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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 

Carles Albert Duran Giner

 carles.duran@godella.es

Urbanisme i modernització | COMPROMÍS 

Visites: amb cita prèvia.

Guadalupe Rodriguez

 guadalupe.rodriguez@godella.es

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

Visites: amb cita prèvia.

Carles Francés Martínez

 carles.frances@godella.es

Regidor de Trànsit i Agricultura | COMPROMÍS 

Visites: amb cita prèvia.

Carmen Arnal Torres

 carmen.arnal@godella.es

Regidora de Benestar Social, Turisme  
i Agermanament | COMPROMÍS 

Visites: amb cita prèvia.

Antonio Segura Mármol

 antonio.segura@godella.es

Hisenda atenció a la ciutadania | PSOE 

Visites: dimarts de matí, amb cita prèvia.

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.

Teresa Bueso Marqués

 teresa.bueso@godella.es
Alcaldia i Regidora de Contractació, 
Igualtat i Educació

  PP

   C's godella@ciudadanos-cs.org

Comenzamos el año 2022 con prudencia por culpa de la pandemia, pero con la satis-
facción de haber superado una prueba que el destino nos puso en el camino. Ahora, 
tras doce meses de mucho trabajo podemos decir bien fuerte que la ciudadanía de 
Godella ha recuperado el impulso que nos frenó la COVID-19. En estos días de fiesta 
vamos a vivir la satisfacción del reencuentro con familiares y amigos en unas condi-
ciones que hace tan solo unos meses atrás no podíamos imaginar.

Desde estas líneas quiero desear a toda la ciudadanía de Godella que el año 2023 
que nos espera esté repleto de grandes noticias y alegrías para todos los que, de una 
forma u otra, formamos parte de nuestro querido pueblo. Estoy convencida que el 
ímpetu de los ciudadanos de Godella será clave para que el futuro cercano sea espe-
ranzador. Nosotros seguiremos trabajando para proporcionar las herramientas para 
que Godella sea el mejor lugar en el que vivir y desarrollar un proyecto de vida.

José Antonio 
BogasG
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Godella assisteix a la trobada de la Xarxa 
de Municipis per l’Agroecologia
Durant els dies 6 i 7 d’octubre la ciutat de 
Castelló va ser la protagonista de la trobada 
estatal de la Xarxa de Municipis per l’Agro-
ecologia, a la qual va assistir el regidor Carles 
Francés, en representació del consistori de 
Godella. Un espai per a posar en comú un 
full de ruta que garantisca l’accés a aliments 
sostenibles i saludables a tota la població al-
hora que redueix l’impacte del nostre sistema 
alimentari en el canvi climàtic.

“El sistema alimentari global és vulnerable 
i a més contribueix al canvi climàtic” expli-
ca Jorge Molero, coordinador de la Xarxa de 
Municipis per l’Agroecologia. “Esta xarxa de 
més de 20 municipis de tot el territori ajuda a 
posar en marxa polítiques públiques locals per 
a fomentar la producció i consum d’aliments 
saludables i sostenibles, i cada any som més”.

“Des de Godella pensem que són imprescindi-
bles estos espais per a continuar treballant de manera conjunta 
i coordinada per l’agroecologia i buscar la fórmula per a canviar 
l’alimentació per a millorar el lloc on vivim”, va afirmar Carles 
Francés. 

La trobada titulada “Millorar la nostra alimentació per a millo-
rar el lloc en què vivim” va comptar amb tallers sobre compra 
pública sostenible, distribució i logística o dret a l’alimentació. 

A més es van presentara els resultats de l’Informe sobre Políti-
ques alimentàries, repte demogràfic i transició agroecològica i 
es va celebrar una taula redona dedicada a pensar bones pràc-
tiques en polítiques agroalimentàries com a instruments per a 

abordar la despoblació, en ella van participar Jaime Izquierdo, 
Comissionat per al Repte Demogràfic en el Govern del Principat 
d’Astúries, Itziar Biguri, Alcaldessa d’Orduña, Cristina Cid, Al-
caldessa d’Allariz, César Álvarez, Alcalde de Vegadeo, i Ramón 
Lara, Director General de Consum i Agenda 2030 de la Junta de 
Comunitats de Castella-la Manxa.

Les jornades van concloure amb la primera edició de premis 
per l’agroecologia denominada Ciutats i Pobles que Alimenten, 
una convocatòria única en tot el territori convocada pel Consell 
d’Organitzacions Socials de la Xarxa que va servir per a visi-
bilitzar les millors pràctiques i polítiques per una alimentació 
sostenible. ◼

El passat 3 d’octubre va tindre lloc una jornada on es va deta-
llar l’itinerari que s’ha de seguir per a la creació d’una pime 
agroalimentària i agroturística.

La formació va tindre lloc durante tres hores en el Centre Cul-
tural Xicranda de Godella.

Èxit de la jornada per 
a la creació d’una 
pime agroalimentària i 
agroturística
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Godella viu el seu comerç local i 
homenatja els establiments històrics

E El lmunicipi de Godella viu amb passió i reconeixe-
ment la important labor que el comerç local desenvo-
lupa en l’economia local. De fet, un important teixit 
comercial és responsable de crear unió i dinamitzar la 

vida diària d’aquesta localitat de l’Horta Nord.

De fet, l’Ajuntament de Godella, a través de la regidoria de 
Promoció Econòmica, ha iniciat una campanya en els últims 
mesos per a premiar i homenatjar la labor que desenvolupen 
els establiments en la vida local.

L’àrea dirigida per Lupe Rodríguez treballa diàriament perquè 
la ciutadania conega els comerços instal·lats a Godella per a 
fomentar el consum en els establiments locals.

Així, la regidora, en companyia de l’alcaldessa Teresa Bueso, 
ha entregat plaques commemoratives a diferents comerços 
godellencs pels seus anys de servei a la ciutadania. Rellotgeria 
El Brillant, per 50 anys de servei, Herboristeria Noguera i Nova 
Perruqueria, per més de 35 anys, o l’Escola de Dansa Pilar 
Ferrer, amb 25 anys d’història, han sigut els comerços que ja 
han rebut el reconeixement de l’Ajuntament durant aquest 
any 2022.

Els últims que han rebut el premi han sigut Laura i Paco, Pe-
rruqueria Imatge i Estilisme Montsita i Camí de l’Horta Salut. 

Lupe Rodríguez, regidora de Promoció Econòmica, ha destacat 
la importància d’esta iniciativa que va començar l’any passat: 
“Estem rebent un excel·lent feedback dels propietaris d’alguns 
dels comerços amb més història del municipi per l’afecte que 
els estem prestant”.

 
“Volem retornar aqueix afecte que ens han oferit 

durant moltes dècades amb un reconeixement 
públic de l’Ajuntament i de tota la ciutadania. Ells 
són els grans protagonistes de la nostra economia 

local pel seu esforç, dedicació i lliurament durant moltíssims 
anys”, ha conclòs la regidora.

+ info 
tots els vídeos

Sorteig dels carros i xecs de compra  
en el Mercat Municipal
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Godella mostra el seu compromís per a 
erradicar la violència de gènere amb un 
mes replet d’activitats

L’ Ajuntament de Godella, a través de la regidoria 
d’Igualtat, va planificar un mes de novembre replet 
d’activitats que van ajudar a crear consciència i erra-

dicar definitivament de la societat la violència de gènere.

D’esta manera, la regidoria dirigida per l’alcaldessa Teresa 
Bueso va planificar diferents esdeveniments, tallers, cursos i 
activitats que reforçaren la lluita contra la violència de gènere, 
una xacra que encara existeix en la societat actual.

El 14 de novembre es van presentar totes les activitats orga-
nitzades al voltant del 25N, Dia Internacional contra la Violèn-
cia de Gènere, a Villa Eugènia. A més, es va presentar el llibre 
“Fisuras en el firmamento”, d’Álvaro Álvarez.

Mentrestant, el 18 de novembre es va instal·laruna taula de 
sensibilització en el mercat en el qual va col·laborar l’Asso-
ciació de Dones Tyrius. El mateix divendres es va representar 
l’obra de teatre titulada “Eros Mites de l’amor romàntic” en el 
Teatre Capitolio.

Un dia més tard, el 19 de novembre, va començar el curs de 
defensa personal per a dones en el qual col·labora activament la 
Policia Local de Godella. La formació es va impartir en el gimnàs 
del CEIP Cervantes i es va desenvolupar fins al 10 de desembre.

L’Associació A Cada Lluna, també el 19 de novembre, va rea-
litzar una activitat consistent a pintar pancartes per a balcons 
anomenada “Masha per tu i per totes” en la Plaça de l’Ermita.

En la programació també estava previst un passeig per l’horta 
el 23 de novembre. La regidoria d’Igualtat, amb la col·laboració 
de les Mestresses de casa Tyrius, va organitzar esta activitat 
que va partir des del local de l’Associació de Mestresses de 
casa.

D’altra banda, el 24 de novembre va tindre lloc una xarrada 
informativa sobre serveis i atenció a dones, així com la projec-
ció d’un curtmetratge, en la sala d’actes de Villa Teresita. La 
regidoria de Serveis Socials va organitzar estes activitats.

El 25 de novembre, jornada en la qual es commemora el Dia 
Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, 
se va celebrar l’acte institucional del programa a les portes de 
l’Ajuntament amb la presència de una bona representació de la 
societat godellenca.

Durant l’esdeveniment, la ciutadania va tindre l’oportunitat 
de mostrar el seu rebuig absolut a la violència contra la dona 
i exhibir el compromís de Godella contra qualsevol acte de 
violència de gènere. ◼

+ vídeo 
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L’Ajuntament de Godella lamenta profundament la mort de 
Dolores Escamilla Pérez, gran impulsora de l’esport femení 
a València i, en concret, a Godella.

Escamilla va ser gerent del Dorna Godella durant la seua 
època més daurada. De fet, va portar al club godellenc a 
guanyar l’Eurocopa en 1992 i 1993, el campionat del món 
Interclubs al Brasil en 1992 així com sis Lligues i quatre 
Copes d’Espanya.

Escamilla i el també desaparegut Miki Vukovic van formar 
un tàndem perfecte en el Dorna Godella, que es va convertir 
en un referent de l’esport femení a tot el món.

L’any 2019, el pavelló municipal de Godella va passar a dir-
se Dolors Escamilla en reconeixement al treball i èxits que 
va aconseguir durant la seua prolongada estada en el Dorna 
Godella. ◼

Falta Dolores Escamilla, 
gran impulsora del Dorna 
Godella durant la seua 
època daurada
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El Festival Godejam de cultura urbana se 
 salda amb èxit d’assistència i participació

E l Festival Godejam va clausurar 
una nova edició amb èxit d’as-
sistència, participació i organit-
zació gràcies a l’esforç de totes 

les persones que es van bolcar en la seua 
celebració.

Durant dos dies, Godella va ser l’epicentre 
de la cultura urbana, ja que van tindre lloc 
multitud d’activitats que van deixar amb 
molt bon sabor de boca a tots els assis-
tents. De fet, en esta última edició han 
participat nombrosos grups de ball, ca-
listènia o rap que han fet que el Godejam 
torne a brillar.

En paraules de la regidora de Joventut i 
Infància, Tatiana Prades, esta edició ha 
sigut “la més potent de quantes hem ce-
lebrat fins hui gràcies a la participació de 
moltíssims grups i persones en totes les 
activitats previstes”.

El Festival Godejam posa en valor la 
cultura urbana i tots els vessants derivats 
d’ella. Així, el ball, la música o el grafisme 
adquireixen un protagonisme especial 
durant el cap de setmana a Godella.

G O D E J A M
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Tatiana Prades, regidora de Cultura

Ha agraït l’afecte que suscita el Godejam: “Esta edició 
ha sigut la més potent de quantes hem celebrat fins hui 
gràcies a la participació de moltíssims grups i persones 

en totes les activitats previstes”.

La regidora ha destacat la labor de Chema González, 
organitzador de l’esdeveniment “Vull agrair pública-
ment l’esforç i la dedicació de Chema González ja que 

sense ell, el Godejam no seria possible. Ell és l’alma 
mater d’este festival i gràcies al seu esforç podem 

celebrar-lo any rere any”.
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José María Díaz es proclama guanyador 
del certamen de pintura ràpida “Godella i 
el seu entorn” d’este any

J osé María Díaz es va adjudicar el primer premi del 
certamen de pintura ràpida “Godella i el seu entorn” 
que es va celebrar pels carrers i paratges de la localitat 
de l’Horta Nord. Díaz va ser mereixedor dels 1.000 

euros, premi en metàl·lic d’este concurs que va complir la seua 
dinovena edició.

Les obres de Julián Maroto i Guillermo Santana també van ser 
molt ben valorades per l’expert jurat, presidit per la regidora 
Tatiana Prades. De fet, Maroto i Santana van acabar en segona i 

tercera posició, respectivament, en la valoració final.

Manuel Chiva, per part seua, es va adjudicar el premi a la millor 
obra d’un artista local, valorat en 500 euros.

D’altra banda, en la categoria infantil, Leire Santín es va 
emportar el primer premi per davant de Miriam Corell i Lucía 
González.
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Tatiana Prades, regidora de Cultura

 “Cada any gaudim d’una jornada apassionant amb 
desenes de pintors en cada racó del municipi que plas-

men l’encant de Godella en les seues obres”.

“De nou, un any més, hem vist el bon fer de tots els 
participants en una jornada dominical en la qual l’art 
i la pintura han sigut els grans protagonistes”, ha afegit 

la regidora.



Exposició VIRO

Exposició de pintura Tessa Vives

Exposició alumnes de pintura de l´EPA

Concert Germans Caballer

EXPOS
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CONCERTS

Concert de cambra Enric Cullell

Concert benèfic contra el càncer,  
Orquestra i Cor del CMG

Concert Ensemble il Viaggio
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Concert 9 d’octubre de la Banda del Casino Musical

Concerts d´intercanvis, Orfeó Borja i Cor de la Vila

Intercanvi Grup de Danses El Poblet amb  
el Grup de Danses de Xest

Intercanvi Rondalla de Vilamarxant i Quadrilla del Moli
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Concert Lluís Vicent, Sigarrito i 
l´Home Brut

CONCERTS
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Festivitat Santa Cecília
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Els més xicotets de Godella 
gaudeixen amb Halloween

L es xiquetes i xiquets de Godella 
van gaudir de la multitudinària 
cercavila d’Halloween que va 
organitzar la regidoria d’Infància 

i Joventut. Famílies senceres disfressades 
van participar en esta activitat, que se va 
celebrar per primera vegada en la localitat 
de Godella.

Moltíssima gent es va divertir amb esta 
cercavila del terror on els més xicotets 
es van convertir durant unes hores en 
un dels seus personatges favorits junt a 
amics i familiars.

L’esdeveniment, que va transcórrer amb 
total normalitat en un ambient festiu, va 
recórrer els carrers de la localitat gode-
llenca. De fet, el recorregut va començar 
en l’Ermita i va acabar en l’antic Escorxa-
dor municipal, on esperaven multitud de 
jocs per a les xiquetes i xiquets. ◼

H A L L O W E E N
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Tatiana Prades, regidora de Cultura

“Ens ho vam passar en gran veient a famílies disfres-
sades que s’ho van passar molt bé gràcies a la il·lusió 
i passió dels xiquets per convertir-se en personatges 

de terror”.

“Sabem que Halloween és una festa importada dels 
Estats Units, però hem sabut adaptar-nos perquè els 

nostres xiquets i xiquetes s’ho passen genial i visquen 
una jornada festiva mentre es disfressen i es diver-

teixen”, ha conclòs la regidora que va assegurar que 
l’any que venen tornarà a celebrar-se després del bon 

acolliment.



B I B L I O T E C A  |  P .  2 2

“Canto de Cuna”, d’Inés Ruiz-Alejos, i 
“Mort digna”, d’Antoni Honrubia, millors 
obres del Concurs de Microrelats de 
Godella
“Canto de Cuna”, d’Inés Ruiz-Alejos, i “Mort digna”, d’Antoni Honrubia, han 
sigut les obres premiades en la huitena edició del Concurs de Microrelats de 
Godella després de la deliberació del jurat expert.

Rosa Pastor, José Vicente Domínguez i Carles Cano han integrat el jurat que 
ha avaluat totes les obres que s’han presentat a este certamen, un dels més 
importants de la província de València

Inés Ruiz-Alejos, en la categoria de llengua castellana, i Antoni Honrubia, en 
valencià, han sigut els mereixedors del primer premi del concurs convocat per 
la regidoria de Biblioteca i Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Godella.

Així mateix, el jurat també ha atorgat cinc accèssits als relats “El soñador de 
números”, de Joaquín Correa Barco, “Matemáticas”, d’Alberto Jesús Var-
gas Yáñez, “Pesos y vacíos”, de M.ª Elena Bethencourt Rodríguez, “Saco de 
boxear”, de Maximiliano Jarque Blasco, i “Soc de la mar”, de Pablo Tormo 
Sales.

També s’han seleccionat un total de 43 obres que, juntament amb els guan-
yadors i els accèssits, estaran incloses en el llibre que editarà la regidoria 
dirigida per Tatiana Prades.

El lliurament de premis del certamen se celebrarà el pròxim 16 de desembre a 
les 19 hores a la Biblioteca Municipal de Godella. ◼



Llegim als pobles 
amb Bárbara  
Blasco
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Una nova ruta turística per promocionar 
l’esperit modernista de Godella

Participació en la 
celebració del Dia de la 
Policia Nacional

L’Ajuntament de Godella, 
a través de la regidoria de 
Turisme, va organitzar una 
nova ruta turística el passat 
5 de novembre. Esta vegada 
es va centrar en donar a co-
néixer el vessant modernista 
del municipi i el seu ampli 
patrimoni.

La ruta “Godella Modernis-
ta” va permetre a la ciutada-
nia i a les persones visitants 
conéixer més sobre el mo-
dernisme tan arrelat en les 
construccions de la localitat 
de l’Horta Nord.

David Peris, guia acreditat de 
Comunitat Valenciana, va ser 

el responsable de dirigir la 
ruta que va començar des de 
l’estació de metro de Godella 
i que va finalitzar en el mer-
cat ecològic de venda directa 
en la plaça de l’Ermita.

Després de la visita a les 
diferents infraestructures 
modernistes que es poden 
gaudir a Godella, les perso-
nes participants van gaudir 
d’un tast de vins naturals en 
el mercat de venda directa 
gràcies a la col·laboració del 
Celler Ferrer Gallego. ◼

L’Ajuntament de Godella s’ha 
sumat a la celebració del Dia 
dels Àngels Custodis, jornada 
en la qual es va commemorar 
el bon treball que realitza 
diàriament la Policia Nacional 
i els seus agents.

Teresa Bueso, alcaldessa de 
Godella, va representar al 
Consistori godellenc en la cita 
que es va celebrar en el saló 
de plens de l’Ajuntament de 
Burjassot. 

Fernando Oliveros, regidor de 
Seguretat Ciutadana, Ángel 
Navarro, inspector cap de la 
Policia Local, l’oficial Vicente 
Ángel Gamir i José Ballestar, 

cap de l’Agrupació Protecció 
Civil de Godella, van acom-
panyar a la primera edil 
durant l’acte organitzat per la 
Comissaria de la Policia Na-
cional de Burjassot-Godella.

Durant l’esdeveniment, la 
comissaria va entregar un re-
coneixement a l’Ajuntament 
de Godella per a mostrar el 
seu agraïment per les bones 
relacions existents amb el 
municipi. ◼
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Godella invertirà 40.000 euros  
en els quatre projectes dels 
pressupostos participatius

G odella ja ha decidit els quatre projectes que 
s’abonaran gràcies als pressupostos parti-
cipatius. La col·locació de captafars solars en 
diferents passos de vianants del municipi, la 

col·locació de càmeres de vídeo vigilància en la zona de 
Santa Bàrbara III Fase, la creació d’entorns segurs i accessi-
bles al voltant dels col·legis públics i la compra de vacunes, 
medicaments i material sanitari per a l’atenció dels gats de 
les colònies felines són les quatre propostes que es duran a 
terme.

Després de comprovar l’import que suposaria l’execució 
dels quatre projectes, s’ha estimat que tots ells es faran 
realitat en els pròxims mesos gràcies a la partida existent de 
45.000 euros.

Respecte al projecte de la col·locació de captafars solars en 
els passos de vianants, s’instal·larà una balisa de gran llumi-
nositat que s’activa per cèl·lula quan detecta la falta de llum 
en la zona que està col·locada. Així, es facilitarà la visibilitat 
i s’advertirà el perill d’accidents en determinades zones. El 
pressupost estimat és de 5.185,85 euros.

D’altra banda, la col·locació de càmeres de vídeo vigilància 
en la zona de Santa Bàrbara III Fase permetrà el control 
a l’hora d’esclariment de fets delictius, així com element 
dissuasiu a nivell preventiu. El pressupost estimat és de 
17.993,91 euros.

Una altra proposta que es durà a terme serà la creació d’en-
torns segurs i accessibles al voltant dels col·legis públics de 
Godella. Així, es crearà un pas per als vianants sobreelevats 
al carrer Baró de Santa Bàrbara, dos passos per als vianants 
sobreelevats a la cantonada entre els carrers Muñoz Peñal-
ver i Baró de Santa Bàrbara i un pas sobreelevats al carrer 
Bonavista a la seua trobada amb la carretera de Rocafort i la 
creació de places d’aparcament públic per a persones amb 
problemes de mobilitat a l’entorn del CEIP Barranquet. El 
pressupost estimat és de 14.980 euros.

Finalment, s’invertiran prop de 3.000 euros en la compra de 
vacunes, medicaments i material sanitari per a l’atenció dels 
gats de les colònies felines del municipi godellenc. ◼



L’Ajuntament visibilitza la lluita contra el 
càncer de mama

La població participa en la campanya 
conjunta de vacunació contra la 
COVID i la grip

L’Ajuntament de Godella i 
l’Associació Local de la Lluita 
contra el càncer van instal·lar 
al balcó del Consistori una 
pancarta per a visibilitzar la 
lluita de milers de persones 
contra el càncer de mama.

El 19 d’octubre es commemo-
ra el Dia Mundial de la Lluita 
contra el càncer de mama 
i des de l’Ajuntament que 
dirigeix Teresa Bueso es va 
mostrar el seu recolzament 
decidit en les campanyes 
contra el càncer que es des-
envolupen en el municipi.

L’Associació Local de la Lluita 
contra el càncer realitza 
nombroses activitats durant 

l’any per a conscienciar a la 
ciutadania sobre la impor-
tància de secundar, ajudar i 
col·laborar a les persones que 
d’una forma o altra lluiten 
contra esta malaltia.

El 22 d’octubre també va tin-
dre lloc en el teatre Capitolio 
el concert benèfic contra el 
càncer de l’Orquestra i Cor del 
Casino Musical de Godella, 
en el que es van recaptar fons 
per a continuar realitzant 
accions. ◼

El passat 17 d’octubre va començar 
la campanya de vacunació conjunta 
de la dosi addicional de la COVID-19 
i la grip a les persones majors de 80 
anys. Així mateix, també es va in-
cloure en este període a persones de 
64 anys o menys amb patologies de 
risc especificades en els grups que 
es detallen en el document adjunt.

A partir del 7 de novembre, una 
vegada finalitzada la vacunació de 
majors de 80 anys, es va començar 
la vacunació a persones de 79 a 65 
anys de COVID-grip. ◼
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L’Ajuntament de Godella va 
aprovar amb els vots a favor 
de tots els grups polítics i 
l’abstenció del PP la modi-
ficació del criteri interpre-
tatiu dels articles 93, 94 i 
95 del PGOU, amb la qual la 
Cooperativa Resistir podrà 
desenvolupar, finalment, el 
seu projecte de vida i futur.

La Cooperativa Resistir és 
una cooperativa en la que 
es posa en marxa el cohabi-
tatge, un model convivència 
col·laborativa, pioner en 
València, que permet als 

majors continuar vivint al 
centre del poble, prop de tots 
els servicis que necessiten, i 
en companyia d’altres per-
sones de la seua edat, sense 
la necessitat d’acabar en un 
centre residencial.

L’aprovació d’aquest punt 
del dia va ser molt aplaudida 
pels veïns i veïnes ques tro-
baven presents en la sessió 
plenària.  ◼

El ple de l’Ajuntament de Godella va aprovar la pròrroga del 
Programa d’Actuació Integrada (PAI) i modificació del conveni 
urbanístic dels Sectors 31-32 (Cañada de Trilles) després dels 
vots favorables dels representants del PSOE, Compromís, 
Partit Popular i Ciutadans. Unides Podem-EU i el regidor no 
adscrit José Antonio Bogas van votar en contra.

El regidor d’Urbanisme, Carles Durán, va defensar “l’interés 
general” per a donar suport a esta proposta i va detallar els mo-
tius pels quals s’havia de donar suport a esta proposta d’acord: 
“Portem a aprovació una solució a l’expedient que evitarà una 
indemnització per a la ciutadania de Godella. Eixe és el motiu 
principal pel qual ens asseiem en la taula de negociació amb els 
propietaris i l’urbanitzador”.

Durán va defensar que l’actualització 
del conveni permetrà importants 
millores: “Hem intentat explicar les 
millores que van des de l’adaptació 
de vials, augmentant les àrees per als 
vianants i carrils ciclistes, fins a una 
solució a les aigües pluvials, incloent 
el Barri de Conxeta, a més de la cessió 
de la parcel·la de dotacional privat a 
l’Ajuntament”.

Durant la seua intervenció, el regidor va explicar que els in-
formes tècnics sol·licitats oferien a l’Ajuntament dos opcions: 
caducar el PAI i obrir un futur incert o acordar la continuïtat de 
la urbanització amb les millores indicades.

Finalment, després de les intervencions dels representants 
municipals, la proposta es va aprovar amb el suport dels quatre 
regidors del PSPV-PSOE, els quatre de Compromís, els cinc del 
Partit Popular i els dos de Ciutadans.

El ple de l’Ajuntament 
aprova el criteri 
interpretatiu que permetrà 
el desenvolupament de la 
Cooperativa Resistir

Godella aprova la pròrroga del Programa 
d'Actuació Integrada (PAI) i modificació 
del conveni urbanístic dels Sectors 31-32
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Godella se suma a la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus
La localitat de Godella es va sumar a la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus, que es va celebrar del 19 al 27 de no-
vembre. Esdeveniments, exposicions, visites guiades o tallers 
van ser algunes de les activitats previstes per l’Ajuntament de 
Godella per a conscienciar a la ciutadania.

“L’altra lluita contra el canvi climàtic” és el nom de l’exposició 
gratuïta que es va poder visitar en el Centre Cultural Xicaranda. 
L’Observatori en Ruta, pertanyent a la Fundació València Clima 
i Energia de la Diputació de València, va cedir esta mostra per a 
la conscienciació de la ciutadania godellenca.

A més a més, es va instal·lar un estand informatiu anomenat 
“Cada cosa al seu lloc” en el mercat de Venda Directa en la Plaça 
de l’Ermita i en el mercat municipal, respectivament.

D’altra banda, educadors ambientals van realitzara una ruta 
guiada per l’exposició per a sensibilitzar als estudiants inscrits. 

Els dies 23 i 24 de novembre va ser la plaça de l’Església el 
lloc on es va concentrar l’activitat per a escolars, ja que es van 
instal·lara els tallers “Jugue i aprenc a circular” i “Les teues de-
cisions compten” perquè els alumnes dels col·legis del municipi 

conegueren més sobre la prevenció de residus en un ambient 
acollidor i pensat per a ells.

Finalment, la visita a Les Pedreres de Godella, de la mà de 
Pedro Fernández Gálvez Gonzalo, va posar el fermall final a les 
activitats.. ◼

La previsió de pluja va fer que els 
actes programats d’educació viària a 
l’alumnat de Godella s’ajornaren una 
setmana per a poder realitzar les acti-
vitats amb total normalitat i sense risc 
de precipitacions.

La ruta amb bici pel municipi, el pas-
seig per la zona de l’Eixample de la mà 
de Josep Vicent López Lil o la marxa 
saludable per l’horta van comptar amb 
el suport de la ciutadania godellenca, 
que va manifestar la seua voluntat 
d’apostar per una mobilitat adaptada a 
l’actualitat i respectuosa amb el medi 
ambient.

Els més xicotets de la localitat també 
van demostrar la seua convicció per 
una mobilitat sostenible ja que van 
participar activament en el circuit de 
seguretat viària que va tindre lloc en la 
Plaça de l’Església. També van acudir 
als seus centres escolars en mitjans de 
transport sostenibles com a bicicletes

Finalment, la Policia Local de Godella 
va impartir una jornada d’educació 
viària al col·legi Cervantes amb motiu 
del Dia Sense Cotxes. ◼

Èxit de la 
Setmana de 
la Mobilitat

La Setmana de la Mobilitat 
que va tindre lloc a Godella 
va resultar un gran èxit 
de participació de la 
ciutadania, després de 
l’afluència de veïnes i veïns 
als diferents esdeveniments 
que es van celebrar.
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En l’Ordenança Municipal de Residus 
Sòlids Urbans ja s’estableix una sèrie 
d’obligacions que han de complir totes 
les persones que posseeixen una mas-
cota per a promoure la bona convivèn-
cia en el municipi.

De fet, l’ordenança destaca diver-
sos punts que qualsevol propietari 
d’animals ha de saber. Els detallem a 
continuació:

- Les persones que porten animals 
per les vies i espais públics, a més de 
portar-los lligats, han d’impedir que 
estos depositen les seues dejeccions 

en qualsevol lloc destinat al trànsit de 
vianants.

- Les dejeccions hauran de realitzar-les 
en la calçada, al costat d’embornals, 
escocells o als llocs expressament des-
tinats per a ells.

- En el cas que les dejeccions queden 
depositades en les voreres o altres 
zones destinades al trànsit per als 
vianants, la persona que conduïsca 
l’animal està obligada a la seua neteja 
immediata, i per a esta finalitat anirà 
proveïda dels utensilis necessaris per a 
tal operació.

- De les infraccions seran responsa-
bles els propietaris dels animals o, en 
defecte d’això, les persones que els 
condueixen. ◼

L’Ajuntament recorda a 
la ciutadania aspectes 
fonamentals recollits en 
l’Ordenança de Residus 
Sòlids Urbans

Obligació de recollir els 
excrements dels animals  
de companyia

L’Ajuntament de Godella, a través de la regidoria de Medi Ambient, desitja fer un recordatori a la ciutadania de certs aspectes reco-
llits en l’Ordenança Municipal de Residus Sòlids Urbans per a mantindre el municipi en perfecte estat de revista.

Queda prohibit:

- Tot acte o operació que puga embrutar les vies o espais lliures 
públics.

- Llançar tot tipus de residus i desaprofitaments.

- Manipular de qualsevol forma les deixalles i residus sòlids o 
dificultar la seua recollida.

- Depositar en la via pública: brancatges, restes vegetals, mobles 
i objectes inútils, excepte els dies que l’Ajuntament ha fixat per a 
la recollida d’aquests. (Cridar a l’Ajuntament: 963 527 080).

- L’abocament de fems o enderrocs en qualsevol terreny del 
terme municipal, que serà considerat, en tot cas, com falta greu.

- El buidatge directe dels residus, prescindint de les bosses en 
els contenidors.

- Traure les bosses del fem els dies que no hi haja recollida o 
fora de l’horari que es fixe (la recollida comença a les 21.00 a 
l’estiu i a les 20.00 a l’hivern, es recomana NO depositar el fem 
fins a una hora abans de l’horari de recollida)

- L’Ajuntament NO acceptarà la recollida de residus sòlids ur-
bans si no es troben depositats en els respectius contenidors.

Així mateix, el Consistori fa una crida a la ciutadania perquè 
col·labore amb els serveis de neteja en el tancament de la tapa 
dels diferents contenidors per a evitar-los males olors i la pro-
liferació de plagues.

llandes, briks i envasos de plàstic en el contenidor groc. Així 
mateix, s’impartirà una conferència en l’IES El Comarcal a les i 
els alumnes. ◼
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Teresa Bueso, primera edil de Gode-
lla, i la regidora d’Agermanament, 
Carmen Arnal, han visitat el municipi 
italià de Lanuvio per a reforçar el seu 
vincle cultural.

Durant esta visita, les alcaldesses 
Teresa Bueso i Andrea Volpi han 
reafirmat l’agermanament de les 

dos localitats a través de la signatura 
d’una carta i l’intercanvi de regals.

El tenor Giacomo Lauri Volpi, nascut 
en Lanuvio i que va residir a Godella, 
va ser l’origen d’este agermanament 
que es reforça en ocasió de la cinquena 
edició del Festival Maza. ◼

Godella reforça el seu agermanament 
amb la localitat italiana de Lanuvio
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Inauguració 
exposició
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La Gala de l’Esport de Godella va 
tornar este any després de dos anys 
d’absència per la COVID-19

L a Gala de l’Esport de Godella va tornar el passat 23 de 
setembre, després de dos anys d’absència a conseqüèn-
cia de la pandèmia provocada per la COVID-19. De nou, 

el municipi godellenc es va bolcar en este esdeveniment que 
premia l’esforç de totes les persones vinculades a l’esport.

Clubs, esportistes, directius o tècnics van participar en esta 
festa de l’esport godellenc. Totes estes persones porten diària-
ment el nom de la localitat de l’Horta Nord per tot el territori 
autonòmic, nacional i, fins i tot, internacional.

El Consell d’Esports, format per membres dels clubs locals i 
representants dels diferents grups municipals representats 
en el ple, ha treballat molt dur durant tota la temporada per 
a reconéixer l’excel·lent labor que realitzen els esportistes, 
equips i entitats.

Fernando Oliveros, regidor d’Esports, va mostrar la seua 
alegria pel recolzament de la ciutadania en este esdeveniment 
que es va celebrar en el Teatre Capitolio.

“Ens sentim molt orgullosos de la participació activa de la 
ciutadania de Godella representada a través dels nostres es-
portistes i clubs. La Gala de l’Esport és l’oportunitat perfecta 
per a reconéixer el seu esforç i dedicació durant tot l’any”, va 
explicar Oliveros.

A més, el regidor va comentar  que la Gala de l’Esport d’en-
guany era “necessària, ja que després de dos anys marcats 
per la pandèmia, era moment de tornar a gaudir de la nostra 
passió per l’esport”. ◼

+ fotos



E S P O R T S  |  P .  3 3   



E S P O R T S  |  P .  3 4

L’escola de tennis de Gode-
lla es va classificar per a les 
finals nacionals del torneig per 
equips Creixent en valors.

Els 20 equips que han format 
esta primera edició del torneig 
de tennis base nacional més 
nombrós es van donar cita en 
les seues respectives zones 
per a decidir els equips que 
acudeixen el pròxim 26 de no-
vembre al Club de tennis Dénia 
a disputar les finals nacionals.

Així, l’escola de tennis de 
Godella es jugarà el títol de 
campió amb els següents clubs 
el pròxim 26 de novembre en 
el CT Dénia: Club de tennis La 
Sella, Club de tennis Ontinyent, 
Club de tennis Terrassa, CD 
Terrassa Hoquei, CT Las Vegas, 
Escola tennis San Antonio de 
Benagéber, Club de Camp Santa 
Bàrbara, i com a club amfitrió 
Club de tennis Dénia. ◼

El CB L’Horta Godella va organitzar la primera edició del 
Torneig de bàsquet en cadira de rodes el 10 de setembre en el 
pavelló Dolors Escamilla de Godella.

En esta estrena de la cita competitiva s’enfrontarà el club lo-
cal, baix el nom CD Ilusión, amb UCAM Murcia en dos partits. 
El primer mesurarà a les pedreres de les dos entitats a partir 
de les 16 hores, mentre que el segon reunirà els seus primers 
equips a les 18 hores.

L’objectiu del club godellenc amb la celebració d’este torneig 
de bàsquet en cadira de rodes és potenciar el bàsquet inclusiu 
i acostar l’esport adaptat al públic general, així com conver-
tir-se en un referent d’esta modalitat esportiva a la província 
de València.

L’escola de tennis de Godella es classifica per a les 
finals nacionals del torneig per equips CEV

El CB L’Horta Godella 
organitza amb èxit el seu 
primer torneig de bàsquet 
en cadira de rodes

Torneig Anna Montañana

+ fotos
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El municipi de Godella va 
tornar en setembre a les 
aules per a iniciar un nou 
curs escolar, el primer 
després de dos anys en què 
la lluita contra la pandèmia 
provocada per la COVID-19 
havia marcat el seu 
desenvolupament.

De nou, l’alumnat del 
municipi de l’Horta Nord 
ha gaudit d’una volta a les 

classes amb il·lusió i amb 
l’únic objectiu de gaudir 
de l’aprenentatge junt al 
personal educatiu.

L’alcaldessa Teresa Bueso, 
també responsable de 
l’àrea d’Educació, ha volgut 
lloar el gran esforç que 
ha fet el personal docent 
durant la pandèmia: “Vull 
agrair el treball realitzat 
per professorat i personal 

educatiu que han fet que les 
aules siguen llocs segurs 
malgrat la crisi sanitària”.

“Ara arriba el moment de 
gaudir i viure el curs escolar 
amb normalitat després 
de molts esforços per part 
de tots els que formen la 
comunitat educativa. Estic 
convençuda que serà un 
gran any i que les nostres 
alumnes i alumnes viuran 

grans moments”.

L’inici del curs escolar 
s’ha desenvolupat amb 
normalitat en tots els centres 
educatius de Godella, un dels 
municipis més importants 
de la Comunitat Valenciana 
quant a l’educació es refereix 
pel gran nombre de centres 
que es troben en el terme 
i que ofereixen formació a 
milers de xiquetes i xiquets. ◼

L’alumnat torna a les aules per a començar un nou  
curs escolar amb energia renovada
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Que orgullosos ens sentim 
de formar part de la nostra 
associació “Els Horts Municipals 
la Coscollosa”! Hem fet moltes 
coses des de la seua creació ja fa 
més de 12 anys i seguirem sempre 
treballant per a complir amb els 
nostres principals objectius:

1-Promoure la pràctica de 
l’agricultura ecològica per a 
millorar la nostra qualitat  
de vida.  

2-Fomentar una alimentació 
saludable i un consum responsable.

3-Facilitar un lloc d’encontre per 
a l’intercanvi de coneixements 
i experiències en horticultura i 
protecció del medi ambient.  

4-Afavorir el rencontre amb la terra.

Una nova junta directiva es va  
designar ja fa quasi 2 anys i amb 
l’ajuda del conjunt de socis i sòcies 
seguim consolidant aquest projecte.

Sempre estarem agraïts a 
l’ajuntament de Godella que va 
impulsar aquest projecte i que 
sempre ha estat al costat nostre.  

Treballem, estimem i defensem 
la nostra terra! Mantenim viu el 
nostre territori!

Sembla que el gran escriptor 
Eduardo Galeano ens va dedicar 
aquesta frase:

“Mucha gente pequeña en 
lugares pequeños, haciendo 
cosas pequeñas, pueden 
cambiar el mundo”.

Horts Municipals La Coscollosa
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Associació “A Cada Lluna”
Dissabte 19 de novembre un grup de dones de l'associació 
A Cada Lluna acompanyades per diverses voluntàries es 
van reunir per a preparar pancartes amb motiu del 25N, Dia 
internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones.

Totes les pancartes tenien un disseny original de Cuca Balaguer 
i la il·lustració representava a una xica que es talla un floc de pèl 
amb unes tisores. Les pancartes també tenien el lema “Dona, 
Vida, Llibertat”, amb el qual A Cada Lluna ha volgut unir-se a 
l'ona d'indignació causada per la mort de Mahsa Amini, deguda 
als colps rebuts per portar mal posat el vel.

Aquesta associació es porta reunint des de 2018 i és la creadora 
del mural en el Poliesportiu que representa a les tres germanes 
feministes assassinades pel dictador dominicà Rafael Trujillo 
en 1960, i per la qual es commemora el 25 de novembre. A més, 
han publicat el llibre “A Cada Paraula”, on es recullen termes 
feministes i que ha servit per a dur a terme exposicions tant 

a Paiporta com a Godella amb la participació d'alumnes de 
diversos instituts.

A Cada Lluna té programades diverses activitats com  
senderisme, visita a museus, ruta d'art urbà, comentari de 
llibres, pel·lícules, etc.

I al març, Amparo Durbán, música i cantant, serà la seua 
convidada per a fer un concert. Aquesta artista valenciana va 
formar la primera banda només de xiques a principis dels anys 
80. Hui dia podeu escoltar el seu programa de ràdio “No soc la 
núvia del bateria!” que s'emet en Ràdio Túria i en el qual les 
protagonistes són les dones músiques.

Si voleu informar-vos sobre totes les activitats, fer 
suggeriments o formar part d'aquest grup podeu enviar un 
missatge a acadalluna@gmail.com o visitar la seua pàgina de 
Facebook.
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Ausencia de respuesta razonadas a 
escritos con ALEGACIONES sobre sectores 
31-32, por la falta de transparencia con la 
asociación.

Antecedentes:

1.-Tras la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Godella, 
en sesión ordinaria de fecha 20 de enero de 2022, se adoptó, 
entre otras, el acuerdo de someter a información pública por un 
término de 20 días, el expediente nº 498326W, CANYADA DE 
TRILLES, mediante el edicto publicado en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana el 18 de febrero de 2022 con el nº 9281.

2.- Que esta asociación los días 23 y 24 interpuso escritos con 
alegaciones que no han sido contestados presentados en tiempo 
y forma.

3.- Dada la tardanza en responder a las alegaciones, en pasado 
02/05/2022, esta persona que suscribe y que representa a la 
asociación, presentó Recurso de Reposición al Ayuntamiento 
de Godella sin obtener respuesta. (escrito Sindic de Greuges nº 
2202248, de 10-10-2022)

4.-Que, en fecha 12/07/2022, esta asociación presenta QUEJA 
ante el Sindic de Greuges, que, admitida a trámite, se reclama 
en especial, sobre el deber de cumplimiento de la obligación de 
dar respuesta razonada. (escrito Sindic nº 2202248.)

5.- Dada la ausencia de respuesta razonada, tanto a los escritos 
de alegaciones como al Sindic de Greuges, por registro de 
entrada, el 14 de septiembre de 2022 nº 8180, se vuelve a 
requerir al Ayuntamiento de Godella, a través de Queja, la 
solicitud de reclamación de “respuestas razonadas” a los 
escritos con alegaciones presentados en la fecha indicada, sin 
que hasta la fecha se hayan tenido en consideración.

6.- El pasado Pleno Municipal de Godella celebrado el 29 de 
septiembre de 2022, en Ruegos y Preguntas destinado a los 
ciudadanos, se volvía a recordar la necesidad de colaborar 
con el Sindic de Greuges y con la persona representante de la 
asociación, se diera respuesta razonada. La Sra alcaldesa Teresa 
Bueso, ignoró el RUEGO y NO RESPONDIENDO, tanto al Sindic 
de Greuges como a todos los presentes en la sala. (ver video 
acta)

Como así hace constar el 10/10/2022 el Sindic de Greuges, nº 

expediente 2202248, la obligatoriedad de dar una respuesta 
razonada a los escritos de alegaciones mencionados desde el 
Ayto de Godella donde procede el Sindic la RESOLUCIÓN DE 
CIERRE del EXPEDIENTE. Acto recibido por el Ayuntamiento el 
31/08/2022 NO CONSTA RESPUESTA EN EL PLAZO DE UN MES.

-Vista de toda respuesta municipal, concluimos; LA 
INACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE GODELLA NO HA SIDO 
RESPETUOSA. Y termina diciendo el Sindic de Greuges;

RESOLUCIÓN:

-A la vista de lo que hemos expuesto y conforme a lo que 
establece la Ley 2/2022 de 26 de marzo del Sindic de Greuges de 
la Comunitat Valenciana (artículo 33) se resuelve:

PRIMERO. Poner fin al procedimiento de queja 2202248 declaro 
la vulneración por parte del Ayuntamiento de Godella de los 
derechos de la persona autora de la queja a una Administración, 
en relación con su derecho a obtener respuesta expresa.

SEGUNDO: Declarar, en la presente queja, LA FALTA DE 
COLABORACIÓN del Ayuntamiento de Godella, haciendo 
públicas las recomendaciones emitidas, así como su 
incumplimiento (artículo 41.d de la Ley 2/2021)

TERCERO: Comunicar al Ayuntamiento para su entrega al 
órgano investigado y a su superior jerárquico. Notificar a la 
persona interesada. Publicar en la web del Sindic.

De acuerdo con la Ley 2/2021 de 26 de marzo, del Sindic de 
Greuges (artículo 33.4) contra las resoluciones adoptadas para 
poner fin a los procedimientos de queja no cabrá interponer 
recurso alguno.

Diego-Buenaventura Escrivá Sánchez

Secretari de la associació Godella en lluita contra les inunda-
cions i defensa del Medi Ambient.

Membre del Consell Sectorial de Urbanisme y Medi Ambient.

associaciogodellanatura@gmail.com

Godella en lluita contra les inundacions i defensa del Medi Ambient



ESCOMBROS. Tras dos años desde su cierre el Club de Natación Godella clama y reclama la apertura de una piscina donde 
poder entrenar y no tener que trashumar por distintas localidades, aun cuando el equipo de waterpolo, en división na-
cional, lleva el nombre de Godella por toda España. Un pabellón con nombre insigne, Dolores Escamilla, no hace gala a 
quien le da nombre, lleno de goteras, teniendo que trasladar el Club Basquet L’horta Godella las competiciones de liga 
LEB, en tiempos de lluvia, a otras localidades. Nuestros mayores aún esperan la remodelación de su hogar del jubilado, 

lugar de reunión donde entretener su tiempo. La gente en general, viendo su pueblo abandonado, descuidado, reclama un mantenimiento, 
una solución a sus problemas de limpieza de calles, arreglos de alumbrado público, conservación de parques y jardines, etc. El personal 
del Ayuntamiento, traicionado por el equipo de gobierno, ve minoradas sus retribuciones y la participación ciudadana, representada en el 
consejo de participación ciudadana o en el consejo de urbanismo y medioambiente, se ve cercenada de tal forma que sus componentes han 
escusado su asistencia. Estas son sólo algunas de las cosas que a día de hoy ocurren en nuestro municipio que tal como lo estamos viendo 
lo estamos reduciendo a escombros. ◼

¿ALGUIEN DA MÁS?  Tras dejarnos sin Torreta favoreciendo un desarrollo urbanístico que no obedece a las necesidades 
del municipio ni a la protección del medio ambiente; no solicitar ni un euro en subvenciones europeas de los fondos Next 
Generation para mejorar el pueblo, ni adecuar viviendas para uso social, el grupo de gobierno municipal ha decidido dejar 
sin paga de productividad a los funcionarios, que la llevaban cobrando de forma periódica desde que se aprobó esa Norma 
en 1995.  El 28 de octubre los funcionarios recibieron un correo comunicando que ya no la cobrarían más hasta que no se 
aprobara un nuevo Reglamento y la nómina esperada no llegó. Lo más indignante es que ese Reglamento quería aprobarse 

el mismo día del pleno de noviembre, de manera urgente y sin negociar. Algo que se traduce como una manera de presionar al trabajador: o 
aceptas lo que yo digo o no cobras. La reacción de los trabajadores municipales y los sindicatos no se ha hecho esperar, manifestando que 
incurren en irregularidades de forma recurrente, vulneran los acuerdos negociados por convenio y desatienden la publicación de las ofertas 
de consolidación de empleo que pueden dejar en la calle a 98 trabajadores interinos. ◼
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MALOS TIEMPOS PARA LA LÍRICA. Mucho ruido, mucha guerra sucia, muchas mentiras y poca poesía. Es el camino que 
han elegido algunos, una estrategia que al partido socialista no le impedirá seguir su hoja de ruta: ofrecer servicios de 
calidad a la ciudadanía. Para ello hemos tenido que vivir unos meses frenéticos en los que hemos organizado y reestruc-
turado el Ayuntamiento. Ruido en los plenos, en los que, con patética escenografía preelectoral se nos acusa a nosotros, 
de estar en campaña. Guerra sucia con la que esperan obtener rédito político de situaciones que manifiestamente son 
ilegales, incluso difamando y mintiendo en las redes sociales. De igual forma que informan, las redes se pueden convertir 

en un mecanismo de desinformación en tiempo real, y pueden hacer mucho daño –no solo a nivel político sino personal–.  Como escribió 
Bertolt Brecht y cantaron Golpes Bajos, son malos tiempos para la lírica, sí, pero desde el grupo municipal socialista, no nos resignaremos 
y continuaremos trabajando con la misma intensidad y con la misma ilusión con la que empezamos, para conseguir el Ayuntamiento que 
todos y todas queremos, para continuar recuperando tradiciones, y disfrutando de nuestro pueblo y de nuestra gente. ◼

NOUS REPTES NOUS COMPROMISOS El 19 de desembre Compromís la va presentar a Tatiana Prades com a candidata a 
l’Alcaldia. A l’acte va assistir el diputat Joan Baldoví i Âgueda Micó . Després de 8 anys de regidora, Tatiana estarà acom-
panyada per una candidatura que serà un reflex de de la nostra societat. Tatiana en totes aquelles àrees en les que ha tingut 
la responsabilitat s’ha deixat la pell, i ha fet política de baix cap a dalt, comptant sempre amb l’opinió de la ciutadania. 
Governar a gust de totes les persones és impossible però Compromís ens hem mantes fidels als nostres principis. Hem 
afrontat els problemes de cara, sense amagar-los als calaixos, i els hem donat la solució que hem considerat més adequada 

a l’interés general. Afrontem nous reptes al nostre poble, i per tal de donar-los resposta hem d’assumir nous compromisos. Les persones 
que formen part de la nova candidatura assumiran la veu del seu poble amb il·lusió i aportaran el seu treball per millorar el nostre present 
i el nostre futur. Gràcies Tatiana per la valentia d’encapçalar una candidatura que, esperem compte amb el suport de la ciutadania, per 
tal de poder seguir fent polítiques progressistes a Godella. ◼

UN NUEVO ESTILO DE VIVIR SOSTENIBLE Y SOLIDARIO PARA NUESTROS MAYORES.  De forma inusitada, en Godella, 
concretamente a raíz del Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 29 de Septiembre del presente año, tuvo lugar la 
consecución de la aprobación del acuerdo acerca de la interpretación “subjetiva” de los artículos 93, 94 y 95 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Godella, que entre otros aspectos interesantes va a permitir la posibilidad, de forma 
innovadora, a cierto sector de la población social, una vejez tranquila, justa y merecida. Y es que, desde hace ya bastante 
tiempo, colectivos que representan la voluntad de favorecer una forma solidaria y sostenible de vivir, sin ánimo de lucro, 

con la posibilidad de crear espacios de coviviendas, centro social, etc, hace que la población que anticipa la “vejez”, si así se le puede lla-
mar a una etapa de nuestra vida, cuente con la ilusión y grandes esperanzas de que una alternativa “distinta” de vivir la meritada etapa, 
garantice su bienestar que, como bien es sabido, resultará, llegado el momento, tranquilo, justo y merecido. ◼
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