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PRESENTACIO DE LA CANDIDATURA DEL BLOC-INICIATIVA-VERDS A GODELLA
Isaura Navarro i Mª Josep Ortega, caps de llista per València al Congrés presentaren el seu programa a la sala
d’actes de Villa Teresita
El dia 11 de febrer es va fer a Godella la presentació de la
Candidatura del Bloc-Iniciativa-Verds a les properes
eleccions generals. En l’acte es va destacar el magnífic
treball d’Isaura Navarro (veïna de Godella) els darrers
últims anys al Congrés del Diputats, on ha presentat més
de 1.500 proposicions i ha intervingut en els debats que
més afectaven als valencians. Al mateix temps es va
insistir en la importància de tindre una veu pròpia a
Madrid, donat que els diputats i senadors del PP i del
PSOE una vegada són triats s’obliden de quina és la
circumscripció que els va votar i passen a defendre els
interessos que el seu partit a nivell estatal li encomana.
Es va destacar també el paper del regidors del BlocIniciativa-Verds, a tots els ajuntaments on treballem i
D’esquerra a dreta: Maria Josep Ortega , Isaura Navarro i Genis Ruiz
l’experiència que persones com Mª Josep Ortega, regidora
de Carlet, aporten a una llista de gent treballadora, que amenacen els nostres pobles, la manca de conexions
honesta, que coneix el seu poble i els problemes que ferroviaries al nostre territori com (Gandia-Denia) només
preocupen a la gent a la qual representen .
es poden resoldre en clau valenciana i amb una veu pròpia
Els problemes dels valencians, com ara la destrucció de al parlament, i esta veu és la de la gent que va creure a les
l’horta, la crisi del sector agrícola i dels sectors autonòmiques en el Compromis i que ha fet una coalició
tradicionals com el moble, els joguet, el calçer, la il.lusionadora per a la gent progressista, valencianista i
destrucció del territori, la manca de vivendes per a joves a ecologista.
preus raonables, les solucions per a les infraestructures

BURGUERA, ALBADALEJO, XAMBÓ i EVA SANCHIS CANDIDATS AL CONGRÈS
El president de Valencians pel Canvi, l’històric militant nacionalista Francesc de Paula Burguera,
l’exregidor de València-ciutat Feliciano Albaladejo, Rafael Xambó membre de la Plataforma de
Músics en Valencià, i la nostra veïna i ex-regidora de Godella, Eva Sanchis Bargues, figuren en la
candidatura de la coalició Bloc-Iniciativa-Verds per a les eleccions del 9 de març. La llista fou
presentada al Jardí Botànic de la Universitat de València.
Eva Sanchis Bargues.
Veïna de Godella

ADHESIONS A LA CANDIDATURA
REGIDORS D’EUPV DE L’HORTA

INICIATIVA PER
CATALUNYA-VERDS
Els
dirigents
de
ICVerds, Jordi Guinot
i Núria
Buenaventura han estat a València
per donar suport públic a la
candidata del BLOC-IniciativaVerds: Isaura Navarro. Aquesta
formació aposta per superar la
situació política actual i donar pas
a una nova esquerra, ecologista i
nacionalista, i es manifestaren
disposats a formar un grup polític propi.

Diversos regidors d’Esquerra Unida i
de Compromís han anunciat el seu
suport a la llista de BLOC-IniciativaVerds. Entre aquests es troben les
regidores
de
Paterna:
Cristina
Domingo i Loles Ripoll, l’exalcalde de
Puçol i actual regidor d’aquesta
localitat Joan M. Busto i el regidor
d’Albuixech i exdiputat provincial
Josep Bort. En l’Horta Sud, Jovita
Perez (Picanya) i Isabel Martin
(Paiporta) també han manifestat la seua
adhesió a la iniciativa d’esquerres i
ecologista.

LA PLATAFORMA DE
LESBIANES, GAIS I BISEXUALS
DE VALÈNCIA
Els promotors de la iniciativa
recorden
que
Isaura
“s’ha
caracteritzat per defensar amb totes
les seues energies la dignitat i els
drets de lesbianes, gais, transsexuals i
bisexuals valencians”. Per aquesta
raó, consideren que “ara toca que, li
donem suport per les seues valentes
intervencions al congrés dels diputats
durant aquests 4 anys i per a que
torne a dur al Congrés les nostres
iniciatives la propera legislatura”.
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EL TREBALL DEL BLOC A L’ÀREA ESPORTIVA
L’Àrea d’Esports és gestionada pel regidor del BLOC Ginès Ruiz. Els nostre objectius són: renovar progressivament
unes instal·lacions molt abandonades, consolidar aquelles pràctiques esportives que venien funcionant amb èxit de
participants i posar en marxa noves activitats esportives, especialment aquelles dirigides a la joventut, a la Tercera
Edat i als usuaris que demanden participar en activitats lúdiques i en família. Estem treballant per dur-ho a la pràctica.

CAMP DE FUTBOL
Ja s’han introduït millores consistents en la instal·lació
d’una tanca perimetral al camp i cadires per al públic.
Pròximament es completarà el tancament de tot el
recinte amb xarxes protectores i cal també la renovació
dels vestidors i la construcció d’uns altres nous,
juntament amb una sala de reunions per a l’AMPA i el
Club.

REPARACIÓ I MILLORA DEL PAVELLÓ.

Actualment estem treballant en la construcció d’un carrer
artificial per a pilota valenciana i d’una piscina descoberta.

La Regidoria d’Esports està compromesa en la
rehabilitació d’una construcció, que presenta
nombroses deficiències per manca de manteniment. Les
més urgents són el canvi del parquet i la reparació de
les goteres del sostre, que s’iniciaran enguany. També
procedirem a la renovació de vestidors i serveis, i a la
ubicació d’una sala multiusos apta per a pràctiques
esportives.

OBERTURA
D’INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES EN COL·LEGIS
La Regidoria d’Esports ha tancat un acord amb la
direcció de l’Institut Comarcal de Burjassot-Godella
per a compartir les seues instal·lacions esportives i ja va
començar l’Escola municipal de pilota valenciana el
passat 1 de Febrer. La iniciació de l’escola va
acompanyada d’una campanya de promoció en les
escoles i s’inclourà en els diferents tallers que es
puguen programar per vacances escolars. La pilota
valenciana és l’esport més antic dels practicats al poble
i l’únic que no compta amb instal·lacions pròpies, fet
que obliga els equips del Club de pilota de Godella a
anar a jugar a l’Eliana. Aquesta solució provisional,
permetrà disposar d’un mini-trinquet per a que juguen
els més joves i està en projecte la construcció d’un
carrer artificial de pilota junt al Pavelló poliesportiu.

ACTIVITATS ESPORTIVES LÚDIQUES PER
A TOTES LES EDATS
Per a la pròxima primavera anem a establir itineraris
verds per a passeig i cicloturisme tant per l’Horta com
pel secà (Ermita Nova, Hort de Mauro). El senderisme i
el cicloturisme són esports saludables i accessibles per
a totes les edats. Aprofitant la situació privilegiada de
Godella, amb una bona xarxa de camins secundaris i
una gran diversitat paisatgística, la regidoria recolzarà,
amb la col·laboració desinteressada de voluntaris, el
coneixement i l’estima pel nostre terme, realitzant una
sèrie de passejades, que esperem consolidar com a
itineraris verds.

Detall del Pavelló, en procés de Reparació i millota.

REFORMA INTEGRAL POLIESPORTIU.
Reestructuració de les instal·lacions del Poliesportiu per
tal de traure el màxim profit a l’espai disponible. Esta
previst concentrar els esports de baló en l’actual camp
de futbol, traslladant-hi el camp de futbol sala. En el
seu lloc es construiria una segona pista de pàdel i una
altra de tennis. Reforma del frontó per homologar-lo i
uns nous vestidors per a esports de pilota en la mateixa
localització. Ampliació de les oficines i de l’àrea
administrativa. Ampliació de la sala multiusos (aeròbic,
ioga, gimnàstica, batuka i ball de saló) i dotar-la
d’equipament (parquet i aire condicionat). Renovació
de serveis i vestidors. Cobriment de la pista de bàsquet.
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ACTUALITAT DE L’AJUNTAMENT
L’AJUNTAMENT S’OPOSA AL PAI DEL
BOVALAR DE ROCAFORT

OPOSICIÓ A LA VIA PARC NORD
Davant l’amenaça de la Conselleria d’Infrastructures de
reactivar el projecte del Distribuïdor comarcal Nord
ara rebatejat com “Via Parc Nord,” una sèrie
d’associacions de l’Horta Nord, s’estan reunint
periòdicament en l’edifici Xicaranda de Godella per
materialitzar la seua oposició al projecte i buscar
adhesions a una plataforma que s’oposa a noves
infraestructures que destruïsquen l’Horta de València i
que opta per alternatives de transport públic. El
diumenge dia 17 , el Secretari General del BLOC i
diputat a les Corts valencianes, Enric Morera, i la
diputada al Congrés i candidata, Isaura Navarro
recolzaren les mobilitzacions contra la construcció de
noves autovies per l’Horta Nord.

L’ajuntament de Rocafort ha iniciat la urbanització del
seu sector del Bovalar, per a construir centenar de cases
en el límit amb Godella. L’anterior alcaldessa va callar
en 2004 i va permetre que Rocafort projectara el
desplaçament del barranc del Frares per situar-lo dins
del terme de Godella i poder construir així dins el 100%
del seu territori.
L’actual govern PSOE-EU-BLOC ha presentat un
recurs contenciós-administratiu contra aquesta actuació
i ha demanat la paralització del PAI per perjudicar els
interessos del nostre municipi i per permetre la
construcció fins i tot dins una zona considerada
inundable pel PATRICOVA.

GODELLA
CONTRACTA
EL
MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM
Arreplegant la preocupació dels nostres veïns sobre el
problema de les inundacions i les deficiències en la
xarxa municipal de col·lectors, el govern traurà a
concurs l’adjudicació del servei de manteniment del
clavegueram. L’empresa adjudicatària estarà obligada a
realitzar un mapa de la situació i del seu estat actual en
tot el terme, així com a realitzar les reparacions i les
tasques de manteniment necessàries per a un correcte
funcionament de la xarxa durant tot l’any.

CANVIS EN LA RECOLLIDA FEM I
NETEJA
Davant les múltiples deficiències del Servei de recollida
del fem i neteja viària, l’empresa TETMA i
l’Ajuntament han arribat a un acord per a rescindir
l’actual contracte. El govern municipal esta preparant la
redacció d’un plec de condicions per millorar i ampliar
la prestació del servei, als quals destinarà 160.000 € a
neteja i 570.000 € a recollida de fem durant el 2008.

EN
FAVOR
FERROVIARI

DEL

TRANSPORT

El BLOC va presentar i es va aprovar al plenari de
l’Ajuntament de Godella dues mocions sobre
ferrocarrils: una, demanant el soterrament de les vies
del metro al seu pas per Burjassot i Godella amb càrrec
als pressupostos de la Generalitat i l’altra, en favor d’un
traçat alternatiu al projecte d’AVE per l’Horta Nord.
L’acord adoptat està basat en un projecte elaborat per la
Universitat Politècnica de València a petició de
diversos Ajuntaments de l’Horta Nord de diferent signe
polític. La proposta insta al Ministeri a adoptar una
alternativa a l’eixida Nord de València per l’aeroport
de Manises i a la continuació del traçat un poc més a
l’interior del previst per tal d’evitar l’impacte ambiental
sobre l’Horta.

PLA
ESPECIAL
PEDRERES.

PER

A

LES

El Pla Especial de Les Pedreres estava previst en el
PGOU de 1990, sense que mai s’haguera executat. El
BLOC va incloure la redacció d’aquest Pla en els
pressupostos del 2008, recentment aprovats. Aquesta
actuació ha permès oposar-se a una projecte que
pretenia la declaració d’interès comunitari per a una
zona esportiva privada (piscina, pistes, restaurant) de
40.770 m2 dins l’àrea de les Pedreres. Considerem que
no es poden permetre actuacions parcials, sense un
estudi previ que determine els usos autoritzats i la
protecció que cal donar al conjunt de l’àrea.

