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El final d’aquest estiu ha estat
marcat per les pluges torren-

cials de principis de setembre. Ens
desbordaren totes les previsions i
ens feren passar unes hores difí-
cils a tots. Des del primer moment
l’Ajuntament estigué al costat dels
veïns més afectats i intentant pro-
tegir al màxim els béns munici-
pals; els regidors i tots els treballa-
dors municipals s’esforçaren a tor-
nar les coses a la normalitat el més
prompte possible. A la vesprada
del 7 de setembre ja s’havia convo-
cat un Consell Agrari Extraordina-
ri, i s’havien tramés a la Delegació
del Govern i a la Generalitat les pri-
meres avaluacions dels danys en
el nostre terme, que s’han centrat,
sobretot, en les infraestructures
agràries i el pou de l’aigua potable.
Estem a l’espera de la resposta
dels organismes pertinents i l’apa-
rellador municipal ja treballa en
projectes que solucionen els dete-
riorats i insuficients col·lectors dels
carrers de Cavallers, Almorig, Qué-
malo i del carrer Pizarro.

Tinguérem el suport dels pobles
de la rodalia i de molta gent que
s’interessava per l’ocorregut. La
meua gratitud a tots. Només vull
destacar una cosa: cap regidor de
l’oposició cridà per interessar-s’hi
o oferir-hi ajuda; estan tant pen-
dents d’oposar-se a tot el que fa el
govern municipal —i alguns a

defensar únicament els seus inte-
ressos més personals— que s’obli-
den que l’oposició també té les
seues responsabilitats. Allà ells.

En aquest últim trimestre han fi-
nalitzat les obres de la primera fase
de la millora de les instal·lacions
municipals amb la remodelació
dels vestidors del poliesportiu i es-
tan en marxa les obres del Pla
d’accessibilitat que millorarà per a
tots i sobretot per a les persones
de mobilitat reduïda els accessos a
les instal·lacions esportives. Per a
l’any que ve i dins del programa de
millora de les instal·lacions munici-
pals començarem les obres de con-
versió de l’actual gimnàs en una
moderna biblioteca i una sala d’es-
tudi, que ens permetrà un millor
horari i que posteriorment perme-
trà ampliar el llar dels jubilats.

Per altra banda no m’agradaria
passar per alt l’actualització d’algu-
nes taxes i impostos que tingué
lloc a la sessió de setembre, ja que
és una qüestió que se dona molt
fàcilment a la demagògia. S’han
actualitzat algunes taxes, entre
elles les del mercat i ocupació de
cadires i taules. I dic actualitzat
perquè s’ha posat el preu que des
de la introducció de l’euro se co-
brava, ja fa tres anys, i que encara
no s’havien modificat ni adaptat en
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els papers. Quan a les taxes de les
instal·lacions esportives s’han ade-
quat els preus a la realitat. La tarifa
és senzilla: 1 euro/persona/activitat/
dia. I per a qui ho utilitza molt 36
euros/anuals i té accés a totes les
activitats, tots els dies de l’any (in-
cloent-hi la temporada de piscines).
Creiem que hem de fomentar l’es-
port entre el veïnat, però també hem
de fomentar la participació solidària
de tots en el cost i manteniment.

L’IBI, la famosa “contribució”
que representa el 60% dels impos-
tos de l’Ajuntament no s’ha pujat i
és amb el 0,61 de tarifa, una de les
més baixes de la província.

Que tinguem llibres de text gra-
tuïts, medicaments gratuïts, ins-
tal·lacions millors, requereix més
recursos, però també una millor i
escrupolosa gestió dels diners pú-
blics. A la vista de les dades ante-
riors es veu que l’actual Ajunta-
ment aposta sobretot per optimit-
zar la gestió dels diners, però sen-
se renunciar a actualitzar els im-
postos i les taxes sempre que siga
necessari per a millorar la qualitat
de vida de tot el veïnat. No tindre
clar aquest principi només porta al
deteriorament dels serveis que són
per a tots i que paguem tots.

El pròxim any, i pareix que ara
pot ser ja una realitat, vindrà l’ai-
gua de la planta potabilitzadora de
Sagunt. Això significarà que a l’ai-
xeta de cada casa ens arribarà ai-
gua de qualitat per a beure i per a
totes les altres necessitats. Signifi-
carà que deixarem d’utilitzar la
font d’osmosi. Però també signifi-
carà un augment del seu cost. Ac-
tualment paguem 6 cèntims d’euro
per m3 d’aigua, —una tarifa total-
ment fora de la realitat—. El con-
sorci que explotarà l’aigua —que
no és l’Ajuntament— ens cobrarà
al voltant de 30 cèntims d’euro per
m3. Això significa que l’aigua puja-
rà. I tinc l’obligació de dir-ho des
d’ací. Tindrem molt millor qualitat
d’aigua però serà més cara. Raó
de més perquè comencem a opti-
mitzar-ne i racionalitzar-ne encara
més l’ús.

De totes les altres qüestions
que han sigut notícia el darrer tri-
mestre i ho seran el pròxim, teniu
informació al present BIM.

Sempre a la vostra disposició.

Toni Gaspar
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 26-7-04
Pren possessió el regidor del BLOC F.X. Badía López, per renúncia de D.V.

Sanchis Graullera.
S’aprova, per unanimitat, l’expedient 1/04, de modificació de crèdits al pres-

supost ordinari de 2004, a càrrec dels romanents de tresoreria, per l’import de
91.401,84 8.

S’aprova, per unanimitat, la ratificació de la Carta de Participació Ciutadana.
S’aprova, per unanimitat, la determinació de les festes locals laborals per a

2005: 4 d’abril, S. Vicent Ferrer, i 22 d’agost, Pujada Sta. Bàrbara.
Es desestima, per set vots en contra (sis del PSOE i un del BLOC), una propo-

sició del PP sobre la plaça de l’Església.
Es desestima, per set vots en contra (sis del PSOE i un del BLOC), una propo-

sició del PP sobre la LOCE.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre publicació de les ta-

rifes a les instal·lacions esportives.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre l’oficialitat del valen-

cià en la Copa Amèrica de Vela.
Queda sobre la mesa una proposició del BLOC sobre el Reglament d’usos

lingüístics.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSOE sobre el patrimoni hídric

de la Font de Quart.

Sessió del 27-9-04
S’aprova, per set vots a favor (del PSOE) i tres en contra (dos del PP i un del

BLOC), la modificació de les ordenances fiscals següents: impost sobre l’incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, impost sobre construccions
(ICO), impost sobre vehicles, taxa per l’ocupació del domini públic local amb tau-
les, cadires i elements anàlegs amb finalitat lucrativa, taxa per l’ocupació del do-
mini públic local amb parades, barraques, espectacles i similars, taxa per la pres-
tació del servei de cementeri, i taxa per la prestació del servei de piscines i ins-
tal·lacions esportives.

S’aprova, per unanimitat, el Plec regulador de la venda per subhasta de dos
solars de propietat municipal.

S’aprova, per unanimitat, la modificació del règim de sessions ordinàries del
Ple (passa a l’últim dimarts de mes).

S’aprova, per unanimitat, la sol·licitud de l’obra de Millora de les instal·lacions
municipals II, per al PPOS 2005.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSOE, demanant a la Generalitat
Valenciana que assumisca la gratuïtat dels llibres de text dels cicles obligatoris al
Col·legi Públic de Faura.

Es desestima, per set vots en contra (del PSOE) i tres a favor (dos del PP i un
del BLOC), una proposició del PP sobre mesures amb motiu de les passades plu-
ges, on s’inclou la declaració de zona catastròfica.
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Es desestima, per set vots en contra (del PSOE) i tres a favor (dos del PP i un
del BLOC), una proposició del BLOC sobre sol·licitud de declaració de Faura com
a zona catastròfica per les passades pluges.

Es desestima una proposició del BLOC sobre crida pública en casos com el
de les passades pluges o similars, per set vots en contra (del PSOE), un a favor
(del BLOC) i dues abstencions (del PP).

S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre un millor aprofita-
ment dels llibres de text.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC perquè es trasllade a la
Mancomunitat de les Valls la petició de sol·licitud d’un vehicle de suport vital bà-
sic per al Centre de Salut de Faura.

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Tots per unanimitat)

Sessió del 26-07-04
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a M.B. Navarro, exp. 58/04, al

carrer de S. Joan, 5; a T. Ros, exp. 59/04, al carrer B. Ibáñez, 8; a P. Montañana,
exp. 60/04, al carrer M. Benlliure, 17; a M.T. Gil, exp. 64/04, al carrer de J.
Garcés, 13, 4ª; a E. Llusar, exp. 65/04, al carrer J. Garcés, 7, 6ª; a R. Antón, exp.
67/04, al carrer J. Garcés, 7, 13ª; a A. Martí, exp. 68/04, al carrer de València, 26;
i a J. Garcés, llicència de segregació de parcel·la al carrer de la Muralla.

Sessió del 10-8-04
Aprovació del Pla d’actuacions d’emergències per la disparada de focs

artificials.
Aprovació del dispositiu especial de la Setmana de Festes.

Sessió del 20-09-04
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a J. Pedrós, exp. 51/04, al carrer

de la Mar, 38; a A. León, exp. 70/04, al carrer S. Joan, 13; a V. San Clemente,
exp. 72/04, al carrer d’A. Piñó, 27; a M. Miguel, exp. 73/04, al carrer València, 3;
a R. Romeu, exp. 75/04, al carrer de la Muralla, parcel·la, 35; a C. Escobar, exp.
77/04, a la pl. Dr. Fleming, 9; a J. Faubell, exp. 78/04, al carrer d’A. Piñó, 13; a
J.V. Albiach, exp. 80/04, al carrer d’A. Piñó, 16; a V. Albiol, exp. 86/04, al carrer
de S. Joan, 21; i a S. Cristóbal, exp. 83/04, al carrer de la Muralla, s/n.

S’aprova la baremació de l’EPA, a proposta de la regidora d’Educació
S. Broch.

Sessió del 27-09-04
S’acorda concedir la llicència urbanística a F.J. Escobar, exp. 66/04, a la

plaça d’Almorig, 6.
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RESOLUCIONS D’ALCALDIA

La del 07-07-04, d’adjudicació de l’obra d’Adequació d’accessos al poliesportiu.

La del 07-07-04, d’execució pel sistema d’administració de l’obra de Millora
d’instal·lacions esportives (PPOS 2004/229), (art. 153-b del TRCAP).

La del 13-07-04, d’autorització de la prolongació del servei actiu del secretari
de la Corporació Salvador Pardo Herrero.

Les del 18-07, 13 i 31-08-04, de concessió de sengles passos de vehicles al
carrer M. Cervantes, 29, Sant Joan, 31, Santa Bàrbara, acc., cantonada
M. Serrano i Germanies, 21, respectivament.

Les del 18-07, 30 i 31-08-04, de concessió de bonificacions de l’IBI (art. 73.2 de
Text refòs de la LRHL) a tres immobles d’atzucac de la Bassa, 2B-2-7ª, 2A-2-5ª i
2B-2-5ª.

Les del 30-8 i 16-09-04, de concessió d’exempció de l’impost sobre
vehicles, per minusvalidesa a dos veïns.

La del 13-08-04, de concessió de targeta d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda a E. R.

La del 30-08-04, de concessió de llicència de segregació de parcel·la a Juan
Garcés, al carrer de la Muralla, 23.

La del 06-09-04, de delegació en V. Amer per a la celebració de matrimoni el
dia 17-09-04.

La del 13-09-04, d’aprovació de la liquidació de plusvàlua 12/04.

La del 15-09-04, de delegació de funcions per vacances en C. Aleixandre,
R. Gil i V. Amer, del 16 al 27-09-04.

La del 15-09-04, sobre l’exposició pública del nou PGOU i estudi d’impacte
ambiental.

La del 16-09-04, d’aprovació del Plec de condicions administratives de la
contractació per expedient ordinari i procediment negociat sense publicitat del
servei de neteja viària per a 2005.
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GRUP SOCIALISTA DE FAURA ■

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE) PSPVPSPVPSPVPSPVPSPV
¿ ZONA CATASTRÒFICA O AJUDES RÀPIDES ?

¿Per què el grup socialista ha votat en contra de les mocions del
PP i del Bloc demanant la zona catastròfica per a Faura com a
conseqüència de les pluges passades?

1.- Entenem que zona catastròfica ha de declarar-se en aquells
casos que realment ocorrisca una catàstrofe de gran transcendència, cosa que
afortunadament no ha ocorregut en esta ocasió. El fet que els mitjans de
comunicació donaren àmplia cobertura del succeït estigué determinat
fonamentalment per la gran quantitat de pluja caiguda (190 l/m2) en poc més de
mitja hora i per la inundació de la zona del Ventorrillo (termes de Quartell i
Sagunt) i l’evacuació del centre educatiu d’anglés a l’estació (terme de Sagunt).

2.- Les mocions presentades pels grups de l’oposició eren de data 20 de
setembre, justet dos dies després que el Govern de la nació haguera publicat al
BOE un decret amb disposicions d’urgència per tal de pal·liar els danys a les
infraestructures i serveis públics i també a les propietats particulars. La qual cosa
vol dir que els grups de la oposició o no se n’assabentaren o no llegiren el decret.

3.- El grup socialista entén que el decret del Govern de la nació, que s’aplicarà
amb caràcter d’urgència, és la millor manera de corregir els desperfectes
ocasionats per l’oratge la primera quinzena de setembre, i això tant en béns
públics com de particulars, d’acord amb el que demanàrem el 9, 10 i 13 de
setembre, és a dir, immediatament.

4.- A l’hora d’escriure aquest article, ni el Govern de la Generalitat Valenciana
ni la Diputació Provincial, governades pel Partit Popular, han sigut capaços
d’articular ninguna ajuda per als afectats.

Quínes són les nostres propostes:
-Les aigües pluvials de la població han de tindre una eixida a barrancs i no a

clavegueres. Desviar les aigües de pluja del carrer de Cervantes al barranc de
l’Almàssera per la ronda Quémalo és fonamental per tal d’evitar inundacions a la
zona d’Almorig; l’Ajuntament ha demanat enguany l’ajuda de la Generalitat per
fer la primera fase d’eixe projecte des de l’encreuament dels carrers Cervantes
amb València fins a Quémalo.

-La canalització del barranc de Faura i de la Canaleta han de millorar-se. El
nou Pla General d’Ordenació Urbana de Faura preveu una nova canalització des
de més amunt del Centre de Salut fins a l’antic Colaor, hui pont de la CV-320.

-Però l’obra més necessària per evitar les inundacions en el nostre terme és
donar-li una eixida diferent a la confluència dels barrancs de Faura i Quartell al
Pont de Ferro. Les converses amb la CHJ ja s’han demanat.

Aquest és el nostre camí de treball.
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)

GRUP POPULAR DE FAURA ■

Començarem referint-nos al passat BIM. I en concret a l’escrit que ens dedica
l’equip de govern.

Anomenar-nos “caciques” al 38’30% de votants del poble, en les últimes
europees, diu poc del “talante” que té este govern.

Com també diu poc la forma de fer les baremacions per als distints llocs de
treball que oferta l’ajuntament. Ens preguntem com hi ha gent que es presenta a
un concurs, per a un lloc, i se li barema una entrevista que no li han realitzat.
Com diria algú, mes que un concurs, pareix com abans una imposició a dit.

Passarem a les propostes. En el ple del 26 de Juliol presentem dos. Una sobre
el condicionament de la plaça de l’església i el seu entorn, incloent el corral del
capellà, que va ser rebutjada amb els vots del PSPV i BLOC. I l’altra sobre la
LOCE amb idèntic resultat.

El ple d’Agost no es va celebrar per vacacions.

I en el del 27 de Setembre, presentem una proposta demanant al govern
central la declaració de zona catastròfica, amb motiu de les inundacions, i a la
Diputació l’agilitació de subvencions per a pal·liar els efectes en la nostra
economia. Rebutjada amb els vots en contra del PSPV.

Volem fer constar que en este ultime ple hi ha una proposta de l’alcaldia sobre
l’increment d’impostos. Nosaltres la votem en contra. No perquè estiguem en
contra que l’ajuntament recapte diners, si fa falta, sinó perquè no creiem
necessària més pressió fiscal quan les arques municipals van heretar de l’anterior
legislatura un fort superàvit, segons consta en la comptabilitat. De totes maneres
la proposta s’aprova amb els vots a favor del PSPV.

No ens agradaria passar per alt un xicotet comentari respecte als espectacles
de les festes d’Agost i al repartiment de llibres de text.

Observem que només es reserven cadires per a uns alguns invitats, diputats i
càrrecs polítics del PSPV, no obstant algun regidor del PP que es va acostar a
algun acte, la partida de pilota, es va trobar amb la sorpresa que no tènia cadira.
Açò és una cosa que no ocorria en l’anterior legislatura.

I ja per a acabar, com veieu la falta d’espai contínua obligant-nos a passar
molt per damunt de tots els temes, dir que ens hem assabentat per la premsa del
repartiment de llibres de text per part d’alguns regidors de l’ajuntament. Com ve
sent ja habitual continuem demanant un poquet de mà esquerra.
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Grup Municipal Nacionalista (BNV)

GRUP MUNICIPAL NACIONALISTA DE FAURA ■

Al poble de Faura no se l’enganya

El Bloc ja du més d’un any formant part de la corporació municipal en la tasca de
l’oposició i des de començaments de l’estiu ho fa amb un nou regidor. Sempre havíem
tingut la sospita que en certa manera érem una molèstia per al grup socialista, alguns
defeníem que no, però després de les paraules que ens dedicaren al passat BIM ja no en
tenim cap dubte. Ens acusaven des del PSPV d’haver enganyat l’electorat i en canvi el PP
ens desitjava sort en el nou camí que encetàvem i acomiadava Diego Sanchis, açò sí que
em sorprengué personalment. El Bloc no ha enganyat ningú ni menys el poble de Faura a
qui ens devem i servim. Recordem al PSPV que les llistes són tancades i es vota a la
formació i cap persona no és ama i senyora d’unes sigles, que almenys les del BNV
representen clarament una opció de compromís pel País Valencià i pel poble. Som
nacionalistes valencians, ho proclamem. Demanàrem a tots aquells que compartien
aquesta filosofia que arrela en la nostra identitat que ens permeteren representar-los, i
això és el que ocorregué.

Quan passa el temps i una situació es manté, no canvia, tendeix a convertir-se en
“normal”. Aquesta suposada normalitat pot ser beneficiosa o perjudicial segons com es
veja, però el que tots sabem és que quan un creu amenaçada la normalitat que el manté en
el lloc de privilegi fa tots els possibles per mantindre-la. S’ataca, s’ofega, es discrimina...
s’ignora, es dilueix. Sí, es dilueix l’activitat d’aquells de qui creuen que són una amenaça
perquè siga inadvertida. Al ple de setembre, sense anar més lluny, el Bloc presentà una
proposició perquè la Mancomunitat de les Valls demanara que el Centre de Salut fóra dotat
d’un vehicle de suport vital amb conductor per a atendre urgències. Nosaltres ho veiem
importantíssim per als cinc pobles, ¿vostés què n’opinen? De moment, al ban que es
publica després de cada ple amb les propostes aprovades aquesta proposta no tenia autor.
Una altra vegada: ¿Vostés què n’opinen? El Bloc de Faura no està disposat a ser silenciat i
recorrerà als pocs recursos de què disposa per difondre les seues propostes.

Tots poden crear corrents d’opinió, però alerta. Alerta perquè això condueix a un joc
poc ètic quan es juga amb pocs arguments raonables i amb molta voluntat destructiva. I
això aprofita per a tots. Que des del Bloc no ens creiem en la possessió ni del càrrec de
regidor (responsabilitat solidària amb la ciutadania de Faura) ni amb la veritat absoluta,
però els altres tampoc.

Un valor democràtic és la participació, un altre és la transparència, i l’actual regidor del
Bloc no dubta que per part de l’equip de govern es fa un esforç perquè això siga així però hi
ha coses que no són de rebut. Hi ha coses que cal justificar amb arguments vàlids i algun
que altre informe que ha d’acompanyar a la proposició de l’alcaldia (el Bloc ho faria, igual
que ara procura justificar i raonar cada proposta que fa). Que són molts anys d’història i
molta gent la que hi ha darrere les sigles PSPV com perquè després es presente una
proposició sobre la pujada dels impostos i de les taxes simplement dient que ara estem dins
del calendari per poder-se fer i que algunes feia anys que no es modificaven i que calia
actualitzar-les. Us comprenem, però ¿i els informes sobre si cal o no cal?

El detall de la jornada hem de reconéixer que el tingué el Sr. Vicent Amer, que
demanà el reconeixement per al faurer que amb finalitats humanitàries es troba mobilitzat
a Afganistan i que és el marit de la regidora del grup popular. La gent del Bloc volem
aprofitar aquesta pàgina per desitjar-li tota la sort del món perquè tot vaja bé i puga
contar-nos la seua experiència.

Agraïm una vegada més la vostra confiança, i no dubteu que el Bloc continuarà
treballant pel poble de Faura amb tot l’afany que puguem, portant les nostres propostes
on faça falta. Per a qualsevol suggeriment ens podreu trobar a blocfaura@yahoo.es i a la
bústia de dins de l’ajuntament. Gràcies.
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1. Nou abonament per a l’ús de
les instal·lacions esportives

S’ha previst que a partir del 15 de
desembre, en l’EPA, se puguen adqui-
rir per a l’any 2005 els nous abo-
naments per a l’ús de les instal·lacions
esportives.

Tenen un preu de 36 euros anuals.
Seran personalitzats i permeten l’ús de
totes les instal·lacions esportives.

Amb l’abonament no farà falta pa-
gar entrada a les pistes de tenis, fron-
tenis, futbol sala i a les piscines (en
temporada) al llarg de l’any 2005. Més
informació a l’EPA.

2. Seguretat vial

La Direcció General de Trànsit ha
sol·licitat la col·laboració de l’Ajun-
tament per a fer complir l’obligació
d’ús de cascos de protecció homolo-
gats per als conductors i passatgers de
motos i ciclomotors, mitjançant el con-
trol de la policia local.

Com és una mesura que creiem
que beneficia a tots perquè sobretot
va encaminada a la protecció de la in-
tegritat física dels conductors, l’Ajun-
tament ha demanat a la policia local
que intensifique el seguiment del
compliment d’aquesta norma.

3. Carta de Participació
Ciutadana

En aquesta edició del BIM, us hi ad-
juntem la Carta de Participació Ciuta-
dana que es va aprovar al Ple extraor-
dinari del 21 de maig d’enguany. La
seua finalitat és que tot el veïnat parti-
cipe de forma directa en les decisions
que l’Ajuntament ha de prendre.

4. Col·laboració per aconseguir
llibrets de festes

Us demanem la col·laboració per
aconseguir els llibrets de festes que
ens falten en l’arxiu municipal, que són
els següents: 1952-1953-1955-1956-
1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-
1965-1966-1967-1969-1972.

5. Taller de memòria

L’1 de setembre es va fer un taller
de memòria per als més majors, al
saló d’actes, dins del programa d’acti-
vitats per als més majors programat
per l’Ajuntament de Faura.
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6. Entrega de llibres de text 7. Animació lectora

El passat 16 de setembre es va fer
el repartiment de llibres de text per
als escolars d’infantil i primària del
Col•legi Públic Sant Vicent Ferrer de
Faura.

Els passats 6 i 7 d’octubre es van
celebrar les activitats d’animació lec-
tora programades per la regidoria
d’Educació. Contacontes i tallers crea-
tius van animar els escolars.

8. Activitats previstes

DIA ACTIVITAT LLOC HORA

15-10-2004 Reunió de comptes de festes Saló d’actes 22.00 h

21-10-2004 Audiència Pública sobre el PGOU Saló d’actes 19.00 h

26-10-2004 Ple Saló de plens 20.00 h

02-11-2004 Xarrada per a les dones:
“Estrés, ansietat i depressió” Saló d’actes 17.30 h

30-11-2004 Ple Saló de plens 20.00 h

02-12-2004 Audiència pública sobre el
pressupost 2005 i les festes Saló d’actes 19.00 h

05-12-2004 Fira de Faura

12-12-2004 Mitja Marató a la Vall de Segó Benifairó 09.00 h

22-12-2004 Lluerna Teatre.
“Titelles i marionetes” Escoles

28-12-2004 Ple Saló de plens 20.00 h
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9. Comissió de Festes 2004

DESPESES

Bous 10.820,00
Assegurança 4.680,00
Ambulància 2.400,00
Altres despeses bous 2.565,00
Orquestres 19.801,00
Banda de Música 4.600,00
Pirotècnia 5.000,00
Despeses festa dia 15 1.164,00
Premis 645,00
Berenar 3a. edat 627,00
Altres activitats 2.965,81
Llibret de festes 3.000,00
Camisetes 1.400,00
Altres 888,00
Total despeses 60.564,81

INGRESSOS

Quotes 42.399,00

Propaganda llibret 4.000,00

Venda camisetes 2.060,00

Rifes i loteries 11.658,54

Subvenció Bancaixa 450,00

Total ingressos 60.567,54

Superàvit 2,73

10. Centre Cultural Excursionista La Vall de Segó

El Centre ens informa de les activitats previstes per aquesta temporada.
El lloc de trobada per a totes les eixides és la Ronda de Faura. Hi ha

reunió tots els dilluns a les 22 h. a la seu en el Centre d’Epa de Faura. Allí
podeu contactar i proposar lliurement totes les vostres inquietuds, així
com rutes, alternatives, activitats que desitjaríeu realitzar i altres.

El Centre és l’encarregat de preparar la IV Marxa a Peu pel Camp de
Morvedre que se celebrarà cap a la primavera del 2005.

Diumenge 31 d’octubre TRESC en la Serra d’Espadà. Dificultat: fàcil

Diumenge 7 de novembre TRESC en la Serra Calderona. Dificultat: fàcil

13 i 14 de novembre TRESC en els Monts Universals-Bronchales.

Diumenge 21 de novembre INICIACIÓ AL SENDERISME. Dificultat: fàcil

Diumenge 28 de novembre INICIACIÓ AL SENDERISME. Ruta local

Diumenge 12 de desembre TRESC en la Serra d’Espadà. Dificultat: fàcil

Diumenge 19 de desembre TRESC en la Serra Calderona. Dificultat: fàcil
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1. Grup de Kali Les Valls

La nostra enhorabona a Jordi Queral Nicasio, Miquel Asensi Martínez i a
Joseph Gomis Soriano, per l’èxit obtingut al campionat nacional de kali celebrat
a Tarazona de la Mancha (Albacete).

2. Joan Garcés Queralt

El passat dia 6 d’octubre l’Ajuntament de València va fer entrega de la
distinció de Fill Adoptiu de València al músic Joan Garcés. El felicitem per aquest
nomenament.

3. Elías Lopera Rueda

Fem constar la tasca humanitària que està fent a Afganistan i sota els auspicis
de Nacions Unides.



BIM FAURAMarjal i hivernacles 2004

14

LES XIFRES

ATUR 2004

EUROS DEDICATS A JORNALS
(Inclou Seguretat Social Agrària) ................. 198.636,38

Increment respecte 2003 del 10%

TOTAL PERSONES BENEFICIADES ......... 153

JORNALS DONATS ...................................... 4.700

MARJALS I HIVERNACLES 2004

KGR TOMATES ............................................. 190.154

KGR MELÓ ..................................................... 55.775

KGR MELÓ D’ALGER ................................... 41.257

INGRESSOS VENDA PRODUCTES ............ 44.232,20
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o dibuixos, sempre que se'n cite la procedència.
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D'aquest BIM se n'ha fet un tiratge de 1.300 exemplars.
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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.

• Oficina Tècnica d’Urbanisme (horari al públic):
• Arquitecte: primer i tercer dijous de cada mes de 18 a 20 h.
• Aparellador: els dimecres de 9 a 13 h.

• Biblioteca: de dilluns a divendres de 18 a 20 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.

TELÈFONS D’INTERÉS

HORARIS MUNICIPALS

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

BOMBERS ................................................................................................. 112

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

POLICIA LOCAL……………………………………669491216 - 669491217 - 669421218

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

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

HOSPITAL DE SAGUNT .......................................................................... 962676700

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

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

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

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

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

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



Visita de l’escola d’estiu a les marjals, juliol 2004.


