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Un nou model de festes s’ha 
encetat enguany. Podem es

tar contents que alguna cosa 
hem aconseguit, han estat les 
més participatives en anys i crec 
que a tots i totes ens han deixat 
un bon sabor de boca. Haurem 
de continuar millorant, però al
menys aquesta qüestió de què 
s’ha parlat molt en totes bandes 
l’hem superat bastant bé. Des 
d’ací la meua felicitació a tots els 
col·laboradors que fan possible 
les festes amb les aportacions 
voluntàries i sobretot una felicita
ció als festers i festeres del 2006 
que han fet un bon treball.

L’Ajuntament s’ha adreçat a la 
Conselleria de Sanitat per mos
trar el malestar pels pocs recur
sos del nostre Centre de Salut. I 
no parlem només de situacions 
de col·lapse administratiu i dels 
problemes que ocasionen les bai
xes de pediatria, que no es co
breixen. Parlem que un metge de 
Faura té més de 1.900 cartilles 
sanitàries al seu càrrec. Dema
nem solucions. Faura mereix una 
sanitat millor. 

Diu l’oposició, contestant les 
meues reflexions de l’anterior 
BIM, que mireu els rebuts de 
l’Ajuntament. 

 Us convide a mirarlos. La 
“contribució” en aquest poble ha 
pujat, de l’ordre del 3% anual, 

més o menys com el cost de la 
vida. Res a veure per tant amb 
les pujades dels pobles de la 
rodalia. 

I us convide a reflexionar, per
què, mentrestant, en estos poc 
més de tres anys de legislatura 
les inversions han pujat un 220%, 
les despeses en serveis socials un 
160%, les despeses en educació 
un 300% i els diners aconseguits 
per a l’atur han estat un 100% 
més. Beneficiant al doble de per
sones que en els quatre anys an
teriors. Tot açò sense demanar 
cap préstec, amb una tresoreria 
sanejada. I això són dades per
fectament comprovables. 

Perquè després alguns repre
sentants de l’oposició diguen que 
l’alcalde i els regidors no se gua
nyen el jornal. ¿Pensarien el ma
teix si l’Ajuntament fora una em
presa privada?

I tot cal que dirho també. Si 
algú ha pres consciència dels 
problemes financers dels ajunta
ments i ha actuat és, sense dub
te, l’actual govern del president 
Zapatero. En dos anys ha incre
mentat les aportacions als mu
nicipis un 20%, el mateix quasi 
que els vuit anys anteriors dels 
governs del  PP. 

Bona Fira. Rebeu una cordial 
salutació.

Toni Gaspar 
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 31-7-06

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia de cessió a Iberdrola d’una 
servitud d’ús al carrer de Benifairó.

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’aprovació del Conveni 
entre la Generalitat i l’Ajuntament sobre l’Agència de lectura pública municipal i la 
creació d’una plaça de tècnic auxiliar de biblioteques.

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’aprovació de l’expedient 
de modificació de crèdits 1/06.

S’aprova, per unanimitat la proposició de l’Alcaldia sobre l’adquisició de llibres 
de text per al curs 2006/07.

Es desestima, per nou vots en contra (set del PSOE i dos del PP) i un a favor 
(del BLOC), la proposició del BLOC sobre urinaris per les festes.

Es desestima, per nou vots en contra (set del PSOE i dos del PP) i un a favor 
(del BLOC), la proposició del BLOC sobre provisió de llocs de treball.

Previ informe del secretari, l’alcalde desestima sotmetre a votació la proposició 
del BLOC sobre dimissió de la regidora d’Educació.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PP sobre turisme sanitari.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PP de condemna a agressions al 
Sr. Rajoy.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPVPSOE sobre assistència de 
pediatra i comare.

S’aprova, per unanimitat una proposició de l’Alcaldia sobre la compensació de 
l’IBI de rústica de 2005.

Sessió del 25-9-06

S’aprova, per unanimitat, una proposició de l’Alcaldia d’acceptació de la dele
gació de la Diputació per contractar les obres del PPOS i PAU del 2007.

S’aprova, per unanimitat, l’escrit de LA UNIÓ “El camp és vida: feslo teu”.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PP sobre millores en l’enllumenat 
públic, a mesura que entren en servei els nous transformadors.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre subvenció dels llibres 
de l’ESO per al curs 200708.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre el calendari de les 
farmàcies de guàrdia.
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Tots per unanimitat)

Sessió del 10-7-06
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a J. García, exp. 21/06, 

a les parcel·les 5 i 6 de la UE3; a J.J. Ponz, exp. 65/06, al carrer de Rubau s/n; a 
M.L. Salazar, exp. 82/06, al carrer dels Cavallers, 7; i a A. Ros, exp. 84/06, al car
rer de J. Garcés, 7, 12ª.

S’acorda, d’acord amb el Centre d’Emergències i la normativa aplicable, no fer 
foc en la zona d’acampada fins al 30 de setembre.

Sessió del 17-7-06
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a Construcciones Her

nández Castelló SL, exp. 61/06, al carrer M. Rodrigo, 18; a R. Alcázar, exp. 86/06, 
al carrer de Pizarro, 36; a E. Beltrán, exp. 87/06, al carrer C. Amorós, 14; a V. 
Arlandis, exp. 88/06, al carrer de Pizarro, 4; a A. Martín, exp. 89/06, al carrer de 
Dalt, 12; i a J.R. Agustí, exp. 90/06, al carrer de la Mar, 35,1,3. 

S’acorda acceptar i agrair a N. Catalá la donació a l’Ajuntament del quadre 
titulat Oxigen i vida.

S’acorda el dispositiu de neteja especial de Festes 2006.
S’aprova l’esborrany del programa “Tardor cultural” dels mesos de setembre a 

desembre, a proposta de la regidoria de Cultura.
S’aprova l’esborrany de la programació de Festes, a proposta de la Comissió de 

Festes, i la programació a càrrec de l’Ajuntament que se n’integra al programa.
S’aprova l’esborrany de funcionament i oferta de FPA per al curs 200607.
S’acorda l’adhesió a la Declaració de condemna internacional del règim fran

quista aprovada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa.

Sessió del 24-7-06
S’acorda sol·licitar al Ministeri de Foment la retirada dels símbols franquistes de 

la CN340 (molló dels 4 bisbes).

Sessió del 31-7-06
S’acorda convocar una reunió dels veïns del carrer Major i plaça doctor Fle

ming colindants amb l’atzucac de la Bassa. 
S’acorda convocar audiència pública dels veïns del carrer de Sta. Bàrbara, per 

tractar la rehabilitació de la zona del Calvari.
Sol·licitar a l’assessoria jurídica de la FVMP informe sobre les acusacions de 

prevaricació i irregularitats en les baremacions, fetes pel regidor del BLOC.

Sessió del 7-8-06
S’acorda concedir llicència urbanística a I. Martínez, en representació de Sierra 

Turia SL, exp. 83/06, al carrer de Rubau 1 i 3.
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Sessió del 29-8-06
S’acorda elaborar un cens de les barrenes particulars que s’instal·len a les ca

ses pels bous de les Festes d’Agost.
S’acorda aprovar les activitats d’EPA i les esportives del curs 200607.

Sessió del 25-9-06
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a A. Gómez, exp. 

93/06, al carrer B. Ibáñez, 51; a T. Muedra, exp. 95/06, a la pl. Almorig, 5; a T. 
Álvaro, exp. 96/06, a la ronda Quémalo, 7; a J.M. Escribano, exp. 97/06, al carrer 
Sant Joan, 20; a V. Marco, exp. 99/06, al carrer de Pizarro, 3, 1, 1; a E. Amer, exp. 
100/06, al carrer de Sta. Bàrbara, 12; a M. Serra, exp. 101/06, al carrer de Colom, 6; 
a A. Forner, exp. 102/06, al carrer de Sta. Bàrbara, 43; a N. Adsuara, exp. 103/06, 
al carrer de Pizarro, 9, baix; a I. Escobar, exp. 104/06, al carrer de Pizarro, 16; a 
J.F. Pérez, exp. 105/06, al carrer M. Rodrigo, 26; a V. Viana, exp. 106/06, al carrer 
de Cervantes, 61; a J. Ferrer, exp. 109/06, al carrer Major, 49; i a M. Lafont, exp. 
110/06, al carrer Major, 65. 

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

La del 6706, d’imposició de sanció per infracció de la Llei de Seguretat Vial.
Les del 21706, de concessió d’un pas de vehicles, al carrer dels Esports, 7, a 

nom, de J. Ferrer.
La del 12706, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua 76 i 76A de 2006.
La de 5706, de concessió de llicència d’activitat immobiliària, al carrer de Co

lom, 40, a nom de V.M. Arduña.
La del 18706, d’execució per administració de les obres de Millora de les instal

lacions municipals, 2ª fase (PPOS 2006/34), per l’import de 72.340 7.
Les del 26606, de concessió de llicències de primera ocupació als carrers de 

S. Joan, 25, Germanies, 37A, B i C, ronda Rodana 2D i E, Rubau núm. 9 a 9I,  
av. la Vall de Segó, 10 a 10I i carrer de l’Estació, 5, 1ª a 520ª.

La del 240706, de nomenament de José Carrillo León com a auxiliar de poli
cia local interí amb efectes de l’1 d’agost de 2006.

Les del 3, 30 i 31806, de concessió de passos de vehicles, al carrer del Sistar, 
ronda Rodana 2E i Sta. Bàrbara, 4, a nom, respectivament, de L. Greus, J.J. An
drés i M. Serra.

Les del 277 i 14806, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua 77 a 79, i 80 
de 2006.

La del 19906, de concessió de llicència d’activitat de venda de tot a cent i ba
sar, al carrer de J. Rodrigo 1Besquerra.

La del 23806, de declaració de dol oficial amb motiu de la defunció del jutge 
de pau titular Juan Rodrigo Rodrigo.
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Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

CARRER SANTA BÀRBARA ZONA CALVARI

D’acord amb el que us prometérem al nostre programa electoral, 
enguany, el Pla Provincial d’Obres i Serveis el destinarem a fer les 
obres de reordenació del carrer Santa Bàrbara en la zona del Calvari.

El projecte preveu una remodelació del carrer des de l’encreuament del carrer 
dels Esports fins a l’ermita, eixamplant les voreres i reduïnt el vial de trànsit de ve
hicles; la zona d’aparcament es trasllada al costat del barranc, baix del pavelló.

Les obres consistiran en el canvi de l’asfalt per llambordes, la construcció de 
les casetes del Calvari (model antic), la plantació de 5 nous xiprers i la substitució 
de l’enllumenat. Tot açò respectant el conveni subscrit per l’alcalde Enric Ferrer i 
l’Arquebisbat de València el 20 de març del 1989.

El cost previst de les obres és de 72.000 7.

ENLLUMENAT PÚBLIC

Després de patir uns anys de talls i restriccions del subministrament d’energia 
elèctrica pareix que el panorama ha millorat. En breu entraran en funcionament 3 
nous transformadors (Consum, Pavelló i Ronda Rodana) que alliberaran part de la 
potència actual per a l’enllumenat públic. Hi haurà 3 més a mig termini (Canaleta 
i dos a l’eixample d’Almorig).

Només entren en funcionament, l’Ajuntament té previst escometre la millora 
dels sectors del poble més necessitats i això es farà potenciant punts de llum on 
calga.

MARJAL I HIVERNACLES

Malgrat que enguany el Llorencet l’hem deixat en guaret i els hivernacles, com
pletament remodelats, es destinen a vivers municipals, la campanya de collites 
de l’estiu, melons i tomates, ha suposat un ingrés de vora 50.000 7, un 60% per 
damunt de l’any passat.

NOTA DE RECTIFICACIÓ: El nombre d’agents a la Comunitat Valenciana, 
segons les dades que ha fet públiques la Delegació del Govern, s’ha incrementat 
en 1.400 i no en 2.100 com diguèrem al BIM anterior. Rectificat queda.  

 
GRUP SOCIALISTA DE FAURA ■
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A PROPÒSIT
 
A propòsit del full de l’alcalde en el BIM anterior. Parla, entre altres coses, de la 

pujada d’impostos per part de la Generalitat.
No cal mirar a València per a vore pujades. Si algun veí té curiositat només ha 

de comprovar l’augment en els rebuts que ens passa l’ajuntament.
També contestarem a alguns punts en l’escrit al BIM del PSPV. En principi al 

punt 1, comentar que hi ha alguna empresa que s’en podria anar del poble i igual 
ho fa per falta de sòl industrial, o no. ¿Què en política urbanística altres pobles es 
munten d’una forma diguem més atrevida?, doncs serà que sí. Cal barallar pel tre
ball dels nostres veïns, és el seu mode de subsistència.

En altres ocasions ja hem comentat que el trasllat d’una empresa a un altre 
municipi, genera en els treballadors i les seues famílies el consegüent desassossec 
a posta que s’està jugant en el seu lloc, a mes si és el cas quan la suposada nova 
ubicació pot estar a 1012 Km. (anada). En referència a açò, vam dir, i ho man
tenim, que si un ajuntament es proposa pot fer molt perquè una empresa no es 
vaja.

No comentarem el punt 3 ja que el portaveu del PSPV va anunciar una rectifi
cació d’este. Però sí el punt 5. Direm que les nostres propostes estan ací, en la web 
per a vore. I si alguna d’elles no està és perquè l’hem retirada a petició de vostés, 
ja que les mateixes “estan contemplades en el PGOU” que està en tramits. Per si a 
algú li interessa només ha de demanarles a algun dels nostres regidors.

Per cert no sabem si ho fem tan bé, però tinguen per segur que ho intentem.
També volem fernos eco d’unes queixes arribades per part d’algunes mares 

de xiquets del col·legi de Faura. Vénen donades per la falta de neteja en aules 
i menjador, ruptures, persianes que s’aguanten amb perxes amb el consegüent 
perill per als xiquets, etc. I és que pel que s’ha vist les tres dones de la neteja i el 
manteniment no han actuat des de juny. La queixa és, si és el cas, més greu per la 
falta de la regidora a qui dirigirse. Esperem que a la publicació d’este, el problema 
que afecta als nostres xicotets estiga solucionat.

Només ens falta un ràpid repàs a les proposicions. En el mes de juliol presen
tem dos, una sobre turisme sanitari i una altra sobre l’agressió al Sr. Rajoy. Una
nimitat en les dos. El mes d’agost és inhàbil. I al setembre una sobre l’enllumenat 
public. Tots a favor.

I per a acabar igual que vostés ací una dita d’acord amb el temps: “un està 
tan exposat a la crítica com a la grip”.

Grup Municipal del Partit Popular (PP)

GRUP POPULAR DE FAURA ■
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Grup Municipal Bloc Nacionalista Valencià

AVANT, AMB PAS FERM

Ha passat l’estiu, han passat les festes, i cal reprendre la marxa 
on la deixàrem amb la calor. Em primer lloc farem una breu síntesi 
de les aportacions del BLOC als plens.

Al ple de juny “ens aprovaren” les dos propostes que duguérem: sobre el sec-
tor citrícola valencià i sobre la difusió de la pel·lícula del Tirant lo Blanc. Al ple 
de setembre hem aprovat entre tots una posposició tramesa per la Unió de Llau
radors i Ramaders que és cosina germana en bona part de la nostra. Del Tirant, 
ens felicitem que l’Ajuntament s’engresque i la projecte dins de les activitats de 
Tardor.

Al ple de juliol, proposàrem que per Festes hi haguera una dotació, encara 
que mínima, d’urinaris, si més no a llocs del poble on la gent que ens visita no 
troba un lloc per a fer les necessitats ràpidament. Fou rebutjada a pesar que es 
dugueren preus ben assumibles, així si veiem algú pixant a la porta d’una finca 
no li podrem recriminar res. Proposàrem que s’adoptara com a model per a les 
diverses vegades que es fa provisió de llocs de treballs per a l’Ajuntament 
la forma com s’havia dut a terme amb la de l’auxiliar de policia local. Rebutjada 
també, i no és estrany, cada baremació serà distinta i no hi haurà una acta estesa 
per un secretari per tal que consten les possibles incidències. Això és aportar 
propostes que van en el camí de la claredat i que responen al que altres 
vegades s’ha criticat. La dimissió de la regidora d’Educació sol·licitada perquè 
no va fer front als problemes que sorgiren a l’EPA en temps i forma fou rebatuda 
pel secretari com a que no tocava debatreho al ple. Senyor, argumente les seues 
paraules d’alabança amb dades i no falte al respecte amb al·lusions grolleres, 
que sempre és igual de maleducat. Les responsabilitats del que es diu i es fa, ca
dascú carregarà amb la seua part, si fa falta.

Del ple de setembre podem dir que s’aprovaren les dos propostes del BLOC 
per unanimitat. La primera demanava la gratuïtat dels llibres de l’ESO per 
als alumnes faurers de l’institut de les Valls, però davant de les reticències 
de l’equip de govern es quedà en una subvenció. Continuarem treballant perquè 
es consolide i vaja a més aquest assumpte perquè crec que l’Ajuntament ho veu 
positiu. Per cert, que de poc i el PP la vota en contra. L’altra, consistia a in-
formar de les farmàcies de guàrdia a la pàgina d’internet de l’Ajuntament i a 
diferents llocs com ara el Centre de Salut i l’edifici de l’Ajuntament. Segur que si 
les coses es fan com toca i hi ha voluntat per coordinar-se, molta gent agrairà 
no haver de caminar fins a la farmàcia perquè tindrà un lloc més pròxim.

Altres assumptes que han suscitat polèmiques mereixen una anàlisi més de
tallada que la que pot oferir aquesta pàgina. De totes maneres a pesar del que es 
diga, el BLOC continuarà treballant honestament i responsablement, amb la 
tranquil·litat de saber que el temps acabarà posant cada cosa al seu lloc.

Moltes gràcies, bona tardor i compte amb els constipats.

GRUP MUNICIPAL NACIONALISTA DE FAURA ■  
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Bous al carrer – Barreres particulars
Es recorda que les tanques de protecció de les cases en els espectacles taurins 

tradicionals (bous al carrer) estan regulades pel Decret 60/2002, de 23 d’abril del 
Govern Valencià.

Tots els interessats en tindre aquest tipus de barrera a sa casa han de passar 
per l’Ajuntament a demanar la corresponent llicència d’instal·lació i el tècnic infor
marà com ha de ferse.

Els que la tinguen feta sense haver demanat el permís han de regularitzarla 
inscrivintla al registre que té obert l’ajuntament.

Totes les barreres que no estiguen inscrites no tindran l’autorització per a         
ficarles.

Farmàcies de guàrdia
A partir d’octubre podeu trobar la informació de les farmàcies de guàrdia, a 

més de la farmàcia, a la pàgina web, a l’Ajuntament i al Centre de Salut.

Cursos EPA
Els cursos de valencià per a fer els exàmens de la Junta Qualificadora seran 

intensius, de tres mesos, de març a juny i de setembre a novembre. Per aquest 
motiu el preu també ha canviat respecte al que és va dir.

Festes 2006
El passat dijous 19 d’octubre es va fer la reunió informativa de les festes i es 

presentaren els festers del 2007. Com ja sabeu, el pagament de les festes a Faura 
és voluntari, però és una gran satisfacció per a tots nosaltres comprovar que més 
del 90% de la població hi ha col·laborat. Açò ens fa ser un poble més participatiu, 
més obert, més proper, més nostre, en definitiva, més de tots.

DESPESES
Bous 12.019,00
Assegurança i ambulància 4.650,00
Altres despeses bous 1.480,00
Orquestres 26.100,00
Banda de Música 5.100,00
Pirotècnia 3.500,00
Despeses festa dia 15 1.257,11
Premis 540,00
Berenar 3ª edat 779,00
Altres activitats 1.934,50
Llibret de festes 3.100,00
Camisetes i misteres 1.957,00
Altres 2.470,00
Total despeses 64.886,61

INGRESSOS
Quotes 44.506,00 
Propaganda llibret 5.815,00
Venda camisetes i misteres 2.650,00
Rifes, loteries i altres 12.334,76
Altres 95,38
  Any anterior 0,64
  Interessos 94,74

Total ingressos 65.401,14

Superàvit 514,53
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Centre Cultural Excursionista La Vall de Segó
El Centre Excursionista ens informa de les activitats previstes per a novembre 

i desembre. Les reunions són el 2, 16 i 30 de novembre, i el 14 de desembre, a les 
20.00 h a la seu en el centre de l’EPA de Faura. 

 Dia Activitat Eixida Hora

5 de novembre Mas de NogueraCova la Cerdenya Ronda de Faura 8.00

11 de novembre Sender local Pavelló Multiusos Faura 8.30

18 i 19 de novembre Penyagolosa Ronda de Faura Per determinar

26 de novembre Desert de Les Palmes Ronda de Faura 8.00

10 de desembre La CalderonaSant EsperitLa CreuLa Mola Ronda de Faura 8.00

17 de desembre Peñascabia (Bejis) Ronda de Faura 8.00

NOTA INFORMATIVA

Domicilis fiscals de l’IBI

Per tal d’evitar els errors apareguts en els domicilis fiscals de l’IBI d’en
guany, recordem que correspon als contribuents comunicar a l’Agència 
Tributària (Hisenda) els canvis de domicili, perquè és a través de l’Agència 
d’on els trau el Cadastre per confeccionar el padró de l’impost.

Per tant, el domicili fiscal que figura en l’IBI és el mateix que consta en 
l’Agència Tributària, i que coincidix amb el de les etiquetes fiscals de les 
declaracions tributàries.

A fi que els domicilis fiscals isquen bé el 2007, cal fer el següent:

   Comunicarho a l’Agència Tributària mitjançant el model 030, que 
es facilita gratuïtament en l’Agència i en l’Ajuntament.

   A través de la Diputació, emplenant el model de sol·licitud que hi ha 
en l’Ajuntament.

   Telefonant directament al 901200345.

Si teniu qualsevol dubte acudiu a l’ajuntament on us informarem.

Els canvis de domicili de l’impost de vehicles s’han de comunicar di
rectament a la Prefectura de Trànsit per la persona interessada. En la res
ta de tributs i taxes les modificacions es fan anualment per l’Ajuntament 
quan ens ho comuniqueu.
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TREBALL I MARJAL 2006

EUROS DEDICATS A JORNALS
(Inclou Seguretat Social Agrària) ………………………………… 220.000,00

TOTAL PERSONES BENEFICIADES ……………………………………… 180

JORNALS DONATS ……………………………………………………………… 4.880

MARJALS 2006

KGR TOMATES ………………………………………………………………… 126.681

KGR MELÓ ………………………………………………………………………… 42.475

INGRESSOS VENDA PRODUCTES ……………………………… 53.764,36

La Societat Joventut Musical 
a Alemanya (setembre 2006)

Presentació dels equips del CF Faura (octubre 2006)
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EN L’IES LA VALL DE SEGÓ 
EL PROJECTE D’EDUCACIÓ VIAL ES CONSOLIDA

En el BIM núm. 10 del mes d’Octubre de l’any passat informàvem del projecte 
d’Educació Vial que des de l’IES de la Mancomunitat havíem llançat davall el títol 
“AMB BICI O AMB MOTO...PERÒ AMB EL CASC”. 

El suggeridor títol va sorgir com a conseqüència de la gran quantitat d’alum
nes que es desplaçaven a l’institut en ciclomotor sense utilitzar el casc i inclús en 
ocasions sense respectar les normes de circulació establides (excessos de velocitat, 
sorolls excessius, escàs respecte a les senyalitzacions, etc.). En efecte, en l’inici del 
passat curs escolar 2004/05, el 80% dels alumnes que es desplaçaven en ciclomo
tor, que habitualment eren uns 62, ho feien sense casc.

Aquestes dades tan alarmants ens van mobilitzar per a intentar conscienciar 
els nostres alumnes (els vostres fills i néts) de la necessitat de respectar les normes 
de circulació, normes que es desenvolupen per a crear un marc de convivència 
adequat, evitar els accidents o minorar les seues conseqüències.

Vam comentar que els aspectes educatius que aporta l’Educació Vial, no po
dia aportarlos exclusivament l’ESCOLA, sinó també la ciutat amb el seu òrgan 
gestor, l’AJUNTAMENT, i la pròpia SOCIETAT amb les famílies (amb vosaltres), 
com a protagonistes actius d’aquest projecte.

Un any després de la posada en marxa del projecte, és hora de fer un balanç de 
les accions realitzades:

Des de l’ESCOLA perquè en el Centre:
 1. S’han habilitat un total de 42 places d’aparcament per a bicicletes, rehabi

litant uns antics aparcaments de la factoria siderometal·lúrgica de A.H.V. 
de Port de Sagunt.

 2. S’ha instal·lat una coberta en l’aparcament de ciclomotors.
 3. S’ha col·laborat amb el Club Ciclista La Vall de Segó en l’organització del 

Dia de la Bici, amb activitats prèvies realitzades en l’institut.
 4. S’han realitzat diverses eixides amb bicicleta i ciclomotor, tant per l’en

torn (marjal d’Almenara) com fora de la comarca (baixada de la via verda 
en el tram BarracasNavajas).

 5. S’han realitzat dos cicles de xarrades, relacionades amb els accidents de 
trànsit, el primer a càrrec de la Conselleria de Sanitat, i el segon amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Faura, representat per Vicente, agent de 
la policia local. 

 6. S’han realitzat les gestions necessàries amb els ajuntaments i Diputació 
per a aconseguir uns Camins Escolars Segurs, senyalitzant un pas de 
vianants en col·laboració amb l’ajuntament de Benifairó, per als alumnes 
que accedixen des de Faura per la senda de la Canaleta, i sol·licitant un 
pas de vianants com a alternativa al túnel de la carretera de Quart.

 7. S’han organitzat a proposta del vostre Ajuntament un cicle de xarrades 
amb tots els grups d’Educació Secundària Obligatòria, en el que prenent 



Col·laboracionsBIM FAURA

1�

com a pretext el lamentable estat del túnel, vam abordar el problema del 
vandalisme urbà davall el lema “RESPECTEM EL QUE ÉS DE TOTS” 
“CONSERVEM EL QUE ÉS EL NOSTRE” tractant de conscienciar als 
nostres jóvens sobre el respecte al patrimoni comú. El dit cicle va comp
tar amb la presència d’alcaldes i representants dels distints municipis, 
que van poder arreplegar les inquietuds dels jóvens amb relació a molt 
diversos temes.

Des dels AJUNTAMENTS s’han realitzat importants aportacions:
 1. Recolzant les eixides amb bicicleta o ciclomotor amb un vehicle oficial.
 2. Difonent les jornades de portes obertes, en les que es van realitzar les 

xarrades de prevenció d’accidents de trànsit, per a la ciutadania.
 3. Organitzant i donant suport a les xarrades sobre accidents de circulació i 

conservació del patrimoni.
 4. Recolzant les reivindicacions respecte a la xarxa de Camins Escolars 

Segurs, amb accions immediates (aprovar i pintar pas de vianants, ges
tions davant de Diputació, neteja del túnel, etc…) i amb accions a mitjà 
termini, com és la de contemplar en els Plans Generals d’Ordenació Urba
na, la creació del carril bici i passeig peatonal per a arribar fins a l’institut 
amb les màximes condicions de seguretat.

 5. Posant en marxa mesures dissuasòries perquè els usuaris dels ciclomo
tors complisquen amb les normes de circulació, després d’una campanya 
d’informació que va finalitzar amb la realització de les jornades els dies 27 
i 29 de Setembre.

I des de l’àmbit FAMILIAR, també heu col·laborat:
 1. A través de l’Associació de Mares i Pares, que han participat activament 

en la campanya divulgativa de les xarrades, i en les pròpies xarrades, 
transmetent als vostres fills, que les conseqüències d’un accident no són 
patrimoni exclusiu de l’accidentat, que també afecta a tota la família i a 
l’entorn. 

 2. I des dels vostres llars, sense fer desistiment de la vostra responsabilitat 
com a educadors, transmetent dia rere dia el valor de la prudència i del 
respecte a les normes de circulació en els seus desplaçaments.

Amb el treball de tots hem aconseguit el reconeixement de la Conselleria d’Edu
cació que ens ha atorgat el PRIMER PREMI PER A PROJECTES D’EDUCACIÓ VIAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA, però sobretot, el que més ens satisfà és que 
hem donat una bolcada a les nostres xifres inicials, i ja el 80% dels nostres alumnes 
que habitualment es desplacen amb ciclomotor, ho fan amb el casc. I a açò hem 
d’afegir el valor educatiu de la campanya, que de segur contribuïx positivament a ge
nerar un clima de tolerància i de respecte entre els distints usuaris de la via pública. 
Aquesta és… la labor de tots! 

EL COORDINADOR DEL PROJECTE, PACO PINILLA ■



Col·laboracions BIM FAURA

1�

EDUCACIÓ PÚBLICA I GRATUÏTA, PER DRET
Que l’educació és un dret reconegut per tots, no és ninguna novetat. Fer que 

eixe dret es gaudisca de la millor manera possible és una obligació de les persones 
amb la responsabilitat de gestionar els recursos de tots. En primer lloc de la Gene
ralitat Valenciana qui ha de garantir la qualitat i la gratuïtat de l’educació fins als 
setze anys però també dels ajuntaments contribuint al manteniment de les esco
les, participant de la vida educativa i fent respectar la convivència de tots.

Els temps canvien i les necessitats del nostre poble també. Des de la regidoria 
d’educació creiem que l’ensenyament dels xiquets i dels adults és una prioritat, i 
això es veu clarament a l’hora de repartir els diners del pressupost municipal. Po
deu veure l’evolució dels darrers anys en la gràfica adjunta.

Pagar els llibres de text dels xiquets de primària que vergonyosament escatima 
la Conselleria d’Educació, millorar les instal·lacions i el manteniment del centre, 
potenciar les celebracions del 9 d’Octubre, el Dia del Llibre, el Carnestoltes o la 
cloenda del curs escolar son alguns exemples del que es fa amb forta participació 
de l’Ajuntament. També millorant la seguretat de l’entrada i eixida dels xiquets 
amb una vorera més ampla i facilitant un aparcament al costat de l’escola o corre
gint l’excés de calor amb parasols a les finestres de l’edifici orientades al sudest. 
Per al futur s’han planificat dues zones noves al PGOU (més de 16.000 m2 dotacio
nals educatius) que han merescut l’informe favorable de la Conselleria.

Hem potenciat l’Escola d’Estiu on els xiquets aprenen i poden divertirse el mes 
de juliol, coberts per una assegurança, amb professionals preparats, material ade
quat, excursions i altres activitats. I volem encara més perquè el poble ho demana.

Perquè creiem que els majors també tenim dret a una educació de qualitat 
hem cregut convenient, assessorats per la inspecció educativa, fer algunes modi
ficacions amb la voluntat i esperança de millorar aquest servei. Hem triat per un 
curs d’EPA més intens amb material actualitzat i horaris adaptats a les necessitats 
de tots. Enguany com que no tenim la col·laboració de la Universitat Popular de 
Sagunt ha sigut impossible fer el curs de restauració de mobles però amb l’ajuda 
de tots segur que l’any que ve ho farem possible. Us convidem que visiteu l’EPA i 
comproveu que qui hi va no ho fa per passar el temps sinó per estudiar i aprofitar 
els avantatges de què disposem.

Per la meua banda teniu el compromís de treballar amb moltes ganes i l’espe
rança que Faura gaudisca, amb la vostra col·laboració, del millor servei educatiu 
que siga possible.

SíLVIA BROCH MARTí. Regidora d’Educació
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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

• Ajuntament de Faura:  de dilluns a divendres de 9 a 14 h. dissabtes de 9 a 13 h.
  email: ajfaura@fauraweb.net
• Visites a l’alcalde:  matí: de dilluns a divendres de 9 a 14 h., depenent de l’agenda.
  vesprada: dilluns i dijous de 18 a 20 h.
  email: alcaldia@fauraweb.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 16.30 a 20.30 h.
• Saló d’actes i sala escorxador: 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.
• Mercat ambulant: dimarts i dissabtes de matí.
• Autobús de Les Valls: eixides de: Les Valls Carrefour
   07.15  11.45
   12.30  14.15

TELÈFONS D’INTERÉS

HORARIS MUNICIPALS
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