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El nostre
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David Forner
donà l’eixida
de la
Mitja Marató
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L’any passat l’acomiadàrem
entre talls i deficiències en

el subministrament elèctric que
afectava les nostres habitances i
també l’enllumenat públic, dei-
xant-lo minvat. També a les
infraestructures de les instal·la-
cions municipals que o bé no
funcionaven o se deterioraven.
L’Ajuntament ha transmés la
més enèrgica protesta a Iber-
drola per totes aquestes defi-
ciències i ha sol·licitat informació
detallada del per què d’aquestes
qüestions. També ha demanat
aclariments sobre les raons de
descoordinació que fan que
estiguen sol·licitant obrir carrers
i carrers per portar llum d’una a
d’altra banda amb les conse-
güents molèsties per al veïnat.
Esperem que enguany la situa-
ció canvie.

Per altra banda, al llarg del
trimestre que comencem veu-
rem iniciat el procediment ad-
ministratiu per a alliberar el sòl
per al futur Centre de Dia al
carrer Avelina Taberner, que
com sabeu, és l’objectiu prio-
ritari en aquestos moments de
l’Ajuntament.

També hem començat ja
les conversacions formals amb
papers damunt la taula de la
previsió del soterrament de les
línies d’alta tensió de l’entrada
del poble.

Una altra de les novetats que
començarem a veure en aquest
trimestre seran les obres d’ade-
quació del solar municipal del
carrer Cervantes que se destina-
rà a espai públic amb dues fun-
cions, mercat de productes peri-
dors els dies de mercat i estacio-
nament la resta. Una primera
mesura que es té prevista per a
millorar el servei de mercat i ade-
quar-lo als nous temps i una me-
sura per a minimitzar els incon-
venients dels veïns que tenen el
mercat, de les quals donarem
compte en pròximes audiències
públiques al veïnat afectat i als
comerciants del mercat.

També s’ha començat la re-
població de la part de la Roda-
na, antiga finca de Romero, que
se dedicarà a parc urbà de bosc
mediterrani, amb tota una sèrie
d’actuacions que poc a poc i
conformement tinguem diners
connectarà el poble amb la nos-
tra muntanya, com era abans.
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I açò és el que es veu, però
també hi ha d’altres que se que-
den soterrades i no se veuen,
com és ara la substitució i re-
novació del clavegueram que
hem començat pel carrer Pi-
zarro. Obres que intentem fer
com més prompte millor i a me-
sura que aconseguim ajudes
d’altres institucions.

Aquestes són les coses que
m’agradaria ressenyar en aquest
trimestre, però sabeu que l’acti-
vitat de l’Ajuntament continua
dia a dia amb les coses xico-
tetes i els problemes diaris que
intentem solucionar, tan ràpida-
ment com podem, atenent les
nostres limitacions i fent les co-
ses de la millor manera possi-
ble, comptant amb el veïnat i
l’opinió de tots, per això que a
voltes siguem tant pesats con-
vocant-vos a una reunió o altra
i per això que prenguem el

temps necessari per prendre bé
les decisions.

Continuem amb la labor de
conscienciació de normes bàsi-
ques de convivència. Recordem
al veïnat que atenent-se a la le-
gislació vigent no es poden te-
nir animals de companyia en
llocs on no se viu, sobretot quan
creen molèsties per lladrucs o
higièniques. El poble és de tots i
totes, tots hem de col·laborar per
mantindre’l com un bon lloc de
convivència i per això agraïsc a
tots els que veniu a posar en co-
neixement de l’Ajuntament defi-
ciències, avaries o simplement
propostes de millora des de dife-
rents òptiques. Sabeu que tot
açò sempre es ben rebut.

Com sempre a la vostra
disposició.

Toni Gaspar
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 25-10-05

S’aprova, per vuit vots a favor (set del PSOE i un del BLOC) i tres abstencions
(del PP), la delegació en la Diputació de la gestió de l’impost sobre vehicles.

S’aprova, per set vots a favor (del PSOE) i quatre en contra (tres del PP i un
del BLOC), el pressupost municipal per a 2006 amb caràcter inicial.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PP sobre homenatge a David
Forner.

Es rebutja, per deu vots en contra (set del PSOE i tres del PP) i un a favor (del
BLOC), la proposició del BLOC sobre l’establiment d’un premi al millor estudiant
del CP Sant Vicent Ferrer.

Es desestima una proposició del BLOC sobre enllaços del web de l’Ajunta-
ment de Faura, per set vots en contra (del PSOE) i quatre a favor (tres del PP i un
del BLOC).

Es desestima una proposició del BLOC sobre assumpció del cost dels llibres
de text dels alumnes de Faura de l’IES la Vall de Segó, per set vots en contra (del
PSOE) i quatre a favor (tres del PP i un del BLOC).

Sessió del 29-11-05

Es rebutja una proposició del BLOC sobre creació d’una Àrea de Medi Am-
bient, per cinc vots en contra (del PSOE) i quatre a favor (tres del PP i un del
BLOC).

Es desestima una proposició del BLOC sobre confecció d’un Catàleg d’Em-
preses i Serveis, per cinc vots en contra (del PSOE) i quatre a favor (tres del PP i
un del BLOC).

Es desestima una proposició del BLOC sobre creació d’una Comissió de To-
ponímia, per cinc vots en contra (del PSOE), un a favor (del BLOC) i tres absten-
cions (del PP).

Es rebutja una proposició del PP sobre organització d’una Escola de Vacan-
ces, per cinc vots en contra (del PSOE) i quatre a favor (tres del PP i un del
BLOC).

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre el Dia Interna-
cional Contra la Violència de Gènere.

S’aprova una proposició del PSPV-PSOE de reprovació del president de la Ge-
neralitat, per cinc vots a favor (del PSOE), tres en contra (del PP) i una abstenció
(del BLOC).
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Sessió del 29-12-05

S’aprova, per unanimitat, una proposició de l’Alcaldia sobre l’Estudi de Paisat-
ge del PGOU.

Es rebutja una proposició del BLOC sobre l’adopció d’un Reglament de pas-
sos de vehicles, reserva de via pública, càrrega i descàrrega de mercaderies i ma-
terials i accés a immobles, per set vots en contra (del PSOE), un a favor (del
BLOC) i tres abstencions (del PP).

S’aprova, per vuit vots a favor (set del PSOE i un del BLOC) i tres abstencions
(del PP), una proposició del BLOC sobre dotació de columbaris al cementeri
municipal.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PP sobre supressió de barrera ar-
quitectònica als carrers de M. Benlliure i M. Giner.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre Iberdrola.

S’aprova, per vuit vots a favor (set del PSOE i un del BLOC) i tres abstencions
(del PP), una proposició del PSPV-PSOE sobre Televisió Digital Terrestre.

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

Sessió del 10-10-05
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques a R. Gómez,

exp. 20/05, al carrer de l’Ave Maria, 9; a R. Arrés, exp. 94/05, al carrer de l’Al-
màssera, 9, i a I. Castro, exp. 102/05, al carrer de l’Estació cantonada al carrer de
Rubau.

Felicitació a Àlvaro per l’obtenció de la Medalla d’Or del Mèrit Esportiu de la
GV.

Sessió del 25-10-05
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques a T. Queralt,

exp. 97/05, al carrer de Rubau, s/n; a Promociones Inmobiliarias ACTITARD
SL, EXP. 112/05, al carrer de Colom, 16; a J.J. Casero, exp. 114/05, al carrer de
Sta. Bàrbara, 51, 2n, 4t; a L. Cabrelles, exp. 115/05, al carrer de J. Garcés, 35,
baix; a J. Rodrigo, exp. 116/05, al carrer del Dr. Palanca, 2; a M.A. Alcón,
exp. 117/05, al carrer de Sta. Bàrbara, 58; a J.F. Centelles, exp. 118/05, al carrer
Major, 68; a D. Mascarós, exp. 120/05, al carrer de València, acc.; a V. López,
exp. 121/05, al carrer del 9 d’Octubre, 23; i a J.M. Guillem, exp. 122/05, al carrer
de Colom, 18, baix, C.
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Sessió del 4-11-05
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques a Promociones

Inmobiliarias del Mediterráneo, Arte Vivienda SL, exp. 123/05, a la ronda Diputa-
ció, 7; a C. Cristóbal, exp. 124/05, al carrer del Mar, 9; i a Telefónica, exp. 127/05,
al carrer 9 d’Octubre, 16.

S’acorda fer extensible l’exempció de l’IBI de rústica de 2005 a tots els contri-
buents que encara no ho han sol·licitat.

Sessió de l’11-11-05
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques a J. Torrente,

exp. 107/05, al carrer de B. Ibáñez, 2; a J. Ballester, exp. 108/05, al carrer de
Dalt, 10; a M.A. Gil, exp. 113/05, al carrer de M. Benlliure, 33; a E. Llusar,
exp. 125/05, a la pl. E. Garcés, 7; a P. Camacho, exp. 126/05, al carrer de la
Mar, 6; a J.R. Martínez, exp. 129/05, a la ronda Diputació, 7; a J.A. Pozo,
exp. 130/05, al carrer de B. Ibáñez, 19; a C. Palasí, exp. 131/05, al carrer de Sta.
Bàrbara, 46; i a F.G. Delgado, exp. 133/05, al carrer del Dr. Palanca, 8.

Felicitar Javier Bonachera per haver sigut seleccionat per a la Banda de la Fe-
deració de Societats Musicals de la CV.

Sessió del 29-11-05

S’acorda concedir les llicències urbanístiques a M. Artero, exp. 111/05, al car-
rer de Colom, 18; a J.R. Ortiz, exp. 132/05, al carrer J. Garcés, 3; a I. Santa
Justina, exp. 134/05,  al carrer de Colom, 10; a L. Vidal, exp. 135/05, al carrer de
l’Almàssera, 8; a EDELVALLS S.L., exp. 136/05, al carrer de Sta. Bàrbara/
poliesportiu; i a E. Barelles, exp. 137/05, a la partida de Rubau.

Sessió del 2-12-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a M.A. Sanderes, exp. 138/05, a

la plaça del Dr. Fleming, 4-1; i a S. Queralt, exp. 139/05, al carrer del Mar, 28.

S’acorda, sol·licitar a la Conselleria d’Infraestructures i Transport una subven-
ció per a l’execució del projecte d’Urbanització i millora de l’accessibilitat i im-
plantació de vials en l’àmbit del poliesportiu i de la Rodana.

Sessió del 9-12-05
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques a C. Orbe,

exp. 140/05, a la plaça Major, 8; a E. Beltrán, exp. 141/05, al carrer C. Amorós, 14;
i a E. Martí, exp. 142/05, al carrer dels Esports/Canaleta.

Sessió del 29-12-05
S’acorda, per unanimitat, concedir llicència urbanística a Construcciones y

Reformas Hernández y Castelló SL, exp. 119/05, al carrer de B. Ibáñez, 16.
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RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

La del 22-9-05, d’imposició de sanció per infracció de la Llei de Seguretat Vial
(LSV).

La del 28-9-05, de concessió d’un pas de vehicles al carrer 9 d’Octubre, 17, a
nom d’À. Forner.

La del 5-10-05, de renovació de llicència d’armes tipus B, a un veí.

La del 5-10-05, d’anul·lació del constrenyiment de l’expedient 15/05 a V. Tur.

Les del 24-10 i 3-11-05, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua 114 a 154 i
155 a 178/05.

La del 5-11-05, de concessió de llicència d’obertura de l’activitat de venda a la
menuda de pa, pastisseria, confiteria i gelateria a Juana María Falcó, al carrer de
Plus Ultra, 18.

La del 9-11-05, de concessió d’un pas de vehicles al carrer de Rubau, 5, a nom
de la comunitat de propietaris.

Les del 15, 16 i 22-11-05, d’imposició de sancions per infracció de la LSV.

La del 19-11-05, d’aprovació del certificat d’obra únic de la “Millora de les
instal·lacions” (PPOS 2005/125), per l’import de 72.341 8.

La del 22-11-05, de concessió d’exempció de l’impost de vehicles a M. Queralt
(at. 93.1 del RDL 2/2004, de 5 de març).

La del 23-11-05, de designació d’A. F. Gaspar Ramos com a representant de
l’Ajuntament en el Consell Escolar del CP Sant Vicent Ferrer.

Les del 20, 21 i 30-11-05, d’imposició de sancions per infracció de la LSV.

Les del 23 i 25-11-05, de concessió d’un pas de vehicles al carrer de Colom, 18,
a nom de la comunitat de propietaris, i al carrer d’A. Piñó, 33, a nom de F. Salva-
dor, respectivament.

La del 5-12-05, de delegació de l’Alcaldia en el tinent d’alcalde V. Amer, els
dies 6 a 8 de desembre de 2005.
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GRUP SOCIALISTA DE FAURA ■

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE) PSPVPSPVPSPVPSPVPSPV

LES COSES CLARES

Si els grups de l’oposició no tenen la responsabilitat de gestionar
cap àrea de l’ajuntament és senzillament perque no han volgut; han
preferit ser oposició. Així ho manifestaren al Ple d’elecció del nou alcalde. Que no
enganyen ningú; les paraules queden escrites i les actes es poden llegir en tot
moment.

 ¿Nacionalisme a Faura, dos anys d’esforç? Si s’argumenta que un regi-
dor té tot el dret a fer propostes i a votar a favor o en contra, ¿per què el mateix
argument no val per al grup socialista que en té set i a més a més la responsabili-
tat de portar endavant la gestió municipal? ¿Per què els altres tenim l’obligació,
segons el Bloc, de votar a favor les propostes que fan? ¿Per què hem de votar a
favor propostes tan inviables com la de crear un Servei Jurídic per als veïns o
instal·lar telecàmares al cementeri? ¿Per què hem de votar a favor propostes que
vénen fora de termini, que volen regular coses que ja estan regulades, o que mai
es diu d’on s’han de pagar? I per eixes raons aquest senyor que vol representar
l’opció de progrés al nostre poble diu que no tenim talant i que som cacics. El
cacic és ell que vol imposar els seus criteris als altres, encara que els altres repre-
senten la majoria. Per això encara que insulte i fique la pota no demanarà mai
disculpes; no té dignitat.

El PP contra els desocupats. Un poble som tots i per eixa raó els polítics
tenim l’obligació de millorar la qualitat de vida de tots, organitzant i planificant els
recursos i les necessitats. No podem admetre que el PP condicione el seu vot fa-
vorable als pressupostos a eliminar la partida destinada als desocupats. És una
autèntica obsessió del Partit Popular de Faura en esta legislatura. Més els valdria
que demostraren la mateixa contundència quant es tracta de demanar-li al Sr.
Camps que complisca les promeses econòmiques que ha fet als ajuntaments.
També, de pas, podrien aclarir per què el PP de Faura està d’acord a traure les
aigües pluvials d’Almorig i la Conselleria governada pel PP diu que no és neces-
sari i ens hi denega la subvenció. ¡Quina cara que tenen!

L’any dos mil sis s’enceta amb la nova normativa del tabac a nivell nacional i
la urbanística a la Comunitat; segurament prompte vindrà la de les energies alter-
natives i d’altres que tindran impacte local. El grup socialista continuarà treballant
en allò que el veïnat en audiència pública ha acordat i l’ajuntament ha ratificat.

A la vostra disposició.
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)

GRUP POPULAR DE FAURA ■

En una altra ocasió ja vam fer un comentari respecte d’això però com que no
es prenen mesures per a evitar-ho, tornem sobre l’assumpte.

Parlem de la diferència entre la data d’arreplegada dels escrits al BIM, que
entreguem els partits i col·laboradors, i la de repartiment dels butlletins.

S’argumenta que per a muntar i ajustar tot el llibre fa falta temps. Estem
d’acord. Ara bé, eixe interval es pot acurtar, simplement si a la data prevista per a
les entregues, primer divendres dels trimestres, tots els escrits que van a inclou-
re’s estan entregats en l’ajuntament. Per exemple este s’entrega el 05-01-2006.
Podem vore el que tarda a repartir-se a les cases comparant dates.

Passem a les proposicions. A l’octubre tenim una sobre un homenatge a
David Forner García, per la seua gran classificació amb moto aconseguida esta
temporada en l’europeu de Superstock 600. Tercera plaça del podi en Assen (Ho-
landa) i octau lloc en el global de la modalitat. Aprovada per unanimitat de tots
els grups.

Al Novembre vam fer una altra sobre l’organització d’una escola de vacacions
que arreplegara als xiquets en dates com a Nadal, Falles, Pasqua..., dates en què
els pares no deixen de treballar. Creiem que és una bona idea, més si és el cas en
un poble agrícola com el nostre on en estos dies de parada escolar, tenim el
“pico” de treball. No l’hem pogut tirar endavant, 4 vots a favor (3 PP, 1 Bloc) i 5
en contra PSPV. No farem comentaris a la pobra argumentació per a rebutjar-la.

Al Desembre vam proposar l’eliminació d’una barrera arquitectònica que te-
nim en el jardí entre el carrer Marià Benlliure i Mestre Giner. Unanimitat, a favor.

Acabar felicitant de nou a David Forner i, com no, desitjar-vos a tots un bon
any 2006.
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Grup Municipal Nacionalista (BNV)

GRUP MUNICIPAL NACIONALISTA DE FAURA ■

En principi, desitjar-vos un bon any 2006. Ha acabat un any i
en comença un altre, Des del primer moment el BLOC continua
amb la seua labor presentant propostes factibles econòmica-
ment per a la millora del nostre municipi, de fet som el grup que més pro-
postes presenta i creiem que hi ha propostes rebutjades en l’any 2005 que són
beneficioses per al poble, en podem destacar, d’entre d’altres:

-    Creació d’un Servei Jurídic per als Veïns de Faura.
- Assumpció del cost dels llibres dels alumnes de secundària de Faura a

l’IES La Vall de Segó.
- Creació d’un premi al millor estudiant del C.P. Sant Vicent Ferrer.
- Creació d’una Àrea de Medi Ambient.
- Ordenança Municipal de tinença d’animals.
- Col·locació d’un contestador automàtic que pose en contacte els proble-

mes i necessitats del ciutadà amb l’ajuntament, encara que s’haja tancat
l’horari d’oficina. (Cap de setmana).

- Enllaç de la pàgina web de l’Ajuntament amb els regidors.
- Reglament d’ús d’instal·lacions municipals esportives, lúdiques, etc.
- Creació d’una Comissió Informativa que done claredat a les reunions dels

Grups de l’Ajuntament.
- Reglament de passos de vehicles (guals), càrrega i descàrrega de mer-

caderies.
- Catàleg d’empreses i servicis a Faura.
- Creació d’una Comissió per a donar noms locals als nous carrers de Faura.

Es dóna la circumstància que aquestes propostes són rebutjades, no després
del resultat de la reflexió, el diàleg i la negociació, sinó per la força que dóna la
majoria; allà ells, eixa és la seua responsabilitat davant de la seua consciència i la
dels veïns, que de segur en prendran nota, ja que no s’aprofiten les idees o
propostes, vinguen d’on vinguen, per a construir un poble de futur. I nosaltres ens
preguntem on està “el talante” i la participació; es fa bo allò de prometre fins
vendre.

En fi, és una llàstima que la majoria absoluta s’utilitze per a tindre un
protagonisme estèril que en res beneficia els veïns si es neguen sistemàticament
propostes que ajuden el progrés, benestar i qualitat de vida de Faura.

   (El nostre correu electrònic és  blocfaura@yahoo.es;   www.bloc.ws/faura)
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1. Reparacions de la xarxa de l’aigua

Per aclarir les responsabilitats quan es produïx una avaria en la xarxa d’aigua
potable adjuntem l’esquema següent on es veu clarament a qui correspon el pa-
gament de la reparació de l’avaria.

2. Vacuna Prevenar

Des que l’any passat l’Ajuntament de Faura va decidir fer-se càrrec del finan-
çament s’han administrat 100 dosis de les quals s’han beneficiat 59 xiquets i xi-
quetes del nostre poble. Recordem que la vacuna prevenar preveu les malalties
causades pel neumococ (com les neumònies, otitis o meningitis) i està destinada
als xiquets i les xiquetes entre 0 i 24 mesos.

3. Col·laborar amb el projecte “Vacances solidàries de
xiquets i xiquetes bosnio-albano-kosovars

Algunes famílies del nostre poble pertanyen a una associació humanitària que
porta endavant el projecte “Vacances solidàries de xiquets i xiquetes bosnio-
albano-kosovars”. Aquesta associació necessita ajuda econòmica per dur enda-
vant aquest projecte ja que no en rep cap d’institucions autonòmiques ni estatals.
Aprofitem aquestes línies per a donar a conéixer aquest problema i en el cas que
alguna persona estiga interessada pot posar-se en contacte amb: Rafa Sánchez
(629 758 999) o amb José Gil (96 260 02 97).

Collarí de connexió

collarí ha

Collarí
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4. Èxit del Faura CF
La categoria Benjamí A del Faura C.F., va aconseguir, el passat 2 de gener, el

II Torneig Vila d’Almenara de Futbol Base al guanyar al València per 4 a 1. La
nostra enhorabona a tots els xiquets components de l’equip i als entrenadors per
aquest triomf.

5. Equip de galotxa
Faura tornarà a estar present al Campionat Autonòmic de Galotxa-Trofeu El

Corte Inglés, després de 13 anys des que el 1992 es proclamara campió en una
inoblidable final contra Benavites. El Club de Pilota de Faura i l’Ajuntament prete-
nen que el nostre poble recupere la il·lusió per aquest esport, i que els aficionats
tornen a gaudir de partides tan magnífiques com aquella final.

L’equip que s’anomenarà Mobles Guillen-Faura estarà format per Salva,
Josep, Sanderes, Tàpia, Vicent i Mario.

6. Homenatge a David Forner
L’Ajuntament de Faura va homenatjar David Forner pels seus èxits i per la

consecució del tercer lloc en el Campionat Europeu de Superstock 600 celebrat a
Assen, Holanda. L’homenatge es va fer el passat diumenge 11 de desembre apro-
fitant que la XVIII Mitja Marató La Vall de Segó tenia l’eixida i l’arribada al nostre
poble. L’Ajuntament li va entregar una placa i David donà l’eixida de la Mitja
Marató.

Noms propis

Doctor Saintigny
Lamentem la pèrdua del que fora alcalde de Massiac el Doctor Saintigny, que

va faltar recentment i que va mantindre un vincle molt estret amb el nostre poble.
El recordarem per la contribució que va tindre amb el procés d’agermanament de
Massiac amb Faura.

Javier Bonachera
La nostra felicitació a Javier Bonachera per l’actuació com a trompa solista

en l’Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla i per pertànyer a la Banda de la Fede-
ració de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Robert Ferrer Llueca
La nostra enhorabona a Robert Ferrer Llueca per obtindre el primer premi en

el II Concurs de Tuba Vila d’Altea.
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Eixida per les sendes de la Rodana (03-12-05)

Visita Expojove (27-12-05)



BIM FAURABreus

14

Ronda de nadales
per la Coral Benicalaf
i Concurs de Betlems
Particulars
(28-12-05)

XVIII Mitja Marató Popular la Vall de Segó
(11-12-05)
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UNA PART TEUA POT SER-HO TOT PER A ALGÚ

La Conselleria de Sanitat ha posat en marxa un programa de difusió i informa-
ció sobre la donació i el trasplantament amb el fi de promocionar la donació d’òr-
gans i teixits humans per a transplantament.

De vegades es produïxen efectes negatius a la donació només perquè els
usuaris no n’estan informats. A fi d’orientar, conscienciar i promoure la donació
hem cregut convenient col·laborar en la difusió d’aquest programa.

Qui pot ser donant d’òrgans i de teixits?

Qualsevol persona que en vida no s’hi ha manifestat en contra pot ser donant
d’òrgans i teixits.

En principi, no hi ha límit d’edat, encara que sí que és necessari que la mort
del donant es produïsca a l’hospital, en una UCI mòbil o un vehicle del SAMU, per
poder fer totes les proves i conservar adequadament els òrgans.

El procés de donació s’inicia en el cas que es produïsca la mort de la persona,
quan cessen de manera irreversible les funcions cardiorespiratòries o encefàli-
ques. Quan això passa, es poden conservar de manera artificial els òrgans del
cos per a trasplantaments.

La donació és un acte voluntari i desinteressat, i no hi ha cap compensació
econòmica entre donant i receptor.

En el procés de donació, es manté la confidencialitat absoluta, i garanteix que
la finalitat del trasplantament és d’afavorir la salut o les condicions de vida de la
persona que el rep.

Com i quan fer-se donant

Si vosté es planteja la possibilitat de ser donant, l’única cosa que ha de fer és
comunicar la decisió a la família i les persones més properes, ja que elles seran
les primeres a ser consultades. S’espera que elles respectaran la seua voluntat.

Donació d’òrgans i teixits

Els trasplantaments d’òrgans i teixits humans són de vegades l’única alternati-
va de vida per a molts malalts.

Amb els avanços tècnics i científics, augmenta dia a dia el nombre de perso-
nes que, gràcies a la generositat dels que han perdut la vida, podrien beneficiar-
se d’un trasplantament.

Maite Izquierdo Escrig
Regidora de Sanitat
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AVANTPROJECTE DE LLEI DE PROMOCIÓ DE
L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A PERSONES

EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

El govern va aprovar, el passat 23 de desembre de 2005, el avantprojecte de
llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a persones en situació de de-
pendència que configurarà el Sistema Nacional de Dependència com a quart pi-
lar de l’Estat del Benestar, després del Sistema Nacional de Salut, el sistema edu-
catiu i el sistema de pensions, que van ser desenvolupats en la dècada dels 80.

A Espanya es calcula que resideixen més de 1.125.000 persones dependents y
que necessiten ajuda per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (al-
çar-se del llit, endreçar-se, menjar, etcètera). En l’actualitat, l’atenció a estes
persones es realitza, sobretot, en l’àmbit familiar i recau especialment en les do-
nes (representen el 83% dels cuidadors familiars) que, en la majoria dels casos,
es veuen impossibilitades de dur a terme cap activitat laboral.

La futura Llei reconeixerà el dret de les persones que no es poden valdre per si
mateixes a ser ateses per l’Estat i els garantirà l’accés als serveis socials segons
el seu grau i nivell de dependència.

Esta Llei s’inspira en els principis següents:

• El caràcter universal i públic de les prestacions.
• L’accés a les prestacions en condicions d’igualtat.
• La participació de totes les administracions en l’exercici de les seues

competències.

Es crearà el Sistema Nacional de Dependència que promourà l’autonomia
personal i garantirà l’atenció i protecció a les persones en situació de dependèn-
cia. Hi inclourà tres tipus de prestacions.

Es desenvoluparà gradualment, a fi de compassar el desenvolupament de
prestacions amb la creació de la infraestructura necessària. El desenvolupament
de totes les prestacions es farà en huit anys.

Aquest Sistema Nacional de Dependència hi inclourà tres tipus de prestacions:

1.- Prestació de serveis a través de centres i programes públics o concertats
segons catàleg

El catàleg de serveis hi inclourà:



BIM FAURA Col·laboracions

17

a. Serveis per a la promoció de l’autonomia personal:
• Prevenció de les situacions de dependència.
• Teleassistència.
• Ajudes tècniques per a l’autonomia personal.
• Ajudes per a l’adaptació i accessibilitat de la llar.
• Assistència personalitzada.

b. Serveis d’atenció i cura:
☞ Serveis d’ajuda a domicili:

• Atenció de les necessitats de la llar.
• Cures personals.

☞ Serveis d’atenció en Centres de Dia i de Nit:
• Centres de Dia per a majors.
• Centre d’atenció diürna per a menors de 65 anys.
• Centres d’atenció especialitzada.

☞ Serveis d’atenció en centre residencial:
• Residències de persones majors dependents.
• Centres d’atenció a dependents amb discapacitat.

2.- Prestació econòmica vinculada a la contractació del servei

El Sistema Nacional de Dependència prioritzarà la prestació de servei (ajuda a
domicili, centres de dia, teleassistència, ajudes tècniques, places residencials,
etcètera). En els casos que no fóra possible, els beneficiaris podran percebre una
prestació econòmica vinculada a la contractació d’un servei en el mercat privat.
Els cuidadors familiars podran percebre una prestació econòmica i s’incorpora-
ran a la Seguretat Social.

3.- Compensació econòmica per les cures a l’àmbit familiar

Finalment, el beneficiari podrà optar per ser atés en el seu àmbit familiar, sem-
pre que es donen les circumstàncies familiars. En este cas, el cuidador rebrà una
compensació i haurà d’estar donat d’alta en la Seguretat Social.

Els cuidadors rebran el suport necessari a través de programes d’informació,
formació, i períodes de descans per als cuidadors no professionals, encarregats
de l’atenció de les persones en situació de dependència.

Finalment, aquelles persones que opten per contractar una assegurança pri-
vada de dependència obtindran beneficis fiscals.

Font: Ministeri de Treball i Assumptes Socials

Elena García Esteve
Treballadora Social de la Mancomunitat de Les Valls
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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: dijous i divendres de 18 a 20 h.
email: alcaldia@ajuntamentfaura.e.telefonica.net

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

• Cementeri: de 10 a 20 h.

• Llavaner: de 10 a 20 h.

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

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

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

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

• Font d’aigua: De 9.15 a 19.30 h.

TELÈFONS D’INTERÉS

HORARIS MUNICIPALS

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

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

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

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

COS NACIONAL DE POLICIA PORT DE SAGUNT (Informació per al DNI) ..962670091

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTARIA ................................................................................................... 962605062
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RELACIÓ DE NASCUTS AL 2005
(Inscrits al Registre Civil de Faura)

1. Maria Marco Herranz, nascuda el 3 de gener de 2005
2. Hugo Gallent i Caballero, nascut el 26 de gener de 2005
3. Mireia Serra i Diego, nascuda el 14 de febrer de 2005
4. Alba Martí i Pérez, nascuda el 25 de febrer de 2005
5. Alejandro Guillem García, nascut l’1 de març de 2005
6. María de los Desamparados García Llorens, nascuda el 7 de març de 2005
7. Inés San Clemente Maestro, nascuda el 24 de març de 2005
8. Nadia Juan i Caballero, nascuda el 6 d’abril de 2005
9. Joan Gasó Carrión, nascut el 15 d’abril de 2005

10. Josep Ramírez Soliva, nascut el 10 de maig de 2005
11. Eloy González Jordano, nascut el 15 de juny de 2005
12. Zoe Pérez Gomis, nascuda el 21 de juny de 2005
13. María Alcover López, nascuda el 27 de juny de 2005
14. Candela Escribá Arlandis, nascuda el 22 de juliol de 2005
15. Alba Gorris Pérez, nascuda el 28 de juliol de 2005
16. Nerea Salvador i Gabarre, nascuda l’1 de setembre de 2005
17. Rubén Falcó i Garrido, nascut el 4 de setembre de 2005
18. Javier Domingo Godos, nascut el 24 de setembre de 2005
19. Carles Frias Oms, nascut el 9 d’octubre de 2005
20. Mireya Pérez Rodríguez, nascuda el 10 d’octubre de 2005
21. Javier García Peiró, nascut el 14 de novembre de 2005
22. Carla Ferrer i Adsuara, nascuda el 6 de desembre de 2005
23. Alex Castelló i Queralt, nascut el 9 de desembre de 2005
24. Mariam Lakhdar Lombao, nascuda el 10 de desembre de 2005

1. Alex Seglers Knoppik, als 90 anys
2. Antonia Rambla Navarro, als 86 anys
3. Isabel Sáez Nevado, als 92 anys
4. Vicenta Forner Masia, als 76 anys
5. Francisco Peláez Moya, als 67 anys
6. Jesusa Gil Selma, als 88 anys
7. Manuel Garcés Guillen, als 90 anys
8. Benjamin Gálvez Bover, als 85 anys
9. Jesús Llusar Querol, als 63 anys

10. Adelaida Alegre Alegre, als 90 anys
11. Julián Molina Domínguez, als 41 anys
12. Alejandro Cruz Sánchez, als 73 anys
13. Dolores Forner Gorris, als 84 anys
14. Encarnación Piquer Miravete, als 83 anys
15. Concepción Rueda Arquillo, als 90 anys
16. Rosa San Clemente Guillem, als 88 anys
17. Juan Guillem Gallego, als 90 anys
18. Ángel Martí Peiró, als 62 anys

19. Antonio Ramírez Bibal, als 80 anys
20. Peregrín Pérez Gabalda, als 84 anys
21. José Ayala Bayona, als 78 anys
22. B o r j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Enrique   Herrera Ponferrada,  als 6 1 1 anys
23. Francisco Rausell Queralt, als 76 anys
24. Domingo López Sánchez, als 76 anys
25. Josefina Rodrigo Villarroya, als 96 anys
26. Juan Meseguer Costa, als 77 anys
27. Vicente Gaspar Soriano, als 82 anys
28. Felicidad Arnau Ribelles, als 90 anys
29. Carmen Bodí González, als 80 anys
30. Francisco Fabri Domínguez, als 76 anys
31. Arturo Queral Panisello, als 64 anys
32. Emilia Mesa Valenzuela, als 92 anys
33. Salvador Antón Alpuente, als 78 anys
34. Manuel Pedrós Puchol, als 85 anys
35. Candida Ballester Bellver, als 80 anys
36. Francisco Aunés Vidre, als 78 anys

RELACIÓ DE DIFUNTS AL 2005



Aquests magnífics exemplars de rovellons es van trobar a prop
de la zona d’acampada, a la Rodana del nostre terme
 

El veí Juan Nadal amb dos rovellons de 250 gr. cadascun



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


