ja de normal passa-
va tant de temps ací, ha sigut una decisió bastant senzilla.

Quins objectius es planteja per a aquesta nova etapa?
L’objectiu principal no ha de ser un altre que el de tornar 

a la situació existent abans del bicentenari, si bé, lògica-
ment, ara hem de ser prudents i respectar les exigènci-
es de les institucions perquè aqueixa normalitat arribe al 
més prompte possible. A partir d’ací, els reptes d’aquesta 
nova junta directiva són molts i variats. Estem oferint l’al-
ternativa de formació en línia al nostre alumnat amb l’ob-
jectiu de no perdre a ningú pel camí. També tenim al cap 
preparar un cicle de conferències i dinamitzar la pàgina 
web i les xarxes socials. Però tant de bo prompte puguem 
tornar a pujar-nos a un escenari i gaudir de la música, que 
és per al que som ací.
Com valoraria la labor de l’anterior junta?

Van fer un treball increïble, especialment en la seua 
última etapa, durant l’any del bicentenari. Per desgràcia, 
aqueix excel·lent programa que havien preparat es va veu-
re interromput amb l’arribada de la pandèmia, però ens 
agradaria reprendre’l quan la situació ho permeta. Per 
exemple, va quedar en l’aire el documental, el concert de 
clausura del bicentenari i alguns altres projectes.
Què destacaria de la nova junta? 

Sobretot, la il·lusió i les ganes amb les quals hem en-
trat. Com deia, la majoria som pares de l’escola, encara 

que també hi ha alumnes i algun professor: José Antonio, 
Pau, Marcelino, Ferran… Com a novetat, hem apostat per 
la creació d’un nou lloc de treball, el de gestora cultural, 
que l’ocuparà Mª José Iglesias, per a encarregar-se preci-
sament d’articular i donar forma a totes les idees que van 
sorgint. Crec que aquesta és una bona prova d’aqueixes 
ganes i aqueixa ambició de les quals parlava.
És optimista de cara al futur? 

He de ser-ho. És cert que això s’està fent molt llarg, i que 
el món de la música travessa moments molt delicats, però 
hem de tindre esperança. Les vacunes arribaran i, quan la 
situació millore, ens consta que la gent té moltes ganes de 
passar-ho bé, d’eixir i d’invertir en oci. Durant els pròxims 
mesos hem de preparar-nos per a mostrar la nostra millor 
cara quan això ocórrega.
Quin missatge li llançaria a tota la família del Casino
Musical?

Els demanaria un poc de paciència, perquè la situació 
es revertirà. Estic convençut que eixirem d’aquesta, cele-
brarem totes les activitats previstes i posarem en marxa 
nous projectes. Per nosaltres no quedarà, hem vingut amb 
idees fresques i tenim moltes ganes d’aportar el nostre 
granet d’arena.
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EL DUMPING FISCAL
El llamado por la izquierda dum-
ping fiscal ha hecho que Madrid 
sea la comunidad más rica de Es-
paña y una de las regiones más 
ricas de Europa. Con criterios 
de baja fiscalidad se logra una 
mayor recaudación dado que se 
logra una mayor inversión. Con 
criterios de baja fiscalidad se fo-
menta el consumo, los ciudada-
nos tienen más dinero en su bol-
sillo para gastar, y si eso pasa en 
Madrid ¿qué pasa en Godella?. 
En nuestro pueblo el criterio es 
totalmente distinto, somos uno 
de los pueblos más caros, con 
una fiscalidad más alta. Los valo-
res catastrales de los inmuebles 
son de los más altos de la Comu-
nidad Valenciana y eso repercu-
te directamente en los impues-
tos que pagamos, tanto en el IBI, 
como en las llamadas plusvalías. 
Si comparamos nuestro IBI con 
el de cualquier pueblo de l’Horta 
Nord, somos el pueblo que más 
paga, inclusive si lo compara-
mos con los pueblos que tienen 
la renta per cápita más alta, 
ocupamos el primer puesto.  En 
plusvalía ocurre lo mismo, inclu-
sive no gozamos de bonificación 
alguna en este impuesto, en 
particular en las transmisiones 
por herencia de padres a hijos, 
somos de los municipios que no 
podemos aplicar descuento al-
guno. ¿No sería lógico bonificar 
el impuesto de plusvalía cuando 
se trate de transmisiones por 
herencia de padres a hijos? La 
izquierda entiende que no, pien-
sa que con una fiscalidad alta se 
redistribuye la riqueza en lugar 
de pensar que con una fiscali-
dad alta se empobrece a la po-
blación, se reduce el consumo y 
se ahuyenta la inversión. El ADN 
del Partido Popular tiende a ba-
jar impuestos, donde gobierna 
se lleva una política fiscal en be-
neficio del ciudadano, pensemos 
qué comunidades autónomas 
gobierna el PP y qué fiscalidad 
tienen. Desde el Partido Popu-
lar de Godella proponemos una 
revisión fiscal donde se baje el 
tipo actual del IBI y donde se bo-
nifiquen las plusvalías al menos 
en las transmisiones de padres 
a hijos por causa de muerte, 
pero mientras gobierne la izqui-
erda tenemos que recordar una 
de las famosas frases de la que 
fue Primera Ministra británica, 
Margareth Tacher, “el socialismo 
fracasa cuando se les acaba el 
dinero… el de los demás”

LA NOVA AMPLIACIÓ DEL PORT 
I DEL BY-PASS AFECTARÀN GO-
DELLA
Els representants de Compro-
mís-València, van assistir a la 
reunió convocada per la dele-
gació de govern, per a l’estudi 
del projecte estatal de “Mejoras 
funcionales y de seguridad vial. 
Integración ambiental de la au-
tovía A-7; tramo enlace CV-32 
– CV-35”. Un projecte que ens 
preocupa per la seua desmesu-
ra i la seua descoordinació amb 
les necessitats reals de mobilitat 
sostenible en l’àrea metropolita-
na. Contràriament als avanços 
a favor del territori i d’una mobi-
litat més saludable i sostenible, 
que venim reivindicant des de fa 
temps, esta ampliació és anacrò-
nica, injustificada i innecessària i 
lluny de solucionar problemes, els 
agreujaria. En primer lloc perquè 
manca de solucions per a moda-
litats de transport no motoritzat 
o de transport públic, i ignora la 
proposta plantejada pels munici-
pis de l’Horta Nord d’incloure una 
alternativa ferroviària paral·lela a 
l’autovia per a evitar la fractura 
que provocaria travessar l’espai 
protegit de l’horta amb l’alta ve-
locitat. Està demostrat que els 
problemes de trànsit mai es re-
solen deixant més espai als vehi-
cles sinó oferint altres models de 
mobilitat. A més a més, en este 
cas representaria una actuació 
parcial: únicament entre Sagunt i 
Paterna, que obligaria a continu-
ar els carrils en el futur i acollir 
un trànsit incert en tant no cone-
gam, les decisions coordinades 
d’infraestructures o les solucions 
plantejades en els plans territori-
als i de mobilitat metropolitans en 
tramitació per la Generalitat. Per 
altra banda, es proposa l’amplia-
ció de 6 a 12 carrils de circulació 
motoritzada, més vials de servei 
i per a manteniment, passant 
de l’actual amplària de 40 me-
tres a una secció exagerada que 
superaria els 150 metres que 
comportaria retallar considera-
blement l’avinguda de palmeres 
del Mas de Jaumendreu, així 
com incrementar l’efecte barre-
ra i les emissions de carboni. En 
Compromís pensem que les pro-
postes basades en grans obres 
públiques carregades de ciment i 
de cotxes no són el camí cap a la 
transició ecològica i creguem que 
hi ha altres solucions com regular 
la velocitat, apostar per xarxes de 
mobilitat sostenible ben eficients 
i coordinades i fer una política 
veritablement centrada en les 
persones.

CÚANDO LA DEJADEZ SE CON-
VIERTE EN INCOMPETENCIA
Llegamos a mitad legislatura y re-
sulta incomprensible que el gobier-
no de Compromís y PSOE siga sin 
solucionar algunas de las cuestio-
nes pendientes más importantes 
que tiene Godella: El Plan General. 
Todos los partidos aceptan que ne-
cesitamos uno nuevo. Ya en 2019, 
apoyaron una moción que instaba 
a su renovación. Se incluyó en el 
Pacto de gobierno. En todos los 
presupuestos municipales, nos 
hemos asegurado que haya dine-
ro para su inicio. Y en dos años, la 
concejalía que lleva Compromís, 
sólo ha sido capaz de realizar una 
encuesta a los partidos políticos. 
Ni siquiera ha iniciado el expedi-
ente. Nos jugamos mucho con el 
Plan General, un documento con 
enormes repercusiones para la re-
alidad y la vida de los habitantes 
de un pueblo: define su fisonomía, 
su modo de vida (si tendrá fincas o 
casas, viviendas sociales o no, ba-
jos comerciales o un gran centro 
comercial, cúantos parques, jar-
dines, edificios públicos...), estable-
ce su número de habitantes, por lo 
que sin una correcta planificación, 
surgen problemas de tráfico, de 
saturación del centro de salud o 
de los servicios públicos. Protege 
algún paraje natural o arquitectó-
nico, o establece su desaparición 
con nuevas edificaciones. Y en 
Godella, además, este nuevo Plan 
resulta necesario para evitar más 
expropiaciones, más deuda, que 
podría paralizar el Ayuntamiento y 
los servicios que ofrece. Más pron-
to que tarde, volverán y de seguir 
así, se habrá desaprovechado la 
oportunidad de evitarlas. Tampoco 
se ha sacado el contrato del sumi-
nistro de agua potable que acabó 
en 2012. Cada año de prórroga, 
la compañía se queda con unos 
200.000€ que deberían revertir en 
el pueblo y en mejorar su deteriora-
da red. Tenemos un Ayuntamiento 
con verdaderos problemas de fun-
cionamiento y agilidad. Se dejan 
pasar subvenciones y fondos euro-
peos que permitirían resolver muc-
hos de los grandes problemas que 
tiene Godella, como el exceso de 
tráfico o las inundaciones. A mitad 
legislatura, el equipo de gobierno 
sigue funcionando como un reino 
de taifas en que cada concejal bus-
ca dinero para sus proyectos, para 
su foto en el BIM, tolerando la ine-
ficacia de las taifas vecinas, sin ser 
capaces de acordar conjuntamen-
te y destinar la atención y esfuerzo 
necesarios a los temas realmente 
importantes.

PROYECTO GODELLA: ¿EN QUÉ 
HEMOS CAMBIADO?
Nos encontramos a mitad de 
mandato del actual gobierno lo-
cal formado por PSPV y Compro-
mis. Pero, como diría la canción 
del Grupo Presuntos Implicados… 
cómo hemos cambiado… o no. 
Varios ejemplos. El primero, nu-
estras calles. En dos años única-
mente hemos visto la remodela-
ción de la calle mayor. Una calle 
en dos años. ¿Qué pasa con el 
resto? Como la Calle Burjassot 
(al lado de la Devesa); o la Ca-
lle Ademuz, con agujeros en las 
aceras, coches que no caben y 
se suben por las aceras con el 
peligro que ello conlleva, etc. 
El segundo, las infraestructuras 
abandonadas. Especial mención 
hay que hacer a las estaciones 
del antiguo servicio de bicis de 
alquiler. Infraestructuras rotas en 
mitad del municipio (frente a la 
estación de Metro de Godella), 
que da una imagen del pueblo 
absolutamente nefasta. Otro 
ejemplo, “la pujà de l’Ermita”, 
que presenta un aspecto lamen-
table debido a la falta de man-
tenimiento de las estructuras de 
madera, lo que ha ocasionado 
caídas entre nuestros vecinos y 
vecinas.
Por último, el antiguo Mercado 
Central. Un lugar emblemático, 
que está literalmente en ruinas. 
El tercero, los parques y jardines 
del municipio. Estos acumulan 
suciedad durante días, no existe 
control en ellos, aparecen bote-
llas de cristal rotas, pintadas, etc.
Por no hablar del Parque de la 
Devesa, abandonado. No exis-
te un plan para su adecuación. 
Tampoco de La Casa del Lago, 
ideada como “Residencia para 
Artistas”. Tampoco hemos visto 
cambios en la gestión de los ser-
vicios municipales. Actualmente, 
la lista de espera para un trámite 
rápido y bastante sencillo, como 
la obtención del Certificado Digi-
tal, no es posible realizarlo en el 
Ayuntamiento hasta pasadas casi 
5 semanas. Una espera desmedi-
da para la proporción de pobla-
ción que somos. 
Por lo tanto, vecinos y vecinas… 
¿en qué hemos cambiado en los 
últimos dos años? La eficacia de 
un gobierno se basa en la mejora 
de la calidad de vida de sus veci-
nos y vecinas. En el caso de Go-
della, nuestro gobierno de PSPV y 
Compromís, ni siquiera podemos 
medir esa eficacia, puesto que no 
existe. 

Partits polítics


