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RECTIFICACIÓ
En la salutació de l’alcalde de l’últim BIM es va posar per error que en
entrar Enric Ferrer a l’Alcaldia hi havia un dèficit de 12 milions. A petició de
Jesús Forner, que era l’alcalde que acabava el mandat, l’Ajuntament
informa que l’any 1982 acabà amb un superàvit de 3.446.815 pta. i una
existència de tresoreria en maig de 1983 de 8.176.445 pta.
El deute de 12 milions (no dèficit com per error es va posar) es produix
quan l’Ajuntament es fa càrrec de la Cambra Agrària dos anys després.
Queda per tant aclarit i rectificat l’error.
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Resultats de les eleccions

ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES 2003.

RESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS
Cens 2.427
Vots 1.949
Participació 80,3%
Vàlids 1.929
PSPV 1.162 (60,2%)
PP 444 (23%)
UV 138 (7,2%)
BLOC 160 (8,3%)

(7,2%)
0 regidors

PSPV
PP
BNV
UV

(8,3%)
1 regidor

(23%)
3 regidors
(60,2%)
7 regidors

RESULTATS ELECCIONS AUTONÒMIQUES
Cens 2.389
Vots 1.938
Participació 81,1%
Vàlids 1.900
PSPV 955 (49,5%)
PP 643 (33,3%)
UV 99 (5,1%)
BLOC 144 (7,5%)

PSPV
PP
BNV
UV

(7,5%)
(5,1%)

(49,5%)
(33,3%)
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ALCALDE-PRESIDENT
ANTONI F. GASPAR RAMOS

COMISSIÓ DE GOVERN

DELEGACIONS

1a tinenta d’alcalde
CLÀUDIA ALEIXANDRE
SANTAJUSTINA

Cultura
CLÀUDIA ALEIXANDRE
SANTAJUSTINA

2on tinent d’alcalde
VICENT AMER BLANCH
3a tinenta d’alcalde
ROSARIO C. GIL MONTOLIO

Urbanisme i PGOU
VICENT AMER BLANCH
Treball
ROSARIO C. GIL MONTOLIO

COMISSIÓ ESPECIAL
DE COMPTES
MAITE IZQUIERDO ESCRIG
(PSOE)
A DESIGNAR
(PP)
DIEGO SANCHIS GRAULLERA
(BLOC)

Serveis municipals
EDUARDO PONZ GRACIA
Representant en el Consorci
Provincial de Bombers
ANTONI F. GASPAR RAMOS

Representants
en el Consell Agrari
ROSARIO C. GIL MONTOLIO
(PSOE)
A DESIGNAR
(PP)
DIEGO SANCHIS GRAULLERA
(BLOC)
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Educació
SILVIA BROCH MARTIN
Sanitat, Serveis Socials
i BIM
MAITE IZQUIERDO ESCRIG

Tresorera
MAITE IZQUIERDO ESCRIG

Representant en el
Consell Escolar i EPA
SILVIA BROCH MARTIN

Representants
en la Mancomunitat
ANTONI F. GASPAR RAMOS
VICENT AMER BLANCH
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Constitució del nou Ajuntament

DISCURS D’INVESTIDURA DEL NOU ALCALDE
Dissabte 14-6-2003

V

ull que, en estos moments de
solemnitat institucional i emoció personal, les meues primeres paraules siguen d’agraïment a
tots els faurers i faureres que són els
vertaders protagonistes d’esta festa
d’expressió democràtica que començàrem el passat dia 25 de maig
i que hem culminat hui amb la constitució del nou Ajuntament resultant
d’aquelles eleccions. I amb tots els
faurers i faureres, volguera agrair
també a tots aquells que heu contribuït, d’una manera o d’altra al fet que
puga estar jo ací, hui, com a nou alcalde de Faura, i, en especial, com
no, a la gent que estime i a la meua
família que sempre m’ha ajudat.
Vull afegir a estes paraules
d’agraïment, unes paraules de reconeixement a tots els que m’han precedit en aquest càrrec, (…) i vull unir
també unes paraules de memòria per
a tots els faurers i faureres que al
llarg de tota la història han regit els
destins d’aquesta vila, regidors, alcaldes, batles que en bons moments i
d’altres no tan bons han estat al front
d’aquest Ajuntament i d’este poble.
De tots ells hem rebut la generació
que vivim el testimoni, representat
hui en la vara de l’alcalde, un testimoni que s’ha tramés des de temps immemorials, al llarg de molts segles i
que hui rep, rebem, els que formem
aquest nou Ajuntament. (…)
Us parlaré dels principis en què
me basaré com a alcalde per a

portar-les a terme i dirigir el govern
que les farà realitat. Pense que és bo
que tots sapiau, hui, en el meu primer discurs, encara que molts ja
heu tingut l’oportunitat d’escoltar-los
dels meus llavis alguna volta, quin
son eixos principis per ser polític i
ser alcalde.
Principis senzills i que formen
part de la meua percepció de la política. Principis bàsics per a qualsevol
que entenga que el més important
d’un poble, d’una empresa o, d’una
casa no és si té bons jardins, bones
instal·lacions o bones parets, encara
que també són necessàries, el més
important són les persones, el més
important és la gent.
I així us dic:
Crec que la missió d’un polític
és servir, no que el servisquen.
Servir a tots, amb independència
del color polític; l’alcalde és de tots
els que l’han votat i també dels que
han votat altres opcions polítiques.
La missió d’un polític és, sobretot i per damunt de totes les coses,
escoltar la gent, les seues inquietuds, els seus problemes; moltes voltes, si escoltes, la mateixa gent te
dóna la solució.
És feina d’un polític fer participar
la gent, de les tasques de govern,
dels bons i dels mals moments, fer
participar la gent de les il·lusions.
Entre tots i amb tots es més fàcil solucionar problemes, perquè moltes
voltes governar també significa il·lusionar la gent.
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Fer Política no és imposar, sinó
parlar.
Fer Política és juntar, no trencar
mai.
Fer Política és millorar sempre,
no quedar-se quiets.
Política és apostar perquè les
coses poden fer-se millor i estar disposats a corregir si s’ha comés algun error.
Política és garantir que els ciutadans tingueu les millors coses possibles amb els recursos que hi ha.
I els polítics, a més, som els custodis dels valors d’igualtat i llibertat
que consagra la nostra Constitució i
que tots hem promés abans.
Però, sobretot, ser polític és ser
íntegre, conseqüent amb les idees,
respectuós però coherent, sense
vendre’s, però sense comprar a ningú, i no trair mai la voluntat de la
gent que s’expressa en les urnes.
Quan açò falla, és el principi del
desencant i del deteriorament de la
convivència democràtica perquè pareix que tot val, i tot no val...
Eixos són els principis bàsics
que regiran la meua missió a partir
d’ara. M’heu encarregat ser alcalde
de Faura i això faré dedicant tots els
meus esforços i el meu temps al servei de tots vosaltres. (…)
Per això me dedicaré plenament
a les tasques municipals i ho faré segons els criteris, recomanacions i
condicions que tots els partits polítics acordaren en la FVMP.
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Sé que hi ha molt de camí a recórrer, però vos promet que me crec
totes i cadascuna de les paraules
que us he dirigit i actuaré en conseqüència, i si veiéreu que no és així,
com que m’he compromés davant
de tots podreu exigir-me que les
complisca. (…)
Sé que el grup municipal socialista a qui el poble de Faura ha donat la responsabilitat de govern,
compartix també tots aquests principis d’acció i exercirà les seues funcions amb criteri i amb responsabilitat, i espere que els grups municipals als quals les eleccions els
han atorgat el també digne treball
de l‘oposició, seran respectuosos i
acompliran la seua funció segons
els bons usos de la democràcia,
amb criteri i amb principis. I entre
tots vetlarem pels interessos de
Faura i dels faurers. (…)
S’obre un nou capítol, un altre
capítol de este llibre que es diu
Faura i on estem tots, hòmens, dones, jòvens i menys jòvens, on estem els d’ara i els nostres avantpassats on estan també les nostres il·lusions i el nostre futur, eixe llibre de
què este Ajuntament és dipositari i
que se tramet com la vara dels uns
als altres, sense cap parèntesi.
Faurers i faureres, vos convide
a escriure eixe capítol tots junts.
Moltes gràcies.
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L’Ajuntament informa

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió de l‘11-6-03
S’acorda, per unanimitat, aprovar el Compte General del Pressupost de
2002.
S’acorda, per unanimitat, condemnar ETA pels assassinats dels policies nacionals J. Envit i B. Martín, el 30 de maig, a Sagüesa (Navarra).
Sessió extraordinària de constitució de la Corporació, del 14-6-03
Presa de possessió dels regidors i regidores electes en les eleccions municipals del 25 de maig passat.
Elecció de l’alcalde Antoni F. Gaspar Ramos, per majoria absoluta.
Sessió extraordinària del 23-6-03
S’acorda, per set vots a favor (els del PSOE) i quatre en contra (els tres del
PP i el del BLOC), la delegació de competències del Ple en la C. de Govern.
S’aprova, per unanimitat, la constitució de la Comissió Especial de Comptes,
presidida per l’alcalde, i s’hi designa representants del PSOE, M. T. Izquierdo, i en
el Consell Agrari Municipal, R. Gil
S’acorda, per unanimitat, nomenar tresorera de fons M.T. Izquierdo.
S’acorda, per unanimitat, nomenar com a representants de l’Ajuntament en
la Mancomunitat de les Valls, Antoni F. Gaspar i V. Amer, en el Consell Escolar i
EPA, S. Broch, i en l’Assemblea Provincial de Bombers, Antoni F. Gaspar.
S’acorda, per unanimitat, la periodicitat mensual de les sessions ordinàries
plenàries, inicialment, l’últim dilluns hàbil de mes, a les 22 h, si més no a l’estiu,
tret de l’agost, per vacances.
S’aprova, per unanimitat, la comprovació de l’Inventari de Béns amb motiu
de la constitució de la nova corporació.
S’aprova, per unanimitat, l’atribució de dedicació exclusiva a l’alcalde Antoni
F. Gaspar, i adaptar la retribució al Protocol de la FVMP.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
Sessió del 16-6-03
Constitució de la C. de Govern, amb periodicitat de sessions setmanals.
Sessió del 23-6-03
S’acorda, per unanimitat, i atés l’informe favorable de l’aparellador municipal, concedir les llicències urbanístiques següents: a J.M. Cascales, exp. 41/03, a
la pl. de l’Hostal, 1; a J. Álvarez, exp. 47/03, al carrer de la S. Família; a A.
Blanch, exp. 46/03, al carrer de J. Garcés, 20; i a F.M. Martínez, exp. 48/03, al
carrer de la Mar, 15, baix.
7

L’Ajuntament informa

BIM FAURA

Encarregar a l’aparellador municipal la redacció d’una memòria valorada de
les obres de condicionament de la ronda Quémalo (del carrer dels Cavallers fins
a la font de nitrats).
Sol·licitar a la regidora de Cultura un informe sobre el finançament dels llibres de text.
Concedir abonaments gratuïts per a l’accés a la piscina.
Aprovar les bases per a monitors de l’Escola d’Estiu.
Informar favorablement la proposta del Consell Escolar del C.P. S. Vicent
Ferrer, sobre les festes escolars del curs 2003-04: 20-2 i 17 i 18-3-03.
Sessió del 30-6-03
Retolar amb el nom d’Àlvaro l’Escola Municipal de Pilota.
Seleccionar els monitors de l’Escola d’Estiu.
Aprovar la substitució de la maquinària de la font de tractament dels nitrats,
per deteriorament, a càrrec d’HPH.
No vendre més solars de la UE 3 (actualment en queden dos).
Sessió del 7-7-03
Crear la Junta de Portaveus, amb caràcter consultiu.
Comprometre l’aportació municipal a l’obra de Substitució de l‘enllumenat
del camp de futbol, inclosa al Pla d’Instal·lacions Esportives de la Diputació.
Publicar el BIM trimestralment.
Convocar una reunió amb el director provincial d’Iberdrola, per tractar de diferents qüestions relatives al subministrament elèctric al municipi.
Encarregar a la regidora de Cultura la redacció de les normes per a l’adquisició dels llibres de la biblioteca, i un informe sobre les noves instal·lacions, l’horari i
la nova dotació de la xarxa d’ordinadors.
Fer les millores pertinents en l’escola.
Organitzar un servei de desplaçament als actes de la Setmana Cultural per a
les persones amb dificultats físiques.
Aprovar el pagament del 100% dels llibres de l’escola infantil i primària dels
alumnes del C.P. S. Vicent Ferrer.
Encarregar el manteniment de la xarxa informàtica de l’Ajuntament a
INHASOFT SL.
Confeccionar una pàgina web de l’Ajuntament.
Subvencionar el transport del viatge a la granja escola de Requena dels xiquets de Faura.
Fer les gestions necessàries per a la millora del servei de recollida de residus.
Aprovar la memòria valorada de l’obra de millora de la ronda Quémalo.
No concedir cap llicència urbanística als sectors grafiats amb tres i quatre altures a les Normes Subsidiàries, que no respecten aquest límit, per tal d’adaptarse a les previsions del Pla General, actualment en fase de redacció.
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Sessió del 14-7-03
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques següents: a
M.T. Nicasio, exp. 50/03, al c/ M. Giner, 2; a J.R. Salvador, exp. 52/03, al c/
A. Piñó, 21; a R. Gómez, exp. 53/03, al c/ Ave Maria, 9; i a A. F. Gaspar, exp.
57/03, a c/ de la Mar, 14.
Felicitar David Forner per la victòria en la competició de velocitat de la
F.M.C.V.
Aprovar el Programa de Festes i Setmana Cultural 2003.
Adequar les barrenes a la normativa d’espectacles taurins d’enguany.
Contractar les assegurances d’espectacles de les festes i Setmana Cultural i
de la suspensió dels actes.
Contractar amb TETMA la recollida de residus de les festes i Setmana Cultural.
Aprovar les bases de la bossa de col·laboradors de cultura.
Acollir-se al Servei d’Assistència a la Dona, de la Conselleria de Benestar
Social.
Denegar la instal·lació d’una sitja d’obres al carrer de València, a Segar-Mar,
per la saturació d’elements en la via pública.

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
De 16-6-2003
• Nomenament de tinences d’alcaldia, membres de la C. de Govern i delegacions de serveis municipals, del mode següent: tinences d’Alcaldia i membres de
la C. de Govern, per aquest ordre: C. Aleixandre, V. Amer i R. Gil, i delegacions de
serveis, Cultura a C. Aleixandre, Urbanisme i Pla General, V. Amer, Treball, R. Gil,
Serveis municipals, E. Ponz, Educació, S. Broch i Sanitat i Serveis Socials, M.T.
Izquierdo.
• Delegació en la Comissió de Govern la concessió de llicències urbanístiques de tota mena.
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Altres notícies
BIBLIOTECA

A la Biblioteca Municipal hi haurà uns fulls perquè les persones
usuàries de la biblioteca, en cas de necessitar cap llibre i que no hi
estiga, ens en done les referències per poder adquirir-lo. També
podreu suggerir un horari segons les vostres necessitats.
L’horari d’estiu és de 19 a 20.30 h.
ABONAMENTS PISCINES
S’han creat uns abonaments gratuïts per assistir als cursets de
natació i utilització de la piscina, per aquelles persones en
una situació personal i econòmica especial. Cal que els sol·liciteu
a través de la assistenta o regidoria de Serveis Socials de
l’Ajuntament.
NOUS CONTENIDORS
S’han distribuït pel poble nous contenidors per arreplegar plàstic
i llandes. Cal que els utilitzeu correctament, així com els de vidre i
cartó. Reciclar es cuidar i respectar la nostra natura. Gràcies per la
vostra col·laboració.
PREMIS OCTUBRE
Qui estiga interessat d’assistir als Premis Octubre d’enguany que
ho comunique a la regidora de Cultura.
AVSA
Línia Les Valls - Port
Nou horari:
Eixides de les Valls: 07:15
12:30
Eixides del Port:
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Grups municipals

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

PSPV

UN NOU AJUNTAMENT
PER A TOTS I TOTES
La llista del partit socialista ha sigut, una volta més, àmpliament
votada per la gran majoria del poble; a tots els que ens han donat la
possibilitat de governar durant quatre anys, moltíssimes gràcies. I
també gràcies a tots els que el dia 25 de maig feren ús del seu dret
democràtic i elegiren els seus representants.
Tenim un poble respectuós, tolerant i participatiu; ens pertoca,
per tant, als seus representants, seguir en la mateixa direcció, amb
treball i responsabilitat. Eixe és el principal compromís que hui prenem des del grup socialista.
En els programes electorals de tots els partits hi ha molts punts
d’encontre; per tant, podem estar d’acord també a dur-los a terme:
és una obligació que tenim amb els nostres electors.
Però també hi ha forces polítiques al poble que s’han quedat
sense representació; els uns per decisió popular, d’altres perquè no
han considerat convenient afrontar unes eleccions; el grup socialista, sense cap complex, els obri la porta perquè puguen dur al Ple
de l’Ajuntament aquelles propostes que siguen bones per a Faura.
Som conscients que encetem una nova etapa, amb un nou alcalde, però amb els mateixos principis solidaris que ens han permés fixar les arrels ben fondes en el nostre poble. Senyor alcalde, enhorabona, per la nostra part estem preparats per a començar.
V. AMER ■
Portaveu PSPV-PSOE de Faura
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Grups municipals
Grup Municipal del Partit Popular (PP)

AGRAÏMENTS
El Grup Popular vol agrair a l‘alcalde la concessió de la pàgina
d’este BIM, perquè puguem expressarnos-hi. Només fem constar
que per a les pròximes publicacions ens ho comunique en el temps i
la forma procedents.
Volem agrair als nostres votants el suport al projecte, i a tots els
veïns el tracte rebut durant i després de les eleccions. Ja que atés el
comportament en altres municipis i la tensió generada per motius
aliens als purament electorals, no hem sinó aplaudir el civisme i les
bones relacions existents entre tots.
Quan encara no fa dos mesos de les passades eleccions poc cap
ressenyar de l’actuació de l’Ajuntament; en tot cas, esperem la correcció de la falta d’informació, perquè coneixem els actes programats per boca dels veïns. Per analitzar la manera d’actuar esperarem els cent dies, anomenats de cortesia.
Sí que ens agradaria que qualsevol proposta o idea que els veïns
vulguen fer-nos arribar, ho facen a través dels regidors, mentre
l’Ajuntament posa a la nostra disposició una bústia de correus als
baixos de la Casa Consistorial.
Volem acabar esta primera presa de contacte, recordant que les
festes, les nostres festes, ja estan damunt, i que els actes que organitza i paga l’Ajuntament implica que els seus representants directes, volem dir l’alcalde i els regidors, han de participar-hi, com ocorre
a la resta dels municipis de la comarca.
Bones festes per a tots.

GRUP POPULAR DE FAURA ■
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Grups municipals

Grup Municipal BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

¿QUÈ ES EL BLOC?
D’ESQUERRES O DE DRETES?
El Bloc Nacionalista Valencià és una formació de progrés que defensa el
sentiment nacionalista propi de les nostres terres i gents davant d’altres nacionalismes vinguts de fora i que volem tindre veu pròpia dins de la comunitat de pobles d’Espanya com un més.
Ni més ni menys, sempre en un pla d’igualtat respecte dels altres pobles
de l’Estat espanyol, mai ser uns “Provincianos del levante feliz” i això ho hem
de guanyar, no ens ho donaran debades i es fa treballant en benefici de la societat que volem representar. Hui la frontera entre les esquerres i dretes s’ha
difuminat. Des del poder central s’intenta que el biparidisme siga l’única moneda en el joc electoral, oblidant-se voluntàriament que a Espanya hi ha altres
pobles amb una llengua i una història pròpies, amb altres maneres autòctones de viure, sentir i veure la vida, i perquè això no desaparega el Bloc porta
endavant una idea molt clara del que vol, per aconseguir els objectius de defensa de la llengua i cultura valenciana.
“Els pobles que obliden la seua història estan condemnats a repetir-la”.
En aquestes passades eleccions 160 persones han dipositat la seua confiança en aquesta opció valenciana de progrés. Les persones que hem pres la
iniciativa de presentar-nos a les eleccions per primera vegada baix les sigles
B.N.V. estem contents per la resposta obtinguda per part del poble de Faura, i
ens anima a continuar treballant en benefici, en primer lloc del poble i després
de la formació que representem.
El Bloc de Faura, encara que fa poc de temps que s’ha format, ja ha participat en la labor municipal portant propostes des de l’exterior a la corporació municipal i ara que forma part de l’Ajuntament amb molta més facilitat
podrem dur la feina que el poble ens ha donat de proposar aquelles qüestions
que s’estimen oportunes, i perquè qualsevol persona o agrupació cultural
d’una manera anònima o identificada puga portar les seues propostes en davant es posarà una bústia a l’Ajuntament a nom del Bloc Nacionalista Valencià on poder introduir els escrits.
Ens queda per fi donar les gràcies al poble de Faura en general, per l’acollida feta a la formació que representem i sapieu que tenim sempre la disposició preparada per escoltar aquelles qüestions que ens demaneu.
EL BLOC DE FAURA ■
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ESCOLA D’ESTIU

“A l’estiu tot el món viu”, i els xiquets són els qui més intensament el
viuen. Sembla curiós com, des de sempre, quan arriba el bon temps, els
nostres carrers s’omplin de xiquets. Durant tot el dia van d’un lloc a un altre per passar-ho bé, i quan ja es fa de nit continuen alegrant-nos la vista
amb els seus somriure’s innocents, de vegades cridaners, però, que sempre esdevenen un colp de senzillesa barrejada amb una mica d’innocència, dues cullerades de tendresa i un got ben gran però buit que ben segur
ompliran de diversió i il·lusió durant tot l’estiu. Aquests podrien ser els ingredients necessaris que cal tenir per poder gaudir d’un estiu ple de marxa. Perquè ja s’ha acabat l’escola! Les vacances ens criden i cal que escoltem la veu divina de la diversió. L’escola queda arrere i és quan l’Escola
d’Estiu comença!
En el mateix lloc on els xiquets aprenen a desenvolupar-se en la vida,
l’assignatura de la diversió s’inicia al juliol, un mes on els xiquets a més de
passar-s’ho bé, aprenen a compartir, a respectar-se els uns amb els altres,
a fer grup, i a jugar als jocs de sempre, aquells que els nostres avis ja jugaven quan eren menuts.
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L’Escola d’Estiu ofereix un gran ventall de possibilitats: jocs de coordinació, jocs tradicionals, jocs locomotrius, jocs d’aventura, jocs on es fomenta l’esperit esportiu, a més, d’aprendre a adquirir capacitat i desenvolupament de creativitat pròpia pel xiquet. Tallers de manualitats, on s’ensenya que una simple caixa d’ous es transforma en un cocodril de la selva
amazònica, i on amb uns poquets materials poden fer realitat els somnis
de qualsevol xiquet, i perquè la calor no els ofegue massa, pujar a la piscina resulta un gegantesc refresc de diversió, i al mateix temps practiquen i
aprenen els esports aquàtics que més els agrada.
Tot això fa que l’Escola d’Estiu de Faura siga cada vegada més esperada pels xiquets, on troben la gran recompensa a un dur any d’esforç i
d’estudi.
I amb tot, sols queda dir-vos que us esperem, xiquets, l’any vinent
amb les mateixes ganes de passar-ho bé.
Sílvia Broch i Martín ■
Regidora d’Educació
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SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA
La Teleassistència domiciliària és un servei a través de la línia telefònica i amb un equip de comunicació informàtic que està situat en un Centre
d’assistència i en el domicili dels usuaris, que permet a les persones
d’edat, polsant un simple botó que porten constantement i sense molèsties, connectar les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any amb un Centre
(atés per personal especialitzat), i poder donar resposta a qualsevol problema que tinga la persona necessitada.
El servei és totalment gratuït i estè destinat a atendre les persones
majors de 65 anys que es troben en situació de risc físic o psicosocial, que
visquen soles permanentment o durant la major part del dia, per afavorir
que visquen a les seues llars i al seu medi de vida habitual, i evitar així els
ingressos innecessaris en centres residencials. Es tracta, per tant, d’un servei públic destinat a augmentar la qualitat de vida i el benestar dels nostres conciutadans de més edat.
Amb aquest servei es possibilita a les persones que no necessiten
atenció i dedicació permanent d’altra persona, que puguen tindre la seguretat que, davant una crisi d’angoixa, soletat, emergència sanitària o accident domèstic, podran contactar immediatament amb un Centre d’Atenció Permanent, que atendrà ràpidament qualsevol situació de risc, simplement polsant un botó.
El nostre Ajuntament, comprenent l’interés social del programa posat
en marxa per la Diputació de València, va decidir adherir-s’hi immediatament i així col·laborar-ne en la implantació al nostre poble. Per tant, el nostre
objectiu és, en primer lloc, DIVULGAR I INFORMAR del servei a tota la població
que puga estar-hi interessada; ARREPLEGAR, a través de la nostra assistenta social, les sol·licituds de les persones interessades i DONAR CURS a totes les que
acomplisquen els requisits exigits per poder entrar al programa.
Actualment només hi ha al nostre municipi una persona que compta
amb aquest servei de teleassistència domiciliària, esperem que pròximament totes les persones que hi estiguen interessades us poseu en contacte
amb nosaltres.
Maite Izquierdo ■
Regidora de Sanitat i Serveis Socials
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VII TROBADA
DE BANDES
DEL CAMP
DE MORVEDRE
A FAURA
El passat 7 de juny
la Societat Joventut Musical de Faura va acollir
la VII trobada de Bandes
de Música del Camp de
Morvedre, on van participar 8 bandes de la comarca que reuniren uns 500
músics.
L’acte començà a les 20.00 hores amb un berenar per a tots els músics
participants i autoritats assistents. Seguidament, a les 21.00 h, es va procedir
a la desfilada pel carrer Major de Faura fins a l’Auditori de la Canaleta, on se
celebrà el Concert de totes les bandes participants per l’ordre següent:
Societat Musical «Lira Saguntina» Sagunt; Joventut Musical Verge de
l’Estrela de Gilet; Societat Joventut Musical de Quart de les Valls; Unió Musical d’Algímia; Agrupació Music-Cultural d’Algar de Palància; Banda Unió Musical de Quartell; Unió Music-Cultural d’Estivella; Societat Joventut Musical de
Faura.
Entre les nombroses autoritats cal destacar-hi la presència del president
de la Federació de Bandes de la Comunitat Valenciana, Santiago Algado i
Finestrat, la del president comarcal Enric Campos, així com la dels alcaldes
dels pobles de les bandes participants.
Però si una cosa cridà l’atenció a tots els participants i assistents va ser la
bona organització que tingué tota la trobada del començament a la fi. Per eixa
raó tots els presidents de les bandes participants, públic i, fins i tot, el president de la Federació Sr. Algado ens felicitaren. Cal destacar també el bon ambient que varem tindre entre tots el músics.
La trobada va concloure amb l’Himne de la Comunitat Valenciana interpretat, com no, per la nostra banda i dirigida pel nostre director honorari
D. Juan Garcés Queralt, acompanyat d’un xicotet castell.
La Societat Joventut Musical de Faura vol agrair a totes les persones, entitats i, sobre tot, al nostre Ajuntament, la col·laboració en esta VII Trobada de
Bandes.
¡¡¡¡¡ GRÀCIES!!!!
S.J.M.F. LA DIRECTIVA ■
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FUTBOL

El passat mes de juny es va celebrar al camp municipal de futbol el
torneig de futbol base “Manolo Salvador”, amb la participació de més de
25 equips de diferents escoles de la comarca del Camp de Morvedre,
l’Horta, la Plana i de Terol, amb una gran assistència de públic al llarg dels
dos caps de setmana.
Foren cinc les categories que disputaren el torneig i aquestos els campions i subcampions:
PREBENJAMÍ: Subcampió: C.F. FAURA Campió: A.T. SAGUNTÍ
BENJAMÍ: Subcampió: C.F. NULES Campió: POBLA DE FARNALS
ALEVÍ: Subcampió C.F. FAURA-B Campió: CF. FAURA-A
INFANTIL: Subcampió CANET C.F. Campió: LLEVANT U.D.
CADET: Subcampió C.F. FAURA Campió: F.F. SAGUNT
També volguera destacar la tasca que aquesta temporada a realitzat
el primer equip de C.F. FAURA, aconseguint el campionat del seu grup de la
segona categoria regional i al mateix temps l’ascens a primera regional,
amb un gran esforç de banda de tots els jugadors i tècnics que de manera
desinteressada han aconseguit un gran èxit per al poble de Faura. I com
no, el de l’escola de futbol, on més de cent xiquets de sis a catorze anys
han tingut la possibilitat de gaudir i practicar el seu esport favorit.
Tot aquest esforç es veu recompensat per l’assistència de gent als partits i la felicitat dels xiquets de l’escola. Però, per a seguir endavant ens fa
falta el suport de tots, tant de l’Ajuntament, comerços, empreses, i sobretot
més socis que ajuden a fer un club i una escola amb més qualitat esportiva.
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TELÈFONS D’INTERÉS
AJUNTAMENT (Fax: 96 260 00 19) ....................................................... 962600004
BOMBERS Tel. foc .................................................................................... 962650890
Tel. intern ............................................................................... 962650889
Urgències ............................................................................... 112
GUÀRDIA CIVIL
(Horari: De 9 a 14 i de 16 a 19) .............................................................. 962636462
POLICIA LOCAL ........................................................................................ 669491216
669491217
669421218
METGE DE FAURA .................................................................................. 962600467
ANÀLISI DE SANG ................................................................................... 962600467
FARMÀCIA DE FAURA ............................................................................ 962600055
HOSPITAL DE SAGUNT .......................................................................... 962676700
HOSPITAL CITA PREVIA .......................................................................... 962678198
C. S. LA FE ................................................................................................ 963906011
R. S. ARNAU DE VILANOVA ................................................................... 963498011
CREU ROJA .............................................................................................. 962672127
HOSPITAL CLÍNIC .................................................................................... 963862600
HOSPITAL GENERAL ............................................................................... 963791600
CENTRE COMARCAL DE
PLANIFICACIÓ FAMILIAR ....................................................................... 962677812
ASSISTENTA SOCIAL MANCOMUNITAT ............................................. 962602633
TAXI DE FAURA ....................................................................................... 607964300
686962530
IBERDROLA .............................................................................................. 901202020

HORARIS MUNICIPALS
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Faura: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. dissabtes de 9 a 13 h.
Mancomunitat de les Valls: dimecres de 16 a 19 h.
Assistent social: dimarts de 9 a 14 h.
Cementeri: de 10 a 20 h.
Aparellador municipal: dimecres de 9 a 12 h.
Biblioteca Municipal: 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.
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EL NOSTRE ESPORT LOCAL
ESTÀ D’ENHORABONA
Àlvaro ha aconseguit
per quarta vegada el títol
de campió individual
d’escala i corda.
El nostre poble el va rebre
com es mereix

Al C.F. Faura
que aquest any
ha aconseguit
l’ascens a 1ª Regional

La felicitació a David
Forner per aconseguir
la victòria en la
competició de velocitat
de la F.M.C.V.
categoria superesport

