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AJUNTAMENT INFORMA

Sessió del 29-07-2013
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia so-

bre aprovació del Compte General de 2012.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

determinació de les dues festes locals per a l’any 2014.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia per 

establir un calendari conjuntament amb la Conselleria 
d’educació, cultura i esports per a donar solució al pro-
blema dels espais escolars per al curs escolar 2014/2015.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia so-

bre la confecció d’un estudi transversal de les persones 
afectades per les retallades econòmiques patides en tots 
els sectors (educatius, socials, sanitaris...) per a conéixer 
la situació actual, la realitat i poder així aprovar accions per 
l’Ajuntament a l’objecte de minoritzar-ne els efectes. 
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre recolzament a Acció Ecologista Agró en les accions 
sobre Saggas Sagunt.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre la pujada de les taxes universitàries.
 S’acorda, per majoria amb set vots a favor (els del PSPV-

PSOE i ERPV)  i tres en contra (els del PP), la proposició 
del PSPV-PSOE en defensa dels serveis socials munici-
pals.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-

PSOE demanant la reunió de l’Assemblea del Consorci 
d’Abastiment d’Aigua del Camp de Morvedre.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV per im-

pulsar el desbloqueig de les ajudes per a dones maltrac-
tades previstes per la Generalitat Valenciana.

Sessió del 30-09-2013
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre l’inici del curs escolar.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre els parcs infantils del poble. 
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valen-
ciana. 
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre demanar a la demarcació corresponent de carrete-
res del Ministeri de Foment que netegen i desbrocen els 
màrgens de l’A-7. 
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre el tancament de les urgències de sanitat. 
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP perquè es 

reunixca l’assemblea per a consultar als veïns de Faura la 
forma majoritària per a recaptar els diners per a organitzar 
les Festes d’Agost.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP relativa a 

millorar la visibilitat a l’eixida de la plaça d’almorig. 
 S’acorda, per majoria amb huit vots a favor (els del 

PSPV-PSOE i ERPV)  i tres en contra (els del PP), la pro-
posició d’ERPV per impulsar la revisió del Pla Hidrològic 
de la conca del Xúquer “Per un Xúquer Viu”. 
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV contra la 

incineració de residus urbans en el Pla Integral de Residus 
de la Comunitat Valenciana (PIRCV) 2013. 
 S’acorda, per majoria amb huit vots a favor (els del PSPV-

PSOE i ERPV)  i tres en contra (els del PP), la  proposició 
d’ERPV en suport a la vaga indefinida i a les reivindica-
cions dels docents de les Illes Balears. 

 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV en su-
port a Carles Mateu Blay per la sentència de presó per 
parlar valencià i contra les humiliacions lingüístiques que 
estem patint al País Valencià.

Sessió del 25-11-2013
 S’acorda, per majoria amb huit vots a favor (els del 

PSPV-PSOE i ERPV)  i dos en contra (els del PP), la pro-
posició de l’Alcaldia sobre el pressupost general per a 
l’exercici 2014.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia so-

bre incoació d’expedient de modificació puntual núm. 2 
del PGOU de Faura, d’ampliació de sòl dotacional esco-
lar.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 

sobre l’elaboració de directrius per al fraccionament i 
aplaçament de pagament de tributs municipals de 2014. 
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia so-

bre supressió de mínims, modificació de la tarifa  per dis-
tribució d’aigua potable.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia so-

bre el magatzem de gas submarí castor.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

de suport a la indústria del Camp de Morvedre.
 S’acorda, per majoria amb huit vots a favor (els del 

PSPV-PSOE i ERPV)  i dos en contra (els del PP),les pro-
posicions del PSPV-PSOE i d’ERPV sobre el tancament i 
en defensa de la ràdio televisió pública valenciana.
 S’acorda, per majoria amb nou vots a favor (els del 

PSPV-PSOE i PP)  i una abstenció (la d’ERPV), la propo-
sició del PSPV-PSOE sobre la problemàtica dels excre-
ments dels gossos.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre ampliació de l’horari de la biblioteca.
 S’acorda, per majoria amb huit vots a favor (els del PSPV-

PSOE i ERPV)  i dos en contra (els del PP), la proposició 
del PSPV-PSOE relativa a la pujada de l’IVA cultural.
 S’acorda, per majoria amb huit vots a favor (els del 

PSPV-PSOE i ERPV)  i dos en contra (els del PP),la pro-
posició del PSPV-PSOE sobre la reforma de la llei de de-
marcació i planta.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

de sol·licitud a les Confederacions Hidrogràfiques del Xú-
quer i del Segura perquè netegen els barrancs.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

per a commemorar 30 anys de la llei d’ús i ensenyament 
del valencià.
 S’acorda, per unanimitat, les proposicions del PSPV-

PSOE, del PP i d’ERPV sobre el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP sobre la 

col·locació de bancs en el cementiri municipal.
 S’acorda, per unanimitat de tots els grups polítics de 

la corporació, la proposició d’ERPV per sol·licitar la 
il·legalització de la “Fundación Nacional Francisco Fran-
co”. 

Sessió extraordinaria del 18-12-2013
 S’acorda per unanimitat la necessitat d’ocupació de te-

rrenys per a l’execució del nou vial prolongació del carrer 
Blasco Ibàñez.
 El Ple pren coneixement de la renúncia al càrrec de regi-

dora de l’Ajuntament de Rosario Clara Gil Montolio.

Faura/gener 2014

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
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Sessió del 29-07-2013
 Concessió de llicències urbanístiques.
 S’acorda sol·licitar a la Diputació de València els Plans 

d’Eficiència Energética en l’Enllumenament Públic, 
d’Ocupació Conjunt 2013 i d’honoraris d’acord amb les 
directrius de gestió dels Plans de Camins Rurals.
 S’acorda l’incoació de l’expedient del contracte del bar-

quiosc del poliesportiu municipal per a la seua resolució 
i iniciar una nova licitació.

Sessió del 22-08-2013
 Concessió de llicència urbanística.
 S’acorda designar als representats en les juntes 

d’explotació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
 S’acorda l’aprovació de conveni de col·laboració entre 

la Conselleria de Benestar Social i l’Ajuntament de Faura 
per al desenvolupament del programa “menjar a casa”.
 S’acorda el tancament de la sèquia d’Almorig fins que 

desaparega el risc de pluges, previst en el Pla de Pluges.

Sessió del 30-09-2013
 Concessió de llicències urbanístiques.
 S’acorda l’aprovació de la sol·licitud de pròrroga de lli-

cència urbanística municipal 29/2012.
 S’acorda la aprovació del marc pressupostari dels 

exercicis 2014-2016.
 S’acorda la notificació a la Gerència Regional del Ca-

dastre de València, de les queixes relacionades amb el 
procediment de valoració col·lectiva dut a terme en el 
municipi.

Sessió del 29-10-2013
 Concessió de llicències urbanístiques.
 S’acorda fer un estudi de l’aparcament en diversos ca-

rrers del municipi.
 S’acorda l’aprovació del projecte Majors on-line.
 S’acorda la convocatòria d’una reunió amb els titulars/

propietaris de les activitats dels bars, a fi d’informar-los 
de la normativa prevista en el  projecte d’Ordenança 
reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires, terrasses i tendals.
 Es dóna compte de l’informe de la Policia Local sobre 

vehicles abandonats.
 S’acorda la designació del regidor d’educació, com a 

representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar del 
CEIP Sant Vicent Ferrer de Faura.

Sessió del 25-11-2013
 Concessió de llicències urbanístiques.
 S’acorda l’aprovació de les bases reguladores de les 

ajudes a la contractació de l’Ajuntament de Faura, en el 
marc del Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions 
Públiques Valencianes.
 Es dóna compte de les mesures d’emergència del cen-

tre docent CEIP Sant Vicent Ferrer.

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Tots per unanimitat

L’Ajuntament de Faura ha anat progressi-
vament augmentant la seua presència en les 
xarxes socials, on s’informa de l’actuació dels 
diferents serveis municipals i es poden fer su-
ggeriments, donar incidències i informar-se de 
les últimes notícies i esdeveniments munici-
pals. Ens pots trobar tant en la fanpage Ajun-
tament de Faura com en twitter. No perdes 
l’oportunitat de conèixer tot allò que afecta al 
teu municipi amb la immediatesa que permeten 
les xarxes socials.  

Clara Adsuara, Cinthia Soler i Borja Tur, 
són els tres estudiants d’arquitectura que 
col·laboraran amb els tècnics de l’Ajuntament 
per a redissenyar la nova casa del poble. La ini-
ciativa, que s’emmarca en la línia de participa-
ció i diàleg que desenvolupa el Consistori, va 
contar des del primer moment amb la implica-
ció dels futurs arquitectes que van considerar 
“un luxe” l’oportunitat de treballar en un projec-
te real.  Després d’una primera presa de con-
tacte amb l’alcalde, els estudiants van revisar 
les estades de l’edifici que hauran de redissen-
yar durant aquest any.

ACTUALITAT
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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA PARALITZA LA CES-
SIÓ DE CARRETERES DEL CONSELL DESPRÉS 
D’UN RECURS PRESENTAT PER L’AJUNTAMENT 
DE FAURA. El Tribunal Superior de Justícia de la Co-
munitat Valenciana ha donat la raó a l’Ajuntament de 
Faura i ha suspés cautelarment la cessió obligatòria de 
les carreteres de la Generalitat Valenciana als ajunta-
ments, fins que es pronuncie sobre el recurs presentat 
pel Consistori del nostre municipi, assistit per la Dipu-
tació. 

L’Ajuntament de Faura es va negar a assumir la con-
servació i explotació de la carretera CV-323 que uneix la 
N-340 amb la localitat de Quartell, un accés que ni tan 
sols dóna servei als veïns de Faura.  

La cessió de les carreteres des de l’entrada en vigor 
del nou Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat es 
regula en una disposició transitòria que, des del prin-
cipi, va ser refusada per l’equip de govern de Faura.   
L’Ajuntament es va negar a assumir les competències 
en matèria de conservació i explotació de les vies cedi-
des en el Catàleg. Ara la justícia li dona la raó en un auto 
contra el que no cap recurs. 

EL CONSISTORI ESTÀ REALITZANT UNA EN-
QUESTA PER A VALORAR CANVIS EN LES FES-
TES. El Consistori es troba en aquests moments rea-
litzant una enquesta, amb trucades telefòniques a 300 
veïns del municipi, per a tractar de perfilar el model 
de festes patronals a través d’un qüestionari en el que 
els interlocutors responen a sis preguntes sobre, per 
exemple, el tipus d’actes que prefereixen o com s’han 
de finançar. 

L’objectiu és implicar als veïns en el disseny de les 
Festes d’Agost fomentant la participació ciutadana 
i aclarir una qüestió que des de fa un temps sembla 
objecte de controvèrsia: el sistema de finançament 
d’aqueixos actes. Cal recordar que el model utilitzat en 
aquests moments és el d’aportacions voluntàries (no es 
tracta d’una taxa ni impost), però algunes veus han re-
clamat que s’engegue un sistema com el que funciona 
en altres municipis, on la quota de festes es paga com 
un impost més.

MANDELA EN EL RECORD

“Una nació no s’ha de jutjar per com tracta als seus ciuta-
dans amb millor posició, sinó per com tracta als que tenen 
poc o res”. Nelson  Mandela.

La mort de Nelson Mandela el passat dia 4 de desembre 
ha marcat l’actualitat política arreu del món; ha mort el 
personatge, l’ex¬presoner 46664 acusat de terrorista per 
defensar la igualtat de les persones, però ens quedarà el 
patrimoni del seu pensament integrador per aconseguir una 
societat més justa.

Des del grup socialista volem hui retre-li un senzill homenat-
ge reafirmant el nostre compromís per continuar afavorint, 
en la mesura de les possibilitats que tenim al nostre abast, 
als més desprotegits, a qui menys recursos tenen perquè 
són els que més ho necessiten, principalment, aquells als 
que ha colpejat directament la crisi deixant-los sense fei-
na ni jornal. Ajudar als que menys tenen sempre ha estat 
una màxima del grup socialista des què està al front de 
l’Ajuntament de Faura a través de tres eixos fonamentals, el 
treball, l’educació i els serveis socials. D’ahí tota la bateria 
de decisions i plans que en la mida del nostre limitat pres-
supost tenim en marxa estan sempre en permanent revisió 
per que s’adapten a este món tan canviant i que s’emporten 
la major part de recursos municipals, desplaçant altres co-
ses menys prioritàries. I que no és ni molt ni poc, senzilla-
ment és el que podem. I treballem dia a dia per fer més amb 
menys.

Un compromís també de lluitar contra la confrontació que 
fan les polítiques que  en lloc d’integrar, fan créixer la distàn-
cia entre les persones, creant borses immenses de pobre-
sa, ciutadans que han vist minvar no solament els recursos 
econòmics sinó l’accés a una educació igualitària, una sa-
nitat insolidària i uns serveis socials sense recursos, com al-
tres competències municipals que la pròxima reforma dels 
Ajuntaments que se debat en el Parlament, condemnarà a 
la seua desaparició.

Us convidem a reflexionar una volta més amb Mandela: “El 
meu ideal més volgut és el d’una societat lliure i democràti-
ca en la que puguem tots viure amb harmonia i iguals pos-
sibilitats”. El recordarem amb una moció el pròxim ple.

Fent nostres una vegada més estos compromisos, us desit-
gem un bon any 2014.

Podeu seguir-nos a:

 Socialistes de Faura

@Faurapspvpsoe

GRUPS MUNICIPALS

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

ACTUALITAT
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GRUP MUNICIPAL D’ERPV

PARLEN LES VÍCTIMES DE L’ACCIDENT DE METROVA-
LÈNCIA
El grup municipal d’Esquerra Republicana del País Valencià 
ha cedit el seu espai en aquest BIM a l’Associació de Vícti-
mes de MetroValència 3 de Juliol (AVM3J). Davant la infàmia 
que representa que els màxims responsables polítics hagen 
intentat impedir la investigació del major accident de metro 
de la història de l’Estat espanyol.
El 3 de Juliol de 2006, va tenir lloc a València el major ac-
cident de metro ocorregut a Espanya. Van morir 43 per-
sones i resultaren ferides 47. Mentre totes les cadenes de 
l’Estat retransmetien en directe imatges del succés, Canal 9 
continuava amb la seva programació habitual emetent una 
telenovel·la.Aquesta era la consigna orquestrada als despa-
txos de Presidència: silenciar l’accident de metro.
I així ha estat durant aquests set anys: oblidats i menys-
preats pel Govern Valencià, que ens acusa d’estar polititzats 
i de tenir interessos ocults. Set anys en els quals hem vist 
tancar la comissió parlamentària més curta en la història de 
les Corts Valencianes; hem vist arxivar la instrucció judicial, 
que no va tenir en compte la manca de mesures de segure-
tat; hem estat ignorats pel president de la Generalitat, que 
no es va reunir amb nosaltres, però que diu davant la prem-
sa que ens porta al cor.
Mentrestant, l’Associació de Víctimes deMetroValència 3 de 
Juliol(AVM3J) es reuneix tots els mesos el dia 3 per denun-
ciar que MetroValència podia haver evitat l’accident si ha-
gués fet cas de les denúncies dels sindicats, instal·lant les 
balises que disposen les L3 i 5. I podia haver exigit que els 
responsables de la no-instal·lació assumisquen la seva res-
ponsabilitat en l’accident. Mes a mes, any rere any, acom-
panyats de 100, 200 persones, venim denunciant aquesta 
situació.
Fins a l’emissió del programa Salvados sobre l’accident del 
metro, que va canviar la nostra història i les nostres vides. 
Deixem de ser els oblidats, i el 3 de maig del 2013, per 
primera vegada en set anys, vam rebre el suport d’un gran 
nombre de ciutadans . I es van presentar dues denúncies 
davant la fiscalia, per reobrir la investigació de l’accident i 
sobre les mentides abocades a la Comissió Parlamentària.
Aquestes denúncies es van acompanyar de documents que 
MetroValència havia ocultat a la jutge que havia instruït la 
causa el 2006. Uns documents que demostraven que els 
vagons eren obsolets i no disposaven de peces de recan-
vi, i que el mateix vagó de l’accident ja havia descarrilat 
anteriorment, cosa que MetroValencia havia negat al perit 
judicial. Així mateix, es va presentar un informe encarregat 
per Marisa Gràcia, directora de MetroValència, amb les pre-
guntes que els membres del PP anaven a fer a la comissió 
parlamentària i les respostes que els tècnics i personal de 
MetroValència havien d’aprendre.
Totes aquestes dades que els mitjans de comunicació han 
tret a la llum demostren que la investigació de l’accident no 
va ser completa.I tant la AVM3J com la Fiscalia seguirem 
insistint perquè es reobri la investigació judicial i també la 
comissió parlamentària. Sense vetos ni explicacions prefa-
bricades per responsables polítics, i tenint en compte totes 
les circumstàncies. Perquè volem saber la veritat.
Beatriz Garrote,  Presidenta de l’Associació de Víctimes de 
MetroValència 3 de Juliol.

GRUPS MUNICIPALS

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

Ja ha passat la Fira i els Nadals, unes dades per a estar junt 
a la familia i amb les nostres persones volgudes.

En estos mesos, han ocurrit moltes coses que ens fan 
veure un poc de llum, (hem eixit de la recesió, la prima de 
risc no està pels núvols, una xicoteta milloria de les xifres 
de l’atur,...), les dades comencen a ser un poc més positi-
ves, però tambe sabem que queda molta feïna i el camí és 
llarg; un camí ple de DECISIONS moltes d’elles molt dificil 
de pendre per a tota persona independentment del partit 
polític al que pertanyem, però en tot moment son mesures 
presses des de la RESPONSABILITAT.

En aquests temps tant dificils per a moltes families, tam-
bé són moments per a que els dirigents intentem preser-
var eixa pau social, ja que en els últims mesos hem pogut 
assistir a tota una cadena d’atacs, com per exemple, seus 
de partits polítics, campus universitaris,... Des del Partit Po-
pular condemnem i rebutjem qualsevol tipus de violència 
vinga del lloc que vinga; creïem que les idees deuen de-
fensar-se amb arguments, raons i sobretot educació. Pintar 
les façanes d’una sede a altes hores de la matinada implica 
cobardia i falta de responsabilitat. També demanem co-
herència a tota la classe política per a poder mantenir eixa 
pau social entre la ciutadania. Al plé de Novembre Esquerra 
Republicana va presentar una moció en contra de grups 
radicals d’extrema dreta (que tots els partits varem recolçar 
per unanimitat), i per altra banda ells en ocasions recolçen 
a grups de l’esquerra radical, des del PP no entenem cap  
grup que exalte la violència, siga del tipus que siga.

Hem passat el dia de la Constitució, dia festiu per a tots, un 
dia per a celebrar en estos moments més que mai, ja que la 
nostra Carta Magna és la mostra que en moments difícils el 
que ens “traura del forat” és eixa UNITAT.

Preocupant és el descredit que la gent té cap a la classe 
política (en tantes ocasions justificat). Des del PP de Fau-
ra, volem deixar clar que condemnem qualsevol tipus de 
CORRUPCIÓ vinga del lloc que vinga, i tot aquell que haja 
“possat la mà al calaix” que ho pague i que siga jutjat i con-
demnat. No ens agradaría que ens possaren a tots els po-
lítics “al mateix pot”, ja que dia a dia ens juntem amb tanta 
gent honrada i que estàn en política per intentar fer el millor 
per al seu poble; per sort, eixos polítics sóm gran majoria, 
gent que deixem de dedicar gran part del nostre temps a la 
familia i amics per intentar fer el món un poc millor dins de 
les nostres possibilitats.

Per últim, dessitjar-vos que el 2014 siga el principi d’una 
època de milloria per a tots. 

GRUP MUNICIPAL POPULAR

popularesfaura@hotmail.es 
   pfaura Populares 
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Faura redueix impostos i proposa 
facilitats de pagament per 2014

L’Impost de Béns Immobles o 
Contribució patirà en l’exercici 
2014 modificacions a causa de 

l’engegada de la revisió cadastral 
per part del Ministeri d’Hisenda. Si 
l’Ajuntament no haguera adoptat me-
sures correctores davant l’increment 
del valor dels habitatges, la partida 
pressupostària d’ingressos per con-
cepte d’IBI d’Urbana haguera regis-
trat un notable increment. No obs-
tant açò, ha ocorregut tot el contrari i 
l’Ajuntament recaptarà en 2014 menys 
diners per la Contribució que en 
l’exercici anterior com a conseqüèn-
cia de la decisió de l’equip de govern 
de reduir el coeficient que s’aplica als 
valors cadastrals del 0,72% al 0,68% 
perquè els rebuts que abonen els ciu-
tadans noten els menys possible els 
efectes de la revisió, el que evidència 
que l’Ajuntament no té cap afany re-
captatori. 

D’altra banda, el ple de la Manco-
munitat va aprovar en la sessió de set-
embre una baixada del 16 per cent en 
la taxa de recollida de fem que abonen 
anualment els veïns dels cinc munici-
pis que la conformen. D’aquesta ma-
nera, el rebut passarà dels 62,24 euros 
d’enguany passat als 52 euros que es 
pagaran en 2014. L’adopció d’aquesta 
mesura ha sigut possible gràcies a 
que els comptes de l’ens supramunici-
pal estan sanejades per les polítiques 
d’optimització dels recursos i control 
de la despesa desenvolupades en els 
últims anys. La resta de taxes munici-
pals s’han congelat i no patiran modi-
ficacions. 

A més, per a respondre a les ne-
cessitats actuals, l’Ajuntament està 
oferint als veïns diferents possibilitats 
de fraccionar el pagament d’impostos 
i taxes atenent a les seues circumstàn-
cies personals i/o familiars. Ara el que 
es pretén és elaborar un document on 
es recopilen per escrit totes les moda-
litats d’abonament de rebuts per a po-
sar-ho a la disposició dels ciutadans. 

Malgrat que Faura és -segons dades ofi-
cials- el municipi amb menor pressió fiscal 
de la comarca, tant l’Ajuntament com la 
Mancomunitat han aconseguit ajustar els 
seus comptes per a reduir impostos i taxes 

durant 2014. A més, per part del Consisto-
ri s’elaborarà un document amb diverses 
possibilitats per al fraccionament dels paga-
ments amb l’objectiu de donar resposta a les 
necessitats detectades en els últims temps. 

TARIFA DE L’AIGUA

IBI RECOLLIDA DE FEM
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La corporació municipal va 
acordar per unanimitat elevar a la 
Comissió de Preus de la Gene-
ralitat Valenciana la sol·licitud de 
supressió del pagament mínim 
en el rebut de l’aigua. 

Quan s’accepte la petició de 
l’Ajuntament de Faura es pagarà 
pel consumit, no com fins ara 
que existeix un mínim de 12 eu-
ros que és obligatori abonar en-
cara que el consum siga inferior. 

El mínim ha estat establit 
en els rebuts de l’aigua des de 
fa molts anys però la corpora-

ció municipal considera ara que 
aquesta circumstància ha de 
canviar. 

L’eliminació del mínim dels re-
buts que paguen els veïns afavo-
rirà a 1.400 usuaris d’un total de 
1.880. 

De qualsevol forma, i malgrat 
el vistiplau del plenari en sessió 
celebrada el passat mes de no-
vembre, atès que es tracta d’un 
preu públic, la proposta entrarà 
en vigor a partir d’aquest exercici 
quan l’administració autonòmica 
resolga.



BIM Faura/gener 2014 7

Comunitat educativa i Ajuntament, de la 
mà en la lluita per l’ampliació del col.legi 
EL PLE APROVA INCOAR UN EXPEDIENT PER A CANVIAR A DOTACIONAL EL 
CARRERÓ DE LA PART POSTERIOR DEL CENTRE I CEDIR-HO A CONSELLERIA

Més d’una dècada de lluita sembla 
que comença a donar els seus 
fruits. El passat 20 de novembre, 

tècnics de la Conselleria d’Educació van 
visitar el col·legi de Faura per a conèi-
xer les propostes plantejades des del 
Consistori per a l’eliminació de les aules 
prefabricades (popularment conegudes 
com a barracons). Xicotets passos que 
han sigut possibles per la pressió exer-
cida per pares i mares dels alumnes del 
col·legi i per l’Ajuntament, que no estan 
disposats a baixar la guàrdia en aquest 
assumpte fins que es done una solució. 

Al ple de novembre, la corporació 
municipal va aprovar incoar un expedi-
ent per a convertir en sòl dotacional el 
carreró situat en la part posterior del col-
legi públic. Pas previ per a cedir aquest 
espai a la Conselleria d’Educació amb 
l’objectiu de poder traure avant un pro-
jecte que consisteix en la construcció 
d’un aulari annexe al central, la supres-
sió dels actuals barracons i l’ampliació 
del pati -amb la cessió del carreró- per 
a complir amb els metres quadrats que 
estipula la legislació.

Des de l’equip de govern esperen 
que la solució per al col·legi de Faura no 

es prologue més enllà del pròxim curs 
pel que estan accelerant en la mesura 
del possible tots els tràmits que li com-
peteixen a l’Ajuntament.

El municipi porta molts anys recla-
mant al govern valencià unes instal·la-
cions dignes per als seus estudiants. 
En els últims mesos la lluita s’ha inten-
sificat davant la falta de respostes per 
part de la Generalitat. Pares i mares dels 

alumnes han estat remetent escrits als 
responsables i s’han succeït les con-
centracions i propostes. La tenacitat i 
la lluita sembla que comença a tenir re-
compensa.

Des del Consistori confien que, 
una vegada cedit l’espai necessari per 
a complir amb els ràtios, la Generalitat 
inicie les obres per a l’eliminació dels 
barracons.

Barracons instal·lats en el col·legi públic del municipi. 

MÉS RECURSOS PER AJUDES SOCIALS 
La partida de Serveis Socials es duplica en 2014 i re-

cupera els nivells de l’exercici 2011. Un dels apartats més 
importants d’aquesta partida és el que es destina a Edu-
cació. Les ajudes a l’estudi de l’Ajuntament han benefi-
ciat des de fa anys a nombroses famílies amb dificultats 
per a fer front als costos de la formació dels seus fills, 
unes dificultats que s’han incrementat aquest curs amb 
l’eliminació de les beques de llibres per part de la Gene-
ralitat. Conscients d’aquesta situació, l’equip de govern 
ha incrementat per a enguany els recursos destinats a 
tal fi. Malgrat les dificultats que tenen les administracions 
xicotetes per a assumir competències impròpies, el Con-
sistori continuarà atenent a les famílies més necessita-
des concedint les ajudes no amb un criteri d’universalitat 
-igual per a tots- sinó en funció de les circumstàncies de 
cada nucli familiar amb l’objectiu de repartir els recursos 
entre aquells que més ho precisen, d’acord amb els ba-
rems que apliquen els serveis socials de tota la Manco-
munitat. 

Entre els plans del govern local per als pròxims mesos 
està també arribar als estudiants universitaris afectats per 
la “reforma Wert”. En breu, l’Ajuntament es posarà en con-
tacte amb tots ells per a avaluar el nombre d’afectats i la 
manera d’ajudar-los. També es retocarà el Pla d’Ocupació 
de 2014 amb l’objectiu d’obrir-ho més enllà de les labors 
de manteniment de l’Ajuntament i arribar a més gent. Així 
com millorar certs aspectes que amb l’experiència acu-
mulada de dos anys poden corregir-se. I, finalment, està 
previst que durant el primer trimestre s’òbriga un període 
per a aquells interessats a obtenir els bars municipals i les 
terres municipals en règim de treball cooperatiu o altres 
figures de treball associat que siguen viables. 

També s’està treballant en altres línies d’ajuda que ara 
creiem més necessàries que mai i que estem intentant 
que siguen compatibles amb la nova llei de funcionament 
dels ajuntaments aprovada a la fi d’any pel govern central 
que retira la competència sobre aquestes qüestions als 
consistoris i li l’atribueix a la Generalitat.
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L’ENTREVISTA

«Em sent orgullós del poble, em sent 
orgullós de la seua gent»

L’ALCALDE REFLEXIONA SOBRE QüESTIONS D’ACTUALITAT PASSAT L’EQUADOR 
D’AQUESTA LEGISLATURA I COMPLITS ELS DEU ANyS DE LA SEUA ARRIBADA AL CàRREC

En 2013 es van complir 10 anys 
des que Toni Gaspar guanyara 
per primera vegada les elecci-

ons municipals com a cap de llista del 
PSPV. Durant este periode, la revista 
municipal no ha inclòs mai cap en-
trevista. No obstant això, considerem 
que és un bon moment per conversar 
sobre qüestions d’interès municipal 
i general amb la persona que fa més 
d’una dècada va rebre la confiança 
dels seus veïns. 
- “El polític està al servei del ciu-
tadà, no a l’inrevés”, és una de les 
premisses que repeteix contínu-
ament en les seues intervencions 
públiques. Aquesta manera d’en-
tendre la gestió pública, ha estat 
sempre present en els seus 10 anys 
com a alcalde?
- Sempre. Açò al final has de triar-ho 
tots els dies. A cada moment, en cada 
decisió que prens, en cada pas que 
dónes tens l’oportunitat d’optar entre 
una cosa o una altra. I a voltes triar la 
que considere que és la correcta té els 
seus disgustos. Puc assegurar que no 
és el camí fàcil, però sí considere que 
és el que cal prendre.
- La percepció que els ciutadans 
tenen dels polítics està en els seus 
moments més baixos. Ho nota 
també un alcalde? 
- Sí que es nota. Els ciutadans estan 
indignats, no se senten representats 
pels polítics actuals. Estan farts dels 
casos de corrupció que cada dia obrin 
els informatius, de les retallades de 
drets, de la pèrdua de poder adqui-
sitiu…, i el polític més accessible, al 
que poden parar pel carrer per a ex-
pressar-li el seu descontent, no és el 
diputat o el senador sinó l’alcalde o el 
regidor, encara que sàpien que poc té 
a veure amb tot açò. 
- Eixa depressió col·lectiva de la 
que vostè parla incideix en la con-
vivència diària?
- Incideix molt en la convivència. Quan 
els ànims estan a flor de pell el que en 
un altre moment apenes haguera tin-
gut importància no es tolera, el que 
fa que xicotets incidents del dia a dia, 

provocats per la falta de civisme d’al-
gunes persones amb qüestions molt 
bàsiques adquireixen unes dimensi-
ons majors. Poden semblar ximpleries 
però és cert que, últimament, dedique 
molt temps a intervenir en este tipus 
de problemes de convivència i, sovint, 

isc escaldat. Encara així, és la meua 
obligació fer-ho ja que el contrari seria 
eludir les meues responsabilitats.
- Continuant amb la imatge que els 
ciutadans tenen dels polítics, sens 
dubte la paraula adequada per a 
descriure-la seria desafecció. Qui 
té la culpa d’açò?
- Sempre anem buscant culpes, però 
les culpes no únicament són dels po-
lítics sinó també dels ciutadans que 
toleren amb el seu vot certes actituds. 
Els polítics no ixen per generació es-
pontània. Ara, que alguns dels polítics 
que veiem contínuament en televisió 
són el pitjor del pitjor, sí.
- Què passa pel seu cap quan es-
colta la frase “tots els polítics són 
iguals?
- Eixa frase és molt sofrida però tam-
poc tots els metges són iguals, ni tots 
els mestres són iguals, pel que és molt 
difícil que tots els polítics siguen iguals. 
És una frase que ha calat però pense 

“La pràctica totalitat de 
les decisions que pre-
nem van encaminades a 
aconseguir recursos per 
a poder ajudar a les fa-
mílies del poble. Si hem 
de restar diners a altres 
partides per a ampliar el 
pla d’ocupació, ho fem. 
És la nostra prioritat”
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que es tracta d’una frase fabricada per 
a provocar una desafecció política en-
tre els ciutadans que pot desembocar 
en situacions perilloses. El que es ne-
cessita són majors dosis d’informació, 
vigilància i participació que permeten 
el control dels partits i l’enviament als 
seus dirigents de missatges inequívocs 
del que es vol o del que es rebutja. Si 
els ciutadans passen de política, qui 
exerceix el control sobre els partits i 
sobre els polítics? Pot ser que a algú li 
convinga eixa desafecció però per des-
comptat no és al sistema democràtic.
- Què considera que s’ha de fer per 
a recuperar la confiança?
- Caixa de cristall. La fórmula és senzi-
lla: transparència, honradesa i complir 
els compromisos, o el que és el ma-
teix fer el que es diu. Quant als polí-
tics d’esquerres, a més de tot l’anterior, 
estar sempre al costat dels que menys 
tenen i defensar els seus drets. Si fem 
tot açò i a més som conscients que el 
nostre pas per la política és transitori, 
crec que anirem per bon camí. 
- Centrant-nos en l’àmbit local, ser 
diputat provincial li ha restat dedi-
cació al seu municipi?
- És una obligació més i com tal et res-
ta temps, però també aprens a optimit-
zar. L’Ajuntament ha continuat funcio-
nant com sempre i la meua dedicació 
encara que menor en nombre d’hores 
ha sigut la mateixa quant a esforç i im-
plicació. És més positiu que negatiu 
per al poble i és algo que referencia al 
municipi, atès que els meus anteces-
sors en el càrrec també van ser dipu-
tats provincials.
- La conjuntura econòmica està 
colpejant amb duresa tant a les 
administracions com a les famí-
lies. Està sent la legislatura més 
complicada des que va accedir al 
govern de Faura?
- És una legislatura complicada per 
moltes raons. D’una banda, eres cons-
cient que hi ha molta gent que neces-
sita ajuda i intentes fer tot allò que està 
en la teua mà com els plans d’ocupació 
local o les ajudes. D’altra banda, et tro-
bes amb un govern central que et va 
robant autonomia per a prendre deci-
sions i es dedica a posar-te traves en 
cada pas que dónes. I, per a acabar-ho 
d’arreglar, la Generalitat ens complica 
més les coses al no pagar-nos el que 
ens deu i obligar-nos a concertar un 
crèdit. No és fàcil així fer la nostra feina. 
-Quines han sigut les situaci-
ons més delicades que ha hagut 
d’afrontar?

- El més dur d’aquesta legislatura sens 
dubte ha sigut haver d’intercedir en 
dos casos de desnonaments de veïns 
del meu poble. Famílies que coneixes 
i que, per la duresa d’aquest moment, 
es podien quedar en el carrer. Ha si-
gut duríssim. Al final, hem aconseguit 
que es paralitzaren eixos desnona-
ments. Açò no m’havia passat mai. 
Tampoc m’havia passat haver de de-
dicar temps a assessorar a persones 
que han tingut problemes amb entitats 
financeres. És una altra època, són al-
tres prioritats. 
-Quines mesures s’estan adoptant 
des de l’Ajuntament per a ajudar a 
les famílies del municipi?
- Ajudar a les famílies és la nostra pri-
oritat. La pràctica totalitat de les deci-
sions que prenem van encaminades 
a aconseguir recursos per a poder 
fer-ho. Si hem de restar diners a altres 
partides per a ampliar el pla d’ocupa-
ció, ho fem. Per exemple, amb la deci-
sió que es va adoptar sobre la Pujada 
de festes. Sé que va haver-hi gent que 
no la va entendre, però sí ho va fer una 
immensa majoria, el que agraïsc enor-
mement. Anem a continuar treballant 
en aquesta línia, anem a anar millorant 
els plans d’ocupació. Enguany tracta-
rem d’incloure alguns perfils professi-
onals que no tenien cabuda fins ara. 
Com he dit al principi, és la nostra pri-
oritat.
-Sent a voltes que no fan prou o 
realment una administració local 
no pot arribar més enllà?

- Hem de ser conscients que una ad-
ministració xicoteta no pot solucionar 
les altes xifres de desocupació que, 
tristament, tenim en aquests mo-
ments. Podem alleujar una mica la 
situació, però no donar-li solució. Pot 
ser que algú considere que treballar un 
mes no suposa res, però no podem in-
tentar arribar a tothom i fer-ho per més 
temps, no tenim suficients recursos. El 
que hem intentat és ser el més justs 
possible optimitzant el que tenim i fer-
ho sempre amb transparència. Tots 
patim aquesta situació, els que estan 
parats la pateixen en les seues pròpies 
carns i els que tenen la sort de tenir un 
treball segur que també tenen a una 
persona propera que pateix. Són si-
tuacions molt delicades i per açò, des 
de l’administració, hem d’actuar amb 
sensibilitat. Estem fent un enorme es-
forç. Cada mes entren un mínim de 10 
persones noves a treballar i cada mes 
hem d’organitzar-los, ensenyar-los, 
etc… Tot un repte que canvia mes a 
mes. 
-Educació, sanitat, benestar soci-
al…. quant li costen a l’ajuntament 
les competències que hauria d’as-
sumir la Generalitat Valenciana? 
- Solament amb la competència edu-
cativa que li correspon a la Generalitat i 
que està assumint l’Ajuntament estem 
prop dels 100.000 euros anuals. Però 
no és solament que no ho posa sinó 
que a més ens continua devent diners 
d’altres coses que no paga. És de bo-
jos. La gestió dels governs del PP en 

L’ENTREVISTA

Acte de presa de possessió del càrrec després de les eleccions de 2003.
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-Creu que els ciutadans són 
conscients del que significa la 
llei de reforma de l’administració 
local aprovada pel govern central 
a la que vostè al·ludia anterior-
ment?
-Els veïns dels pobles xicotets, que 
seran els més perjudicats, no saben 
encara el que açò suposa. Si eixa llei 
tira endavant en els termes en què 
està plantejada no podrem fer res del 
que estem fent ara i segurament, en 
el cas de Faura, haurem d’abandonar 

el Pla d’Ocupació perquè no està dins 
de les competències municipals com 
tampoc ho estan els serveis socials. 
És a dir, si eixa llei triomfa l’escenari 
canviarà radicalment. Si ens lleven les 
competències als ajuntaments li les 
van a donar a l’administració que no 
compleix, a la que no paga, a la que 
gestiona malament: la Generalitat. 

Suposa canviar les regles del 
joc en els ajuntaments, no per a 
buscar una millora i fomentar que 
l’administració més propera puga 

atendre millor als seus veïns, sinó per 
a restar-li presència en la vida públi-
ca, per a afavorir a administracions 
superiors. Les competències passa-
ran a la Diputació, a la Generalitat i 
ací estarem veient-les passar, sense 
capacitat de donar solucions. La re-
forma d’esta Llei va a marcar les re-
gles del joc en les pròximes dècades. 
Quan realment ens adonem del que 
suposen les reformes que està fent el 
govern del Partit Popular tal vegada 
ja serà tard.

la Generalitat és caòtica i cal demanar 
responsabilitats per les males gestions 
econòmiques. 
-L’Ajuntament de Faura va haver 
d’acollir-se al Pla de Pagament a 
Proveïdors del govern central. A 
quant ascendia el deute? Com es 
va generar? 
- L’Ajuntament va haver d’acollir-se al 
Pla de Pagament a Proveïdors per-
què el deute del Generalitat en eixe 
moment amb Faura era de prop de 
900.000 euros encara que ens vam 
acollir per 400.000 perquè la resta ho 
havíem pagat amb fons propis.
-Segons l’Institut Nacional de Es-
tadística, Faura és el municipi de la 
comarca amb menor pressió fiscal, 
amb menys impostos per habitant, 
com quadren els comptes?
- És veritat que som el poble amb me-
nor pressió fiscal. Perquè tots ho en-
tenguen, aquest terme s’utilitza per a 
per a poder establir comparatives dels 
impostos que es paguen per habitant. 
Què com ho fem? Sempre hem seguit 
la premissa que si amb aquests recur-
sos tenim prou no demanem més. Si 
durant els anys de bonança haguérem 
eixamplat l’ajuntament més del neces-
sari ara tal vegada ens haguérem vist 
obligats a incrementar la pressió fiscal, 
però no ho vam fer. 
-De quines iniciatives o projectes 
dels desenvolupats en els últims 
deu anys se sent més orgullós?
- Se m’han passat tan ràpid els deu 
anys, em passen tan ràpid els dies 
que a voltes no sóc conscient que ha 
transcorregut tot eixe temps. Encara 
no he arribat a la fase de pensar en 
açò. Em sent orgullós del poble. Em 
sent orgullós de la seua gent, de les 
coses que han sigut capaces d’enge-
gar. La política serveix per a fer la vida 
una mica més fàcil i en aquest poble 

és molt fàcil desenvolupar iniciatives. 
Malgrat les dificultats que he nomenat 
anteriorment, la gent sempre està ahí, 
sempre respon i s’implica. Així que en-
cara no he arribat a la fase de reca-
pitulació. Segur que s’ha fet més del 
que sóc conscient, però quan arribe el 
moment de recapitular ho faré i triaré 
allò del que estic més orgullós. Encara 
que el que es fa no és mèrit del que 
està accidentalment al front, de cap 
alcalde, és mèrit de tots. Hem sigut 
sempre pioners i açò em fa sentir pro-
fundament orgullós.
-Què li queda pendent per a la pre-
sent legislatura?
- Ha passat l’equador d’aquesta le-
gislatura. No queda pràcticament res 
de temps i encara hi ha moltes coses 
per fer, per acabar. El més important 

és tot el que afecta a la creació d’ocu-
pació: és una qüestió de dignitat. Però 
també queden molts dies per seguir 
treballant. Queda molt per fer però ho 
farem.
-És fonamental comptar amb un 
bon equip perquè tot tire enda-
vant, se sent orgullós del seu? 
- L’èxit d’una gestió no és solament d’un 
alcalde, és d’un equip. Tot el que es fa 
és possible gràcies a l’alcalde, als regi-
dors de l’equip de govern, als regidors 
de l’oposició, al persona que treballa en 
l’ajuntament, a la gent que s’incorpora 
cada mes, en esta legislatura i en les 
anteriors… L’èxit dels projectes és la 
suma de tots eixos recursos humans, 
cadascun aporta la seua part. A mi em 
toca posar la veu de tot aqueix projecte, 
però res més que la veu. 

L’ENTREVISTA

Recepció en l’Ajuntament d’un grup d’alumnes del col·legi.
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INVERSIONS 2014

LLa primera fase de la remodelació 
de les dependències municipals i 
de la plaça Mestre Enric Garcés 

serà una de les inversions previstes 
per a aquest exercici. Per al desenvo-
lupament d’aquest projecte es comp-
tarà amb la col·laboració de joves es-
tudiants d’arquitectura del poble que, 
coordinats per l’arquitecte municipal, 
dissenyaran la futura reforma. La in-
versió prevista per a aquesta obra serà 
de 140.000 euros procedents tant de 
les ajudes de la Diputació Provincial de 
València com de fons municipals. 

També durant enguany es durà a 
terme la remodelació dels parcs infan-
tils del municipi amb l’objectiu de mi-
llorar la seguretat i atendre als sugge-
riments plantejats pels usuaris de les 
zones de joc. Com a novetat principal, 
es contempla la tematització d’aquests 
espais per segments d’edat

En el parc de la Canaleta es pro-
cedirà a eliminar o redissenyar tots 
aquells aspectes que puguen suposar 
algun risc per als xiquets o que dificul-
ten l’accessibilitat, amb especial aten-
ció a les escales. També es donarà 
resposta a les peticions dels usuaris 
perquè la zona de jocs estiga oberta 
les 24 hores del dia. En La Rodana, 
l’equip de govern ja ha iniciat l’estudi 
per a procedir a una ampliació del parc 
infantil dotant-lo de jocs per a les di-
ferents edats. Finalment, l’Ajuntament 
inclourà entre les inversions previstes 
per a 2014 la construcció de la nova 
zona de jocs de la Ronda Quémalo. 
Unes actuacions que comptaran amb 
una dotació pressupostària de 40.000 
euros.

Una altra de les obres que es ma-
terialitzarà en els pròxims mesos serà 
l’obertura de la prolongació del carrer 
Blasco Ibáñez a la Canaleta. Un pro-
jecte que està en el paper des de fa 
més de 60 anys i que serà realitat en 
breu. I durant el primer semestre de 
2014 conclouran les obres de l’accés 
per als vianants a la rotonda de la CV-
320. A més, el Consistori destinarà 
40.000 euros al acondicionament de 

carrers del municipi i a altres actua-
cions de menor envergadura. 

En este sentit, durant els Nadals 
s’han fet les obres d’accessibilitat en 
les voreres de l’encreuament dels ca-
rrers Cervantes i Colom, l’accés més 
utilitzat a l’escola.

Com s’assenyala anteriorment, 
la major part d’aquestes actuacions 

es realitzaran amb el Pla d’Ocupació 
amb una dotació en les partides de 
220.000 euros per a Personal. A més, 
si la Generalitat Valenciana salda el 
deute que té amb el Consistori de 
Faura, que va obligar a concertar un 
crèdit, els diners que s’estalviarà en 
interessos aniran directe a nodrir el 
Pla d’Ocupació. 

L’Ajuntament ha planificat per a 
2014 l’execució de diverses obres 
atenent a les necessitats del muni-
cipi i als suggeriments dels veïns. 
La major part d’aquestes actua-
cions es realitzaran amb el Pla 
d’Ocupació amb una dotació en les 
partides de 220.000 euros. 

Parc de la Canaleta, on es faran remodelacions durant aquest any.

Esbós de l’obertura de la prolongació del carrer Blasco Ibáñez a la Canaleta.
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Com cada any, la Fira va donar la 
benvinguda al Nadal. El poble va 
canviar la seua fisonomia habi-

tual per a convertir-se en un aparador 
on més de 200 comerciants van oferir 
els seus productes als milers de visi-
tants que van passejar pel municipi du-
rant tota la jornada. Un dia de festa on 
les olors i els sabors del Nadal van ser-
vir per a anunciar als veïns la proximitat 
d’unes celebracions que, sens dubte, 
tenen uns protagonistes d’excepció, els 
xiquets, destinataris de molts dels actes 
programats. 

Si alguna cosa encarna la màgia del 
Nadal per als més xicotets de la casa 
és la visita dels Reis Mags d’Orient. 
Enguany, per a fer més agradable 
l’espera de l’arribada dels Reis del llarg 
viatge que han de fer per a repartir 
il·lusió i alegria entre tots els xiquets i 
les xiquetes la nit del dia 5 de gener, 
l’Ajuntament va preparar una sèrie 
d’activitats. El tret de sortida va ser la 
cercavila de pastorets i pastoretes, el 
30 de desembre. Els més menuts ves-
tits de pastorets van anar, a ritme de les 
nadales interpretades pels Germans 
Caballer, dolçainers de Sagunt, des de 
les escoles fins a la plaça major, on els 
esperaven els emissaris reals, encarre-
gats d’arreplegar les cartes dirigides 
als Reis Mags. Va ser l’avantsala de 
la Cavalcada de Reis del 5 de gener, 
en la que les majestats d’Oriente van 
recórrer els carrers del municipi abans 
del tradicional repartiment de regals en 
la plaça. 

Moments màgics per a uns xiquets 
que també van poder gaudir aquestes 
vacances dels tallers de cuina o ma-
nualitats del “Nadal a la biblioteca per 
als més menuts”, una iniciativa enca-
minada a permetre la conciliació labo-
ral i familiar, que es desenvolupa cada 
any per aquestes dates. El programa 
nadalenc continuà amb “Un concert 
de pel·lícula”, on la Coral de Benicalf 
interpretà algunes cançons de les 
pel·lícules infantils més conegudes. La 
Coral comptà amb la col·laboració del 
Cor de l’Escola de Música Joan Garcés 
Queralt, i l’actor Enric Esteve va fer de 
mestre de cerimònies.

A més, per a amenitzar uns dies tan 
especials, els músics locals van orga-
nitzar concerts, audicions o passaca-
rrers en els que no van faltar les tradi-
cionals nadales. 

Tot açò succeïa mentre centenars 
de veïns desfilaven pel Llavaner per a 
visitar el betlem o gaudien de la deco-
ració dels aparadors nadalencs dels 
comerços locals que van participar en 
la II edició del Concurs d’Aparadors 
emmarcat dins de la campanya de pro-
moció del comerç local engegada per 
l’Ajuntament. 

Durant el mes de desembre i finals 
de novembre, tampoc han faltat els 

actes organitzats pel Club de Pilota de 
Faura, com el II Campionat Fira Faura 
de Galotxa o la taula redona amb pri-
meres figures d’aquest esport;  les ex-
hibicions taurines organitzades per la 
Comissió del Bou de la Fira; o les apor-
tacions de la Falla Vila de Faura. 

Molts dels actes centrals d’aquest 
nadal han comptat amb la col·laboració 
dels festers i quintos que han desenvo-
lupat un excel·lent treball.

Cercavila de pastorets i pastoretes pels carrers del poble.

Els Reis d’Orient fan entrega d’un regal als xiquets de Faura.

Temps de festes, família i il.lusions
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La Cavalcada de Reis va comptar amb una nombrosa assistència en el seu recorregut des de l’ermita a la plaça Mestre Enric Garcés.

Celebració de Santa Cecília a la Societat Joventut Musical amb 
l’entrada de nous músics.

Xarrada amb primeres figures organitzada pel Club de Pilota de Faura.Un dels carrers que va quedar convertit en un aparador en la Fira.
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Ronda de nadales pels alumnes de l’Escola Joan Garcés Queralt.

Robert i Fernando, els “triomfadors” d’Algemesí, van ser 
obsequiats amb fotos de l’exposició de Belinda Alfonso.

Acte de presentació de la Falla Vila de Faura al pavelló.

L’escola de Nadal ha sigut tot un èxit .

UN PAS IMPORTANT PER AL FUTUR DE LA FONT 
DE QUART. Els sis alcaldes dels pobles que rega la 
Font van presentar a Quartell el primer document on 
es realitza un complet inventari dels béns de la font, 
com funciona, per on discorre, etc… Un primer pas, 
d’enorme rellevància, perquè la Font siga declarada 
Patrimoni no solament natural sinó també econòmic. I 
el més important, la implicació de tots els ajuntaments. 
Cal recordar que la Mancomunitat té delegada la gestió 
de la Junta d’Aigües.

L’ESCOLA DE 
DANSES DE FAU-
RA COMENÇA LA 
TEMPORADA. Com 
és tradicional, el pri-
mer cap de setmana 
després de Reis va 
donar començament 
la nova temporada 
de l’Escola de Dansa 
de Faura. Les clas-
ses se celebraran els 
dissabtes, a partir 
de les 16 hores, en 
l’antic Escorxador 
del municipi. Per 
a més informació, 
podeu seguir-los a 
través en la seua 
pàgina de Facebook 
Escola de Danses 
de Faura.
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III RUTA DE LA TAPA. El bar Sé lo 
que comisteis s’emportà el premi a la 
millor Tapa per la “Coqueta Sé lo que 
comisteis”, mentre que el bar la Roda-
na va aconseguir el premi per tercera 
vegada a la Tapa més original amb el 
“Muffin d’espinacs amb bacó i formatge 
de cabra”. Entre les persones que han 
participat amb les seues votacions s’ha 
fet un sorteig de dos sopars per a dues 
persones als bars guanyadors. Cada 
nova edició ha anat augmentant la par-
ticipació, el que des de l’Ajuntament vo-
lem agrair. 

CONCURS D’APARADORS DE NA-
DAL. L’Ajuntament convocà la segona 
edició del Concurs d’Aparadors Comer-
cials de Nadal, en la que participaren un 
total de 13 comerços. Amb el concurs 
es pretén impulsar l’animació comer-
cial i crear un ambient nadalenc i festiu 
que cree una bona imatge comercial de 
Faura. El primer premi va ser per Floris-
teria Sonya; el segon va ser per Optimil; 
i el tercer, per Pa i Dolços. 

L’èxit de la iniciativa Ma-
jors Online desenvolupa-
da per una desena  de 

joves voluntaris amb el suport 
de l’Ajuntament, ha portat 
als responsables muncipals 
a plantejar-se l’ampliació del 
projecte per a donar cabuda 
a tots els interessats.

Un total de 40 persones 
estan participant en aquest 
projecte de dinamització so-
cial que pretén introduir a les 
persones majors en el món 
de les noves tecnologies, 
concretament internet, per 
conèixer tots els avantatges 
que suposa estar connectat 
en xarxa, el que els ajudarà a 
sentir-se més útils i més ac-
tius. Perquè la iniciativa haja 
estat possible ha sigut de vital 
importància la implicació dels 
joves que han volgut compar-
tir la seua experiència amb 
els majors.

RECORDANT A ESTELLÉS. Alumnes de 
l’ESO van ser els encarregats de realitzar les 
auques que van adornar la biblioteca durant 
les celebracions per commemorar els 20 
anys de la mort del poeta del poble Vicent 
Andrés Estellés que van incloure a més una 
xerrada i un recital.  

JOAN GARCÉS. Coincidint amb el dia de la 
música, el nostre quasi centenari veí i músic 
Joan Garcés, “don Juan”, va rebre la meda-
lla d’or del Consell Valencià de Cultura per 
tota una vida dedicada a aquest art. Des 
d’aquesta publicació municipal volem donar-
li l’enhorabona. 

COMISSIÓ DE FESTES 2014. A mitjan 
octubre es va realitzar l’acte de presentació 
oficial de la Comissió de Festes per a 2014. 
Des de l’Ajuntament animar-los a treballar en 
l’organització dels que, sens dubte, són els 
dies grans del municipi. Recordar, també, 
que tenen el nostre recoltzament. 

ELS MAJORS S’ENGANXEN A LA XARXA 
DE LA MÀ DE JOVES VOLUNTARIS

BREUS
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Este codi QR te porta direc-
tament a l’arxiu dels BIM a la 
pàgina web de l’Ajuntament.  

www.faura.es 

BIM 
Butlletí Municipal de Faura

Direcció: Regidoria BIM
Fotografies: Arxiu Municipal de Faura. B. 
Alfonso Beltrán
Edita: Ajuntament de Faura
Pl. Mestre Enric Garcés, 1. 46512. FAURA

El BIM es distribuix de manera gratuïta a totes 
les cases del poble i a tot qui ho sol·licite. Es 
permet la reprducció total o parcial de textos, 
fotografies o dibuixos, sempre que se’n cite la 
procedència.

L’Ajuntament i l’equip de redacció no es fa res-
ponsables dels articles firmats, ja que la respo-
nabilitat de l’escrit recau sobre qui ho firma.

1. En la fotografia, que correspon als primers anys 
50, apareixen els quintos que havien de realitzar el 
servei militar amb 21 anys d’edat. Abans, existia la 
tradició d’organitzar un comiat una setmana abans 
que el primer reemplaçament de l’any partira al seu 
destí.

2. Imatge de la segona meitat dels anys 50 du-
rant la celebració de les festes. En aquella èpo-
ca l’organització de les festes estava a càrrec de 
l’Ajuntament, però existia la tradició que un dia eren 
les dones i filles dels regidors les que es vestien de 
“festeres”.

3. Alumnes de “La Escuela Nacional de Niñas” del 
curs 1928-1929.

4. Joves del poble durant la “la gran nevada” de 
fa 60 anys.

OFICINES ............ 96 260 00 04. Fax: 96 260 00 19 ...................ajfaura@fauraweb.net

ALCALDIA ...........96 260 00 04 / 96 260 53 81 ........................alcaldia @fauraweb.net

JUTJAT DE PAU .. 96 260 00 04 ............................................... oficines@fauraweb.net                                

POLICIA LOCAL .. 669 491 216 .................................................. policia@fauraweb.net   

OFICINA TÈCNICA D’URBANISME 96 260 53 57.............oficinatecnica@fauraweb.net                

AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 96 260 51 51 ................aedl@fauraweb.net 

AMICS .................96 260 26 33. Fax: 96 260 01 47

• Servei Socials .....................................................................amics@fauraweb.net

• Servei d’atenció a la dependència  .......................... dependencia@fauraweb.net

BIBLIOTECA ..................................................................................biblio@fauraweb.net

MANCOMUNITAT DE LES VALLS  96 260 50 67  ....................... manco@fauraweb.net

FAURA EN EL RECORD
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