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Carmen Arnal i Carles
Francés, nous regidors
de Godella
Carmen Arnal i Carles Francés, tots

Sanchis, dirigirà les àrees de Benes-

dos de Compromís, van prendre

tar Social, Turisme i Agermanament

possessió dels seus càrrecs com a

del Consistori del municipi de l'Horta

regidors de l'Ajuntament de Gode-

Nord. Mentrestant, Carles Francés

lla en el ple extraordinari celebrat a

agafa el testimoni deixat pel seu

l'Ajuntament el passat 15 de juliol.

company Adolf Rodríguez, que va
renunciar al seu càrrec fa un mes.

La regidora Carmen Arnal, que ocupa

Francés serà el titular de les regido-

el lloc deixat per l’ex alcaldessa Eva

ries de Trànsit i Agricultura. ■
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Lupe Rodríguez, nova responsable de Festes
Lupe Rodríguez ha sigut designada

Així, Lupe Rodríguez, que va arribar

com a nova regidora de Festes de

a l'equip de govern al març d'en-

l'Ajuntament de Godella després de

guany, passa a exercir les funcions de

l'última delegació de l'alcaldessa

regidora delegada en l'àrea de Festes.

Teresa Bueso, que fins al moment era

Les Falles, la Festes Patronals o les

la responsable de coordinar esta àrea

activitats de les diferents entitats

municipal. Després d'un any i mig

del municipi, entre altres, centraran

marcat per l'absència d'activitats

el treball de la regidora durant els

festives amb motiu de la pandèmia

pròxims mesos.

provocada per la COVID-19, la situació epidemiològica convida a l'opti-

“Estem amb moltes ganes de pre-

misme moderat.

parar moltes activitats de cara als
pròxims mesos. Esperem i desitgem

De fet, s'espera que en els pròxims

que la crisi sanitària ens permeta dur

mesos es vaja recuperant gradual-

a terme tot el que tenim pensat per-

ment la normalitat amb cautela,

què la nostra ciutadania gaudisca del

ja que la lluita contra la pandèmia

carrer, de les festes i de les nostres

segueix molt vigent i serà necessari

tradicions tan arrelades”, ha expres-

continuar complint amb protocols

sat Rodríguez.■

sanitaris per a evitar nous contagis.

José Antonio Bogas substitueix a Amparo
Brunchú en el grup municipal Ciutadans
José Antonio Bogas ha substituït a Amparo Brunchú com a regidor en el grup
municipal de Ciutadans després de la renúncia presentada per Brunchú durant
el mes de setembre passat. Brunchú ha abandonat el seu càrrec per motius
personals després d'haver format part de la Corporació des de les últimes
eleccions municipals celebrades fa ja més de dos anys. En l'últim ple celebrat
a l'octubre, Bogas ha pres possessió del seu càrrec com a regidor i ja ha format
part de la sessió.■

Amparo Brunchú deixa el ple de
l'Ajuntament de Godella

Me presento a la ciudadanía de Godella como nueva

hemos recuperado la actividad educativa en la escuela

alcaldesa de Godella, el día 5 de junio de este año se

de adultos con éxito de asistencia en los talleres, adap-

celebró el pleno extraordinario fruto del acuerdo del

tando y cumpliendo con las medidas sanitarias.

pacto programático que se firmó en junio de 2019 entre
Compromís, Unides Podem y PSOE.

Me gustaría recordar que debemos seguir siendo prudentes, todavía tenemos que cuidarnos y cuidar a quie-

En marzo de 2020, nos vimos inmersos en una pande-

nes nos rodean, los vecinos y vecinas de Godella desde

mia que cambió nuestra forma de trabajar, de vivir y de

el inicio de la pandemia hemos sido un ejemplo claro de

relacionarnos. Tuvimos que adaptar las prioridades del

responsabilidad ante la pandemia, y estoy convencida

Ayuntamiento para salvar la crisis sanitaria, teniendo

de que seguirá siendo igual.

como máxima preocupación la ciudadanía de Godella.
Como indiqué en el discurso de investidura, mi preocu-

Teresa Bueso Marqués
 teresa.bueso@godella.es

Alcaldia i Regidora de Contractació,
Igualtat i Educació

Ahora es momento de comenzar a recuperar la tan an-

pación, y la del grupo de gobierno, no es otra, que nues-

siada normalidad, recuperar el contacto y las relacio-

tros vecinos y vecinas, continuaremos trabajando por

nes. Casi todas las asociaciones de Godella ya están en

una Godella respetuosa con sus tradiciones e innovado-

funcionamiento, continuamos con la actividad cultural,

ra, una Godella del siglo XXI.

Fernando Oliveros Moral

Tatiana Prades Castells

 fernando.oliveros@godella.es

 tatiana.prades@godella.es

Esports, Obres, Serveis municipals, Seguretat ciutadana, Personal, Memòria Democràtica i Medi Ambient i
Benestar animal | PSOE

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

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

Antonio Segura Mármol

Urbanisme i modernització | COMPROMÍS

Hisenda atenció a la ciutadania PSOE

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

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

Guadalupe Rodriguez

Carmen Arnal Torres

Promoció econòmica i Ocupació, Comerç, Mercat,
Participació ciutadana, Transparència i Festes | PSOE

Regidora de Benestar Social, Turisme i Agermanament | Compromís

|

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

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

 carles.duran@godella.es

 antonio.segura@godella.es

 guadalupe.rodriguez@godella.es

 carmen.arnal@godella.es
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Carles Francés Martínez

 carles.frances@godella.es
Regidor de Trànsit i Agricultura | Compromís
Visites: amb cita prèvia.
Ajuntament, c/ Major, 45. Tlf: 963 638 056
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Irene Ferré

Les persones majors celebren la seua
Setmana amb activitats d'oci i esplai
Les persones majors han gaudit de la Setmana de les Persones Majors, que es va celebrar del 27 de setembre
al 2 d'octubre. Multitud d'activitats d'oci i esplai han fet les delícies de la ciutadania de Godella, que s'ha
bolcat en tots els seus actes. El 27 de setembre van començar les activitats amb un passeig. Des de les 9.30
hores el grup va partir des del camp de futbol de Godella amb destinació al Parc de Senabre. Abans del començament de la ruta, l'organització de les jornades va repartir les samarretes commemoratives de l'edició
d'enguany a les persones assistents.
Mentrestant, el 2 d'octubre es va celebrar un espectacle en el Teatre Capitolio a càrrec de la humorista valenciana Carol Tomás titulat “Pensat i fet”, que va servir per a clausurar la Setmana de les Persones Majors.
Teresa Bueso, alcaldessa de Godella, i altres membres de la Corporació Municipal no s'han perdut estes acti-
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vitats i han compartit l'experiència amb els seus veïns més majors. ■

Carmen Arnal, regidora de Serveis Socials
Ha destacat la implicació de totes les persones
per a celebrar la Setmana de les Persones Majors:
“Volem agrair el suport que hem rebut perquè estes
jornades foren un èxit de participació. Després de
tants mesos de crisi sanitària mereixíem que esta
Setmana servira perquè totes i tots gaudiren d'uns
dies de diversió”.
“Tots els esdeveniments que hem programat han
sigut del gust de les nostres persones majors. Hem
gaudit junts d'una setmana i d'unes activitats
pensades per a les persones majors de Godella”, ha
conclòs la regidora.

Places esgotades en la segona ruta
turística pels carrers del nostre poble

L'

Ajuntament de Godella, a través de la regidoria de Turisme,

ganitzar festes patronals durant el mes d'agost com és tradició, encara que sí

va tornar a organitzar el 24 d'agost una ruta turística pels

que es va disparar un espectacle de focs artificials el 24 d'agost a partir de les

seus carrers i racons perquè la ciutadania coneguera cada

23 hores. Carmen Arnal, regidora de Turisme, va explicar que esta ruta és una

detall de la seua població durant una visita guiada per David

oportunitat “perfecta” per a conéixer “tot el patrimoni que ofereix la nostra

Peris, diplomat en turisme i guia oficial de la Comunitat

població tant a les nostres veïnes i veïns com les persones visitants que volen

Valenciana.

saber més”.

El patrimoni històric i cultural, així com la importància de la pirotècnia en

“En un any marcat per la pandèmia, continuem organitzant activitats segures

la història del municipi, va marcar la ruta turística, que va arrancar des de

perquè la ciutadania gaudisca de l'estiu sempre respectant les mesures mar-

l'estació de Godella per a més tard visitar el Carrer Major o l'Horta. L'Església i

cades per les autoritats sanitàries, ja que el més important és la salut de tots”,

la Torre de Misildo van ser els següents punts que van recòrrer els participants

va agregar la regidora, que es va incorporar a l'equip de govern després de la

per a acabar en el Balcó de l'Horta, lloc des del qual van presenciar el castell

renúncia d'Adolf Rodríguez, ideòleg d'esta ruta que va tindre la seua primera

de focs artificials. La pandèmia de la COVID-19 va impedir a l'Ajuntament or-

edició el mes de juny. ■

T URIS M E

La regidoria de Turisme ja té
una nova ruta preparada sobre
agroecologisme i productes de
proximitat
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Godella agraeix l'esforç realitzat durant el
procés de vacunació massiva contra la
COVID-19

J

a s’ha desmuntat tot l'operatiu que es va posar en marxa fa
mesos per a executar el pla de vacunació massiva planificat per
la Generalitat Valenciana per a fer front a la pandèmia provocada per la COVID-19. Godella ha complit a la perfecció amb la
missió que se li va encomanar allà pel mes de maig d'enguany.
De fet, el centre de vacunació situat en el pavelló municipal Do-

lors Escamilla de la localitat de l'Horta Nord ha sigut determinant en el treball
de inoculació realitzat durant totes estes setmanes.
Fernando Oliveros, regidor de Serveis Municipals i Seguretat Ciutadana, ha
volgut aplaudir el treball realitzat: “Tot el procés de vacunació no hauria sigut
possible sense l’esforç de tot el personal sanitari i de protecció civil que han
coordinat totes estes accions”.
“També hem de destacar a la ciutadania que ha participat en el procés de
vacunació. Sense la seua temprança i comprensió no hauria sigut possible que
la vacunació fora un èxit”, ha continuat el regidor. “Ara és moment de recollir
tot l’operatiu i esperar que, poc a poc, anem recuperant la tan anhelada normalitat que vam deixar arrere fa ja més d’un any i mig. Confiem en la responsabilitat de la població en este moment en el qual ens trobem de la pandèmia
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per a no tornar a retrocedir en la lluita contra esta crisi sanitària que tant ens
ha fet patir”, ha finalitzat Oliveros. ■

El municipi ha treballat per
batre la complicada situació
epidemiològica
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“Només tinc paraules d'agraïment per a tots els
col·lectius que han fet que el pavelló es convertira en
un centre de vacunació massiva”

|

Teresa Bueso, alcaldessa de Godella
“Hem de donar les gràcies a tot el personal sanitari,
de l'Ajuntament i de la Protecció Civil per la seua dedicació i implicació durant esta etapa de vacunació.
La seua dedicació, la seua implicació i les hores que
han dedicat a treballar per a la ciutadania de Godella
és una cosa que hem de valorar com es mereixen”, ha
indicat la primera edil de Godella.
“Només tinc paraules d'agraïment per a tots els
col·lectius que han intervingut en este projecte que ha
fet que el pavelló municipal es convertira en un centre
de vacunació massiva de referència”, ha agregat Bueso, després del dinar on han acudit les persones que
han desenvolupat la seua labor en la instal·lació

Ruta turística

P E R S ON E S
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Agroecologisme i el producte de proximitat

 20 de novembre |  11:30
Telèfon per a inscripcions 627 138 706

Reserva d’entrades a turisme@godella.es
Regal d'una samarreta a totes les persones que participen en la ruta turística

TA QUILLA
GO DELLA

Taquillagodella.es
El portal creat per l’Ajuntament de

Godella destinat a l’adquisició de les entrades dels esdeveniments del municipi.

L'alcaldessa Teresa Bueso coneix a
Danielle Cordier, secretària del Comité
d’Agermanament, i posen en comú les
pròximes activitats

L'

alcaldessa de Godella, Teresa Bueso, ha conegut a Danielle
Cordier, secretària del Comité d’Agermanament, en una cita
a l'Ajuntament per a conéixer els pròxims esdeveniments
previstos després de la millora epidemiològica que permetrà
recuperar l'activitat habitual. A la reunió també ha acudit
Rosa Estellés, representant del Comité d’Agermanament

a Godella. Durant este any i mig de pandèmia, les activitats programades
pel Comité han hagut de cancel·lar-se, ja que les restriccions impedien una
celebració en òptimes condicions. No obstant això, els membres del Comité
d’Agermanament han continuat treballant per a desenvolupar la volta durant
els pròxims mesos.
De fet, el mes de gener, l'alcaldessa Teresa Bueso i Carmen Arnal, regidora
d’Agermanament, es desplaçaran fins a terres franceses per a participar en
germanades amb Godella.

Durant la seua vista a França, tant Bueso com Arnal viuran en primera persona la vida en terres franceses, ja que s'allotjaran en famílies de la zona per a
conéixer els seus costums, gastronomia, tradicions…
Finalment, en la reunió s'ha avançat en els detalls dels pròxims esdeveniments en els quals col·laboraran els tres municipis implicats com a exposicions, mercats i s'ha avançat que en breu tornaran els intercanvis entre
escolars.■

A GE RM A N A M E N T

diferents activitats institucionals previstes tant en Noisy le Roi i Bailly, ciutats
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La regidora Carmen Arnal acompanyarà a l'alcaldessa en una visita
a França per a conéixer la seua forma de vida

L'ex vicepresident segon del Consell,
Rubén Martínez Dalmau, coneix els
nous projectes d'habitatge social

E

l que fora vicepresident segon i ex
Conseller d'Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau,
va visitar la localitat de Godella per a
conéixer de primera mà les iniciatives
que s'estan desenvolupant per a oferir

habitatges socials a la ciutadania en el municipi de
l'Horta Nord.
Teresa Bueso, alcaldessa de Godella, va rebre al representant del Consell a les portes de l'Ajuntament
junt amb Tatiana Prades, Irene Ferré i altres representants del ple municipal per a acompanyar-li, més

I N S T I T UC IO N A L
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tard, al saló de plens on Martínez Dalmau va signar
en el Llibre d'Or de la localitat.
Després de l'acte protocol·lari, la primera edil va explicar els projectes i iniciatives que s'estan realitzant
a Godella i la previsió del que es realitzarà durant
la present legislatura en el que a habitatge social es
refereix. De fet, Bueso va repassar la situació dels
habitatges socials en el municipi i va destacar la del
carrer Sant Teresa, que ja es troba habitada per una
família.

Així mateix, va explicar l’estat en el qual es troba
el pis del carrer Abadia que està previst que en un
breu espai de temps també puga ser usat per una
família de Godella després de realitzar-se unes
xicotetes modificacions. També es va repassar
l’obra de Santíssima Trinidad, que anirà destinada a habitatge social i tutelat.
D'altra banda, Bueso va avançar al ex vicepresident del Consell que l'Ajuntament de Godella,
després de l'aprovació de la modificació de crèdit
corresponent, té previst adquirir un nou immoble per a convertir-lo en una zona de coworking
i emprenedoria en la planta baixa i habitatge
social o de recursos d'emancipació en les plantes
superiors.
Finalment, Martínez Dalmau va explicar als
membres de l'equip de govern les ajudes i subvencions a les quals pot accedir Godella per a
continuar treballant per tindre nous habitatges
socials per a l'ús de les persones amb majors dificultats de la població.
De fet, la directora general d'Habitatge, Elena
Azcárraga, va detallar als representants municipals les diferents línies d'ajudes i subvencions
vigents de les quals es puga beneficiar l'Ajuntament de Godella per a sumar nous habitatges al
parc públic municipal. ■

Carlos Fernández Bielsa, vicepresident de la
Diputació de València, visita Godella

C

arlos Fernández Bielsa, diputat de Cooperació Municipal i Vicepresident de la Diputació de València, ha visitat
Godella per a conéixer de primera mà les actuacions que
es duran a terme en el municipi de l'Horta Nord amb les
inversions finançades per l'òrgan provincial. Teresa Bueso,
alcaldessa de Godella, junt amb el regidor Fernando Olive-

ros, ha rebut a Fernández Bielsa a l'Ajuntament per a donar-li la benvinguda i
acompanyar-li perquè signara en el Llibre d'Or de la localitat.
Després de la recepció institucional, la primera edil ha acompanyat al diputat
a recórrer el terme municipal per a mostrar-li els avanços realitzats gràcies
a les inversions finançades per la Diputació de València i les actuacions que
estan previstes en el futur pròxim.
L'asfaltat del carrer Major, el parc de la Devesa, el nou equipament de la
policia o el vehicle de la Protecció Civil són algunes de les millores que s'han
realitzat gràcies al Pla d'Inversions de la Diputació de València.

Diputació i les administracions locals per a avançar i millorar els recursos dels
quals disposem en cada municipi”.
“A Godella estem realitzant importants actuacions que permetran a la nostra ciutadania gaudir d'un municipi més actual i actualitzat a les necessitats i
exigències del moment actual”, ha continuat Bueso. ■
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El diputat de Cooperació Municipal
coneix les actuacions amb les
inversions finançades per la
Diputació

INST IT UC IO N A L

L'alcaldessa ha explicat que és “molt important l'estreta col·laboració entre la

Godella celebra un 9 d’octubre molt
especial després de mesos de lluita
contra la pandèmia

L

a localitat de Godella ha tornat a eixir al carrer. Ha tornat
a gaudir. Ha tornat a celebrar. Godella, en definitiva, ha
pogut celebrar un 9 d’octubre molt especial després de més
d'un any i mig de pandèmia provocada per la COVID-19.
La millora epidemiològica del municipi de l'Horta Nord ha
permés que es realitzen diferents actes i esdeveniments

perquè la ciutadania celebre el Dia de la Comunitat Valenciana.
L'Ajuntament de Godella, així com diferents entitats culturals, van
organitzar nombrosos esdeveniments que van dotar d'un ambient festiu a la localitat, encara que sempre respectant les diferents mesures
imposades per les autoritats sanitàries per a continuar lluitant contra
el coronavirus.

bre, que va oferir el Grup de Danses El Poblet de Godella. L'espectacle

El mateix divendres, 8 d'octubre, Marala va oferir un concert en el
Teatre Capitoli. El trio compost per Selma Bruna, Sandra Monfort i

D ’O C T UB RE
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va començar al carrer Abadia i va acabar en la Plaça.
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Els actes van començar la vespra del dia festiu amb la Dansà 9 d’octu-

Clara Fiol va delectar al públic amb un repertori basat en la tradició i en
la música d'arrel que es pot gaudir en el seu primer treball discogràfic
titulat “A trenc d’alba”.
D'altra banda, el 9 d'octubre va començar amb un concert de la Banda
del Casino Musical de Godella titulat “Músics amb Denominació d'Origen” en la Plaça Enric Cullell al migdia. Així mateix, es va disputar una
partida de pilota valenciana entre alguns dels millors especialistes del
moment.

9

La mascletà al carrer Major va posar el fermall d'or a uns dies que van
recordar a la població els temps anteriors a la pandèmia en els quals
s'interactuava entre les veïnes i veïns. ■

Tatiana Prades, regidora de Cultura
Tatiana Prades ha mostrat la seua satisfacció després de tornar a organitzar un 9 d’Octubre al carrer:
“Estem molt contents per la gran acceptació de la
ciutadania, que tenia moltes ganes de tornar a gaudir
de totes les activitats que desenvolupem per a celebrar
el Dia de la Comunitat Valenciana”.
“Hem fet un 9 d’octubre de la mà de les associacions
de Godella com el Casino Musical, el Grup de Danses
o el Club de Pilota Valenciana i, a més, hem posat en
valor a les dones artistes amb una proposta de música
en valencià amb la veu de dones creadores joves”, ha
agregat Tatiana Prades, regidora de l'àrea de Cultura.

"Hem fet un 9 d'octubre de la mà de les
associacions de Godella"

Pilota Valenciana

Concert Marala Trio

9
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Concert Banda del Casino Musical

Exposició Juan Lluna

Dansà 9 d’octubre

1 3

Mascletà

Godella acull la celebració anual del Col·legi de
Detectius Privats de la Comunitat Valenciana
La localitat de Godella va acollir la celebració anual
del Col·legi de Detectius Privats de la Comunitat
Valenciana, cita que va comptar amb l'alcaldessa
Teresa Bueso així com representants de la institució col·legial i de les Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat.
A l'acte, dirigit per Octavio Morellá, Degà del
Col·legi, també van acudir el Tinent Coronel José
Celdrán, el Coronel José Antonio Fernández de Luz,
i el General de Brigada de la Guàrdia Civil, José
Hermida Blanco.
Durant l'esdeveniment, el Col·legi de Detectius
Privats de la Comunitat Valenciana va atorgar a
el municipi amb el major nombre de detectius
per habitant. Així mateix, el Col·legi va entregar
les distincions al personal de la Guàrdia Civil que
s'ha destacat pel seu suport i col·laboració amb el
col·lectiu de detectius privats. ■

C IUT A D A NA
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Godella el títol de Ciutat de Detectius, ja que és

Diferents membres de la
policia nacional reben
distincions

S E G U RE T A T

El municipi de
l'Horta Nord
se suma a la
celebració del
Dia de la Policia
Nacional

La localitat de Godella es va sumar a la celebració

com a primer garant de l'estat de dret, en defini-

del Dia de la Policia Nacional que va tindre lloc en

tiva, la seguretat és l'essència del seu servei”. “És

el saló d'actes de l'Ajuntament de Burjassot amb

important destacar la coordinació, transmissió

la presència de l'alcaldessa Teresa Bueso i del seu

recíproca d'informació i col·laboració conjunta per

homònim en la població veïna, Rafa García. També

a continuar treballant pel lliure exercici dels drets

van estar presents Fernando Oliveros, regidor de

i llibertats de la ciutadania de Godella”, va seguir

Seguretat Ciutadana de Godella, i Ángel Navarro,

Bueso.

Cap de la Policia Local de Godella, entre altres
personalitats.

D'altra banda, va oferir un reconeixement molt especial a Sr. Antonio Talavera Zuil, que des de 2011

Durant l'acte institucional, diferents membres

ha exercit com a Inspector-Cap i Cap de depen-

de la policia nacional van rebre esments pel seu

dència de la Comissaria Local de la Policia Nacional

treball durant els últims mesos que han propiciat

Burjassot-Godella i que en breu es jubila. Bueso li

el manteniment de la seguretat de la ciutadania

va dedicar unes paraules pel seu esforç durant tots

durant un any i mig marcat per la pandèmia pro-

estos anys de treball i dedicació: “Vull traslladar-li

vocada per la COVID-19.

el meu agraïment per tots estos anys de servei i
desitjar-li una feliç jubilació”. Així mateix, la Cor-

La primera edil de Godella, Teresa Bueso, va agrair

poració li va entregar una placa commemorativa

al cos de la Policia Nacional “la labor que exerceix

en reconeixement a la seua labor. ■

Ángel Navarro pren possessió com a
funcionari del càrrec d’inspector de la
Policia Local

F

a uns dies es va celebrar l'acte de presa de possessió com a
funcionari del càrrec d'inspector de la Policia Local de Godella
d'Ángel Navarro Mínguez. L'acte, realitzat en el saló de plens
de l'Ajuntament, ha estat presidit per l'alcaldessa de Godella,
Teresa Bueso, junt al regidor de Seguretat Ciutadana, Fernando
Oliveros.

L'inspector Ángel Navarro ha vingut desenvolupant durant estos anys la
direcció, supervisió i control del departament de Policia Local implantant un
model policial proactiu. En la seua trajectòria professional compta amb 20
anys de servei actiu on ha desenvolupat labors de responsabilitat de servei i en
els últims tres anys com a màxim responsable policial del departament, càrrec
que continuarà ostentant. Ha pertangut a les plantilles de la Policia Local de
ments públics per actes meritoris i actuacions policials realitzades.■

En paraules d'Ángel Navarro, es ressalta la importància de la labor policial com a punt de connexió de
l'ordre i l'harmonia ciutadana, així com la responsabilitat dels funcionaris policials: “Tenim l'obligació,
com a servidors públics, de complir amb totes les
nostres obligacions per a oferir les millors garanties
de seguretat a la ciutadania”.
“Per això amb els recursos operatius i humans amb
els quals comptem sempre intentem donar resposta
als problemes diaris de la ciutadania. Minimitzar
el temps de resposta, actuar de manera activa i
preventiva, mediar en els conflictes diaris, així com
poder aportar coneixements i formació a la ciutadania, especialment a la població escolar, són els pilars
fonamentals del nostre model policial. La nostra
societat de hui és el futur de demà, per això hem
d'estar sempre treballant amb aqueixa mentalitat per
a millorar”, ha acabat el nou inspector.

SE GURE T A T

Cullera, Alfafar, Burjassot i Godella, a més de tindre nombrosos reconeixe-

Ángel Navarro, inspector de la Policia Local
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La newsletter setmanal torna
a l’actualitat

L’

Ajuntament de Godella, a través de la regidoria de Comunicació,
ha tornat a llançar el butlletí informatiu setmanal perquè la ciutadania conega les novetats més importants així com el pròxims
esdeveniments planificats.

La newsletter, que ha patit un important llavat de cara amb un nou disseny i
maquetació, arribarà als correus electrònics dels subscriptors cada divendres.
Les notícies més importants de Godella es trobaran en este butlletí realitzat
des de l’equip de comunicación, dirigit per Tatiana Prades, qui s’ha mostrat
molt contenta de tornar a tindre esta eina tan necessària. Si vols donar-te
d’alta pots fer-ho a https://bit.ly/394asf0
“Volem estar el més prop de la ciutadania i la newsletter ens permet fer-ho.

C OM U N IC A C IÓ
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Oferim l’última información del municipi en un format pròxim, directe i precís perquè cada veïna i veí puga saber el que ha succeït, però també el que està
per vindre”, ha explicat Tatiana Prades, regidora de Comunicació de Godella.

De nou, el Ludoespai de Godella per a xiquets
i xiquetes d'entre 2 i 7 anys

E

El mes d'octubre estava marcat en roig
per a tots els xiquets i xiquetes de Godella. Per què? Perquè ha tornat el Ludoespai, organitzat per la regidoria d'Infància
i Joventut de l'Ajuntament. Així, els xicotets de la localitat tornen a gaudir d'acti-

vitats pensades només per a ells. L’Escorxador torna
a ser el recinte on les i els més xicotets del municipi
gaudeixen de les activitats i festes que han programat
des de l'àrea municipal dirigida per la regidora Tatiana Prades.

Com en anys anteriors, els dimarts i dijous, de 17
a 20 hores, les xiquetes i xiquets d'entre 2 i 7 anys
s'ho passaran en gran al costat d'altres escolars de la
localitat i baix el control de personal qualificat en la

Tatiana Prades, regidora d'Infància i Joventut, ha
convidat a la ciutadania a tornar a gaudir del Ludoespai: “Tenim moltes ganes d’este curs escolar. Hem
organitzat moltes activitats en este espai d'oci infantil i seguirem fent-ho. El Ludoespai ja és un clàssic a
Godella”.

INFÀ NCIA

dinamització de les persones participants.

“El Ludoespai s'ha convertit en un servei molt valo-

I

rat per la ciutadania, ja que permet que els veïns més

J O V E N T U T

xicotets s'ho passen en gran en un ambient perfecte
per al seu creixement i desenvolupament”, ha agregat
la regidora.
Les persones que desitgen apuntar als xiquets i xiquetes en les diferents activitats previstes en el Ludoespai
poden fer-ho a través de www.taquillagodella.es ■
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Chema González, organitzador
del Godejam: “Fem el Festival
amb l'únic objectiu real de
compartir i gaudir”
Com naix el festival Godejam?
Sorgeix per la inquietud de generar moviment,
ajuntar-nos al carrer, de passar-ho bé. De crear

"Cultura urbana és la que es genera i succeix al carrer"

E NT RE V IS T A
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hip hop, valors, diversió a través de l'art. Se'm va
ocórrer la idea en 2015 de sol·licitar un permís per a
pintar en un túnel per als vianants. En veure l'espai
vaig veure que era perfecte per a començar aquest
moviment. Volíem situar la cultura urbana de l'hip
hop de Godella en el mapa i després de diverses
edicions podem dir que ho hem aconseguit.

Què és la cultura urbana del grafitti i de
l'hip hop?
Cultura urbana és la que es genera al carrer i
succeeix al carrer. Dins de la cultura urbana hi ha
molts àmbits, però nosaltres ens enfoquem en
l'hip hop. Abarca la dansa, el DJ, la persona que
rapeja i els graffiters… Tot eixe moviment cultural
sorgeix en un context de necessitat social als Estats Units. A través d'aquesta eina podien protestar
contra les injustícies. Vam tindre la sort que aquest
moviment es va expandir i va arribar a Espanya.

Per què aquest festival és tan especial?
La idea original va ser la de compartir i gaudir de
l'art urbà i compartir-ho amb els altres. Any rere
any hem aconseguit créixer una poquet més. Hem
atret l'interés de persones, premsa i gent amb
ganes de fer això molt més gran. Hem tingut gent
de Múrcia, Madrid, Tarragona… És una trobada per
a intentar fer créixer una cosa molt bonica.

Com s'ha desenvolupat l'última edició?

Com la definiries?
La millor edició fins ara. L'espai era l'idoni, hem
continuat superant les circumstàncies, ha vingut
molta gent de molts llocs que han volgut sumar-se
a aquest moviment i que han gaudit tant com
nosaltres.

Heu rebut el suport de l'Ajuntament?
Per les nostres característiques, hem de treballar
amb els estaments públics perquè ho fem tot al
carrer. Moltes vegades s'han titllat les activitats
que fem com a il·legals, per això demanem permisos. Després de molts anys treballant amb molts
ajuntaments, puc dir que la regidora Tatiana Prades és la persona a la qual més implicació he vist de

Ha sigut complicada però amb l'esforç de tots

cor per a fomentar la cultura urbana. Ho fa perquè

l'hem tirat avant. Vam poder tallar el carrer, con-

de veritat vol fomentar-ho al poble. La gestió de

vidar a un bon nombre de persones… Hem pogut

l'Ajuntament és de 10.

arribar a dalt del tot del mur, alguna cosa que no
vam aconseguir l'any passat per les circumstàncies
provocades per la COVID.

S'ha convertit en un referent en el món
urbà?
Jo crec que sí. Ho fem amb l'únic objectiu real de
compartir i gaudir. Ho hem fet amb noblesa. És molt
romàntic. Ho fem per amor a l'art. Ho fem perquè
ens agrada i ningú cobra un duro. Ho fem perquè
ens encanta i poder compartir-ho és millor encara.

+ info

podcast entrevista

E NT RE V IS T A
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+ info

vídeo notícia

Èxit del Festival Internacional de Música de
Cambra
El Festival de Música de Cambra de Godella va tornar a deixar la seua petjada un any més. L'àmplia oferta va permetre a la ciutadania gaudir d'un
certamen, que s'ha consolidat des del seu naixement a l'any 2009, com
un dels festivals de referència tant en la Comunitat Valenciana com en el
territori nacional. Una vegada més, el Festival, recolzat per l'associació i
l'Ajuntament, ha conjugat la qualitat i l'ensenyament en un entorn local

C UL T URA
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que el converteix en únic.■

Concert La Romàntica del Saladar

Concert Noelia Llorens Titana

CULT URA
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Concert Trobaversos

Exposició Juan Lluna

Cant de l'Aurora del Grup de Danses El Poblet
Musical de Peter Pan

Miguel Carlos Montesinos, guanyador del
XVIII Concurs de pintura ràpida “Godella i el
seu entorn”
Miguel Carlos Montesinos es va adjudicar el primer premi en el Concurs de

en metàl·lic. Mentrestant, Aurelio García i Héctor Dols també van tindre el

pintura ràpida “Godella i el seu entorn”, que va celebrar la seua dihuitena

reconeixement del jurat i es van emportar sengles premis en material de

edició el passat mes de setembre i en el qual van participar més d'una trente-

belles arts valorats en 150 euros. D'altra banda, en la categoria de menors de

na artistes de totes les edats. María Ochoa, per la seua part, va aconseguir el

16 anys, l'obra de Noah Alwan va ser designada com la millor del certamen,

premi de la categoria local.

mentre que Miriam Corell i Lucía González van aconseguir els dos segons
premis. José Vergara, pintor, restaurador i gravador en el Museu de la Biblioteca Valenciana, Josep Ferriol, comissari, pintor i professor d'arts plàstiques,

més del guardó que va acreditar la seua obra com la millor per part del jurat,

Manuel Silvestre, catedràtic de serigrafia de la Facultat de Belles Arts de la

un premi en metàl·lic per valor de 1.000 euros. Mentrestant, Manuel Giménez

UPV, pintor i gravador, i Francisca Lita, professora de la Facultat de Belles

i Amparo Bayarri van aconseguir el segon i tercer premi, respectivament,

Arts de la UPV, pintora i gravadora, van integrar el jurat d'este certamen,

gràcies als seus treballs elaborats durant la jornada de dissabte i un premi

presidit per la regidora de Cultura, Tatiana Prades.■
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En la categoria de majors de 16 anys, Miguel Carlos Montesinos va rebre, a

Tatiana Prades, regidora de Cultura
La regidora va destacara l'excel·lent treball
realitzat pels autors: “Hem gaudit d'una jornada
on l'art va eixir al carrer. Cada artista va buscar
un raconet peculiar a Godella per a immortalitzar-lo en les seues respectives obres, deixant que
la ciutadania vera l'evolució i el procés creatiu
de cadascun d'ells”.
“El nivell dels més de 30 artistes que es van
donar cita a Godella posa de manifest el gran
moment que viu el Concurs “Godella i el seu entorn”, que després de 18 anys s'ha consolidat com
un dels grans referents en el territori autonòmic”,
ha continuat Prades, qui va lloar el gran nivell
dels participants en totes dues categories.

CULT URA
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"Després de 18 anys el concurs s'ha
consolidat com un dels gran referents
en el territori autonòmic"

Torna el cinema al Teatre Capitolio després
de mesos de pandèmia

E

ls amants del cinema estan d'enhorabona. Després de mesos
de pandèmia i amb restriccions molt severes, la ciutadania de
Godella tornarà a gaudir del cinema sense eixir del municipi. El
Teatre Capitolio tornarà a albergar les projeccions de les pel·lícules d'actualitat que es troben en les principals cartelleres. Pròximament tornarà este servei a Godella amb un preu de 4 euros per

a cadascuna de les sessions.
D'esta manera, l'Ajuntament, a través de la regidoria de Cultura, aposta per
la cultura i, en concret, per la indústria cinematogràfica que s'ha vist molt
afectada durant els últims mesos per la pandèmia provocada per la COVID-19.
El Teatre Capitolio torna d'esta manera a convertir-se en una gran sala de
projecció amb tot l'aforament disponible perquè la ciutadania torne a veure
les seues pel·lícules preferides en el propi municipi.
Malgrat la millora epidemiològica actual, l'àrea dirigida per Tatiana Prades
ha pres diferents mesures per a continuar combatent la crisi sanitària i oferir
seguretat a totes les persones que decidisquen tornar al cinema. Així, no hi
haurà servei de bar per ara, només es podrà beure aigua a l'interior, no es

“Han sigut mesos molt durs per a tota la cultura i el sector del cinema no

Tatiana Prades, regidora de Cultura de Godella, s'ha mostrat entusiasmada
amb la volta del cinema: “Estem d'enhorabona perquè després de més d'any i
mig de pandèmia tornem a recuperar el cinema al nostre poble. Esta oferta és
una aposta de l'Ajuntament per la cultura a un preu molt ajustat perquè tota
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la ciutadania puga accedir a les millors pel·lícules del moment”.
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podrà menjar al pati de butaques i serà obligatori l'ús de la mascareta.
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Presentats els projectes que es
desenvoluparan amb els Pressupostos
Participatius de l'any 2021

L

a regidoria de Participació Ciutadana de Godella, dirigida per Lupe
Rodríguez, ja ha presentat al Consell Municipal els projectes que
estan previstos que es desenvolupen amb els Pressupostos Participatius de l'any 2021 i que han sigut plantejats per la pròpia ciutadania en un procés participatiu. En primer lloc, està previst que es
duguen a terme actuacions per a millorar l'accessibilitat al CEIP

Barranquet per un valor de 7.433,73 euros.
Així mateix, es desenvoluparan millores en el mobiliari del parc Barranquet
com ara la instal·lació d'una font d'aigua, valorada en 2.951,79 euros, d'una
àgora, pressupostada en 2.850 euros, i d'una cuabarrada de troncs verticals,
per valor de 2.550 euros. Finalment, està previst que l'import restant fins als
20.000 euros, que ascendirà aproximadament als 4.214 euros, s'invertisca en
l'adquisició d'instruments de percussió per al Teatre Capitolio. ■

da del taller, “des de la Conselleria d'Innovació

de Castelló; i Ontinyent i Riba-roja de Túria, de la

de València ha iniciat els tallers formatius del pro-

volem acompanyar als municipis en el camí de la

província de València. A més, també han participat

grama d'acompanyament per a orientar l'estra-

innovació, que desenvolupen la seua estratègia

els sis municipis triats en la modalitat de segui-

tègia d'innovació dels municipis de la Comunitat

i orienten les seues actuacions a complir amb la

dors, entre els quals es troba Godella

Valenciana a missions d'innovació, organitzat

triple transició digital, verda i social que estem

al costat de la Direcció General d'Innovació de la

vivint i que ha d'arribar a cada racó de la Comu-

Després de la conclusió dels tallers, tot el know-

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i

nitat Valenciana per a ser el territori intel·ligent,

how del programa es reunirà en un kit d'eines que

Societat Digital de la Generalitat Valenciana.

sostenible i inclusiu que volem ser”.

consistirà en una recopilació de la documentació

|

El centre d'innovació Las Naves de l'Ajuntament

INNO V A C IÓ

La Direcció General d'Innovació inicia al
costat de Las Naves la formació en missions
d'innovació a municipis de la Comunitat

Aquest acompanyament, afig, “genera molt més

sèrie de plantilles i materials de suport.

tiva ‘Missions València 2030’. Basat en un model

impacte des d'un marc de col·laboració com el que

d'innovació dirigit a millorar la vida de les per-

s'ha creat entre la Generalitat Valenciana i Las

D'aquest kit podrà aprofitar-se qualsevol localitat

sones, aquest es compon de quatre tallers que

Naves”. La formació s'ha realitzat de manera pre-

que desitge enfocar la seua estratègia d'innovació

es desenvolupen entre els mesos de setembre i

sencial i es dirigeix, igual que la resta de tallers,

orientada a ‘missions’ especialment els municipis

octubre, que els municipis hauran de replicar en

als sis municipis seleccionats per a participar en la

‘seguidors’ que es van inscriure en el programa,

les seues respectives localitats. Tal com ha indicat

iniciativa pilot: L'Alfàs del Pi i Dénia, de la pro-

però no van ser seleccionats: Quart de Poblet, Es-

la directora general d'Innovació en la benvingu-

víncia d'Alacant; Vila-real i Onda, de la província

tubeny, Godella, Sagunt, Silla i Picassent. ■
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El programa formatiu està inspirat en la inicia-
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utilitzada en cadascuna de les fases, així com una

Godella és un dels pobles
"seguidors" d'este program

C A M PA N Y A
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Godella gaudeix de
l'espectacle floral
“Torna la primavera”
en Villa Eugènia…
La ciutadania de Godella ha gaudit de l'espectacle floral “Torna la primavera”,
una exposició patrocinada per la Diputació de València que es va presentar per
segon any en la localitat de l'Horta Nord durant una setmana en Villa Eugènia.
L'alcaldessa Teresa Bueso i la regidora de Cultura, Tatiana Prades, en companyia del vicepresident de la Diputació de València, Carlos Fernández Bielsa,
i el primer edil de Paterna, Juan Antonio Sagredo, van participar en la presentació de “Torna la primavera” a finals d'agost.
“Torna la primavera” ha sigut un gran espectacle floral on els artistes florals,
baix la capitania de Laura Medina, van innovar amb la creació de fins a 11 vestits sobre maniquins que van sorprendre els visitants per la seua creativitat i
novetat. Tatiana Prades, regidora de Cultura, va agraïr a totes les persones que
van fer possible esta exposició on els floristes han creat vertaderes obres d'art

CULT URA

úniques per segon any consecutiu a Godella.
Mentrestant, Paco Medina, de la floristeria Paco i Laura i president de l'Associació Nacional de Floristes, va destacar “l'impuls que necessita el sector
després de la desfeta de fa un any causada per la pandèmia de la COVID-19”.
“Els floristes fan estos espectaculars muntatges per amor a l'art, perquè són
artistes. Posen al servei de totes les persones el seu saber fer perquè puguen
només ha patrocinat el gènere que s'ha emprat.

sitants: “Hem tingut vestits de noces, de fada, de flamenca… realitzats amb
diferents materials i textures de flor”.

… I ara als comerços
del municipi

|

Després de l'exposició dels diferents maniquins creats pels artistes florals en

C O M E RÇ

D'altra banda, Laura Medina ha detallat el que han trobat les persones vi-

I

gaudir d'este espectacle”, ha explicat Medina, qui ha recordat que la Diputació

Villa Eugènia, ara és poden gaudir en diferents punts del comerç local.

van participar baix la direcció de Laura Medina. Un total d'11 vestits sobre
maniquins, plens de creativitat, visitaran els comerços que el sol·liciten per a
ser exposats durant 20 dies. Des de la regidoria de Comerç, dirigida per Lupe
Rodríguez, es trasllada a les persones responsables dels comerços que poden
sol·licitar exposar estes creacions durant tres setmanes en el correu electrònic
afic@godella.es ■

"Els floristes fan estos
espectaculars muntatges
per amor a l'art"
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localitat perquè la ciutadania puga gaudir de l'art i enginy dels artistes que

P .

Així, les creacions florals estaran exposades en diferents comerços de la

Reforç dels treballs de neteja viària en Campolivar i
altres àrees del terme
L'Ajuntament de Godella, a través de

Fernando Oliveros, regidor de Serveis

l'àrea de Serveis Municipals, reforça

Municipals, ha destacat la important

els treballs de neteja viària que des-

labor que s'està desenvolupant: “La

envolupen tant en Campolivar com

nostra intenció és tindre tot el terme

en altres àrees del terme municipal

net i per això farem un nou esforç en

que així ho necessiten.

el que a treballs de neteja viària es
refereixen”.

L'àrea dirigida per Fernando Oliveros
està posant totes les eines i recursos

“Tant Campolivar com altres àrees

dels quals disposa per a mantindre en

del terme es veuran afectades per es-

perfecte estat de revista les diferents

tes mesures posades en marxa i que

zones de la població.

busquen reforçar la neteja habitual

M E D I
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que es fa”, ha seguit el regidor, qui
D'esta manera, està tractant de

ha agraït les consultes ciutadanes

donar solució a les diferents peti-

que rep a través dels canals de comu-

cions que des de la ciutadania s'estan

nicació per a conéixer l'estat de tot el

reclamant.

municipi. ■

"La nostra intenció és tindre tot el
terme net i per això farem un nou
esforç"

L'Ajuntament rep una subvenció de 2.400 euros per a
la desratització, desinsectació i desinfecció d'edificis i
espais municipals
L'Ajuntament de Godella ha rebut una subvenció
de 2.400 euros per part de la Diputació de València
per a la campanya de desratització, desinsectació
i desinfecció d'edificis i espais municipals. Esta
ajuda suposa el 35 per cent del cost total de la campanya programada per l'àrea de Serveis Municipals
dirigida per Fernando Oliveros.
Esta subvenció contribuirà a costejar les actuacions programades i executades per al control de
les diferents plagues amb incidència en els espais
públics, així com per a resoldre les incidències
puntuals que es produïsquen en el terme municipal al llarg del temps.
Esta col·laboració de la Diputació s'emmarca en la
Campanya de Salut Pública dirigida als municipis
de la província de València amb una població inferior als 20.000 habitants.
Fernando Oliveros, regidor de Serveis Municipals,
ha explicat la importància de la campanya: “És
necessari actuar contra les plagues que afecten el
terme municipal i per això, des de l'Ajuntament,
tenim un pla de desratització, desinsectació i
desinfecció d'edificis i espais municipals que dona
solució a estes incidències”. ■

L'Ajuntament de Godella rep
una subvenció de 810.90
euros per a la lluita contra el
mosquit tigre

L'

Ajuntament de Godella ha rebut
una subvenció per valor de
810,90 euros de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana
per a lluitar contra el mosquit

tigre. L'ajuda, que ha sigut concedida a través de la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, es
destinarà a l'execució de la campanya de prevenció
i control d'este insecte, així com a la resolució de
les incidències puntuals que es produïsquen.
Des de l'any 2015 es venen desenvolupant estos
programes de prevenció i control del mosquit tigre
en la localitat de Godella per a tractar de detindre
l'impacte de l’insecte.
Les principals actuacions que es desenvolupen
amb este programa són el seguiment dels nivells
poblacionals mitjançant la utilització de trampes,
l'aplicació regular de tractament larvicida microbiològic en els 875 embornals i reixes pluvials
del municipi, aplicació de tractaments adulticides
quan és necessari i la inspecció de zones pròximes
a població sensible. ■

M E D I

da per Fernando Oliveros han treballat, entre altres zones, en l'entrada als
col·legis Sant Bertomeu i El Barranquet, així com la Plaça Doctor Valls. Durant
les pròximes jornades es continuaran desenvolupant labors de condicionament per les brigades municipals.■

Les entrades als col·legis Sant
Bertomeu i El Barranquet han sigut
objecte de les actuacions
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municipien perfectes condicions. De fet, els professionals de l'àrea dirigi-
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de desbrossament de diversos llocs del terme municipal per a mantindre el

|

L'Ajuntament de Godella, a través de la regidoria de Serveis, ha fet les tasques

A M B IE N T

Es realitzen labors de
desbrossament en el
terme municipal

Nous uniformes i borses per als comerciants del
Mercat Municipal
L'Ajuntament de Godella, a través de la regidoria
de Promoció Econòmica, ha entregat nous uniformes i borses als diferents comerciants del Mercat
Municipal de la localitat de l'Horta Nord.
Lupe Rodríguez, regidora de Comerç i Mercat,
ha sigut la responsable d'entregar les diferents
borses d'aliments peribles amb l'objectiu de conscienciar a la ciutadania sobre la forma correcta de
tirar el fem.
Esta acció s'emmarca dins de l'estratègia municipal
per a fer de Godella un municipi respectuós amb el
medi ambient i conscienciat amb el reciclatge.
Així mateix, els comerciants han rebut un nou uniforme per part de l'àrea dirigida per Lupe Rodríguez per unificar la vestimenta de tots els treballa-

C O ME RÇ
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dors del Mercat Municipal de Godella. ■

Sortejos de xecs regal de 100
euros en el Mercat Municipal
El Mercat Municipal de Godella va entregar un xec
regal per valor de 100 euros perquè l'afortunat
puga gastar 100 euros en els diferents puestos de
les instal·lacions municipals.
Teresa Bueso, alcaldessa de Godella, va participar
en el lliurament del xec regal junt amb els diferents
comerciants del mercat municipal.
Esta acció promocional està prevista que es realitze
de manera mensual amb l'objectiu de promocionar
i incentivar la compra en el mercat municipal, un
dels grans baluards del comerç local de Godella.
De fet, des de fa setmanes, el Mercat Municipal ha
començat diferents estratègies promocionals per
a donar un nou impuls a la compra en les diferents
parades, entre les quals destaquen la creació d'una
pàgina en Facebook, la publicació de receptes o el
sorteig de xecs regal. ■
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Eduardo Frecina, el
responsable de la bona salut
del Restaurant Castillo
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El Restaurant Castillo celebra
25 anys de vida i experiències
gastronòmiques a Godella
l Restaurant Castillo està de celebració. Durant este any 2021
commemora les seues noces de plata des de la seua obertura.
25 anys de vida i d'experiències gastronòmiques al costat de
les veïnes i veïns de Godella. Una fita que bé mereix una celebració. L'Ajuntament de Godella, representat per l'alcaldessa
Teresa Bueso i la regidora de Comerç, Lupe Rodríguez, ha vol-

gut sumar-se a esta celebració d'un dels restaurants amb més tradició de
la localitat gràcies al bon fer d'Eduardo Frechina, propietari i alma mater, i
tot el seu equip.
Les representants municipals van entregar una placa commemorativa a
Eduardo Frechina per a celebrar esta efemèride i animar-li al fet que seguisca en la mateixa línia, ja que el comerç local i de proximitat és un dels
grans baluards de Godella. I així li ho van transmetre durant la seua cita en
les instal·lacions del Restaurant Castillo, situat al carrer Arquebisbe Fuero,
número 4.
Així mateix, tant Bueso com Rodríguez van enviar un missatge de recolzament a Frechina perquè, malgrat la crisi sanitària provocada per la
COVID-19, continue en la mateixa línia de treball i continue sent un dels
grans referents de la gastronomia creativa valenciana de la comarca de
l'Horta Nord. ■

Godella gaudeix de la tornada al col·le de les
i els més xicotets
Godella va gaudir de la tornada al col·le de les i els més xicotets de la
localitat. Després de mesos d'incertesa i dura lluita contra la pandèmia
provocada per la COVID-19, l'Ajuntament i els centres escolars van treballar molt dur durant tot l'estiu perquè el retorn a les aules es produïra
sense incidències i amb tot baix control.
Els estrictes controls i protocols per a garantir la salut de totes les persones, tant escolars com personal educatiu, van resultar fonamentals
perquè l'inici del curs escolar es fera d'una manera òptima.
Així mateix, cal destacar la prudència i responsabilitat de tota la població, que va estar a l'altura per a aconseguir que el retorn als col·legis fora
un èxit malgrat les condicions epidemiològiques del mes de setembre,

Inici curs CEIP Cervantes

E D UC A C IÓ
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després de l'estiu. ■

Inici curs CEIP El Barranquet

El Consell Escolar Municipal acorda sol·licitar
els dies 7 de desembre i 17 i 18 de març com a
festius

E

l Consell Escolar Municipal de Godella,
baix la presidència de l'alcaldessa Teresa
Bueso, ha acordat sol·licitar els dies 7 de
desembre i 17 i 18 de març com a festius. La cita, que ha tingut lloc en la sala
d'actes de Villa Teresita, ha comptat amb

la participació de tots els estaments i representants
educatius de la localitat de l'Horta Nord.
Teresa Bueso, en qualitat de regidora responsable de
l'àrea d'Educació, ha dirigit la reunió on s'han decidit
els dies que se sol·liciten siguen festius a Godella per a
la comunitat educativa.
Durant el debat, s'ha acordat també que si, finalment,
el dia 18 de març és declarat festiu laborable per la
Generalitat Valenciana se sol·licitarà que l'11 d'octubre
siga considerat festiu en els centres escolars. ■

seus 19 anys al capdavant de la direcció del col·legi
Cervantes, així com la seua vida professional dedicada a la docència.
Durant la jornada també es va homenatjar a Margarita Gandia, qui ha sigut secretària i durant els
últims anys ha exercit de professora de pedagogia
terapèutica. La docent també s'ha jubilat després
de tota una vida dedicada a la docència.
Teresa Bueso, alcaldessa de Godella, inspecció
educativa, claustre, personal no docent, AMPA i
familiars han estat presents en este homenatge. ■
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en un acte molt emotiu on s'han commemorat els
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acomiadat a Amalia Gómez, que s'acaba de jubilar,
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La comunitat educativa del CEIP CERVANTES ha

E D UC A C IÓ

El CEIP Cervantes acomiada a Amalia Gómez
que es jubila després de 19 anys com a
directora del centre

El godellenc Emilio Aguayo es proclama campió
d'Espanya de triatló de mitjana distància
Rodríguez i Gonzalo Fuentes van acabar en segona

de ciclisme on va aconseguir un avantatge de més

pió d'Espanya de triatló de mitjana distància en el

i tercera posició, respectivament, en la classifica-

de dos minuts que va saber aprofitar per a acabar

Nacional celebrat en el marc de la desena edició del

ció general del Campionat d'Espanya després de no

pujant-se al més alt del podi en el Nacional de mit-

Bilbao Triathlon. L'esportista de Godella ha tornat

poder amb la solidesa de Aguayo, que va mostrar

jana distància. Finalment, el triatleta de Godella es

a demostrar que és un dels grans valors de l'esport

el seu gran potencial durant tota la prova. Aguayo

va imposar en la línia de meta amb un temps de 3

autonòmic en esta modalitat de triatló. Gustavo

va consolidar el seu triomf en un gran segment

hores, 37 minuts i 21 segons. ■

E S P O RT S
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El godellenc Emilio Aguayo s'ha proclamat cam-

Entrevista a Emilio Aguayo

Explica'ns com va ser la prova
La prova pintava malament pel temps, però al
final va eixir molt bon dia en la ria de Bilbao.
Vaig eixir tercer de l'aigua i la meua opció era

com a objectiu fa un mes i, després de canviar la
planificació dels entrenaments, va passar a motivar-me molt i al final va eixir el que va eixir.

començar fort en ciclisme per a tindre avan-

Com t'inicies en la pràctica del triatló?

tatge amb els competidors i tindre una renda

He practicat molts esports però on compe-

suficient per a la carrera. Vaig anar contro-

tia era en natació. Amb 12 o 13 anys cansat

lant la renda que portava i em vaig fer amb la

de veure el fons de la piscina em vaig animar

victòria.

gràcies al meu pare a apuntar-me a un triatló.

"El segment ciclista
va ser la clau per a
guanyar la prova"

De manera natural el ciclisme se'm donava

Quina va ser la clau de l'èxit?
El segment ciclista va ser la clau, va ser el
que em va fer guanyar la prova. Hi havia bons

bé i la carrera amb entrenaments vaig anar
millorant.

les meues característiques. Hi havia dos ports

Hi ha molta diferència ara respecte als
teus començaments en esta modalitat?

de muntanya que no eren massa exigents i que

Quan vaig començar, el triatló era pràctica-

s'adaptava bé a mi i vaig poder traure la renda

ment desconegut. Tots els que ho practicàvem

per a acabar guanyant.

veníem d'algun esport. Ara sí que hi ha molts

ciclistes però el circuit s'adaptava molt bé a

clubs esportius i escoles perquè els xiquets

El Campionat d'Espanya era la meta
d'aquesta temporada?
No era l'objectiu principal guanyar el títol,
l'objectiu era l'Ironman de Hawaii. No era per
al que estava entrenant però m'ho vaig posar

entrenen de manera específica des dels 8 o 9
anys. Això fa que la Comunitat Valenciana siga
un referente en l'àmbit nacional. ■

+ info

podcast entrevista

Èxit en la tornada de la 10K Godella Nicoboco

A

ntonio Cubero, de

Alegre va avantatjar a Marta Gómez,

la SD Correcami-

amb un temps de 45 minuts i 18

nos, i Zahira Ale-

segons, i a la local Susana Sanherme-

gre, del CA Utiel,

lando, amb un registre de 46 minuts

es van adjudicar

i 6 segons, que van acabar en segona

el títol en la 10K

i tercera posició, respectivament. En

Godella Nicoboco. Un total de 408

la categoria local, Vicente Hurtado i

participants van entrar en meta en el

Susana Sanhermelando van aconse-

retorn d'esta cita esportiva, organit-

guir la victòria sobre els seus rivals

zada pel Club Atletisme A Les Nou en

en una cita esportiva que va resultar

col·laboració amb l'Ajuntament de

un èxit.

Godella. En categoria masculina, Cubero va ser el més ràpid en completar

Després de més d'any i mig de pan-

els deu quilòmetres del recorregut de

dèmia, la volta d'esta carrera suposa

la prova amb un temps de 36 minuts

un reforç per a tots els amants de

i 22 segons.

l'atletisme popular a Godella.

El guanyador va marcar un ritme de 3

L'alcaldessa Teresa Bueso, així com

minuts i 38 segons durant la compe-

altres membres de la Corporació Mu-

tició, que li va valdre per a arribar en

nicipal, van acudir a presenciar la 10K

primer lloc a la línia de meta. El local

Godella Nicoboco i premiar l'esforç

Vicente Hurtado, del Ricasa Running,

dels més dels 500 esportistes que van

amb un temps de 37 minuts i 45 se-

plantar cara al mal temps.■

gons va lluitar per la victòria, però va

Fernando Oliveros, regidor d'Esports
Fernando Oliveros, regidor d'Esports, es va mostrar molt content amb el desenvolupament de la prova d'atletisme popular: “És una gran satisfacció tornar a veure els

haver de claudicar davant la fortalesa

nostres carrers plens d'atletes que busquen gaudir de l'esport després de tants mesos
d'esforç per culpa de la pandèmia”.

Manuel Herrero, del Trilavall, va
ocupar el tercer lloc en la categoria

“Estem molt orgullosos de l'organització de la competició que ha permés que 500
esportistes inscrits gaudisquen en condicions de seguretat de la seua passió pel run-

masculina amb un registre de 38
minuts i 14 segons. D'altra banda, en
categoria femenina, Zahira Alegre
va emprar 43 minuts i 23 segons per

+ info
vídeo notícia

ning. Poc a poc estem aconseguint recuperar el nostre dia a dia, encara que no hem
d'oblidar que cal continuar respectant les normes perquè la situació epidemiològica
es mantinga baix control i puguem continuar gaudint a Godella”, va afegir el regidor.

a pujar-se al primer escaló del podi.

E SP O RT S

de Cubero per a ser segon. Finalment,

|
na de la localitat. L'equip de Godella,

campió del Trofeu El Corte Inglés de

integrat per Llorenç Martínez, Pau

galotxa després de derrotar al carrer

Molins, Xavi Ferrer i Jordi Cabriada,

de Godelleta al conjunt de Massal-

ha demostrat ser el millor equip de

fassar. L'alcaldessa Teresa Bueso,

la competició de galotxa i ha batut a

junt a altres membres de l'equip de

Massalfassar en un espectacle que va

govern, van presenciar en directe la

deixar grans moments com va succeir

victòria del conjunt de Godella com

en la fase prèvia quan ja van jugar els

altres aficionats de la pilota valencia-

dos conjunts. ■

Obertes les inscripcions
per a l’Escola Pilota
Godella per a menors
Ja estan obertes les inscripcions per a

Godella, al costat del pavelló muni-

l’Escola Pilota Godella per a la pre-

cipal tots els divendres de 17.30 a 19

sent temporada. Els xiquets i xiquetes

hores. Mentre que les competicions

que desitgen participar i continuar

contra altres clubs i municipis se

mantenint en bona forma a l'esport

celebraran durant les jornades dels

autòcton de la Comunitat Valenciana

dissabtes. No deixes passar la pos-

poden inscriure's en els telèfons 96

sibilitat de continuar gaudint d'un

364 30 06 / 607 01 09 43 o en l'email

esport que està més viu que mai i que

esports@godella.es. Els entrenaments

gaudeix d'una gran salut en la nostra

tindran lloc al carrer de la pilota de

localitat. ■
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El Club Pilota Godella s'ha proclamat

P .

El Club Pilota Godella, campió del Trofeu El Corte
Inglés de galotxa al derrotar a Massalfassar

Érase una vez. Cuenta la leyenda, al menos en Godella, que allá por

electorales, no tengan subvenciones y ayudas con los que promocionar su COMERÇ, que

el año 2019, en los meses de abril y mayo, justo antes de eleccio-

aquellos, que por desgracia han pedido su trabajo, no tengan a su disposición planes de

nes, se prometía por quien hoy gobierna que los servicios públicos

formación con los que poder orientar nuevamente su profesión, o que aquellos a quienes

estaban para servir al ciudadano, que aquellos servicios públicos

se les prometió planes de empleo sigan, a día de hoy, esperando una nueva oportunidad.

se aprovechaban para atender sus necesidades, que la rapidez y la

La boca se les llenó a los que ahora gobiernan explicando que el presupuesto que apro-

cercanía era su objetivo pero eso es la leyenda. Eso que se promete

baban, cuando la pandemia acuciaba, servía para mantener la calidad de los servicios

cuando llegan las elecciones, aquí, en nuestra querida Godella, la

públicos, que con dichos presupuestos se favorecía el empleo, el COMERÇ, la atención ciu-

leyenda se aleja mucho de la realidad, esa realidad que hace que la oficina de atención al

dadana, esos presupuestos que se aprobaron con falsas promesas a quienes los apoyaron ,

ciudadano (OMAC) no esté dotada de los servicios necesarios para que los ciudadanos no

Cs y EU-PODEMOS claudicaban y los aplaudían, y que a fin de ejercicio se ve que, tal como

tengan que esperar un mínimo de tres semanas para ser atendidos, esa realidad que hace

predijo el partido popular, eran un fraude para la ciudadanía. Ni planes de empleo, ni de

que el departamento de urbanismo del ayuntamiento no esté dotado de los servicios y

formación, ni ayudas a comerciantes, ni atención ciudadana, más bien, retraso y miseria,

del personal necesarios para que los proyectos de obra sean resueltos en un plazo nunca

eso sí, siempre te dirán, bajo una sonrisa, que las cosas van bien y que si no se hace más es

inferior a un año, esa realidad que hace que los comerciantes, más allá de las promesas

por culpa del PP… eso sí, “menos mal que en Godella no gobierna la derecha”

Han passat ja dos anys, des de les últimes eleccions municipals i

donat i continuarem donant suport lleial amb el nostre treball, en les diverses regidories

Eva Sanchis, en acompliment del pacte de progrés, ha cedit l’al-

i amb els nostres vots en el ple municipal. Després d’uns mesos molt durs, la vacunació

caldia a Teresa Bueso, com teníem previst. A partir d’este moment

s’ha generalitzat i les xifres de la pandèmia van millorant dia a dia i cal que l’administra-

doncs, la direcció de l’equip de govern municipal recau en el partit

ció pública, també la municipal, torne a la plena normalitat i al contacte presencial amb la

socialista, però continua íntegre el nostre compromís amb els nos-

ciutadania. Desitgem també retrobar-nos de nou pels carrers i anar recuperant la nostra

tres votants i amb el poble de Godella. També hem aprofitat per fer

activitat cultural, esportiva, educativa i festiva amb normalitat i amb seguretat. El 9 d’oc-

el relleu dels dos regidors/es de Compromís, que deixen la política

tubre serà una bona ocasió per eixir al carrer i celebrar el dia gran del poble valencià, amb

municipal, per tornar a la seua activitat laboral en l’administració pública. Així Carles

aquelles tradicions que ens identifiquen, la mocadorà, la música, dansa, pilota, pólvora, i

Francès, entra assumint les àrees de Trànsit, Agricultura i Sanitat i Carme Arnal, nova re-

un sentiment d’orgull cap a la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra història.

gidora de Serveis socials, Turisme i Agermanament. Són canvis interns, que no afecten al

Tornem a les places i carrers i celebrem el nostre dia nacional.
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conjunt de les competències delegades, ni a la solidesa del govern municipal, al qual hem
EL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA. EL MOVIMIENTO SUFRAGUISTA

mente capaces de ir nutriendo un discurso que, a la larga, pudo cristalizar en, España en el

Quizás sea verdad que, En España, no existió un movimiento res-

ejercicio del voto por sufragio universal e igual . En la lucha por el derecho a poder votar de

paldado ampliamente, articulado como tal, al que pudiéramos de-

las mujeres, destaca sobre las demás Clara Campoamor, diputada del Partido Radical, que

nominar sufragista puesto que las iniciativas en este sentido fueron

mantuvo enconada polémica con Victoria Kent, primera abogada en España y diputada por

puntuales y con limitadas repercusiones sociales pero lo que si hubo

el Partido Radical Socialista y Margarita Nelken, del Partido PSOE, pero sólo una pasaría a

fue un clima en el cual pudo mantenerse un estado de opinión per-

la historia como impulsora del mayor hito feminista en tiempos de la Segunda República.

manentemente alimentado por la acción de determinadas mujeres

El 1 de octubre de 1931 las mujeres españolas adquirieron el derecho a poder votar en unos

que alzaron sus voces en múltiples foros y ante todo tipo de auditorios para desafiar los

comicios, pero no sería hasta dos años después cuando ejercerían el voto en unas elecciones.

roles que le imponía la sociedad, que se atrevieron a discrepar públicamente de ellos, que

Así las cosas, casi siete millones de mujeres españolas votaron por primera vez el 19 de no-

tomaron su pluma para escribir folletos, opúsculos y artículos periodísticos donde cuestio-

viembre de 1933. En aquellos comicios, las fuerzas de izquierdas sufrieron una contundente

naban, replicaban y rechazaban el modelo femenino defendido por la ideología patriarcal

derrota a manos de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). el sufragio

con el respaldo del discurso religioso y de determinadas tesis intelectuales y seudocientí-

femenino fue aprobado con 161 votos a favor, 121 en contra y la abstención de 188 diputados.

ficas, en medio de un ambiente de indiferencia, desprecio y desdén, cuando no de condena

Este último dato representó el 40% de los diputados que podían votar en aquella propuesta.

hacia ellas. No obstante, a pesar de la hostilidad que levantaron, fueron capaces de llevar a

Clara Campoamor, la abanderada del movimiento sufragista, vio su sueño cumplido, cele-

cabo un proyecto de vida distinto, de mantener un discurso propio, de construir su identi-

bró su particular victoria, pero perdió el escaño que poseía por la provincia de Madrid

dad, de exigir sus derechos en igualdad con los hombres y, aunque la mayoría de las veces

El voto femenino había llegado a otros países antes que a España. Países como Nueva Ze-

tuvieron que luchar en solitario, en algunas ocasiones encontrarían el apoyo de partidos

landa (1883) o Australia (1902) adelantaron en más de tres décadas. Otros, como Finlandia

políticos, de sindicatos de clase, de instituciones públicas y de ciertos hombres. Precisa-

(1906) o Noruega que lo aprobaría en 1913. Tanto Francia, como Italia, no dejaría votar a las

mente porque el sufragismo fue una de las múltiples caras del feminismo me parece que

mujeres hasta 1945, catorce años después que en España.

deberíamos ver el desarrollo del movimiento feminista en España concediendo una especial

Este derecho se encuentra recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos

atención a la actividad que se centra en la lucha por el voto. Aunque generalmente se con-

de 1948 en su artículo 21. “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,

sidera al sufragismo la primera etapa del feminismo, entendido como movimiento social,

directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. Además, la declaración

no debemos olvidar todas aquellas veces que, en determinados momentos de la historia,

expresa “la voluntad del pueblo se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de

mujeres singulares jugaron un papel que se apartaba completamente del que les asignaba la

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedi-

sociedad y aunque no lograran ser más que la excepción de su época, fueron lo suficiente-

miento equivalente que garantice la libertad del voto”.

LA TORRE DEL PIRATA SIN TORRE NI PIRATA.

continuidad de dicha programación, entre otros motivos, por estar basado, dicho expe-

Mucho se ha debatido durante estos últimos 15 años aproximada-

diente, en la legalidad vigente, b) Godella tiene la oportunidad de ofrecer una mejora en la

mente acerca del régimen y condiciones en las que debiera o pudo

calidad de vida, de evitar en gran medida el problema de las inundaciones, de mejorar la

ser la suerte que ha corrido y circunstancias que ha rodeado a este

gestión del agua y la corriente eléctrica, limpieza del barranco,etc, c) Suelo dotacional pre-

paraje/entorno que preocupa y mucho a la ciudadanía, en concreto

visto, alrededor de unos 6.500 m2 aproximadamente, d) ingresos por medio de Impuesto

los ya conocidos sectores 31 y 32 Cañada de Trilles. Sin embargo,

de Bienes Inmuebles de alrededor de 80.000 € aproximadamente. Mucho nos tememos que

todo parece apuntar que más que un tema social, medio ambiental

con independencia de las voluntades sociales, la suerte ya está echada, y poco o nada se

etc, como así debiera ser, parece ser más un tema legal/jurídico

prevé que vayan a existir modificaciones trascendentales de lo que ya se programó y aprobó

habida cuenta de la situación en la que se encuentra el expediente en cuestión y que ya la

allá por el año 2006, ya que con o sin caducidad de por medio antes citada, la primera ficha

misma ciudadanía ha perdido la noción de si está caducado dicho expediente o lo que está

de dominó ya cayó… Tal y como ya manifestamos, y habida cuenta de lo expuesto anterior-

caducado es la caducidad de la caducidad, bla, bla, bla, galimatías que siquiera a un jurista

mente, la caducidad del expediente nada bueno pudo suponer para nuestro Ayuntamiento,

le resultaría algo difícil de comprender. Como en toda situación, siempre hay que empa-

pues como bien es sabido, se trató y se trata de una situación que perfectamente podríamos

rentar, que no confrontar, todas las perspectivas de derechos y obligaciones que puedan

haber evitado, y porque del mismo modo que refrenda la legalidad vigente en este expe-

afectar a unos y a otros, pero que aún así nadie puede obviar la realidad “jurídica” en la

diente, desde nuestro partido también deseamos primar el interés general.

que nos encontramos. A saber: a) Existen informes técnicos favorables que recomiendan la
AHORA O NUNCA: SALVEMOS LA TORRETA DEL PIRATA.

guna de las peticiones que UP-EU, asociaciones medioambientales y consejos de participa-

En el último CUMA, el concejal de urbanismo anunció un

ción les hemos dirigido en los últimos meses. Seguimos sin copia del acuerdo.

acuerdo entre el equipo de gobierno y la constructora Cañada

2. La gestión realizada por la Concejalía de urbanismo es inaceptable: no liquidó el contrato

de Trilles para llevar adelante la urbanización del 31 y 32, o lo

con la constructora a pesar de su incumplimiento, no supo caducar correctamente el expe-

que es lo mismo, la destrucción de la Torreta de la Pirata, uno

diente, no ha justificado las repercusiones medioambientales, a nivel de tráfico y servicios,

de los últimos entornos naturales que quedan en Godella. Pa-

que traerá la urbanización. El equipo de gobierno debería poner fin a esta situación y no

rece ser que el proyecto acordado poco difiere del original: las

ceder a los intereses y amenazas de constructoras y bancos.

mismas 445 casas pero con un anillo ciclista, alguna peatona-

3. Hay que acabar con este modelo urbanístico en el que se construye para que unos pocos

lización y un sistema de recogida de lluvias con el que sortear

ganen mucho dinero y no porque haya necesidad de viviendas.

la prohibición legal que impide realizar cualquier obra que provoque más inundaciones,

4. El futuro de la Torreta debería decidirse dentro del nuevo y muy necesario, Plan General

como sería el caso. Una vez los técnicos municipales lo hayan informado, dicho acuerdo se

que sigue sin iniciarse, incumpliendo pactos, acuerdos plenarios y programas electorales.

hará público y la ciudadanía podrá presentar alegaciones antes de ser votado y aprobado en

Hasta cuando seguiremos sufriendo las consecuencias del Plan del 90, elaborado bajo unas

el Pleno, con el previsible apoyo de la derecha. UP-EU queremos manifestar:

concepciones urbanísticas y medioambientales totalmente desfasadas?

1. La falta total de transparencia y participación. El equipo de gobierno no ha dialogado ni

5. Salvar la Torreta o destruirla es cuestión de voluntad política. Ambas opciones son posi-

informado en ningún momento del contenido de las negociaciones. No ha contestado nin-

bles y legales. Tú que prefieres?

