
BIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIM
Butlletí d’Informació Municipal de Faura

Època 11  •  Any 21  •  Núm. 10  •  Octubre 2005

Presentació
de la web
de Faura



BIM FAURAFull de l’alcalde

2

Una vegada més volguera
aprofitar els fulls del BIM

per comentar-vos breument al-
gunes coses que crec interes-
sants per a tots.

1. S’ha aprovat el pressupost
municipal per al 2006. S’ha
presentat al poble en audièn-
cia pública també, dins del
compromís de transparència
de l’equip de govern. Les xi-
fres diuen que fem front a
les necessitats que té el po-
ble, sense gravar excessiva-
ment la butxaca de tots, op-
timitzant els recursos. No-
més mencionaré que gas-
tem una quantitat desorbita-
da en neteja municipal. I la
gastem, netegem i al minut
tenim els carrers igual de
bruts. ¿Per què deu ser?
Ens agradaria que ens do-
nara per a més, però els di-
ners donen el que donen, i
així i tot les partides socials,
les que es destinen a tots i
totes (medicaments, llibres,
serveis socials, vacunes, jor-
nals de l’atur, activitats,...)
les hem incrementades un
10%.

2. Continuen enfadant-se aquells
que són multats per la poli-
cia local per no respectar les
normes mínimes de convi-
vència. Us he de dir que ei-
xos comportaments són mi-
noritaris, però, i com sempre
us dic, per respecte a tots
i totes els que conviuen i
aparquen bé, no trauen els
gossos a fer les necessitats
al carrer, tirem el fem d’hora,
etc., etc., mantindrem les
sancions al que no complix,
encara que tots convenim
que no és la solució, però sí
una manera efectiva de fer
reflexionar-hi.

3. Pel que fa al Calvari, us he
de dir que és un assumpte
que passà fa vint anys, que
és una qüestió que l’església
i l’Ajuntament solucionaren
el 1898 mitjançant un acord
reflectit en una escriptura
pública. És a dir, que està re-
solt; que els alcaldes i regi-
dors que estigueren al front
de l’Ajuntament actuaren en
tot moment en defensa dels
interessos del municipi i re-
colzats successivament per
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la majoria democràtica de
Faura; que tots tenim dret a
defendre les nostres posi-
cions sobre les coses, però
que tots estem obligats a ser
respectuosos amb els altres.
Crec que el llibre del Calvari
no és respectuós amb algu-
nes persones que, a més,

eren representants de les
institucions, i això ho sap
l’autor perquè jo li ho he dit
personalment, i no dic res
més perquè crec que és de
mal gust transcriure conver-
sacions personals amb nin-
gú. Que cadascú traga les
seues conclusions.

Que passeu una Bona Fira i un Bon Nadal 2005

Toni Gaspar.
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 26-7-05

S’aprova, per vuit vots a favor (set del PSOE i un del BLOC) i tres abstencions
(del PP), l’expedient de modificació de crèdits 2/05, amb càrrec al romanent de
tresoreria de 2004, per l’import de 140.000,00 8.

S’aprova, per unanimitat, una proposició de l’Alcaldia sobre el conveni entre
la Generalitat i Ecovidrio.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre el Pacte local
per la integració i la convivència.

Es desestima una proposició del PP sobre el Centre de Salut, per set vots en
contra (del PSOE), tres a favor (del PP) i una abstenció (del BLOC).

S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre la situació del
Sàhara Occidental.

Sessió del 27-9-05

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre sol·licitud a la Dipu-
tació d’obres al PPOS i POL de 2006.

S’aprova, per vuit vots a favor (set del PSOE i un del BLOC) i un en contra
(del PP), la modificació de les tarifes de la taxa de l’aigua i dels imposts de circu-
lació, béns immobles urbans, ICO i plusvàlua, per a 2006.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre Aigua per a
tots.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PP sobre la Fira de desembre.

Es desestima, per set vots en contra (del PSOE), un a favor (del BLOC) i una
abstenció (del PP), una proposició del BLOC sobre la instauració d’un servei
d’assessorament jurídic.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre la font d’osmosi
inversa.

Es desestima una proposició del BLOC sobre l’Ordenança municipal de tinen-
ça d’animals, per set vots en contra (del PSOE), un a favor (del BLOC) i una abs-
tenció (del PP).
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Tots per unanimitat)

Sessió del 4-7-05
S’acorda concedir llicències urbanístiques M.C. Gómez, exp. 31/05, a carrer de

l’Almàssera, 20; a S. García, exp. 36/05, al carrer de l’Almàssera, 1; a M.D. Vila,
exp. 72/05, al carrer de M. Benlliure, 25; a J.C. Tapia, exp. 74/05, al carrer de
S. Joan, 25; a J. Nicasio, exp. 75/05, al carrer del M. Serrano, 4; i a M.C. León,
exp. 79/05, al carrer J. Garcés, 17.

Informar favorablement la proposta del Consell Escolar del C.P. Sant Vicent
Ferrer sobre les festes escolars per al curs 2005-06: 24 de febrer i 17 i 20 de març
de 2006.

S’aprova l’esborrany de la programació de Festes i Setmana Cultural de 2005.
Sol·licitar a l’Àrea de Salut 3 informe sobre els paràmetres sociosanitaris del

Centre de Salut de Faura.

Sessió del 13-7-05
S’acorda concedir llicències urbanístiques a P. Vaquero, exp. 48/05, al carrer

Major, 82; a Faybecons Construccions S.L., exp. 80/05, al carrer de Colom, 12; a
J.V. Badenes, exp. 82/05, al carrer de València, 64; a J. Balanzá, exp. 83/05, al
carrer de J. Garcés, 27; a A. Forner, exp. 84/05, al carrer de Colom, 1; i a M.C.
Ros, exp. 86/05, al carrer d’A. Piñó, 25.

Sessió del 18-7-05
S’acorda concedir llicència urbanística a Provías S.L., exp. 73/05, als carrers

de Cervantes/Esports.

Sessió del 26-7-05
S’acorda concedir llicències urbanístiques a F.M. Forner, exp. 71/04, al carrer

de Sta. Bàrbara, 90; a M.A. Sánchez, exp. 55/05, al carrer de Colom, 10; a V. M.
Arduña, exp. 89/05, al carrer de Colom, 40; a M.C. Forner, exp. 90/05, al carrer
del Barranc, 16; a Prom. Inm. ACTITARD S.L., exp. 77/05, al carrer de Colom, 16;
i a J. Vidal, exp. 76/05, als carrers de Sta. Bàrbara, Lepanto i Germanies.

Aprovar la regulació del trànsit de diferents carrers per a després de les festes.
Aprovar els criteris de sol·licitud d’obres extraordinàries a l’INEM per les

gelades.
Celebrar el 25é aniversari de la replantació de la Rodana.
Convidar a fer el servei d’honor de la partida de pilota de les Festes Patronals

a tres pilotaris de les Valls.
Aprovar definitivament el Programa de Festes i de la Setmana Cultural.
Habilitar dues places d’estacionament per al personal de guàrdies del Centre

de Salut.

Sessió del 9-8-05
S’acorda concedir llicència urbanística a F. Pérez i altre, exp. 81/05, al carrer

de Cervantes, 35.
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Sessió del 30-8-05
Felicitar Roberto Ferrer per ser l’únic músic de Faura de la Banda de la

Federació de Societats Musicals de la C.V.
Aprovar diferents aspectes del curs d’EPA i de la Campanya de difusió

d’activitats i llibres de text.
Dirigir un escrit al Centre de Salut sobre la retolació en valencià.
Encetar expedients sancionadors a veïns per molèsties causades per animals

de companyia.

Sessió del 5-9-05
S’acorda concedir llicències urbanístiques a P. Giménez, exp. 93/05, al carrer

Major, 96; a J.M. Casanova, exp. 96/05, al carrer de València, 89; a M. Nieto,
exp. 98/05, al carrer de Colom, 34, i a J. Vilanova, exp. 91/05, a l’av. de la Vall de
Segó, 2.

Sol·licitar a l’arquitecte municipal un estudi dels terrenys per a l’ampliació de
la zona esportiva i d’esplai per a camp de futbol.

Aprovar la convocació de l’audiència pública del pressupost de 2006 i de
l’Assemblea d’Associacions.

Aprovar millores en la gestió de les instal·lacions esportives.
Aprovar l’adopció de mesures durant el període transitori del trasllat de la

biblioteca.

Sessió del 12-9-05
S’acorda concedir llicència urbanística a J.L. Soler, exp. 67/05, al carrer de

B. Ibáñez, 30.
Recordar als propietaris de solars alienats per l’Ajuntament a la UE3 les

condicions del Plec de Condicions.
Acordar que l’alcalde faça el seguiment de l’inici de curs d’un alumne amb

necessitats educatives especials.

Sessió del 19-9-05
S’acorda concedir llicències urbanístiques a I. Rodríguez, exp. 85/05, al carrer

de Pizarro, 3, 1r, 2ª; a L. Aunés, exp. 87/05, al carrer M. Giner, 29; a T. Racionero,
exp. 88/05, al carrer de Pizarro, 28; a A. Ponferrada, exp. 92/05, al carrer
Major, 13; a M.J. Ramón, exp. 95/05, al carrer C. Amorós, 25; a E.M. Gil, exp. 99/05,
al carrer de B. Ibáñez, 13; a A. Martínez, exp. 100/05, al carrer Major, 57; a
P. Petrov, exp. 101/05, al carrer de Pizarro, 2, 3ª; a E. Lopera, exp. 103/05, al
carrer de les Germanies, 36; i a M.A. Soriano, exp. 104/05, a la plaça Major, 3.

Obrir la borsa de treball per a cobrir diferents places de l’EPA.

Sessió del 27-9-05
S’acorda concedir llicències urbanístiques a P. Villusta, exp. 49/05, al carrer

M. Benlliure, 26; a D. Martínez, exp. 105/05, al carrer València, 7; a D. Martínez,
exp. 106/05, al carrer Major, 2; a E. Bermán, exp. 109/05, al carrer de la Volta, 24;
i a N. Benavent, exp. 110/05, al carrer Major, 63.
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RESOLUCIONS D’ALCALDIA
La del 3-7-05, de concessió de llicència de segregació de parcel·la a E. Que-

ralt, al carrer de Rubau, 9.
Les del 6 i 20-7-05, de concessió de sengles passos de vehicles, als carrers

Major, 34, ac. i 9 d’Octubre, 22, respectivament, a nom d’A. Forner i S. Soriano.
La del 4-7-05, d’indemnització a F. Pérez per responsabilitat patrimonial per si-

nistre de vehicle.
La del 14-7-05, de pròrroga de la llicència urbanística 76/91, a nom de G. Tormo.
La del 21-7-05, de delegació de funcions per vacances, del 29-7 al 6-8-05, en

les tinentes d’alcalde i el tinent d’alcalde C. Aleixandre, V. Amer i R.C. Gil.
Les del 20-7, 6 i 7-9-05, de concessió de sengles passos de vehicles, als car-

rers 9 d’Octubre, 19, 22 i 23, Colom, 22, Plus Ultra, 16 i Major, 74, respectivament,
a nom de F. Doménech, S. Soriano, V. López, J. Escribá, J.L. García i V. Haro.

La del 27-8-05, de sobreseïment de l’expedient d’infracció de la Llei de residus
sòlids, a F. Antolí, per haver retirat el vehicle de la via pública.

Les del 9-9-05, de concessió d’exempcions de l’impost sobre vehicles a
B. Martínez i J.V. Giner, d’acord amb l’art. 93-e) del RDL 2/2004, de 5 de març.

La del 15-9-05, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua núm. 92 a 112/05.
La del 20-9-05, de revocació de la designació dels vocals representants de

l’Ajuntament en el COFECAM, de 4 de maig de 2005, i designació d’A. F. Gaspar,
E. Ponz i R.C. Gil, i com a suplents V. Amer i C. Aleixandre.

La del 30-03-05, de concessió de llicència de segregació de parcel·la a
C. Carrascosa, al carrer de Llogarets.

La del 02-04-05, de delegació de funcions en la tinenta alcalde C. Aleixandre,
per absència del municipi dels dies 4 al 6 d’abril d’enguany.

La del 08-04-05, de concessió d’un pas de vehicles al carrer M. Cervantes, 41,
a nom de J.V. Queralt.

La del 20-04-05, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua núm. 77 a 91/05.
La del 12-04-05, de concessió de llicència d’obertura i funcionament de l’activi-

tat de venda de teixits i confecció a S. Vicente, al carrer de J. Garcés, 31.
Les del 31-03, 7, 15 i-04-05, d’imposició de sancions, per infracció de la Llei de se-

guretat vial.
Les del 28-04, 12, 16 i 17-05-05, de concessió de sengles passos de vehicles, a l’at-

zucac de la Bassa, 2-B, carrers de Sagunt, 11, Mestre Giner, 1, i 9 d’Octubre, 16, res-
pectivament, a nom d’A. Queralt, M.A. Carrero, M.A. Escribá i Comunitat de Veïns.

La del 12-05-05 de concessió de llicència d’establiment, obertura i funciona-
ment de l’activitat de venda a la menuda de roba de la llar a C. Acámer, al carrer
de M. Benlliure, 6.

La del 12-05-05, de sobreseïment dels expedients 3, 4 i 5/05, sobre abandona-
ment de vehicle en via pública.

La del 20-05-05, de concessió de llicència de segregació de l’immoble del car-
rer de Sta. Bàrbara, 88 a V. Cebrián.

Les del 2 i 3-06-05, de concessió de sengles llicències de segregació a V.
Cebrián i E. Queralt, als carrers de Sta. Bàrbara, 88 i Rubau, 9, respectivament.

Les del 10, 13 i 21-06-05, de concessió de passos de vehicles a la ronda Diputa-
ció, 7, carrer 9 d’Octubre, 13 i Cervantes, 29, a nom, respectivament, de J.R.
Martínez, F. Badenes i C. Adsuara.

La del 20-06-05, d’execució de l’obra de Millora de les instal·lacions (gimnàs i
biblioteca), per administració, pel preu de 72.341 8.
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GRUP SOCIALISTA DE FAURA ■

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE) PSPVPSPVPSPVPSPVPSPV

Millora de les instal·lacions municipals. Continuant el progra-
ma previst i acordat per tots els grups polítics de l’Ajuntament de re-
formar i millorar les instal·lacions municipals (l’any passat les de la
zona esportiva), està fent-se el condicionament del gimnàs per tal de
traslladar la biblioteca. L’objectiu és aconseguir un espai més gran, a dues plan-
tes, que permeta dotar la biblioteca del poble amb nous serveis que ara no en té,
com és ara, un lloc per a l’estudi i amb connexions informàtiques que cada volta
s’utilitzen més. Al mateix temps, es faran les adaptacions necessàries per a
minusvàlids. El pressupost de les obres d’enguany és de 72.000 8, dels quals el
poble paga 18.000 8 i la resta la Diputació de València mitjançant el Pla Provin-
cial d’Obres i Serveis. Per a l’any que ve, la climatització i el mobiliari.

L’antic escorxador es convertirà en dependència multifuncional després de
rehabilitar-lo aprofitant una subvenció de la Diputació destinada a la recuperació
del patrimoni. El projecte preveu la substitució del sostre d’uralita per un altre
idèntic al del llavaner, el sanejament de les parets interiors, l’habilitació de serveis
i la substitució de les parets, on estaven els corrals dels animals, per una tanca de
forja que farà conjunt amb les portes del llavaner i permetrà la visió de la façana
de llevant, venint des de l’horta, que ara està tapada. Dels 29.788,79 8 pressu-
postats, 9.788,79 8 els aporta l’Ajuntament.

Ordenació del trànsit. S’han instal·lat nous limitadors de velocitat, onze,
distribuïts per alguns dels llocs de trànsit conflictiu amb la finalitat de regular els
excessos de velocitat que veniu a denunciar amb insistència. El cost dels limita-
dors és elevat (prop de 20.000,00 8) però hem cregut convenient ficar els que
menys danys ocasionen als vehicles. Quina llàstima que, una volta més, l’inci-
visme d’uns quants ens resulte car a tots perquè la gran majoria del poble respec-
ta els senyals de circulació.

Altres obres. Està prevista la renovació del clavegueram del carrer de Pizarro
entre Cervantes i Santa Bàrbara. Les obres començaran en breu i procurarem
molestar el menys possible.

Bona Fira i bon Nadal.
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)

GRUP POPULAR DE FAURA ■

De nou està el BIM en la vostra casa. Ja han passat 3 mesos des de l’anterior i
una altra vegada anem a contar-vos alguns detalls d’interés, sempre des del res-
pecte i la nostra perspectiva.

En el mes de setembre, una xiqueta de l’institut va sofrir un atropell a l’entra-
da d’este, conseqüència d’això ruptura de tíbia, peroné i múltiples contusions.
Pensant en la seguretat dels nostres fills, i amb bon criteri, el Bloc va presentar
una proposició, a l’octubre-2004 i aprovada per unanimitat de tots els grups, en
la que es demanava al ple de la Mancomunitat que posara un vigilant de cada
poble, a dies. Ara fa un any d’esta proposició i encara no hi ha resposta. Tots els
ajuntaments tenim la responsabilitat de vetlar per la seguretat dels nostres, no es-
perem que el pròxim accident siga més greu.

Ara passant a les proposicions que hem presentat este trimestre, tenim al Ju-
liol una per a la dotació d’uns terrenys com futura ubicació d’un centre de salut,
que per capacitat i situació, cobrisca les necessitats d’una mancomunitat en con-
tinu creixement. El resultat 3 vots a favor PP, 7 en contra PSPV i 1 abstenció
BLOC.

Una altra en el mateix mes que volia estudiar alternatives a l’entrada / eixida
del poble, ja que en vistes a l’auge del polígon i en hores punta, la circulació de
vehicles es va fent lenta. Esta la retirem a petició del PSPV, ja que apareix una
bona solució en una rectificació del PGOU amb un accés pel nord que donarà ei-
xida a mitjan la carretera (més o menys) entre la rotonda de la gasolinera i la de
Quartell. Es pot vore la situació exacta en el pla en l’ajuntament.

En el mes d’Agost, com és costum no hi ha ple. I ja en el de Setembre, vam
proposar que la Fira, que se celebra des de sempre el primer diumenge de De-
sembre, no arribara més amunt del carrer Germanies, ja que en els últims anys
“les paradetes” s’han estés fins a l’ermita. Açò comportava algun perill, perquè
com a norma deixem lliures als vehicles el carrer Germanies i Esports, travessies
a Benifairó i en el passeig per vore tota la Fira creuem per on hi ha circulació. De
manera que es buscarà noves ubicacions per als firers que els anys anteriors
muntaven fora dels nous limites. La votació, aprovada per unanimitat.

Menció especial a una proposició, en el mateix mes de l’alcaldia, per a actua-
litzar la taxa de l’aigua i els impostos municipals en el 2006. 8 a favor 7 del PSPV
i 1 del BLOC i 1 en contra PP. El votar en contra és simple, mentre l’ajuntament
tinga superàvit no es pot pensar a apujar els impostos.

I com en pròxim BIM eixirà al Gener, només ens queda felicitar-vos el nadal i
l’any 2006.
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Grup Municipal Nacionalista (BNV)

GRUP MUNICIPAL NACIONALISTA DE FAURA ■

NACIONALISME A FAURA. 2 ANYS D’ESFORÇ

Ja fa dos anys des que, per voluntat del poble, es va introduir el nacionalisme de
progrés a l’ajuntament de Faura. I com que estem a meitat de legislatura és bo fer
unes consideracions de com van les coses.

Quan en un poble hi ha una opció durant 20 anys per majoria absoluta és per-
què el poble dóna el seu suport i consentiment a les coses que es fan, això és ben
evident. Però, és un fet universal que qui està tant de temps en el poder té tendència
a creure’s seu el que és de tots. Quan s’encetà aquest període, i en base a les expec-
tatives creades entorn d’una persona i als resultats electorals, créiem que s’inaugu-
rava una nova manera de fer política en el poble (per allò del talant, la joventut...) i
sincerament, créiem que el nacionalisme estaria ben rebut perquè, en definitiva, re-
presenta una opció democràtica avalada per un sector de la població que arreu
del País Valencià creix i va a més. Estàvem ben equivocats! Sembla que l’equip de
govern es pensava que com a grup en l’oposició el Bloc Nacionalista Valencià
seríem una peça més en el seu tauler de joc i que ens mouríem a les seues ordres.
Doncs no senyors!! Si estem a l’oposició és per controlar la labor dels qui gover-
nen, per dur idees als plens i que siguen aprovades o rebutjades allí després
d’un debat.

¿Pot un únic regidor fer que un equip de govern amplament experimentat se
senta incòmode? Tot sembla apuntar que sí. La raó està en el fet que un regidor és
representant a la vista d’un grup de gent que amb uns recursos ben limitats treba-
lla pel bé general del poble de Faura. ¿Per la nostra labor en l’oposició se’ns a acu-
sat d’obstruccionisme? Sí, però això no és res més que la prova que no s’ha digerit
bé que un grup com el Bloc Nacionalista Valencià puga aportar propostes i idees de
caràcter social, reivindicatives, educatives, solidàries, en definitiva per a tots i
totes. ¿Què es pot dir del fet que les teues propostes no puguen ser debatudes
en un ple o que siguen deixades en l’aire perquè s’estan estudiant i que passen
els mesos i no et diguen res del que vares proposar? Vostés diran.

En l’últim ple el Bloc va prendre una decisió ben important per demostrar la
seua voluntat de col·laborar. Va donar el suport a la pujada de determinats impostos
a pesar de ser una mesura impopular, però com que venien avalats pels informes
tècnics, els donàrem el nostre vot de confiança, perquè volem que el poble
funcione per damunt de les picabaralles polítiques. Una vegada més, les nostres
propostes foren rebutjades, alguna d’elles ben important pel seu caràcter social
com l’assessoria jurídica gratuïta per a les persones del poble necessitades. Evident-
ment, qui té el govern té l’obligació de fer coses, però també ha de saber acceptar
que les coses que fan es podrien fer d’una altra manera i millor. Ha de saber encai-
xar les crítiques i no buscar tres peus al gat perquè el temps acaba per donar la
raó als més justos.

Per últim, no volem tancar l’escrit sense donar l’enhorabona als recentment ca-
sats Clàudia i Jordi. Que sigueu ben feliços!!

I a tots vosaltres, poble de Faura, us convidem a parlar amb nosaltres quan ens
vegeu als carrers o al correu electrònic blocfaura@yahoo.es .
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1. Anàlisis de l’aigua de la font
El Real Decret 140/2003 establix els criteris sanitaris que han de complir les

aigües de consum humà i les instal·lacions que permeten el subministrament des
de la captació fins a l’aixeta del consumidor i el control d’aquestes, garantint la
salubritat, qualitat i neteja, amb el fi de protegir la salut de les persones dels efec-
tes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües.

El Programa de Control i Vigilància de les Plantes Desnitrificants preveu que
siga el farmacèutic titular (Honorio Pérez) l’encarregat de fer els anàlisis que mar-
ca la legislació. Els resultats de l’últim anàlisis indiquen que els valors estan dins
dels criteris sanitaris establerts pel Real Decret 140/2003.

2. Cursos EPA
Des de les regidories de Serveis Socials i d’Educació s’anima tant a les perso-

nes grans com a tota aquella persona que estiga interessada a apuntar-se al curs
que oferix l’EPA d’iniciació a la lectura i l’escriptura que és gratuït.

3. Falla Santa Anna
L’Associació Cultural de la

Falla Santa Anna, des de fa uns
anys, dedica la Setmana Cultu-
ral a l’estudi i el coneixement
d’un poble de la nostra comar-
ca. Aquest any és el nostre po-
ble, Faura. Així, els xiquets de la
Falla Santa Anna ens visitaren
el dissabte 29 d’octubre. A més,
l’Ajuntament farà una exposició
al casal de l’Associació, sobre
Faura.

4. Obres
A partir d’ara, els dissabtes no es faran obres, ni al clavegueram ni a la xarxa

d’aigua potable, donat els problemes que hi ocasionen al veïnat.
Recordem que l’Ajuntament sols es farà càrrec de la reparació i subsanació

dels problemes d’humitat a les cases del poble quan aquests siguen causats per
la xarxa general.

5. Festes 2005
Aprofitem aquesta edició del Bim per agrair la col·laboració del veïnat per poder

fer possible les Festes d’Agost d’enguany. Així com fer una menció especial a aque-
lles persones que van fer el pagament pel banc i van facilitar el treball dels festers.
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Com ja sabeu, el pagament de les festes a Faura és voluntari, però és una
gran satisfacció per a tots nosaltres comprovar que més del 90% de la població hi
ha col·laborat. Açò ens fa ser un poble més participatiu, més obert, més proper,
més nostre, en definitiva, més de tots.

INGRESSOS

Quotes 43.126,15
Propaganda llibret 780,00
Venda camisetes i misteres 1.270,00
Rifes i loteries 5.023,00
Subvenció Bancaixa 450,00
Quintos 450,00
Altres 23,91

Any anterior 2,73
Interessos 21,18

Total ingressos 51.123,06

Superávit 162,64

DESPESES

Bous 9.916,00
Assegurança i ambulància 7.692,42
Altres despeses bous 1.940,00
Orquestres 18.550,00
Banda de Música 4.950,00
Pirotècnia 3.000,00
Despeses festa dia 15 460
Premis 1.185,00
Berenar 3.a edat 350,00
Altres activitats 1.287,00
Llibret de festes 810,00
Camisetes i misteres 505,00
Altres 315,00

Total despeses 50.960,42

6. Festes 2006
S’ha ratificat per l’Assemblea d’Associacions l’acord sobre festes per al 2006,

que el passat Ple de juny fou aprovat per unanimitat per tots els partits polítics. El
acord proposa els punts següents:

1. La integració d’actes de la Setmana Cultural i dels diferents col·lectius dins
de la setmana de Festes d’Agost.

2. Traslladar a la Comissió de Bous els suggeriments sobre els assumptes
taurins.

3. Instar les futures comissions a organitzar els actes amb la major diversitat
possible i fer actes per als menuts.

4. Voluntarietat del pagament de festes i del sistema actual de pagament per
casa.

5. L’organització continua a càrrec de la quinta corresponent, i només, en cas
que no hi haguera possibilitat de fer-se així, l’Ajuntament nomenaria una
comissió de festes.
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DIA ACTIVITAT LLOC HORA

09-11-2005 Xarrada: Saló d’actes 17.00 h

“Càncer ginecològic i de mama”

25-11-2005 Inauguració exposició sobre Faura Casal Falla

Santa Anna, Sagunt

29-11-2005 Ple Saló de plens 20.30 h

03-12-2005 Inauguració de l’exposició Llavaner

“Betlem al llavaner”

04-12-2005 Fira Carrers de Faura

11-12-2005 Mitja marató Vall de Segó Faura 10.00 h

22-12-2005 Nadal escola: Pallassos Peripallassos Escoles 15.00 h

27-12-2005 Ple Saló de plens 20.30 h

7. Audiència pública
El pressupost municipal per al 2006 es va presentar en audiència pública, a

tot veïnat, el passat 20 d’octubre.
Des què s’aprova la Carta de Participació, el 21 de maig de 2004, la corpora-

ció municipal ha fet de la participació ciutadana un pilar fonamental del funciona-
ment de l’Ajuntament, a més aquesta transparència en les decisions reforça la
idea de participació ciutadana i de credibilitat.

8. Felicitació
Aprofitem l’ocasió per a donar l’enhorabona a Fernando Beltrán i Roberto

Chuliá per la magnífica exhibició que van fer en Festes, i animar-los perquè
continuen.

9. Activitats previstes
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- Roberto Ferrer Llueca
La nostra enhorabona a Roberto Ferrer Llueca per ser l’únic músic de Faura

que ha entrat en la Banda de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana.

- Àlvaro Navarro
La nostra felicitació Àlvaro Navarro per haver rebut la medalla de la Generali-

tat Valenciana al mèrit esportiu.

- David Forner García
La nostra enhorabona a David Forner García per la seua magnífica classifica-

ció en el Campionat Europeu de Superstock 600 celebrat a Assen, Holanda, on
queda en tercer lloc.

LES XIFRES

ATUR 2005

EUROS DEDICATS A JORNALS
(Inclou Seguretat Social Agrària)
Increment respecte 2004 del 40% ................ 280.000,00

TOTAL PERSONES BENEFICIADES.......... 180

JORNAL DONATS ........................................ 5.530

MARJALS I HIVERNACLES 2005

KGR TOMATES ............................................. 125.429

KGR MELÓ ..................................................... 21.921

KGR MELÓ D’ALGER ................................... 22.301

KGR MELÓ GÀLIA......................................... 19.993

INGRESSOS VENDA PRODUCTES ............ 35.165,63

Treball i Marjal d’Estiu 2005
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UN PROJECTE D’EDUCACIÓ VIAL en el I.E.S. LA VALL DE SEGÓ

AMB BICI O AMB MOTO ... PERÒ AMB EL CASC

Des del I.E.S. de la Mancomunitat hem
llançat un projecte d’Educació Vial, que té re-
lació amb el problema del trànsit. En efecte,
el fenomen del trànsit és un fet social que
amb el pas del temps ha anat delimitant i res-
tringint cada vegada més les parcel·les de lli-
bertat de què gaudien els vianants, així entre
vianants i conductors s’ha establit una dis-
puta pels espais disponibles en la ciutat. No
obstant, ambdós col·lectius (que tenen mem-
bres comuns, perquè tot conductor és al seu
torn vianant, encara que ho siga ocasional-
ment) han de contribuir a crear el marc de
convivència adequat, potenciant els aspectes
educatius que aporta l’Educació Vial, for-
mant les persones com a usuàries de la via
pública (vianants, conductors o viatgers), do-
nant-los a conéixer els seus drets i deures.

En el nostre Institut tots som conscients del problema generat pel desplaça-
ment de l’alumnat des dels seus nuclis de població, sobretot quan ho fan en ciclo-
motor sense utilitzar el casc i inclús a vegades sense respectar les normes de cir-
culació establides (excessos de velocitat, sorolls excessius, escàs respecte a les
senyalitzacions, etc.). La qual cosa genera freqüents accidents a què a poc a poc
ens hem anat habituant. Només quan es produïx un amb resultat de lesions greus
no ens sensibilitzem amb el problema.

Tractant d’atallar el problema dels accidents, hem impulsat aquest projecte,
que pot contribuir (segurament no tant com desitjaríem) que el nostre alumnat
tinga l’ocasió de reflexionar sobre ells, desenvolupant hàbits i actituds personals
que afavorisquen la presa de consciència de la seua responsabilitat i puguen con-
tribuir d’una forma activa a evitar els mateixos o almenys minimitzar-los.

És evident que per ser un problema cívic el que es planteja, la responsabilitat
en la formació no ha de recaure exclusivament en l’ESCOLA, sinó que també la
ciutat amb el seu òrgan gestor, l’AJUNTAMENT, i la pròpia SOCIETAT, s’han
de constituir en agents educatius.
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· Des de l’Escola amb la realització de distintes activitats, com la repara-
ció de bicicletes, la rehabilitació d’aparcaments per a bicis, l’eixida amb
bicicleta o motocicleta a la marjal etc.

• Des dels Ajuntaments amb actuacions que transmeten als seus ciuta-
dans el compromís d’aquestes institucions per a atallar el problema,
com poden ser la realització de Camins Escolars Segurs pels que el
nostre alumnat puga desplaçar-se caminant o amb bicicleta fins a l’Ins-
titut. També amb accions concretes com el suport a les eixides amb el
guàrdia municipal, la tasca del qual no ha de percebre’s exclusivament
des de l’àmbit sancionador, sinó també des del punt de vista educatiu
com a agent transmissor d’uns coneixements que poden salvar les
seues vides.

• La contribució dels Pares i Mares consisteix sobretot en l’àrdua tasca
de recordar-los diàriament, que complir amb les normes bàsiques de
circulació i portar el casc, pot evitar en cas de produir-se l’accident con-
seqüències molt doloroses.

Amb les activitats realitzades al llarg del curs i les xarrades formatives que es
van impartir els dies 27 i 29 de setembre, tant als alumnes com als pares i mares,
hem intentat donar una crida d’atenció en aquest inici de curs, amb un clar objec-
tiu: Contribuir a salvar la vida de què més volem.

Paco Pinilla, professor de tecnologia i coordinador del projecte.
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ESTE CALVARI ÉS UN CACHONDEO

Aprofitant l’oportunitat que es dóna en el BIM per a fer col·laboracions, voldria
dir que la publicació en l’anterior BIM de Juliol del tema tan delicat del Calvari
(que està en boca de tots), no és la millor forma de donar pau i assossec a la co-
munitat, i més encara, quan es un tema que, segons diu la premsa, està en el
jutjat.

Sempre se’ns ha argumentat que la responsabilitat en la publicació del BIM és
de l’alcalde (jo pensava que, com en qualsevol publicació, correspon a qui firma,
però es veu que no); és a dir, que si assumeix la responsabilitat d’una publicació,
no s’entén com es dóna via lliure a una posició en contra d’una altra, recolzant
des de la primera institució del poble l’enfrontament de la ciutadania.

Si és un conflicte que està en el jutjat, és un tema que pertany a l’àmbit jurí-
dic, per tant s’ha de circumscriure a este àmbit i no traure’l fent una lectura inte-
ressada. Tan inapropiat és utilitzar el púlpit per a furgar en els temes polítics i so-
cials (divorci, píndola, matrimonis entre persones del mateix sexe, etc.), com uti-
litzar els elements del municipi per a fer el contrari.

A Espanya hi ha una divisió entre Església i Estat, si més no sobre el paper,
que hauria de ser cuidadosament respectada pels uns i pels altres, però contínua-
ment es travessa eixa línia, i si este és el cas, s’entra en un conflicte d’interessos
que en res beneficia la democràcia, i és eixa divisió de poders la que fa possible
l’avanç de la societat; si este litigi està en el jutjat, és el jutge o la jutgessa qui ha
de determinar la responsabilitat en els actes de les persones, i no utilitzar els ins-
truments de tots per a afavorir una de les parts.

La primera autoritat del poble ha d’estar per damunt dels conflictes entre les
persones, encara que toquen de prop, i utilitzar eixa mateixa autoritat per a calmar
els ànims del poble sense participar en una espècie de venjança aprofitant que
“ara manem nosaltres”. S’entén la solidaritat política amb un dels seus, però utilit-
zar el BIM per prendre posició a favor d’una de les parts, indica irresponsabilitat en
l’exercici del càrrec i miopia en la conseqüència dels actes, ja que està aconse-
guint l’efecte contrari al desitjat utilitzant esta maniobra de totes poc ètiques.

Vull manifestar el meu respecte a la persona que firmava l’escrit sobre el Cal-
vari en l’anterior BIM, ja que ha fet el que havia de fer, posant de manifest el que
va creure convenient on va creure convenient, si li ho permeteren i respectant els
seus avantpassats, ja que qui no els respecte no es respecta a ell mateix.
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No estic en contra del que es va exposar en l’anterior col·laboració, només
expose que és una burda manipulació que, amb els mitjans de tots, s’utilitze una
opinió respectable per prendre posició a favor d’una de les parts emprant-se en
un càrrec públic, creient que no passa res.

Esta frivolitat que es manté des de l’Ajuntament amb el tema del Calvari, ens
fa pensar que s’ha passat d’un tema delicat a un “cachondeo”.

Un poc de respecte per favor amb les persones i les institucions; en la vida no
tot és política, també hi ha més coses: com el respecte i la voluntat que els ciuta-
dans dirimisquen les seues diferències en els àmbits que creguen oportuns i no
s’alimente el rencor dels uns contra els altres des d’eixa postura tan còmoda de
tirar la pedra i amagar la mà.

¿Quina es la seua opinió estimat lector?

Diego Sanchis Graullera, veí de Faura.

diegosanchis@telefonica.net
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• Ajuntament de Faura: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. dissabtes de 9 a 13 h.
email: ajfaura@ajuntamentfaura.e.telefonica.net

• Visites a l’alcalde: matí: de dilluns a divendres de 9 a 14 h., depenent de l’agenda.
vesprada: dilluns i dijous de 18 a 20 h.
email: alcaldia@ajuntamentfaura.e.telefonica.net

• Treballadora social: dimarts de 9 a 14 h., telèfon 96 260 26 33

• Cementeri: de 10 a 20 h.

• Llavaner: de 10 a 20 h.

• Oficina Tècnica d’Urbanisme (horari al públic):
• Arquitecte: els dijous de 18 a 20 h. (caldrà concertar cita)
• Aparellador: els dimecres de 9 a 13 h.

• Biblioteca: de dilluns a divendres de 17.30 a 19.30 h. juliol i agost de 19 a 20.30 h.

• Saló d’actes: Ús, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament almenys amb 3 dies d’antelació.

• Zona d’acampada: Ús, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament. Caps de Setmana i festius
oberta a partir de les 9.30 h. fins a les 21 h.

• Font d’aigua: De 9.15 a 19.30 h.

TELÈFONS D’INTERÉS

HORARIS MUNICIPALS

AJUNTAMENT (Fax: 96 260 00 19) ....................................................... 962600004

EMERGÈNCIES DE TOT TIPUS .............................................................. 112

GUÀRDIA CIVIL (Horari: De 9 a 14 i de 16 a 19) ..................................... 962636462

POLICIA LOCAL……………………………………669491216 - 669491217 - 669491218

CENTRE DE SALUT DE FAURA ............................................................. 962600467

FARMÀCIA DE FAURA ............................................................................ 962600055

HOSPITAL DE SAGUNT .......................................................................... 962659400

HOSPITAL CITA PRÈVIA .......................................................................... 962678198

CREU ROJA .............................................................................................. 962672127

HOSPITAL CLÍNIC .................................................................................... 963862600

CENTRE COMARCAL DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR .......................... 962677812

TAXI DE FAURA ....................................................................................... 686962530

IBERDROLA .............................................................................................. 901202020

NOTARIA ................................................................................................... 962605062



Almorig, aigües fora

Limitador Canaleta

Obres a l’escorxador


