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PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA DEL BLOC-INICIATIVA-VERDS:
COALICIÓ COMPROMIS A GODELLA

El passat 11 de febrer és va presentar al saló d’actes de Villa 
Teresita la candidatura per a les properes eleccions municipals de 
Godella que presenta el Bloc Coalició Compromís i que encapça-
larà Eva Sanchis i Bargues. 

A l’acte varen assistir moltes veïnes i veïns de Godella que varen 
omplir la sala de gom a gom. També varen estar presents mem-
bres de l’executiva del Bloc i diversos alcaldes i alcaldesses del 
partit nacionalista que donaren recolçament a la candidata Eva 
Sanchis. 

Intervingué l’actual regidor del 
Bloc a l’Ajuntament de Godella 
i número dos de la llista, Genís 
Ruiz, que va fer un repàs d’esta 
legislatura i de totes aquelles on 
el Bloc o la UPV ha estat pre-
sent. També va intervindre Eva 

Sanchis, can didata a l’alcaldia, que va explicar el futur programa 
de govern del Bloc Coalició Compromís, seguida de Mónica 
Oltra, Diputada a les Corts Valencia nes, que va fer una crítica a 
la corrupció del Partit Popular i al seu allunyament de les necessi-
tats de la població. Va finalitzar l’acte Enric Morera, Diputat a les 
Corts Valencianes i Síndic del Grup Compromís que va encoratjar 
els assistents a trencar el bipartidisme a les Corts Valencianes una 
vegada més i a apostar per la coalició Compromís que ha treballat 
de valent durant estos anys a les Corts per defendre els interessos 
dels valencians dels abusos del PP i de la indiferència del PSOE.

La candidatura que presenta el Bloc-Coalició Compromís per a 
l’Ajuntament de Godella és una candidatura jove i renovada però 
que compta també amb l’experiència adquirida per regidors que ja 
han estat anteriors legislatures com la pròpia cap de llista, l’actual 
regidor Genis Ruiz i el ex-regidor Carles Francés.

És una candidatura, en paraules d’Eva Sanchis “ feta des de la 
il·lusió i el treball de la gent que coneix el poble perquè està impli-
cada en la seua vida diària”. 

Formen part de la llista persones que treballen al món de l’esport, 
de la cultura, de la música, de les ONG del poble, de l’educació, 
del comerç, de l’agricultura. “Totes i cadascuna de les persones 
que formem part de la candidatura tenim un compromís amb el 
nostre poble, i eixe compromís és el que ens ha portat a dir que si 
a un altra manera de fer política”. 

La candidatura del Bloc ha sigut la primera en presentar-se perquè 
és fruit del treball de molt de temps i de molta participació. El 
Bloc porta des del mes de gener reunint-se amb els diferents 
sectors de la població de Godella per fer el programa electoral de 
manera participativa i atenent a les necessitats reals de la població. 

Més de cent persones han pasat per estes reunions i el Bloc ja té 
quasi tancat el programa electoral que presentarà a les properes 
eleccions, on posarà l’accent a la gestió, l’austeritat i l’eficàcia dels 
recursos existents per a destinar-los a allò que realment necessita i 
demanda el nostre poble.

25 persones formen part d’esta llista, 25 persones com tú, que 
volen el millor per al nostre poble, a totes elles els donem les 
gràcies pel seu compromís per a fer de Godella un poble més viu 
i més habitable.
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L’ESPAI JOVE: El Matadero ha esdevingut el centre de les 
activitats de joventut. Destaquen: Catacumba-Setmana de Cinema 
Fantàstic i de Terror, Setmana Jove, així com els nombrosos cur-
sos i tallers d’oci i temps lliure per a joves i menuts.

VILLA EUGENIA: Rehabilitació de l’edifici per a convertir-lo 
en centre cultural dedicat a les arts plàstiques. Exposició “Cent 
Anys d’expressió artística en Godella”

TEATRE-CINEMA CAPITOLIO. Actualment en procés de 
rehabilitació per ampliar l’escenari i millorar l’equipament.

OBRES D’URBANITZACIÓ I MILLORA DE CARRERS, 
asfaltat, ampliació de voreres i reposició d’arbrat de més de 20 
carrers: Cervantes, Paterna, Rocafort, Pesset Aleixandre, Piro-
tècnia Brunchú, Montcada, Muñoz Peñalver, Baró Sta. Bàrbara, 
S.Antoni, Ametlers, Plaça del Mercat..

NOU CARRIL BICI en l’eix 
c/Paterna i Ramon i Cajal, que 
s’ampliarà a Campolivar quan 
s’execute la rotonda d’accés 
front al camp de futbol.

PARCS I JARDINS, Renovació  de jardineria i jocs infantils: 
Pl.Colombaires, c/Cervantes, Parc del Molí, Parc de la Torreta, 
Pl.Vila Blanca, pl. L’Ermita, plaça de Dalt…

CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE 
RESIDUS SÒLIDS: La renovació del contracte ha permès mi-
llorar el servei amb més material,més personal i més contenidors. 
Recollida selectiva d’olis,trastos, ramatge i electrodomèstics.

ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI. Rehabilitació 
de l’edifici de l’Escola de Música i creació del Conservatori de 
Música Pintor Pinazo de grau mitjà.

ESTALVI ENERGÈTIC: Substitució de lluminàries antigues 
per altres de menor consum. Fanals amb plaques solars en camins 
rurals del secà. Aigua calenta d’origen termosolar en poliesportiu.

Dins de l’ÀREA ESPORTIVA que ha gestionat el regidor 
del BLOC-Compromís per Godella Genís Ruiz en el període 
2007-2010 de esta legislatura, destacaríem:

PAVELLÓ POLIESPORTIU. S’han millorat les instal·lacions; 
reparació de goteres i substitució del parquet deteriorat per un al-
tre amb materials ecològics i resistent (suro), nova sala multiusos. 
S’ha construït una nova canxa exterior per a bàsquet, preparada 
per a poder cobrir-se en una fase posterior. 

POLIESPORTIU. S’ha fet una remodelació integral de les 
instal·lacions: espai de consergeria i recepció, noves pistes de 
pàdel i de tenis amb gespa artificial, pista de petanca, camp de fut-
bol-7 amb vestidors i xarxes de protecció, il·luminació artificial.  

CARRER DE PILOTA. Compromís amb el nostre esport 
nacional i amb el Club de Pilota Valenciana. Projecte redactat, 
adjudicat i en actualment fase d’execució,  emplaçat en un dels 
laterals del pavelló poliesportiu.

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ. A més de les millores mate-
rials, s’han equiparat també les condicions salarials dels monitors 
esportius amb la resta del personal laboral de l’ajuntament. Cons-
titució del Consell Assessor d’Esports amb clubs i esportistes de 
Godella.

PISCINA DESCOBERTA. Actualment en fase d’execució junt 
a la carretera de Rocafort. Estarà operativa este estiu per a gaudi i 
esplai dels veïns.

EN ESTA LEGISLATURA 2007-2011: HEM FET
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LA REVISIÓ DEL P.G.O.U. Un compromís electoral no exe-
cutat i que considerem imprescindible. Cal millorar els equipa-
ments i les dotacions, delimitar el creixement del municipi, crear 
un gran parc urbà, ampliar el catàleg de BICs i d’edificis protegits, 
dotar de serveis a Campolivar, revitalitzar el casc antic, crear 
zones comercials, reservar habitatges VPO, ampliar la xarxa de 
carril-bici, etc.

EXECUTAR EL PLA DE MOBILITAT URBANA. El 
nou P.G.O.U. ha de recollir i executar les propostes d’este pla 
recentment aprovat, per racionalitzar el trànsit i fer una ciutat més 
habitable per als seus veïns.

EXECUTAR EL PLA ESPECIAL DE LES PEDRERES. 
Este espai està destinat a convertir-se en el nou pulmó verd de 
Godella, pel seu valor mediambiental, paisatgístic i patrimonial. 
Caldrà desenvolupar el Pla els pròxims anys i compatibilitzar el 
manteniment d’un sector públic amb els usos permesos en el 
sector privat.

ESCOLETA INFANTIL. Execució del projecte d’escoleta de 
0-3 anys en el solar reservat front al poliesportiu.

CULTURA: Després de les obres de rehabilitació, cal recuperar 
la programació estable de música, teatre i cinema al Capitoli. Con-
solidar els premis Pinazo de Pintura, Josefina Robledo de guitarra 
i els certàmens de música de cambra i corals. Destinar la Torreta 
de Misildo a museu agrari i etnològic.

AGRICULTURA. L’horta no és un museu sinó un espai viu, 
on els propietaris han de poder cultivar i traure un rendiment a la 
terra: Ampliació de la guarderia rural, limitació al trànsit de vehi-
cles pels camins rurals, tancament nocturn de les portes del camp, 
Mercat agrícola amb venda directa dels productors, ampliació dels 
horts d’oci...

ECONOMIA I OCUPACIO. Impulsar la contractació mit-
jançant la borsa de treball i l’Agència de Desenvolupament local.   
Crear ocupació en el municipi dins el sector terciari: zones i 

carrers comercials, microempreses per a emprenedors, empreses 
de serveis a la comunitat, etc... 

SERVEIS SOCIALS: Convertir Villa Teresita en el centre de 
referència dels serveis per als majors de Godella: centre de dia, 
tallers per a la dona i la Tercera Edat, activitats esportives i de 
manteniment de la salut, programes d’emergència social, atenció a 
la família i la infantesa, 

DESENVOLUPAR EL PLA D’IGUALTAT, aprovat pe unani-
mitat de l’Ajuntament de Godella en 2010.

COMUNICACIÓ: Rádio Godella, el BIM i la pàgina web mu-
nicipal s’han de convertir en l’eina per a la difusió de les activitats 
municipals, tant públiques com de les associacions i particulars. 
Crear el consell assessor de comunicació, com a instrument de 
participació ciutadana i garantia de pluralitat. 

ESCOLA D’ADULTS: Cal ampliar l’oferta educativa per aten-
dre una demanda creixent, sobretot dels sectors menys atesos i 
més afectats per la crisi.

ACABAR LA REFORMA DE L’EDIFICI DE 
L’AJUNTAMENT, conservant els elements protegits i contro-
lant la desviació del pressupost. Després de més de 15 mesos de 
treball, només s’ha executat el 5% de l’obra. 

REFORMA ADMINISTRATIVA. Completar i aprovar defi-
nitivament la relació de llocs de treball de la plantilla municipal. 
Delimitar les funcions i racionalitzar l’organigrama administratiu 
per millorar la gestió sense incrementar la despesa. Incorporar el 
personal laboral d’educació, esports i joventut.

MANCOMUNAR SERVEIS MUNICIPALS AMB RO-
CAFORT I BURJASSOT. Cal optimitzar recursos i no dupli-
car serveis entre pobles limítrofs separats per un carrer. Entre 
altres, podem compartir amb les poblacions veïnes serveis com 
l’ecoparc, el bus municipal, el conservatori de música o la progra-
mació cultural. 

LA PROPERA LEGISLATURA 2011-2014: FAREM
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ENTREVISTA A LA CANDIDATA A L’ALCALDIA DE GODELLA
PEL BLOC-COALICIO COMPROMÍS EVA SANCHIS I BARGUES

P. ¿Eva per què has decidit entrar en 
política?

R- Soc una persona que m’agrada implicar-
me en les coses i aportar allò que puc, el 
meu pas a la política ve precedit d’un tre-
ball a l’àmbit civil. La gent que em coneix 
sap que des de sempre he estat present 
en molts àmbits del nostre poble. He 
participat en moviments juvenils, escolars, 
culturals, esportius, associatius, etc… Era 
un pas que havia de donar i ara que m’ho 
han demanat he decidit dir que si.

P. ¿Per què pel Bloc-Coalició Compro-
mís?

R- Per moltes coses, perquè són gent com 
jo, gent que s’alça cada dia per a treballar, 
que no viuen de la política, i que tenen 
unes trajectòries personals que demostren 
els seu compromís per la nostre gent, la 
nostra història, la nostre terra, la nostra 
cultura i pels problemes de la gent del ca-
rrer. I també perquè som l’unic partit que 
no té cap imputat per corrupció política.

P- ¿Què creus que pots aportar a la 
vida política de Godella?

R- Una nova forma de fer política. Els 
polítics no podem viure d’esquenes a les 
necessitats de les persones . Hem fet el 
programa escoltant a la gent i he quedat 
sorpresa de les ganes que té la gent que 
se li escolte, les bones idees que tenen, 
totes elles amb molt de sentit comú i que 
segurament tots els partits farien seues, el 
problema és que molts d’ells a l’endemà 
de les eleccions s’obliden del programa i 
es dediquen a altres coses que no són per 
les quals els varen votar. Jo em compromet 
a portar endavant el programa del Bloc- 
Coalició Compromís, que és el programa 
que ha fet la gent del poble. 

P- Quines expectatives tens per a les 
properes eleccions?

R- Per supost que el Bloc-Iniciativa-Verds: 
Coalició Compromís estiga a les Corts 
Valencianes i ser alcaldessa de Godella, 
però si la gent ens posa a l’oposició també 
l’exercirem responsablement, com hem fet 
fins ara recolçant aquelles propostes que 
estiguen en la línea del nostre programa i 
fent propostes i suggerències per a millo-
rar el poble.

P- ¿Per això vas també a la candidatura 
per a les Corts Valencianes?

R- Efectivament, en estes eleccions ens ju-
guem molt les valencianes i els valencians, 
ens juguem tindre unes Corts en blanc i 
negre com ens ofereixen el PP i el PSOE 
o unes Corts on estiguen presents també 

els colors del valencianisme, el progres-
sisme i l’ecologisme. Ens mereixem estar 
a les Corts perquè els nostres diputats 
i diputades han treballat molt dur, fent 
una oposición inflexible al Partit Popular 
però alhora denunciant les polítiques del 
PSOE que han atacat als més febles i han 
deixat escapar als poderosos i han fet que 
paguem esta crisi aquells que no l’hem 
provocada. 

P- Com valores esta legislatura a 
l’Ajuntament de Godella?

R- Com quatre anys agredolços. Dolços 
per aquells projectes que teníem al nostre 
programa i que hem pogut portar enda-
vant com la redacció del Plà Especial de 
les Pedreres, la remodelació del Polies-
portiu, el carrer de Pilota que s’executarà 
en breu, l’adequació de molts carrers per 
a minusvàlids, el casal de la Joventut, les 
instal·lacions de bicicletes, etc…

I agres perquè ha estat una legislatura dura 
i on s’haurien haver pogut fer més coses. 
L’expulsió dels dos regidors d’Esquerra 
Unida i el seu pas al grup de no adscrits, 
però sense cap reivindicació cap al PSOE 
com a partit majoritari, ens va deixar sóls 
reivindicant els postulats que haviem sig-
nat en la coalició Compromís.

Portavem projectes al programa conjunt 
que varem signar el tripartit i que eren 
imprescindibles que ni tan sóls  s’han 
encetat,  com l’homologació del Plà 
general d’Ordenació Urbana, la creació de 
les places de gerents de l’OAM, personal i 
contractació, i urbanisme per atendre mi-
llor als ciutadans, etc… Açò ha fet difícil la 
pau social entre els treballadors i la millor 

organització de l’Ajuntament. Els càrrecs 
designats pels partits com assessors eren 
provisionals però està provisionalitat s’ha 
fet definitiva en el cas del PSOE i EU que 
encara mantenen als seus assessors però 
no en el cas del Bloc que va renunciar al 
que li pertocava quan es va eixir del govern 
per l’incompliment del PSOE del pacte i la 
soledat en que ens haviem quedat.

No obstant açò no tanquem les portes a 
futurs pactes de progrés però serem més 
exigents a l’hora de signar-los per evitar els 
incompliments unilaterals que els conver-
teixen en paper banyat. 

P- Qué opines de la candidatura que 
presenteu?

R- Estic molt orgullosa d’encapçalar esta 
candidatura perque trobar 25 persones que 
decideixen fer una aposta per un compro-
mís polític en els temps que corren és di-
fícil, però això ens ha fet veure que tenim 
un projecte interessant per a este poble i 
per a tots els valencians i les valencianes. 
Esperem no defraudar a totes aquelles 
persones que ens están donant els seu 
recolzament dia a dia i que estan treballant 
per portar endavant este projecte que és el 
de la gent del carrer.

P- Quins serán els eixos bàsics del pro-
grama del Bloc- Coalició Compromís

R- Jo crec que el fonamental és la reforma 
del Pla general d’ordenació urbana per re-
soldre temes com la falta de  vivendes per 
a joves, la falta d’aparcaments, la saturació 
del trànsit, l’execució del Pla Especial de 
les Pedreres, la creació d’amples zones ver-
des, l’ampliació de la zona esportiva, etc…

Però també l’aprovació de la relació de 
llocs de treball a l’Ajuntament per una 
millor organització i millor servei als veïns 
i veïnes.

El manteniment i millora de la progra-
mació cultural, esportiva, juvenil, per als 
majors, etc… i sobretot una millor infor-
mació a la població canviant el format del 
BIM i millorant la resta de mitjans com la 
ràdio, la pàgina web, etc…

La gestió eficaç dels recursos públics amb 
un control exhaustiu sobre les contracta-
cions externes i evitar els sobrecostos. 

Recolzar el comerç, l’agricultura, els pro-
fessionals i els industrials que treballen al 
nostre poble. 

En definitiva fer de Godella un poble més 
habitable i amb més vida.

A diferencia d’altres butlletins amb publicitat electoral al servei del partit, però que hem pagat entre tots, esta publicació ha estat redactada, editada i 
finançada amb càrrec als recursos propis del BLOC-Compromís. Transparència i honestedat.
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