
  

 
 

 
MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE GODELLA A LA “RUTA 

ESTELLÉS” 
 

 
Eva Sanchis Bargues, portaveu del Grup Municipal de Compromís per Godella, 
presenta al Ple Municipal per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent  

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El setembre de 2013, coincidint amb el que haguera sigut el huitanta-nové 
aniversari de Vicent Andrés Estellés, l’Ajuntament de Burjassot inaugurà la 
“Ruta Estellés” per Burjassot. Es tracta d’una ruta literària que recorre els 
carrers i places de Burjassot a través de 25 punts interactius on s'expliquen els 
principals llocs d'interés de l’obra poètica i narrativa d’Estellés. A més, en 
aquests “Punts Estellés” es poden escoltar cançons, poemes o explicacions 
sobre la vida de l'escriptor a través d'un smarthpone. Així mateix, la ruta 
compta amb una sèrie de quadres de ceràmica en els quals es podran llegir 
diferents poemes de l'autor 
 
Gran part de l’obra de Vicent Andrés Estellés fa referència a Burjassot. 
Paral·lelament, però, a l’obra de Vicent Andres Estellés trobem moltes 
referències a indrets del nostre poble, a l’horta, les sèquies, els molins,..... . 
 
Ara bé, cal tindre en compte que cada punt de la Ruta Estellés per Burjassot es 
refereix a un lloc del poble en concret, al qual en fa referència. És per això que 
a Godella hauríem de tindre en compte aquest fet alhora d’establir els llocs 
exactes de la nostra ruta Estellés local. 
 
En aquest context, l’Ajuntament de Burjassot ofereix als pobles i ciutats de tot 
el territori valencià, interessats en realitzar una “Ruta Estellés” pròpia, els 
mitjans de que disposa (suport web, gravacions, disseny i elaboració de 
panells, etc). A més l’Ajuntament de Burjassot ha signat un conveni de 
col·laboració amb el Patronat de Turisme València Terra i Mar, que suposa la 
inversió de 20.000 euros per part de la Diputació de València en aquest 
projecte. 
 
L’adhesió de Godella a la “Ruta Estellés” millorarà la nostra oferta cultural, la 
promoció turística del nostre municipi i indirectament tindrà un efecte positiu 
sobre el nostre comerç local. 
 
 



Per tot açò proposem al Ple de l’Ajuntament els següents 
 
 

ACORDS 
 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Godella sol·licita formalment a l’Ajuntament de 
Burjassot l’adhesió a la Ruta Estellés, mitjantçant el corresponent conveni entre 
els consistoris i la Diputació de València. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Godella iniciarà els tràmits per a que la “Ruta 
Estellés” per a que estiga disponible.  
 
TERCER.- L’Ajuntament de Godella promocionarà la Ruta Estellés entre les 
associacions i centres educatius del municipi. 
 
QUART.- Donar trasllat dels presents acords a l’Ajuntament de Burjassot, 
Fundació Vicent Andrés Estellés, Patronat de Turisme València Terra i Mar i a 
les associacions i al teixit social del nostre municipi. 

 
 

 
 

Godella, 19 de febrer de 2014 
 
 
 
 
 
 

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Godella 
 

 
 


