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Full de l’alcalde

T

ones i tones d’enderrocs i el
dolor de dues famílies trencades han posat fi a un procés,
un dels tants que hem viscut en
la democràcia, de veure la fi de
la violència terrorista. En aquestos moments els demòcrates
hem de reiterar la nostra condemna a ETA, el nostre suport
a les víctimes, al nostre govern i
a totes les institucions democràtiques, com sempre. I no oblidar
que l’esperança no s’ha de perdre mai.
Les mentides del BLOC de
Faura no paren, són com el Guadiana, intermitentment eixen als
mitjans i ho inunden tot, però
de confusió. Desagradablement
sempre he d’eixir a desmentir les
seues manipulacions i interpretacions sesgades de la realitat.
Almenys en aquesta legislatura,
crec que no deixaran de confondre oposició i destrucció. L’últim
capítol, el seu escrit al present
BIM o l’escrit de les línies d’alta tensió. Hauran de fer-seu mirar, de veres; ni tenint tota la in
formació encerten. Als que vos
fan dubtar, us anime a aclarir-ho
amb la informació que desitgeu.
La gestió del poble continua
endavant i de tot el que se fa i


BIM FAURA
el que se farà les pròximes setmanes teniu merescut i puntual
compte en el BIM d’aquest trimestre. El que vull destacar, la
llicència d’obres per al sector
del futur Centre Dia se donarà al
febrer i en breu podran començar les obres.
Per altra banda, hem sol·licitat
a la Conselleria i a la Diputació
ajudes per a la remodelació de
la piscina i per al condicionament de l’interior del pavelló
multiús. L’Ajuntament compromet 200.000 euros per a totes
estes millores, esperarem a veure quina és l’ajuda de les altres
administracions i espere que
no ens contesten com sempre,
quan demanem diners per a les
clavegueres, que no són obres
necessàries ni urgents.
Hem tancat l’any 2006 amb
un romanent de 464.400,41 euros, el més alt de la història, i una
tresoreria de 463.178,05 euros a
final d’any. Unes xifres amb què
se posa de manifest el compromís d’aquest Ajuntament per
una gestió sanejada amb què
podem fer front als continus incompliments i retards en el pagament de les institucions provincial i autonòmica.

BIM FAURA
El carrer dels Cavallers està
tallat. L’Ajuntament està ins
truint un expedient de ruïna parcial pel que fa a la seguretat de
la via pública. Encara que és
una qüestió entre particulars que
s’ha de resoldre entre ells, l’Ajuntament ha de vetlar per la seguretat de la via pública. Si no hi
ha acord entre ells intervindran
els tribunals i potser facen més
llarga l’obertura del carrer. Us
demane paciència a tots i perdoneu per les molèsties.
I una última reflexió en aquestos temps tan turbulents per a la
política i els polítics. ¿Són tots els
periodistes uns manipuladors?, o
¿Tots els esportistes se dopen? I
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aleshores, ¿per què són tots els
polítics uns corruptes i uns “chorissos”? La política és una de les
feines més dignes que hi ha: servir a tots. Perseguim el corrupte,
perseguim el corruptor, però no
fem pagar justos per pecadors.
I defenguem la gent que dedica
part del seu temps amb honradesa a servir a tots. Estic segur
que hi ha molts, però moltíssims
més polítics honrats que corruptes. De la mateixa manera que hi
ha moltíssims més metges bons
que roïns, i periodistes, operaris,
futbolistes ....
Sempre a la vostra disposició
Toni Gaspar.
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BIM FAURA

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió del 30-10-06
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia de cessió a Iberdrola d’una
servitud d’ús a la U3.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’aprovació provisional
de la modificació de les ordenances fiscals de l’ICOI, IVTM i aigua potable per a
2007.
S’aproven inicialment, per vuit vots a favor (set del PSPV i un del BLOC) i tres
en contra (del PP), el pressupost general de 2007 i la plantilla de personal.
S’aprova, per unanimitat la proposició del BLOC sobre protecció de torres
elèctriques. 
S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre el trànsit als carrers
de l’Almàssera i Sagunt.
Sessió del 26-11-06
S’aprova, per unanimitat, una proposició de l’Alcaldia sobre l’elecció de jutge
de pau titular.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre les autopistes valencianes de peatge.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre un poble net de
feixisme.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV sobre gratuïtat dels llibres
de text i concessió de beques.
Sessió del 22-12-06
Es desestima, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre el Pla Acústic de
Faura.

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

Sessió del 2-10-06
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a H. Pérez, exp. 112/06,
al carrer dels Cavallers, 4; a J. Castellar, exp. 114/06, al carrer de València, 61; i a
J.R. Ortiz, exp. 115/06, al carrer J. Garcés, 3
Sessió del 16-10-06
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a PROMECA-INVER SL,
exp. 108/06, al carrer de M. Benlliure, 35; a M.J. Badía, exp. 121/06, al carrer de
B. Ibáñez, 1; a V.M. Arduña, exp. 122/06, al carrer de València, 103 i 105; i a J. Aznar, exp. 123/06, al carrer Pizarro, 22.
A proposta de la regidora de Sanitat, demanar a la Conselleria de Sanitat i a la
Direcció General de l’Àrea de Salut que es dote el Centre de Salut amb un altre metge i personal auxiliar, i que es cobrisquen les vacances i les baixes del pediatre.
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Sessió del 30-10-06
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a J.M. Garcés, exp.
47/06, al carrer de la Mar, 24; i a L. Martínez, exp. 120/06, al carrer de la S. Família, 7.
A proposta de la regidora d’Educació, trametre una nota de premsa per tal
d’aclarir que el Centre d’EPA està homologat per la Conselleria des del 2004, i
desmentir així la informació publicada pel BLOC.
A proposta de la regidora d’Educació, dirigir-se a la Fundació Bancaixa per
concertar directament els cursos d’EPA.
Sessió del 27-11-06
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a J. Vilar, exp. 91/06, a
la parcel·la 66 del polígon 1; a ELECNOR SA, exp. 94/06, a la UE3; a C. Martínez,
exp. 118/06, al carrer de València, 66, 1r; i a J.F. Gil, exp. 130/06, al carrer de la
Volta, 16.
Sessió del 4-12-06
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a Neumáticos Miguel e
Hijos SL, exp. 107/06, a la ronda Quémalo, 1; a PROMO VALCAT SA, exp. 111/06,
al carrer de les Germanies, 17; a CAPELIOVINE PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SL, exp. 116/06, a la ronda Diputació, 23; i a A. Almenar, exp. 126/06, al
carrer dels Esports, 23.
Felicitar la Comissió del Bou de la Fira per la bona organització del bou
d’enguany.
Sessió de l’11-12-06
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a T. Grancha, exp.
124/06, al carrer de Sta. Bàrbara, 15; a R. Nicasio, exp. 125/06, al carrer Rei En
Jaume, 2; a J. Vilar, exp. 127/06, al carrer M. Giner, 3; a J.C. Tapia, exp. 129/06, al
carrer de Sant Joan, 25; a J. Gomis, exp. 131/06, al carrer de C. Amorós, 22; i a V.
Arnau, exp. 132/06, al carrer de Pizarro, 11.
Sessió del 22-12-06
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a J. Bea, exp. 133/06, al
carrer de B. Ibáñez, 39; a E. Adsuara, exp. 134/06, al carrer de Les Germanies, 7; a
M.A. Soriano, exp. 135/06, a la pl. Major, 3; a J.E. Báguena, exp. 136/06, a l’av. de
la Glorieta, 7; a F. Sanmartín, exp. 137/06, al carrer de M. Benlliure, 4; a A. Llopis,
exp. 139/06, al carrer J. Rodrigo, 10; a V. Boria, exp. 140/06, al carrer de Dalt, 2;
a L. Cortés, exp. 141/06, a l’atzucac de la Bassa, 2-B ; i a H. Pérez, exp. 113/06, al
carrer dels Cavallers, 4.
Sol·licitar a la Direcció de l’Àrea de Salut 3 la reparació de les deficiències del
subministrament elèctric del Centre de Salut
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RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
La del 22-9-06, de concessió de llicència de segregació a D. Pérez, al carrer
d’Avel·lina Taverner, 5.
La del 27-9-06, de concessió de pas de vehicles a I. Sánchez, al carrer del M.
Giner, 2.
La del 27-9-06, de concessió de llicència d’activitat de perruqueria a C. Carrillo,
al carrer de Plus Ultra, 2.
Les del 27, 31-10 i 2-11-06, de concessió de llicències provisionals d’establiment,
obertura i funcionament de les activitats d’oficina bancària, a BANESTO, al carrer
Major, 82, garatge, als carrers de Rubau, les Hores, Camp de Morvedre i Llogarets
(CONSTRUCCIONS SANT ROC), i garatge, al carrer de B. Ibáñez/Miguel de Cervantes, a nom de Piravalls SL, respectivament.
Les del 22-11 i 11-12-06, de concessió de passos de vehicles als carrers de
Sagunt, 13, Rubau 4 i 4A i Sta. Bàrbara, 94, respectivament.
Les del 13 i 15-12-06, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua núm, 81 i 82,
respectivament.
La del 23-11-06, d’adjudicació del servei de neteja viària per a 2007, a l’empresa
SAG, pel preu de 18.500 8.
Les del 23-11-06, de concessió de llicència d’establiment, funcionament i obertura de les activitats de garatge, al carrer de Colom, 18 i Sta. Bàrbara, 94, d’oficina
bancària a BANESTO, al carrer Major, 82, i de supermercat, a CONSUM SCV, al
carrer de Quart de les Valls, 2.
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Grups municipals

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)
TAMBÉ TENIM EL DRET DE PREGUNTAR
S’acaba la legislatura però l’activitat municipal no es paralitza i us
volem demanar, una volta més, disculpes i paciència als que patiu més
a prop les obres que estan fent-se, complicades i molestes a vegades,
com la renovació de la xarxa d’aigua potable.
Dit açò, des del grup socialista no volem deixar passar per alt algunes afirmacions que el PP feia al darrer BIM. Dien estos senyors que alguna empresa se’n
podia anar del poble per falta de sòl industrial. Perquè els quede clar: l’Ajuntament
no li ha dit a cap empresa del poble que canvie la seua ubicació; per tant, si alguna ha decidit lliurement anar a un altre lloc serà per una altra raó que li convé més.
Es veritat que falta sòl industrial al municipi però precisament qui està paralitzant el polígon industrial de Faura, per tant la implantació de noves empreses
i la creació de llocs de treball, no és altre que el PP que governa la Generalitat.
¡Tanta pressa que s’han donat a aprovar altres operacions urbanístiques!
Diuen també que altres pobles són més atrevits en política urbanística. No fa
falta que ho juren, ja es veu sovint als diaris i noticiaris. Tenim una gran curiositat
per saber ¿fins a quin punt hem de ser atrevits, senyors del PP? ¿Hem de passar
per damunt les normes establides, com fan altres? ¿És això el que farien vostés? ¿Encetarien el Pla General d’Ordenació Urbana sense que es pronuncie la
Conselleria de Territori i Habitatge?
El summum del cinisme ve quan afirmen que “cal barallar pel treball dels nostres veïns”; ¡quina frase més bonica però que falsa sona en la boca del PP
de Faura! que quan aplega l’hora de la veritat tots els anys vota NO el pressupost
de l’Ajuntament ÚNICA I EXCLUSIVAMENT perquè té una partida de 60.000 8
per als desocupats del poble, precisament en uns anys de campanyes tarongeres desastroses per a la gent que viu de l’horta. Entre els del PP de
València bloquejant el polígon industrial i vostés a Faura fulminant la partida atur
del pressupost municipal, ho tenim clar.
¿I què dir de l’altre partit de l’oposició? No valdria la pena anomenar-lo si no
fora per la falta de respecte que demostrà el regidor del Bloc en presentar dues
proposicions i no acudir al Ple de desembre a defensar-les; més greu encara el
fet que una de les proposicions tractara de la Memòria Històrica i les víctimes del
franquisme. ¿Això és el treball responsable de què ens parlava Badia al
darrer Bim?
GRUP SOCIALISTA de Faura ■
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)
BON ANY 2007
No volíem començar este escrit com el del BIM anterior, però no ens queda un
altre remei que contestar al full de l’alcalde.
Diu textualment “els diners aconseguits per a l’atur han estat un 100% mes.
Beneficiant al doble de persones que en els cuatre anys anteriors”. Cada u pot
interpretar-ho com vullga. Nosaltres traiem una conclusió que pareix prou clara.
Si es beneficien el doble de persones és que hi ha el doble de parats que en els
quatre anteriors anys.
Les xifres dels tres anys d’actual legislatura impressionen. No obstant això nosaltres ja comentàvem en l’anterior BIM que l’equip de govern no pareixia massa preocupat pel canvi de poble de les empreses. Perquè ben ja tenim una altra
menys. Això significarà que este estiu necessitarem un altre percentatge mes de
diners per a la desocupació.
Xicoteta menció a l’escrit del Bloc parlant d’una proposició sobre la gratuïtat
dels llibres de text. Diu que “de poc i el PP la vota en contra”. Igual a confós els termes botar i votar. Difícilment es pot votar per poc en contra. O es vota en contra,
o es vota a favor o s’absté, però no per poc.
Passem a les proposicions, a l’octubre presentem una sobre la rehabilitació del
campanar de l’església a càrrec de la Diputació. L’alcalde la retira perquè, segons
confirma el secretari, l’ajuntament no pot demanar una subvenció per a una obra
que no és propietat municipal.
En eixa mateixa sessió en propostes i preguntes l’alcalde replica a l’escrit de
l’anterior BIM en el que comentàvem el mal estat del menjador i escoles, diu que
en una sessió del consell escolar li informen que el que s’ha dit pel PP en el BIM no
és així. Bé nosaltres no sabem que és el que no és així, però tampoc llegim en cap
moment que allò que s’ha escrit no siga veritat, amb la qual cosa si diu vosté que
no és així val no serà així, però pot afirmar que no siga veritat?
En el ple de novembre teníem una proposició sobre la remodelació de la piscina, la retirem a petició de l’equip de govern perquè, segons ells, ja està programada des del 8 de novembre. Quelcom que nosaltres desconeixíem. I en el mes de
desembre no presentem cap.
Només ens queda comentar que el carrer de l’església contínua tancat als vehicles. Pareix que al llarg d’enguany es resoldrà el problema.
Que tingueu un bon any 2007.
GRUP POPULAR de Faura ■
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Grups municipals

Grup Municipal Bloc Nacionalista Valencià
SOM L’ÚNICA OPOSICIÓ!
El BLOC durant aquesta legislatura ha fet la funció d’oposició,
per això hui en aquest BIM volem denunciar les PRESSUMPTES IRREGULARITATS EN MATÈRIA DE PERSONAL per part del govern municipal ja que no ha
seguit el procediment legal tant per a crear llocs de treball a l’Ajuntament com per
a cobrir-los.
Segons la Constitució Espanyola, el procés de selecció i adquisició del treballador públic, siga funcionari o personal laboral, ha de regir-se pels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. Això vol dir que , per a cobrir un lloc de treball
a l’Ajuntament s’han deuen de fer unes bases, que han de ser publicades al BOPV,
i dur a terme les proves per adjudicar els llocs.
A més, segons la llei, el personal laboral temporal destinat a un lloc de treball
específic, té limitadíssim poder fer altres treballs distints a aquells per als que va
ser contractat, el que vol dir que quan una persona se la contracta per una feina,
no pot desenvolupar tasques d’una altra.
Doncs bé! l’Ajuntament de Faura ha dut a terme una sèrie de contractes sense
seguir aquest procediment, adjudicant “a dit”, segons el nostre criteri i el de la llei,
estos llocs de treball i que, a més, el contracte no s’ajusta a les funcions que duen
a terme els treballadors. Que són:
De “Netejadora” del dia “31-12-2006” i fent realitat tasques de cap de colla de
personal laboral, (treballadora que a efectes de legislació ja és indefinida per treballar més de 3 anys), de “Peó Agrícola” del dia “10-12-2005” reconvertit ara a “Auxiliar Administratiu laboral” del dia “2-11-2006” fent des del principi tasques d’auxiliar
administratiu, i “d’Auxiliar Administratiu laboral” del dia “07-04-2006” fent tasques
d’assessorament i secretariat de l’Alcalde. Tots ells encara en vigència.
El BLOC denuncia ací la manera irregular d’adjudicació d’estos llocs de
treball i la no relació del contracte amb les tasques que executen a l’ajuntament.
Per una altra banda podem vore tenint el grup municipal del BLOC tan sols un
regidor, pareix ser que som l’única oposició, el PP sent-ne 3 hi ha molts plens
que no duen ni una proposta, i tampoc du endavant una oposició seriosa. Pareix
que ni estan, van al ple, diuen banalitats i se’n van a casa. Quatre anys donen
per a molt i a nosaltres ens ha demostrat que estem a soles davant una majoria
absoluta del PSOE on el PP és tan sols un convidat de pedra, que tan sols hi ha
un regidor d’11 que està a l’oposició, el del BLOC, perquè els altres no estan, estan
absents.
A voltes pensem com de diferent hauria sigut si el grup del BLOC haguera tingut 3 regidors en l’oposició i el PP un, com haurien canviat les coses.... perquè a
Faura la oposició que treballa és la del BLOC!
GRUP MUNICIPAL NACIONALISTA DE FAURA ■
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FIRA A MASSIAC
Els primers dies de novembre una delegació de Faura viatjà a Massiac a la
Fira del Palhàs. Taronges i oli foren els
productes que pràcticament s’esgotaren només arribar i amb què Faura
estigué present en aquesta Fira que
anualment visiten milers de persones al poble agermanat. Encapçalava la delegació l’alcalde i la diputada nacional, Margarita Pin.

PRESSUPOST 2007
D’acord amb la Carta de Participació, l’alcalde presentà al poble les xifres
del pressupost de 2007, abans de la sessió plenària que els aprovà. Trobareu
més informació a la pàgina web (www.faura.es), a la secció “l’Ajuntament”
apartat “pressupost municipal”.
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EL MERCAT DE COMESTIBLES
Ja és al nou emplaçament. Amb l’arribada de desembre se traslladaren totes les
paredetes de venda de productes comestibles del nostre mercat a l’esplanada
del carrer Cervantes, d’acord amb les indicacions de la Conselleria de Sanitat i
Consum.

PRESENTACIÓ
DE LLOGARETS
El 25 de novembre es presentà la 1ª edició de la revista d’Estudis de Faura “Llogarets”, que amb vocació de continuïtat naix per investigar diferents aspectes del
poble. Els que vulgueu adquirir algun exemplar, els podeu trobar a la Biblioteca
Municipal o a l’Ajuntament. El preu és de 5 euros.
11
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DESDEJUNI
SALUDABLE
El passat 5 de
desembre, a les
escoles, tingué
lloc un desdejuni
saludable per als
alumnes de tercer
i quart organitzat
per la Fundació
Agricultura i
Medi Ambient
de la Comunitat
Valenciana.
JORNADES
D’ANIMACIÓ
LECTORA
Les jornades
d’animació lectora de
la tardor, continuaran
la pròxima primavera
en sessions
quinzenals a la
Biblioteca.
Ja s’avisarà dels
dies i horari.
FESTA DE NADAL
A LES ESCOLES
Com tots els anys
la fi del període
de classes del
trimestre es tancà
amb una festa
a les escoles.
Tombacarrers
va ser l’espectacle
que enguany
gaudirem grans
i menuts.
12
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Breus
MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT
Els primers dies de
febrer està previst
que se pose en
funcionament el
nou ascensor de
l’Ajuntament que estarà
destinat a millorar
l’accessibilitat a l’edifici
de les persones amb
mobilitat reduïda i
majors de 60 anys.

ASSOCIACIÓ DE LLUITA
CONTRA EL CÀNCER.
ASSEMBLEA LOCAL DE FAURA

NOU DESPATX
DE LA TREBALLADORA SOCIAL
La treballadora social té el nou
despatx a l’antiga biblioteca,
entrada pel carrer Joan Garcés.
Recordem que el telèfon és
el 96 260 26 33 i que el seu horari a
Faura és dimarts de 9 a 14 h.

La Junta Local de
Lluita contra el Càncer
ens comunica que ha entregat
a la Junta Provincial la
quantitat de 7.827,60 euros
l’any 2006. Aprofita des d’ací
per agrair a totes les col·laboradores
que al llarg de l’any contribueixen
amb la venda de loteries
a la recollida de fons.
Aquest agraïment se fa extensiu
a tot el veïnat que col·labora loteria a
loteria amb aquesta causa.
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CENTRE CULTURAL EXCURSIONISTA LA VALL DE SEGÓ
El Centre Excursionista ens informa de les activitats previstes fins a març. Les
reunions són els dijous a les 20.00 h a la seu en el centre de l’EPA de Faura.
Com sempre, ens recomanen que per a les eixides cal portar roba còmoda, botes,
esmorzar, aigua, roba d’abric i impermeable.
Dia

Activitat

Eixida

Hora

18 de febrer

Sender local

Font de Quart

8.30

24 i 25 de febrer

Serra de Mariola

Ronda de Faura

Per determinar

4 de març

Serra Calderona (senders d’Albalat)

Ronda de Faura

8.00

11 de març

Serra Calderona (Vall d’Uixó)

Ronda de Faura

8.00

25 de març

El Montgó

Ronda de Faura

7.30

Noms propis
Joan Garcés Queralt
Una volta més hem de
transmetre la nostra
enhorabona al mestre
Joan Garcés Queralt.
En aquesta ocasió
per obtindre el rècord
Guinness per la carrera
més llarga de treball
com a director de
música. Com tots
coneixem don Juan
va començar la seua labor
com a director
el 1939, i als 92 anys continua amb la
direcció musical.
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BIM FAURA

Tauler d’anuncis

TELÈFONS D’INTERÉS
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
IBERDROLA.................................................................................................901202020
NOTARIA.....................................................................................................962605062

HORARIS MUNICIPALS
• 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
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Continua creixent
el Parc de la Rodana.
Desembre 2006

El Sistar
de Faura.
Patrimoni
en
recuperació
del nostre
poble.
Desembre 2006

