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Tempus fugit, diu la locució llatina; que ve a sig-
nificar que el temps passa fugint. Com fugint 
han passat els quatre anys d’aquesta legisla-

tura que en pocs mesos finalitzarà amb les urnes i 
prenent el poble altra vegada la paraula. Una legisla-
tura immersa en la pitjor crisi econòmica i social que 
hem passat en moltes dècades i de la que encara 
no hem vist eixir clarament el sol, per molt que ja no 
estiga igual de nuvolat.

Al llarg d’eixos mesos, hem intentat des del go-
vern municipal que els pocs recursos dels quals 
es disposa aplegaren primer a allò que és precís i 
que aplegaren i es distribuïren amb la major justícia 
i igualtat de condicions. Plans d’ocupació i beques 
en què es beneficien tots i totes sense excepció; 
comptant sempre amb 
la supervisió i presència 
de tots els grups polí-
tics i la participació dels 
sindicats. Baremacions 
on mai hem usat les en-
trevistes personals, com 
sí fan en altres llocs. 
Només els punts que li 
corresponen a cadas-
cun per la seua situació 
personal que, a més, es 
poden autocalcular.

Hem fet créixer les 
dotacions per a serveis 
socials, amb programes 
propis o a través de la 
Mancomunitat. Quan tot 
eren notícies de retalls, 
nosaltres hem incremen-
tat els recursos prop d’un 20 per cent (programes 
d’ajuda nous, serveis de psicologia, convenis amb 
associacions -Afacam i Centre Solidari d’Aliments-), 
a més en breu s’incorporarà també un servei de me-
diació familiar. Això sí, hem posat fi a les ajudes uni-
versals, i hem establit els criteris de serveis socials 
mancomunats, perquè les ajudes arriben als més 
necessitats. Crec que comprensible i necessari.

Hem intentat que els espais de convivència no es 
veren afectats per la disminució de despesa corrent; 
i malgrat tot, i amb l’ajuda d’altres institucions hem 
trobat més recursos externs i hem pogut fins i tot 
millorar-les.

Hem intentat per tots els mitjans que les princi-
pals fonts de recursos de l’Ajuntament no cresque-
ren a costa del ciutadà, que està passant-ho mal. 
I això ha significat prescindir del que ningú tira de 
menys, replantejar despeses, optimitzar serveis i 
despesa corrent per a fer compatible les accions 

que he descrit abans amb la sagrada “estabilitat 
pressupostària” del que alguns han fet una religió 
i pocs entenen com s’aplica amb tant poc de tre-
llat. Hem aconseguit mantenir que la nostra pressió 
fiscal, és a dir, la suma de tots els rebuts que pa-
guem a l’ajuntament dividida per habitant, siga de 
les tres més baixes dels 265 pobles de la província. 
Un esforç comú del qual tots i totes els que formem 
este poble i contribuïm amb els nostres impostos 
hem de sentir-nos part, però, que desgraciadament 
no tapa el sofriment que algunes famílies del nostre 
poble arrosseguen en gran mesura per eixa maleïda 
crisi. Molts sofriments, que tinc la responsabilitat de 
viure molt a prop d’ells i que us he de dir que no 
deixen a ningú indiferent.

Hem fet tot el que ha 
estat en la nostra mà, 
defensant com sempre 
el que és de tots per da-
munt de tot i de tots, una 
feina a vegades no fàcil, ni 
agradable perquè pensar 
en col·lectiu, a vegades 
no és compatible amb 
el legítim egoisme indivi-
dual, però actuar així és 
l’obligació irrenunciable 
de qualsevol que repre-
senta a tots i totes.

Coses que haurem fet 
bé, altres que segura-
ment seran millorables, i 
altres que haurem de co-
rregir. El dia a dia munici-
pal, com la vida mateixa, 

té estos ingredients i qui ho obvie té un problema.

Sabeu que crec que cal fer altre tipus de políti-
ca, que cal revisar moltes de les normes que ens 
autodonem com a societat per fer més habitable, 
justa, igualitària i humana la nostra convivència, que 
hi ha molt a corregir, que sóc dels que cada dia, en 
acabar el dia, pensa i lamenta que haguera pogut 
fer més i millor; però també us dic que en cap dia 
d’eixos m’ha faltat la passió ni l’energia amb la qual 
intente servir a este poble que és el meu, ni l’orgull 
d’haver aprés tant i tant bo, d’ell. Eixa ha sigut la línia 
de treball, posant primer a les persones. Si ha estat 
l’encertada, vosaltres ho direu.

Ens vegem en el camí.              

     toni Gaspar
 Facebook.com/ToniGaspar

 Twitter.com/ToniGaspar
www.tonigaspar.es

FULL dE L’ALCALdE



ACORdS dEL PLE dE L’AJUNtAMENt
Sessió del 28-07-2014
 S’acorda, per unanimitat, la declaració institucional de so-

lidaritat amb el  poble palestí.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

obres, plans i programes 2014-2015.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

l’aprovació  del Compte General corresponent a l’exercici 
2013.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 

la determinació de les dues festes locals per a l’any 2015.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 

la modificació de l’ordenança reguladora del cementeri de 
Faura.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

ratificació de decrets: 106/2014 Taller d’Ocupació i 117/2014 
acceptació de vehicle de la Diputació de València.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia de 

suport al sector industrial i del futur de Bosal a la nostra 
Comarca.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre el rebuig a la canalització de l’últim tram del riu Palàn-
cia.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre la millora de la gestió de l’arxiu municipal.

Sessió del 29-09-2014
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

el procediment administratiu d’informatització del cemen-
teri.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

la posada en marxa del pla extraordinari d’emergència de 
Serveis Socials.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia relati-

va a l’aprovació definitiva de la modificació específica núm. 
2 del PGOU de Faura.
 S’acorda, per set vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 

i tres en contra (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE 
de rebuig a la modificació de la LOREG.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre el vet rus als productes de la Unió Europea.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre els vehicles d’ús agrícola.
 S’acorda, per set vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 

i tres en contra (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE 
sobre modificació del model estatal de beques.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP demanant 

una barrera de protecció al carrer de la Pilota – Parc Infantil.
 Es rebutja, per un vot a favor (el d’ERPV) i nou en contra 

(els del PSPV-PSOE i PP), la proposició d’ERPV per la Re-
pública, els processos constituents, el dret a decidir i els 
referèndums.
 Es rebutja, per un vots a favor (el d’ERPV) i nou en contra 

(els del PSPV-PSOE i PP), la proposició d’ERPV de rebuig a 
la imposició com a cap d’estat de Felipe de Borbón.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV de rebuig 

a les SICAV dels eurodiputats espanyols.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV per exigir 

la posada en marxa del Pla de prevenció contra el càncer 
de mama a la Vall de Segó.

Sessió extraordinària del 28-10-2014
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia relati-

va a la imposició i ordenació de contribucions especials per 
a l’obertura del nou vial de prolongació del carrer Sistar a 
Blasco Ibáñez. 

Sessió del 18-11-2014
 S’acorda, per sis vots a favor (els del PSPV-PSOE),  tres en 

contra (els del PP) i una abstenció (la d’ERPV), la proposició 
de l’Alcaldia sobre el pressupost per al 2015.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre la 

rectificació de la reparcel•lació UE-2, carrer Major - Canaleta.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

l’aprovació del reglament  pel qual s’exclou de l’obligatorie-
tat de presentar en format electrònic determinades factures.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sol•licitant la derogació del copagament a persones disca-
pacitades i dependents.
 S’acorda, per set vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 

i tres en contra (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE 
sobre l’aforament valencià dels cítrics.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

contra la pobresa energètica i protecció als consumidors 
més vulnerables.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

amb motiu del dia internacional contra la violència de gènere.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre la falta d’inversió dels pressupostos generals de l’Es-
tat de 2015 a la Comunitat.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre requerir al govern de la nació mesures necessàries 
per a garantir la viabilitat del servici postal públic.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE en 

favor de la continuïtat de les cooperatives de crèdit i caixes 
rurals de la Comunitat Valenciana.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre els principis de la Declaració de Florència i la cultura 
com element de cohesió social i la petició de la baixada de 
l’IVA cultural.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV per un 

pacte contra la violència de gènere.
 Es rebutja, per un vot a favor (el d’ERPV), sis en contra (els 

del PSPV-PSOE) i tres abstencions (les del PP) la proposi-
ció d’ERPV sobre papereres.

Sessió extraordinària del 10-12-2014
 S’acorda, per unanimitat, la declaració institucional i con-

dol de la corporació municipal amb motiu de la defunció del 
Mestre Joan Garcés Queralt.

Sessió del 26-01-2015
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 

l’aprovació de reconeixement de crèdits.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 

l’aprovació de la Ordenança reguladora de l’administració 
electrònica.
 S’acorda, per nou vots a favor (els del PSPV-PSOE i PP) 

i una abstenció (la d’ERPV), la proposició d’Alcaldia sobre 
l’aprovació del Reglament regulador del servei d’abastiment 
d’aigua potable i sanejament del municipi de Faura.
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 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 
l’aprovació de l’actualització de l’inventari municipal.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre la 

designació d’un comité assesor per a la posada en marxa 
del Pla Territorial Municipal enfront d’emergències de Faura.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 

modificació de crèdits 2/2015, mitjançant crèdits extraordi-
naris i suplements de crèdit.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre neteja dels barrancs.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre declaració de la Rodana com a paratge natural mu-
nicipal.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre les deficiències de l’estació de les Valls.
 Es rebutja, per un vot a favor (el d’ERPV), sis en contra 

(els del PSPV-PSOE) i tres abstencions (les del PP), la pro-
posició d’ERPV per millorar les ajudes socials a la vacuna 
prevenar i a l’adquisició de llibres escolars.
 Es rebutja, per un vot a favor (el d’ERPV), sis en contra 

(els del PSPV-PSOE) i tres abstencions (les del PP), la pro-
posició d’ERPV per la creació d’un Pla de Reordenament 
Demogràfic i de Recuperació del Patrimoni Històric.

ACORdS dE LA JUNtA dE GOVERN LOCAL
tots per unanimitat

Sessió del 28-05-2014
 Llicències urbanístiques.
 Otorgament de subvenció al CEIP Sant Vicent Ferrer.
 Aprovació de les bases reguladores del funcionament de 

l’escola d’estiu de Faura 2014.

Sessió del 03-06-2014
 Assignació d’un becari per l’escola durant el curs escolar 

2014 -2015.
 Donar suport a la proposta de realitzar un referèndum per 

a la reforma de la Constitució, davant l’abdicació del Rei 
Juan Carlos I.

Sessió del 26-06-2014
 Llicències urbanístiques.

 Interpretar alguns aspectes de les bases reguladores en 
els processos selectius de l’Ajuntament de Faura.

Sessió del 28-07-2014
 Llicències urbanístiques.
 Aprovació del padró del mercat ambulant del segon se-

mestre de 2014.

Sessió del 19-08-2014
 Felicitar a Elia Casanova, guanyadora del “III Concurso de 

Música Antiga de Gijón”.
 Engegar les disposicions del Pla de Pluges, durant les 

pròximes setmanes.

Sessió del 15-09-2014
 S’informa dels tràmits duts a terme per al desdoblament 

de l’aula infantil del CEIP Sant Vicent Ferrer. 
 S’informa de l’inici de la segona edició del Camí Solidari 

per les malalties rares 2014. 
 Inclusió de l’Ajuntament de Faura en el projecte Portals 

municipals, per a la implantació del servei d’App municipal.
 Es presenta l’informe de la Gerència Regional de Cadastre 

de València sobre diferents situacions jurídiques. 

Sessió del 29-09-2014
 Llicències urbanístiques.
 Remissió a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer dife-

rents peticions d’informació sobre la restauració del barranc 
a l’altura del Molí de Benifairó i els possibles efectes en el 
terme de Faura. 
 S’informa dels desperfectes ocasionats en la xarxa de cla-

vegueram en el carrer Santa Bàrbara pel gas.
 Guanyadors del concurs de fotos “Faura en Festes”.

Sessió extraordinària del 18-11-2014
 Autorització per a l’intervencio en els arbres afectats per la 

plaga del Tomicus.
 Aprovació d’una moció de recolzament a les assemblees 

i mobilitzacions dels collidors.

Sessió del 26-11-2014
 Llicències urbanístiques.
 Aprovació de la programació de Nadal 2014 / Fira de Nadal.
 Convocatòria per tercer any del Concurs d’Aparadors Co-

mercials de Nadal i de la posada en marxa de la campanya 
de promoció del comerç local durant l’època nadalenca.

Sessió del 22-12-2014
 Llicències urbanístiques.
 Autorització i organització de la 27a edició de la Mitja Ma-

rató la Vall de Segó al seu pas per Faura.
 Proposició de l’Alcaldia sobre condicionament de ba-

rrancs.

Sessió del 26-01-2015
 Llicències urbanístiques.
 Designació dels vocals de la Junta de Govern de les Ai-

gües de la Font de Quart de les Valls.
 Aprovació del padró del mercat ambulant del 1er semestre 

de 2015.
 Aprovació de la programació del dia de l’Arbre 2015.
 Posada en marxa del servei WhatsApp que substitueix 

l’antic SMS. 
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PERQUÈ GUANYE FAURA
Com bé sabeu, el pròxim mes de maig hi haurà no-
vament eleccions municipals i autonòmiques, i hem 
cregut adient, que el darrer escrit del grup socialista 
comence amb el mateix missatge en què ens vàrem 
presentar l’any 2011 davant vosaltres, un missatge que 
el poble va recolzar majoritàriament dipositant, la con-
fiança amb nosaltres.

Després de quatre anys de trajecte, de fer camí al ca-
minar i de procurar trobar les millors solucions, sem-
pre des de la humilitat, als problemes de totes i tots 
vosaltres, és l’hora dels agraïments. Per això, volem 
aprofitar estes línies per a mostrar el nostre agraïment 
a totes les persones que ens heu ajudat a fer del poble 
un projecte col•lectiu, al marge de discrepàncies, amb 
responsabilitat ciutadana, com sempre han fet les fau-
reres i els faurers al llarg del temps en què han pogut 
autogestionar-se, amb sensibilitat solidària i tolerància 
democràtica per protegir als més dèbils i integrar tot 
allò que ens fa avançar. 

També volem fer palés que nosaltres reivindiquem 
amb orgull totes eixes sensibilitats, sense prepotència, 
reconeixent les mancances  i els errors, però des de la 
creença que entre totes i tots podem aportar el nos-
tre granet de sorra, individualment o col•lectivament, 
a eixe projecte il•lusionant col•lectiu que ens permet 
afrontar en millors condicions les dificultats.

Tampoc volem desaprofitar l’ocasió per a mostrar el 
nostre agraïment a tots els col•lectius del poble que 
conformen la cadena de la participació tan necessària 
perquè els responsables polítics no perdem el termò-
metre de les necessitats i les manques. Moltes gràcies 
per tornar, de forma àmplia, amb els vostres esforços i 
activitats els recursos que fiquem en les vostres mans.

I, per descomptat, també volem mostrar les nostres 
disculpes per tot allò que, per una raó o altra, no hem 
sabut o no hem pogut dur a terme com a vegades ens 
haguera agradat. Tingueu la seguretat que dels errors 
també s’aprén i els projectes col•lectius no acaben 
amb les legislatures, no acaben mai. Perquè com molt 
bé deia Antoine de Saint-Exupéry en El Principito “no-
més quan un objectiu comú, que es troba fora 
del nostre jo, ens uneix fraternalment a altres 
persones, respirem amb llibertat”.

Com déiem fa quatre anys, perquè guanye el teu po-
ble, perquè guanye Faura, sempre amb vosaltres. 

Podeu seguir-nos a:

 Socialistes de Faura

@Faurapspvpsoe

GRUPS MUNICIPALS
GRUP MUNICIPAL SOCIALIStA

Més de 15 persones han començat l’any 
col•laborant com a voluntaris amb Faura Solidària 
que, des de desembre, té la seua seu a la Casa 
Gran. Faura Solidària distribueix els aliments, la 
roba i els joguets donats pels faurers i per ciu-
tadans de poblacions properes. Les peticions 
d’ajuda són canalitzades per Serveis Socials i és 
esta entitat qui dóna les indicacions sobre el des-
tinatari. En 2014, un total de 50 famílies han po-
gut beneficiar-se d’aquestes ajudes. L’horari és 
dimarts i dijous, entre les 18 i les 20 hores.

L’ESTACIÓ. En terme de Sagunt hi ha una esta-
ció amb el nom de Les Valls, que cal posar en va-
lor. Hi ha hagut molts intents de trobar solucions. 
Cal posar-se altra vegada en marxa amb la parti-
cipació de totes les administracions involucrades. 
L’últim ple aprovà “instar a la Mancomunitat  per-
què faça les gestions oportunes amb Renfe i trobe 
una solució que faça més segura l’estació de Les 
Valls per a les persones usuàries”. S’ha apuntat la 
necessitat de reparar i millorar l’enllumenat de l’es-
tació i la zona d’estacionament. Comencem... 

ACtUALItAt
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GRUP MUNICIPAL d’ERPV

UNA ACTIVITAT POLÍTICA INCANSABLE 
EN BENEFICI DE FAURA

Ja som al 2015, any electoral, i, doncs, és el moment de 
fer balanç de les iniciatives polítiques dutes a terme per 
ERPV. El nostre grup municipal, malgrat ser el més xicotet 
del consistori, ha sigut ben actiu, i les xifres així ho de-
mostren: amb un sol regidor hem presentat 53 mocions 
al Ple municipal, per 64 del PSOE amb 7 regidors (9,1 per 
regidor) i 18 del PP amb 3 regidores (6 per regidora). 
Propostes tan diverses com ara cobrar el rebut de l’IBI 
a l’Església; la projecció de cinema infantil en valencià a 
l’escola, acollint-nos al programa d’Escola Valenciana; el 
suport als collidors de la taronja davant dels abusos de 
les ETT; la col.locació d’un parc saludable per a la tercera 
edat, junt a l’espai dels majors; el canvi del servei deficient 
de tractament del clavegueram per un altre molt més efi-
cient; la petició de desbloqueig del Pla de prevenció del 
càncer de mama per a les dones del poble en edat de 
risc, o la proposta de nous reglaments perquè les ajudes 
socials que presta l’ajuntament siguen més accessibles 
per als veïns que pitjor ho estan passant...
Aquestes són només algunes de les 53 mocions que Es-
querra Republicana ha presentat als plens, sempre mo-
guts per l’objectiu de millorar la vida de la gent del nostre 
poble. En la mateixa línia, ha format part del dia a dia de 
la nostra acció política la consulta periòdica del registre 
d’entrada i les esmenes al pla d’ocupació o l’estudi de 
documents i contractes municipals per tractar de millo-
rar-los. 
Així mateix, Esquerra Republicana ha mostrat voluntat de 
col.laboració amb l’equip de govern, quan ha sigut ne-
cessari: per exemple, hem votat a favor dels pressupos-
tos municipals, quan ho hem considerat positiu, fent un 
exercici de responsabilitat política. Malgrat això, no sem-
pre hem trobat la mateixa sintonia; de fet, un dels primers 
desacords es va produir a l’inici de la legislatura. El nostre 
regidor, Domènec Garcia, va renunciar a les dietes per 
assistència als plens, emplaçant la resta de regidors a fer 
el mateix i destinar eixos diners a partides que finançaren 
futurs plans d’ocupació que lluitaren contra l’atur; en con-
trapartida, vam obtindre un NO per resposta del PSOE i 
del PP, després d’un agre debat. 
Poc després d’aquell ple, l’Alcalde considerà oportú can-
viar la periodicitat dels plens, fent-los bimensuals, amb 
l’objectiu clar d’espaiar els plens per tal d’aigualir l’activitat 
política local. En aquell moment, se’ns va dir que, malgrat 
això, les juntes de portaveus es continuarien fent men-
suals, per afavorir que l’oposició fera la tasca de control 
de l’equip de govern que li pertocava. Allò va durar poc de 
temps. I va beneficiar ben poc la participació ciutadana. 
En definitiva, Esquerra Republicana ha treballat durant 
tota la legislatura per millorar la qualitat de vida dels veïns 
de Faura i per contribuir a fer un poble i un País Valencià 
més just i més proper a la ciutadania. Per aquest motiu, 
demanem a les faureres i als faurers que confien en no-
saltres per poder seguir treballant en benefici del poble.  

GRUPS MUNICIPALS

GRUP MUNICIPAL dEL PARtIt POPULAR

 Amics i amigues: 
Hem recorregut junts un camí que ha durat quatre anys. És el 
moment de tancar una porta i donar comptes de la confiança 
que els veïns i les veïnes ens atorgaren fa quatre anys. Ha si-
gut un trajecte intens per a nosaltres com a grup de regidors i 
també per a tot l’equip que darrere nostre ens ha donat suport 
amb força. No és fàcil treballar des de l’oposició però és allò 
que ens va encomanar el poble i el que hem intentat fer mo-
destament però amb molta il·lusió. El nostre màxim repte ha 
estat no desil·lusionar cap dels votants que decidiren confiar 
amb nosaltres. La idea fonamental ha sigut que el nostre esforç 
suposara una col·laboració sincera perquè Faura avançara cada 
dia més i millor. 
Hem de confessar-vos que no ha estat fàcil la faena. La situació 
no ha sigut la més propícia. El govern del PP ha pres tot un 
conjunt de mides antipopulars que  a nosaltres moltes vegades 
no ens han agradat. Però la situació era molt difícil. Ens ha tocat 
defendre’ns contra moltes mocions, la majoria amb referència 
estatal, sense cap referència al poble. Així i tot, la nostra posició 
no ha estat mai resignada o conformista. Sense oblidar els prin-
cipis del partit, hem intentat per damunt de tot fer el millor per a 
Faura des de la nostra posició de minoria. D’eixa manera ho fé-
rem quan va sorgir el problema amb els mestres de l’escola. Allí 
estiguérem per solucionar-ho i dir el que pensàvem davant de 
l’administració. Perquè si alguna cosa ens interessa, per damunt 
de tot, és el nostre poble. També ho hem demostrat quan s’ha 
reclamat els deutes pendents de la Generalitat amb el municipi. 
Sempre que en els plens s’ha votat alguna moció en eixe sentit 
hem estat allí per recolzar-la i dir als governants autonòmics del 
nostre partit que havien de pagar tot el que ens devíen. Ara, el 
que tirarem a faltar és que la resta de forces polítics reconegue-
ren al moment, que gran part d’eixe deute ja s’ha pagat. 
Sens dubte cadascú tenim un estil i una forma de manifestar 
l’estima per Faura, i nosaltres ho hem demostrat sempre posant 
per davant  al nostre poble.
Estem convençuts que la nostra manera d’actuar ha estat since-
ra i sempre mirant a la cara als problemes. Quan ha sigut neces-
sari recolzar el govern municipal pel bé de Faura hem estat allí. 
Per a nosaltres l’eficàcia i que tot funcione bé és el més impor-
tant. Ara bé, quan les coses no s’han dit o no s’han fet correc-
tament, ho hem dit perquè és el que ens encomanà l’electorat. 
Sabem que al llarg d’estos quatre anys no hem reaccionat bé en 
tots els moments. La trajectòria humana està plena d’encerts i 
errades. La nostra com a polítics també. Així que aprofitem es-
tes línies per disculpar-nos si alguna vegada no hem actuat com 
calia. Vos podem assegurar que sempre ens hem mogut amb la 
millor intenció fins i tot quan no hem estat encertats. 
Creem que el fet de treballar de cor i amb intensitat és el que ha 
fet guanyar-nos la confiança del nostres companys del partit en 
la comarca. Això explica la presència destacada que tenim en 
l’executiva comarcal i que la reunió del PP del Camp de Morve-
dre se celebrara a Faura per febrer amb una gran assistència.
En definitiva, volem dedicar-vos estes línies a vosaltres, als qui 
ens votàreu i als qui sou els nostres veïns i les nostres veïnes. 
Per tots i per totes hem treballat. Ha sigut un honor i un plaer. 
Continuarem fem poble des d’on se’ns necessite i demane. 
I per últim, recordar la pròxima cita electoral que tenim a maig, 
que vingueu a votar, no es quedeu a casa.
 Gràcies per tot Faura.  

Grup Municipal Popular
popularesfaura@hotmail.es 

   PpfauraPopulares 
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La biblioteca de Faura s’ha con-
vertit en un espai multidisciplinar 
i viu, on s’han organitzat més de 

30 actes en els últims tres anys. ‘Viu 
la biblio’ es consolida com un dels 
motors del foment lector no solament 
en la localitat sinó també a nivell co-
marcal. I per al recentment estrenat 
2015, s’ha apostat fort pels llibres. 
Santiago Posteguillo, Susana Fortes 
i Alicia Giménez Barlett conformen el 
cartell de luxe d’aquestes trobades 
literàries. 

La primera cita va ser en gener, 
quan la biblioteca va acollir una obra 
de teatre sobre la vida i obra del poeta 
Miguel Hernández. La representació 
teatral ‘Miguel Hernández, después 
del odio’ de la Companyia el Crit 
(Companyia de Recerca i Innovació 
Teatral), comptà amb la col·laboració 
dels hereus del poeta. Al febrer, de la 
mà de Santiago Posteguillo els lec-
tors van poder submergir-se en ‘La 
Sang dels llibres’(2014). 

Després, la Biblio obrirà les seues 
portes a Susana Fortes, que estarà 
a Faura al març per participar en el 
mes de la dona, ja que la Biblio ha 
jugat un paper clau en el seu com-
promís per la igualtat. L’aposta per la 
literatura no cessarà a l’abril ja que 
aquest espai rebrà a Alicia Giménez 
Barlett. Abril, el mes del llibre serà el 
triat per a comptar amb una de les 
autores clau de novel·la negra de la 
literatura actual. 

Ara, a més, es vol fer un pas més 
enllà i millorar els serveis que ofe-
reix als veïns del poble. Amb eixe 
objectiu, s’ha encetat el projecte 
d’ampliació i insonorització de la sala 
d’estudi, que és utilitzada, no només 
pels estudiants del mateix municipi, 
sinó també pels d’altres pobles de 
Les Valls. L’objectiu és fer compa-
tible l’activitat de la biblioteca amb 
l’estudi. A més, amb la intenció de 
donar forma a la proposta sorgida de 
l’Ajuntament, els veïns del municipi 
podran aportar les seues idees i su-
ggeriments per a millorar el projecte 
inicial. 

ACTUALITAT

Públic de totes les edats passa per la Biblio. també han estat Joan Valls i Josep Ribera.

Viu la Biblio estrena programació
LES TROBADES LITERÀRIES DURAN A FAURA A SUSANA FORTES I ALICIA GIMÉNEZ BARLETT
ELS VEÏNS PARTICIPEN EN EL PROJECTE D’AMPLIACIÓ I INSONORITZACIÓ DE LA SALA D’ESTUDI

El passat any, el 
públic va poder gaudir 
de la presentació de 
diverses obres. Així, el 
poeta de Faura Josep 
Ribera, amb motiu del 
dia de la Biblioteca, 
presentà la seua últi-
ma obra, ‘Voràgine’, 
amb la qual va guan-
yar el XV Premi Jaume 
Bru i Vidal de Poesia-
Ciutat de Sagunt. Al 
novembre, Silvestre 
Vilaplana va parlar del 
seu llibre ‘Les cendres 
del cavaller’ i durant 
desembre, la poetes-
sa Begonya Mezquita 
va presentar ‘Parlen 
els ulls’. Pel que fa als 
més menuts, també 
gaudiren d’activitats 
com ara manualitats, 
titelles i contacontes. 
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OBRES MUNICIPALS

En desembre s’inicià un taller d’ocupació amb 
una duració de sis mesos. Un total de 30 alumnes 
han optat als cursos sobre jardineria, viverisme 
i obra. A més, el taller, que s’ha portat a terme 
gràcies a una subvenció del Servef de 270.000 
euros, dóna treball a sis persones més que són 
les que conformen l’equip directiu i docent. Els 

alumnes, a banda de treballar en els jardins del 
poble i en els hivernacles municipals, realitza-
ran diverses tasques relacionades amb el Parc 
de Quémalo. Un projecte complex que preveu 
construir una gran superfície versàtil, al vol-
tant de la qual hi haurà diverses instal•lacions, 
com una amplia zona d’esplai per a gossos.

Acaben les obres de la Casa Gran que albergarà també diverses exposicions. Compatibi-
litzarà l’ús etnològic amb l’ús social com a seu de Faura Solidaria. Les primeres van ser 
‘Faura, ahir i hui’ i una mostra de vestits tradicionals i de treballs fets per les puntaires del 
nostre poble. Per a festes està prevista l’apertura de la segona planta.  
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 La vorera peatonal de connexió del poble amb la CV-320, a l’espera d’algunes rematades, és ja una realitat. Ha estat un obra complicada 
amb dos termes, tres administracions, varis propietaris i empreses de comunicacions i energia que s’han hagut de posar d’acord. 

Obres municipals

En breu conclouran les obres del carrer Sistar, un projecte amb més de 60 anys d’antiguitat i que millorarà els accessos a la Canaleta.

La diputació de València a través del Pro-
grama d’Espais degradats ha encetat les 
obres de recuperació del barranc de la Cana-
leta a l’altura de l’Espai dels Majors. Aquestes 
obres pretenen conferir-li un tractament inte-
grador amb el seu entorn. Amb eixe objectiu, 
s’està cobrint amb pedra de rodeno tant les 
parets del llit com el carrer peatonal que va 
de Ciril Amorós al carrer N’Avelina taberner. 
també s’està intervenint en la boca del ba-
rranc i s’estan sanejant les fugues, tant de la 
séquia com del desaigüe. Estes actuacions 
urbanístiques han sigut adjudicades a Cons-
truccions Bon Succés S.L., una empresa local.
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Comencen les obres del cementeri i a l’estiu acabà la rehabilitació i il·luminació del Llavaner.

Obres municipals

 La reforma integral de l’Ajuntament i de la plaça on està ubicat 
començarà aquest any. Unes actuacions que s’executaran per fa-
ses i que s’encetaran per la planta baixa de l’edifici, on es troba la 
part administrativa. Un projecte ambiciós, ja que el Consistori serà 
remodelat per primera vegada després de la seua construcció, fa 
més de 40 anys. A més, és una iniciativa que ha involucrat a estu-
diants d’arquitectura del poble. La diputació aportarà 125.000 euros. 

A petició de molts usuaris, 
hem estudiat la millora del 
trànsit de cotxes i sobretot de 
persones en l’últim tram del 
carrer València. La proposta 
implica ampliar la vorera de 
la part esquerra, venint de 
Sagunt. L’ampliació implica-
ria la supressió de cinc places 
d’estacionament, i l’ampliació 
i senyalització vial dels carrils 
d’entrada i eixida al carrer. 

En març, començarà la reforma del pavelló multiusos, que 
permetrà no sols ajustar-se al que dictamina la nova legisla-
ció de seguretat, sinó també optimitzar la utilització. Aprofi-
tant aquesta reforma, s’escometrà tota una sèrie de millores 
que permetran que les més de 10 diferents activitats espor-
tives que es desenvolupen en diferents instal•lacions passen 
a realitzar-se ací. A més a més, podrà seguir acollint activi-
tats culturals i lúdiques.  La primera fase obrirà dues portes 
més d’emergència: una al Camí de l’Infern i l’altra al pàrking 
de la part posterior. La iniciativa permetrà ampliar la capaci-
tat del pavelló fins un màxim de 1480 persones. Els treballs 
també es centraran en instal·lar tecnologia LEd. La segona 
fase consistirà en la instal·lació de cortines que dividiran el 
pavelló en tres zones. també es crearà un aula d’esport en 
la zona de vestuaris i s’habilitarà en la zona superior del pa-
velló un servici per a persones amb mobilitat reduïda. des-
prés arribarà el torn d’intervindre en la pista del pavelló.



BIM Faura/març 2015 11

ALTRES XIFRES 2013 2014

VEHICLES 2.640 2.667
POBLACIÓ 3.513 3.556

MOVIMENTS REGISTRE CIVIL 
NAIXEMENTS DEFUNCIONS MATRIMONIS CIVILS MATRIMONIS CANòNICS

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
19 28 13 20 13 10 4 1

ACCESSOS PÀGINA WEB www.faura.es
(2013)  572536 (2014)  500880

BIBLIOTECA I SALA D’ESTUDIS            2013 2014

USUARIS 7307 7901
PRÈSTECS 2506 2802

RECOLLIDA SELECTIVA 2013 (quilos) 2014 (quilos)

VIDRE 194815 202812
CARTRÓ 90680 94840
PLÀSTIC 76320 84190
ROBA 11980 10618
FEM 3010660 2956190

FAURA EN XIFRES

RELACIÓ PER ORDRE D’INSCRIPCIÓ 
AL LLIBRE DE REgISTRE DE XIqUETS I 
XIqUETES NASCUTS I INSCRITS A FAURA

1. NEREA ESPINOSA PINILLA,  19 de març.
2. ABRIL MARÍA POLO FERRER, 29 d’abril.
3. ROSETA PÉREZ RAMÓN, 29 de maig.
4. GERARD LÓPEZ ALONSO, 21 de juny.
5. ARMANDAS STRIPEIKA, 25 de juny.
6. ALEX GIL CANDELAS, 27 de juny.
7. HUGO MARTÍNEZ FORNER, 2 de juliol.
8. VALENTINA CALATAYUD VERDUGO, 3 de juliol.
9. PAU RAMÓN BORIA, 11 de juliol.
10. ROCÍO SÁNCHEZ PÉREZ, 30 de juliol.
11. JOAN AYUSO HERRERA, 13 de setembre.
12. ALONSO CERDÁN HERRERO, 21 d’octubre.
13. NEUS ARTERO ESCRIG, 26 d’octubre.
14. LUCÍA PUEYO ARGARÓN, 18 de novembre.
15. ESTELA ASENSI RODRÍGUEZ, 19 de novembre.
16. ALEX RUBIO MASLIY.  22 de novembre.
17. VICTORIA IRINA RUBIO MASLIY, 22 de novembre.
18. LEO GARCÍA PACHECO, 26 de novembre.
19. ALBERT ARTERO APARICIO, 19 de desembre.

2013

2014
1. CARLA JURADO ROS,  16 de gener.
2. JULIA NAVARRO TENA, 20 de gener.
3. VÍCTOR RIENDA FERRER, 21 de gener.
4. ERIC ALBIACH CHÁVEZ, 23 de gener.
5. JORDI MARTÍ MARTÍNEZ, 4 de febrer.
6. ADRIÁN LUCAN CASTELLÓ, 5 de febrer.
7. ELA PÉREZ NICASIO, 20 de febrer.
8. LUCÍA GUZMÁN SELMA, 26 de febrer.
9. YASSER EL ATLASSI, 5 de març.
10. ADAM LAAREJ, 13 de març.
11. ANAÏS ORTIZ GONZÁLEZ, 13 de març.
12. YANIRA BÁGUENA MERENCIANO, 25 de març.
13. DANIELA DÍAZ RUIZ, 28 de març.
14. XAVI CUENCO PEDRÓS, 27 d’abril.
15. AINHOA CORRAL MONTALBÁN, 29 d’abril.
16. IKER LAFONT ALACREU.  28 de juliol.
17. ARIEL MONTÓN HERNÁNDEZ, 8 d’agost.
18. DIANA PÉREZ LEMES, 12 d’agost.
19. MAXIM AZNAR GIL, 22 d’agost.
20. NADIA YUSTE RODRIGO, 30 de setembre.
21. JORDI JORDÀ GARCÍA, 4 de novembre.
22. ABRIL SÁNCHEZ JORDÁN. 7 de novembre.
23. YOUSSEF SAHLI, 10 de novembre.
24. GUILLEM GARCÍA TUDÓN, 13 de novembre.
25. PABLO GIL LÓPEZ, 20 de novembre.
26. VICENT JURADO DURÁN, 1 de desembre.
27. NEREA SEVILLA MARTÍNEZ, 4 de desembre.
28. SAMI MOUHAMMED AIDOUNI, 7 de desembre.

NAIXEMENTS
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AIGUA
A la fi d’aclarir dubtes, ací teniu unes dades interessants sobre el 
subministrament de l’aigua potable al nostre poble.

METRES CúBICS TRIMESTRALS USUARIS 
De 0 a 5 537
De 5 a 10 119
de 10 a 15 245
De 15 a 25 372
De 25 a 50 495
Més de 50 117

1.884

Rebut trimestral Servei prestat per part municipal % part Generalitat %
Albalat dels Tarongers 46,30 € AGUAS VALENCIA 33,37 € 72 12,93 € 28
Alfara de la baronia 73,98 € AGUAS VALENCIA 61,05 € 83 12,93 € 17
Algar del Palància 63,54 € AGUAS VALENCIA 50,61 € 80 12,93 € 20
Algímia d’Alfara 67,16 € AGUAS VALENCIA 54,23 € 81 12,93 € 19
Almenara 55,45 € AQUAGEST 42,52 € 77 12,93 € 23
Benavites 30,53 € AJUNTAMENT 17,60 € 58 12,93 € 42
Benifairó de les Valls 25,03 € AJUNTAMENT 12,10 € 48 12,93 € 52
Canet d’En Berenguer 37,88 € AGUAS VALENCIA 22,31 € 59 15,57 € 41
Estivella 51,57 € AGUAS VALENCIA 38,64 € 75 12,93 € 25
Faura 35,15 € AGUAS VALENCIA 19,58 € 56 15,57 € 44
Gilet 70,33 € AGUAS VALENCIA 57,40 € 82 12,93 € 18
Petrés 40,89 € AGUAS VALENCIA 27,96 € 68 12,93 € 32
Quart de les Valls 32,11 € AJUNTAMENT 19,18 € 60 12,93 € 40
Quartell 38,93 € AJUNTAMENT 26,00 € 67 12,93 € 33

Tenim 1.884 cases amb comptador, de les quals 1.423 són habitades i la resta sense habitar.
Aquestos contadors distribueixen el consum trimestral de la següent manera. 

Com vegeu, una ampla majoria de les cases del poble 
consumeix 20 metres cúbics o menys al trimestre, essent la 
xifra de 15 metres cúbics la que podem prendre com mitjana.

Hem calculat el  que costaria eixe rebut en els pobles de 
la rodalia, consultant els diaris oficials on s’aproven les tarifes 
de cada poble i utilitzant els mateixos criteris per a tots (hi ha 
rebuts bimensuals, trimestrals, semestrals, i multitud de con-
ceptes diferents). El que fem és portar-los tots a trimestrals 
per fer comparació, sumar tots els conceptes i afegir-li tam-
bé el cànon de sanejament corresponent, (açò se paga a la 

Generalitat, no al poble) i varia de poble a poble. Si tens més 
de 3.000 habitants és més car que si en tens menys. Podeu 
calcular-ho també vosaltres demanant els rebuts d’uns altres 
pobles. 

Tots els rebuts es refereixen a taxa d’aigua i taxa de clave-
gueram i per tots els conceptes.  Cal dir, que de tots els pobles 
de la taula, només Benavites no té taxa de clavegueram. En 
eixos diners va contemplat tant l’aigua i el calvegueram (que 
és el que regula l’Ajuntament) com l’IVA i els cànons de sane-
jament que no regulem nosaltres. Aquesta és la tabla que ix.

       REBUT 35,15 EUROS 

PARTICIPACIÓ MUNICIPAL
19,58

PARTICIPACIÓ GENERALITAT
15,57
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MUNICIPI PRESSIÓ FISCAL
FAURA 221,35

BENAVITES 443,07
BENIFAIRÓ DE LES VALLS 282,29

QUART DE LES VALLS 356,20
QUARTELL 629,71

ALBALAT DELS TARONGERS 561,42
ALFARA DE LA BARONIA 624,84
ALGAR DEL PALÀNCIA 911,11

ALGÍMIA D’ALFARA 570,64
CANET D’EN BERENGUER 1251,21

ESTIVELLA 526,71
GILET 371,36

PETRÉS 242,68
SAGUNT 611,70
SEGART 627,18

TORRES TORRES 865,42
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 494,25
COMUNITAT VALENCIANA 537,68

ESPANYA 537,92
FONT: SINDICATURA DE COMPTES

AIGUA

Com vegeu, la part de la Generalitat i l’IVA 
quasi ve a representar el 44 per cent del que 
paguem al rebut de Faura. En els últims qua-
tre anys el cànon ha pujat un 35% i l’IVA tam-
bé. Nosaltres hem defés que això se facture 
a banda, com els residuus, per donar-li cla-
redat i saber que és lo que paguem efectiva-
ment d’aigua, però fins ara no està permés. 
Per Llei ha d’anar tot al rebut.

En el cas de Faura, des de la connexió 
del metre cúbic ara fa quatre anys i que va 
suposar una pujada de la tarifa, només ha 
sofrit dos canvis. En 2013 per adaptar-se al 
IPC i en 2014 per llevar el mínim, que estava 
establert per tradició en 24 m3 trimestrals i 
que ara no existeix podent ser el concepte 
fins i tot zero. 

En aquestos quatre anys els conceptes 
han estat els mateixos sense sofrir varia-
cions. No així el rebut, que s’ha vist afectat 
per les pujades dels conceptes que com hem 
explicat abans no depenen de l’Ajuntament.

Quan fa quatre anys decidí l’ajuntament 
per unanimitat passar a una empresa la ges-
tió de l’aigua se feu blindant al màxim el preu. 
La subasta isqué amb la condició que el preu 
era intocable, i aquest havia sigut calculat 
amb les dades que teníem en eixe moment 
per donar directament el servei l’ajuntament. 
Marcar l’Ajuntament el preu, i marcar també 
les regles de joc, on l’última decisió de tot la 
té el poble, que és el propietari de l’aigua i 
les seues instal·lacions. Una forma diferent 
d’atorgar la concessió del que se ve fent, 
no a canvi de cànons milionaris, sinó de les 
inversions necessàries per posar en marxa 
l’abastiment del m3 i del màxim control del 
poble del que és d’ell.

I per què ens connectarem? Perquè en 
primer lloc en 1988 els pobles de la comar-
ca acordarem sol·licitar la construcció de la 
instal·lació i se comprometerem a pagar-la i 
a connectar-se. També la Mancomunitat va 
haver d’engegar un anell i un dipòsit per a 
poder connectar-se al metre cúbic i que es 
troba, com tots sabeu, prop de la caseta del 
rector. I en segon lloc, perquè la qualitat de 
l’aigua degut a l’excés de nitrats havia dut a 
que forem advertits per les autoritats sani-
tàries que la nostra aigua estava en els límits 
tolerats.

En aquest Ajuntament les decisions sem-
pre se prenen escoltant, consultant i pensant 
en la butxaca dels veïns i veïnes. En l’aigua 
també va ser així. El que passa és que ac-
tualitzar tarifes quan en vuit anys no s’havien 
tocat, malgrat que les despeses eren un 30% 

La pressió fiscal és la suma del que es recapta 
amb totes les taxes i els impostos de cada poble 
dividida pel nombre d’habitants d’una població.

superior als ingressos, sempre genera confusions. I és 
que no tocavem res perquè sempre ens deien que ja venia 
el metre cúbic, i tardà més del previst. La prova és que el 
cost és el que és, i la prova és que sumant totes les taxes 
i impostos en aquest poble eixim en la classificació en la 
part final dels 256 pobles de la província, com ja sabeu. 
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BREUS

La nit del 9 de desembre la música 
quedà òrfena. Se n’anava el mes-
tre Joan Garcés Queralt, el nostre 

“Don Juan”. Són innumerables els pre-
mis i reconeixements que ha rebut al 
llarg de la seua exitosa carrera, entre els 
quals destaquen quatre records Guin-
ness com el director de bandes en actiu 
més longeu del món, però per a nosal-
tres sempre serà recordat per haver si-
gut el nostre veí més il•lustre, Medalla 
d’Honor del nostre poble des de 2011. 

La música va ser l’eix al voltant del 
qual va girar la seua vida fins a l’últim 
dia. Amb les marxes fúnebres de 
Beethoven i Chopin, interpretades per 
la Societat Joventut Musical de Faura 
i la Unió Musical de Lliria, li diguérem 
adéu el dissabte 13 de desembre en 
l’acte institucional d’acomiadament, on 
una nombrosa comitiva l’acompanyà 
des de l’Ajuntament fins al cementeri. 
Familiars, corporacions de Faura i Be-
nifairó, alcaldes de la comarca, veïns, 
així com representants de bandes de 
música de tota la Comunitat Valenciana 
assistiren al sepeli.  

Don Juan va ser notícia també a 
l’últim BIM publicat per l’Ajuntament, 
al juliol de l’any passat, amb motiu dels 
actes d’homenatge organitzats per 
a celebrar el seu centenari. El dia del 
seu aniversari, el divendres 18 d’abril, 
el mestre va descobrir una placa com-
memorativa en la casa on va nàixer, al 
carrer Major de Benifairó de les Valls i 
el diumenge 4 de maig es va oferir un 
concert homenatge a la plaça del Mer-
cat.

Fins sempre, don Juan

Don Juan ens ha deixat però la seua tas-
ca no caurà en l’oblit. La Fundació Joan 
Garcés Queralt, que es va constituir 
en 2014, perpetuarà la seua memòria. 
Aquesta Fundació es va crear amb 11 
membres, els quals van ser designats 
pel mateix Don Juan: tres persones de 
la seua família, tres músics, un tresorer i 
els alcaldes i regidors de cultura de Fau-
ra i Benifairó. La Fundació, que ha pas-
sat a ser propietària de la casa de Don 
Juan, segons la seua voluntat, sufragarà 
la concessió de premis i aprovarà atorgar beques tant a músics com a l’Escola 
de Música Joan Garcés Queralt i a la Societat Joventut Musical de Faura.

dos moments del multitudinari comiat de don Juan amb presència de familiars, autoritats, veïns, companys i alumnes del mestre.

LA FUNdACIó JOAN GARCéS QUERALt 

(BENIFAIRÓ DE LES VALLS, 18 D’ABRIL DE 1914 - FAURA, 9 DE DESEMBRE DE 2014)

don Juan amb els alcaldes dels municipis de Benifairó de Les Valls i Faura. 
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El trinquet de Pelaio, la cate-
dral de l’Escala i Corda, va ser 
l’emblemàtic escenari que Àlva-

ro Navarro va triar per a la seua última 
partida de comiat, el 27 de desembre, 
contra qui havia sigut el seu major rival 
esportiu: Jose Cabanes, Genovés II. El 
campió de campions, el mite de la pilo-
ta valenciana, l’esquerrà de Faura va fer 
oficial la seua retirada l’11 de novem-
bre mitjançant un post al seu perfil de 
les xarxes socials. Finalment, deia adéu 
al món de la pilota, després d’haver 
arribat al més alt portant el sobrenom 
de “el bou de Faura”. Un orgull per al 
nostre poble. Els homenatges al pilo-
tari, molts, no es van fer esperar. Les 
partides d’acomiadament tampoc. Així, 
el 3 de desembre, jugava al trinquet de 
Guadassuar la primera d’elles. Li segui-
rien la del Trinquet de Vila-Real, el dia 
12; la del Frontó de Xest, el 21 i l’última 
de totes, la de Pelaio, el 27. De la prime-
ra d’aquestes, Àlvaro va destacar que 
era el trinquet que més l’havia fet gaudir 
durant tota la seua carrera esportiva. 
“Pels bons aficionats”, va dir. Repassar 
el seu palmarés és fer una ullada al que 
ha sigut la història de la pilota valen-
ciana dels últims 22 anys. Una carrera 
que va ser reconeguda en nombrosses 
ocasions a nivell nacional i internacio-
nal. Però, Àlvaro no deixa la pilota per 
a sempre. D’ara endavant, continuarà 
transmetent els seus coneixements als 
xiquets de l’Escola Municipal de pilota a 
Faura. Des d’ací continuarà impulsant i 
promovent el món de la pilota entre les 
noves generacions. 

Àlvaro, el mite de la Pilota, s’acomiada
BREUS
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FEStES d’AGOSt MULtItUdINÀRIES

FaurArt i l’Exhibició d’Art Urbà són 
les dues noves propostes que 
l’Ajuntament ha posat en marxa 

durant 2014 amb la intenció de con-
solidar el teatre i l’art del graffiti als ca-
rrers del poble, tal i com s’ha fet amb 
el Cicle de Música Valenciana i de 
Cambra Vicent Garcés, que enguany 
ha celebrat la setena edició. 

FaurArt, Festival de Teatre al Ca-
rrer, que va tindre lloc els dies 27 i 28 
de setembre, és un projecte de tea-
tre, música, dansa, poesia i màgia 
impulsat pel nostre veí José Bellver, 
en el qual l’Ajuntament de Faura hi 
col•laborà. Entre els artistes i com-
panyies que impregnaren d’art diver-
sos carrers de Faura es trobaren La 
máquina de los deseos, Visitants, A 
tempo dansa, La Ninya de Cristal, 
La inestable teatre, Teatre Tracalet, 
Manolita Glup Glup, Projecte Carava-
na, el Gran Mag Màgic Luis, Camí de 
Nora, José Olmos, Pere Bodí, el grup 
de rock Besugo, la batucada Green 
Espai, Ainara i l’artista Natalia Ocerin.

Per la seua banda, la primera 
Exhibició d’Art Urbà se celebrà el 6 
de desembre, i va comptar amb la 
col•laboració d’artistes com: Grajo, 

Dean, Orice, Alk, Hueso, Noke, Kam, 
THC’s,  Nesi (tots ells de Castelló), 
César, Leh’s, Kets, Ecko, Roni, Tewa, 

Bize, Fose (de València). Els organit-
zadors van ser els artistes locals Bars 
& Henk.

Nous certamens per a consolidar 
el teatre i l’art urbà a Faura
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EMERGÈNCIES. Finalitzats els treballs tècnics 
d’elaboració del Pla Territorial Municipal enfront 
d’emergències de Faura, el ple de l’Ajuntament 
ha aprovat constituir un Comité assessor sota la 
direcció de l’Alcaldia, com a òrgan d’assistència 
permanent en els distints aspectes relacionats 
amb l’emergència. Aquest Comité estarà integrat 
per membres de l’Ajuntament, Policia, Guàrdia 
Civil, bombers, Serveis Socials i voluntaris de di-
ferents associacions, com el Centre Excursionis-
ta la Vall de Segó i l’entitat Faura Solidària.

La Junta de Govern 
aprovà procedir a 
la tala d’entre 70 

i 80 arbres de la mun-
tanya de La Rodana 
amb l’objectiu d’evitar 
la propagació dels in-
sectes perforadors de 
la família dels escolítids 
que afecten les pine-
des, fonamentalment 
el Tomicus destruens. 
La sequera ha provo-

Actuacions contra el tomicus

BREUS

Presentació de l’Escola de Pilota de Faura amb el nou equipament. 

Presentació dels alumnes de les distintes categories del Club de Futbol Faura.

Acte de presentació dels fallers i les falleres de la Falla Vila de Faura. 

Els nous músics de la Societat Joventut Musical de Faura, en Santa Cecilia. 

dESFIBRIL·LAdOR. Amb la inten-
ció d’augmentar la seguretat en cas 
d’emergència, el camp de futbol disposarà 
d’un desfibril·lador. Tindre aquestos equips a 
l’abast pot salvar vides, ja que és l’únic trac-
tament eficaç per a revertir la fibril•lació ven-
tricular, que pot produïr una mort sobtada. 
És a dir que, en el cas d’una parada cardía-
ca, permet atendre al pacient In situ. 

ADMINISTRACIÓ ELECTRòNICA. 
S’ha posat en marxa l’Administració 
electrònica i es poden fer en línia di-
versos tràmits sense necessitat de 
desplaçar-se a l’Ajuntament. Es pot fer 
la declaració responsable per a obres 
menors, presentació de queixes i su-
ggeriments, llicències de guals, model 
de sol•licitud genèrica, sol•licitud d’ús 
de bé immoble per a d’activitats, co-
municació d’incidències i sol•licitud de 
certificat d’empadronament. 

cat l’aparició de pla-
gues en 117 focus a la província. Encara que a 
Faura no s’ha decretat l’existència d’una plaga, 
s’ha volgut procedir a tractar les pinedes imme-
diatament per evitar un mal major. També s’han 
posat trampes de feromones. 
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CONVENI AFACAM. La Mancomunitat i l’Associació de 
Familiars de Persones amb Malaltia d’Alzheimer del Camp 
de Morvedre i Puçol (Afacam) firmaren un conveni. Afacam 
participà en el curs per a cuidadors no professionals. 

QUALItAt dE VIdA. L’Espai dels Majors ha acollit diverses 
xarrades sobre com afrontar les malalties neurodegenerati-
ves, ajudar a estar en forma i mesures d’autoprotecció. 

BREUS

VISItA. Els nostres majors van poder conèixer el funciona-
ment i el patrimoni arquitectònic i cultural de la Diputació de 
València durant una visita a una institució amb més de 200 
anys d’història. Enguany repetirem la visita. 

MAJORS ON LINE. Donat l’èxit de l’edició anterior es va 
realitzar un altre curs d’internet per a majors de 45 anys que 
va comptar, novament, amb una amplia participació.
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www.faura.es 

BIM 
Butlletí Municipal de Faura
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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.

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 .. 687 670 193 ........................................... jutjatdepau@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

tELÈFONS d’INtERéS

CAMÍ SOLIDARI. Per segona vegada, una de les etapes del Camí Solidari 
per les Malaties Rares va passar per Faura. El 17 d’octubre arribaren al 
poble Víctor Cerdá i Raúl Zurriaga, els dos brigadistes que travessaven la 
Comunitat amb la II edició d’aquest Camí, i explicaren als xiquets del col.
legi que són les malalties rares. 

ALUMNES UPV. Més de 300 alum-
nes de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de la Universitat Poli-
tècnica han estudiat les possibilitats 
urbanístiques de la Mancomunitat. 
Pel que fa a Faura, l’assignatura Ur-
banisme 2 preveu, com a treball, un 
projecte de recomposició del límit est, i 
la d’Urbanisme i Medi Ambient un pro-
jecte d’un càmping sostenible.

XARXA COMdES. La Policia Local de 
Faura està connectada des del passat 
mes de gener a la Xarxa de Comuni-
cacions Mòbils Digitals d’Emergència 
i Seguretat (Comdes) després d’haver 
rebut cinc emissores. També disposa 
d’un vehicle adaptat per a donar servei 
als veïns. Novetats que suposen una 
millora en la qualitat del servei de Po-
licia Local que es presta al municipi i, 
per tant, en la seguretat ciutadana.    

WEB tURISME. Amb la intenció de 
col•laborar en la difusió del patrimoni 
i incentivar el turisme dels pobles que 
conformen Les Valls, la Mancomunitat 
ha subvencionat la web de nova crea-
ció www.valldesegoturisme.es. Una 
pàgina, dissenyada per Juan Camare-
lles, que ha nascut de l’Associació Vall 
de Segó Turisme Rural i que és un apa-
rador de tots els monuments destacats 
dels pobles i dels serveis d’hostaleria.  

JUNtA d’AIGüES. El 4 d’octubre es 
va celebrar el sorteig de la presidèn-
cia de la Junta d’Aigües de la Font de 
Quart, una de les institucions més anti-
gues que tenim. El sorteig consistix en 
llançar uns paperets amb els noms del 
sis pobles que participen en la Junta 
de Govern de les Aigües de la Font. El 
paper que va arribar més lluny, el de  
Faura, és el poble que presidirà la Jun-
ta en primer lloc i durant dos anys. 
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