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Discurs d’investidura de l’alcalde.
16 de juny de 2007

B

ona vesprada a tots i totes. És un orgull ser d’este poble. I és tot
un orgull ser l’alcalde d’este poble. I és un plaer treballar per este
poble i la seua gent. (....) Com cada quatre anys el poble ha parlat
en les urnes i la traducció del que ha parlat és esta nova corporació
municipal que hui queda constituïda per als pròxims quatre anys. Una
corporació que té l’obligació sobretot de servir a este poble, cadascú
des del seu lloc i que té l’obligació sobretot de servir-lo defensant
sempre els interessos comuns i respectant sempre les regles del joc, les
que estan escrites i les que no ho estan. Fent de la diferència política
un valor afegit i de la legítima lluita política una cosa noble. Per què?
Perquè senzillament això és el que el poble ens ha dit a tots els polítics,
alt i clar. Per això, més que mai, done les gràcies a tots i cadascun dels
veïns del poble i a tots i cadascun de tots i totes els que vingueren
a expressar la seua voluntat en les urnes. Gràcies a tots i a totes per
exercir exemplarment i majoritàriament el dret al vot. Gràcies i gratitud
immensa a tots aquells que heu confiat altra volta en el projecte que
encapçale i als que heu apostat per altres projectes. La vostra confiança
majoritària després de quatre anys de gestió ha estat un suport, però
s’ha convertit en una gran responsabilitat. (...) Ni el grup socialista ni
este alcalde poden defraudar eixa confiança que s’ha dipositat en
nosaltres per liderar este poble, i van 24 anys… (....) Gràcies, és clar, als
meus, als que carreguen també sense decidir-ho amb les a voltes dolces
i a voltes no tan dolces conseqüències de ser els pares, els germans
o els amics de l’alcalde. Gràcies a aquells que des de la lleialtat més
indestructible aconsellen, critiquen constructivament i m’ensenyen a fer
les coses millor. Gràcies als que m’ensenyen a ser íntegre i conseqüent,
a no oblidar mai els valors que sostenen històricament la democràcia
en este poble de Faura. Gràcies a tots: regidors, exalcaldes, presidents i
presidentes de les associacions del poble, col·laboradors, treballadors de
l’ajuntament i a tots aquells que en qualsevol cantó o en el meu despatx
aconselleu i indiqueu el que s’ha de fer. Un ajuntament, i sobretot un
alcalde, sense tots ells no pot fer res. (...) També com fa dos anys, vull
dedicar a la memòria este discurs d’investidura. Però este i amb motiu
dels 30 anys de les primeres eleccions democràtiques que celebràrem
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fa dos dies vull dedicar-lo als faurers i faureres que contribuïren des
de diferents fronts al fet que la democràcia actual fóra una realitat.
Als faurers i faureres que des de la clandestinitat. Als que des de l’exili
voluntari o involuntari contribuïren que hui les eleccions siguen una
festa i la democràcia una realitat. Als que arriscant molt conservaren
per damunt de les circumstàncies el pot de les essències dels valors
laics i republicans que hui tenim. L’alcalde de Faura en este moment
de solemnitat institucional i en nom d’este poble unix la gratitud i el
reconeixement a tots ells. Repassant el discurs d’investidura de fa quatre
anys, he rellegit el que us prometia. I la veritat, m’he sentit molt bé quan
m’he adonat que totes les coses que us deia de com entenia la política i
quins eren els valors que anaven a regir la meua labor política no sols els
he complit sinó que els note més forts. (....) Podia haver-vos dit el que
seguiré fent, però és tan important que havia de repetir-ho. Dir les coses
clares i altes dóna sobretot una garantia. L’obligació d’exigir allò que es
promet. I no només és una promesa de com farà l’alcalde les coses,
sinó que crec que puc fer-la extensiva a tot el govern municipal. Sé que
el grup municipal socialista, que és a qui el poble de Faura ha donat la
responsabilitat de govern, compartix també tots aquests principis d’acció
i exercirà les seues funcions amb criteri i responsabilitat, i espere que el
grup popular, al qual les eleccions l’han atorgat el molt digne treball de
l’oposició, serà respectuós i complirà la seua funció segons els bons usos
de la democràcia amb criteri i amb principis. I entre tots vetlarem pels
interessos de Faura i els faurers. Fa quatre anys us convidava a escriure
un nou capítol del llibre que es diu Faura i on estem tots, ara us convide,
i tant, a seguir escrivint-lo junts. Tots volem un poble participatiu, tolerant
i solidari, que tots els recursos es posen prioritàriament al servei de les
persones; un poble que lluite contra la desocupació i les desigualtats,
que cuide l’entorn i estalvie els recursos més escassos, que faça seua la
cultura i la llengua que ens han transmés els nostres majors, un poble
net i cultivador dels costums i la vida sana, que fomente l’educació i la
formació a totes les edats. Un poble que trobe propostes i alternatives
per a la nostra gent més jove, un poble que cuide els seus majors. Un
poble que sàpia créixer sosteniblement i que sàpia créixer des de la
tolerància i la diversitat. I amb això crec que els onze regidors hi estem
d’acord. I com que hi estem d’acord només em cal dir: senyors regidors
i senyores regidores… a treballar. Moltes gràcies.
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eLeCCionS muniCiPALS i AutonÒmiQueS
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Dades electorals Eleccions Municipals 2007
Cens
Total votants

2.657
2.080

78,28%

577

21,72%

Abstenció
Vots vàlids

2.040

CANDIDATURA VOTS
PSOE

%

REGIDORS

1.257

60,78%

8

PP

554

26,79%

3

BLOC

117

5,66%

ESQUERRA-AM

108

5,22%

4

0,19%

CVa
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Dades generals de l’elecció

Nombre

%

Cens

2.603

Votants

2.066

79,4

537

20,6

Abstenció
Vàlids

2.038

CANDIDATURA

SIGLES

VOTS

%

Partido Socialista Obrero Español

PSOE

963

47,60

Partido Popular

PP

861

42,56

Esquerra Unida - Bloc - Verds - Izquierda Republicana:

COMPROMÍS PV

127

6,28

59

2,92

Compromís pel País Valencià
ESQUERRA

Coalició Valenciana

C Va

7

0,35

Unió-Unió Valenciana-Los Verdes Ecopacifistas

UV-LVE

2

0,10

Partido Comunista de los Pueblos de España

PCPE

1

0,05

Units per València

UxV

1

0,05

Partido Humanista

PH

1

0,05

Falange Española de las JONS

FE de las JONS

1

0,05
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Esquerra Republicana del País Valencià

eLeCCionS muniCiPALS i AutonÒmiQueS

Dades electorals Eleccions Corts Valencianes 2007
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orGAniGrAmA AjuntAment

ORGANIGRAMA DEL NOU AJUNTAMENT
ANTONI F. GASPAR RAMOS
ALCALDE-PRESIDENT
RÈGIM INTERIOR I URBANISME

JUNTA DE GOVERN LOCAL
1a tinenta d’alcalde
SÍLVIA BROCH MARTÍN
2n tinent d’alcalde
JAVIER E. FERRER GÓMEZ
3a tinenta d’alcalde
ROSARIO GIL MONTOLIO

REPRESENTANTS CONSELL AGRARI
ANTONI F. GASPAR RAMOS
(President)
VICENT LLUCH VILAR
(PSOE)
JUAN ENRIQUE GARCÍA ANTOLÍ
(PP)

DELEGACIONS

SÍLVIA BROCH MARTÍN
CULTURA
PORTAVEU ADJUNTA

JAVIER ENRIQUE FERRER GÓMEZ
SERVEIS MUNICIPALS
BIM I PORTAVEU

ROSARIO GIL MONTOLIO
TREBALL

VICENT LLUCH VILAR
AGRICULTURA

BÀRBARA ASENSI MARTÍNEZ
EDUCACIÓ

EDUARDO ESCOBAR MARTÍ
ESPORTS

Mª TERESA IZQUIERDO ESCRIG
SERVEIS SOCIALS
I SANITAT

JUNTA DE PORTAVEUS
JAVIER E. FERRER GÓMEZ
(PSOE)
JUAN ENRIQUE GARCÍA ANTOLÍ
(PP)
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COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
ANTONI F. GASPAR RAMOS
(President)
JAVIER E. FERRER GÓMEZ
(PSOE)
MAITE IZQUIERDO ESCRIG
(PSOE)
JOSÉ RAMÓN ORTIZ REY
(PP)
TERESA Mª PONS PÉREZ
(PP)

TRESORERA
MAITE IZQUIERDO ESCRIG

REPRESENTANT EN EL CONSELL
ESCOLAR MUNICIPAL DEL
CEIP SANT VICENT FERRER I EPA
SÍLVIA BROCH MARTÍN
BÀRBARA ASENSI MARTÍNEZ

REPRESENTANTS EN LA
MANCOMUNITAT
ANTONI F. GASPAR RAMOS
SÍLVIA BROCH MARTÍN

Sessió del 30-04-07
S’aprova, per vuit vots a favor (set del PSOE i un del BLOC) i tres abstencions (del PP),
la proposició de l’Alcaldia sobre el Pla d’Acció de la Policia Local.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre l’oficina de Correus.
S’aprova, per vuit vots a favor (set del PSOE i un del BLOC) i tres abstencions (del PP),
la proposició d’Acció Cultural sobre continuïtat de la TV3.
S’aprova, per unanimitat, la proposició d’AVA sobre l’IBI de rústica i els mòduls de l’IRPF.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’acceptació de la donació de
l’immoble del carrer Major, núm. 81.

Sessió del 14-05-07
S’aprova, per set vots a favor (sis del PSOE i un del BLOC), i tres en contra (del PP),
la proposició de l’Alcaldia de desestimació de la sol·licitud d’iniciació per gestió indirecta dels
PAIS dels sectors R-01, R-02 i R-03.

L’AjuntAment informA

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 13-06-07
S’aprova, per unanimitat, el compte general del 2006.
S’acorda, per unanimitat, l’adhesió al Conveni Marc del 22 de maig de 2007, subscrit
entre l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Valenciana, d’implantació d’una Xarxa
d’Oficines Integrades d’Atenció al Ciutadà.

Sessió del 16-06-07

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

Sessió del 4-4-07
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a J. Rodrigo, exp. 36/07, al carrer
de València, 37; a R. Sánchez, exp. 38/07, a l’av. Canaleta, 10; i a A. Ponferrada, exp. 39/07, al
carrer Major, 13.
S’acorda aprovar i traslladar al Ple d’abril una moció d’Acció Cultural sobre la continuïtat
de les emissions de TV3.
S’aprova el Pla d’acció de la policia local 2007-2010, que es traslladarà al pròxim Ple.
S’aprova la col·locació dels nous taulers d’edictes municipals.
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Constitució del nou Ajuntament i elecció de l’alcalde. És elegit alcalde-president Antoni F.
Gaspar Ramos amb els vuit vots del grup socialista.
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S’acorda sol·licitar a Correus una oficina tècnica conjunta amb Benifairó de les Valls i
mantindre una reunió a tal efecte amb l’organisme estatal.

Sessió del 30-4-07
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a J.L. Aspas, exp. 7/07, al carrer M.
de Cervantes, 2; a S. García, exp. 14/07, al carrer M. Rodrigo, 5; a Torreadrado Rubio SL, exp.
17/07, al carrer Muralla, 19; i a M.I. Lázaro, exp. 19/07, al carrer Sant Joan i Mar, 31-B.

Sessió del 7-5-07
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a C. Millán, exp. 21/07, al carrer
València, 68-A; a J.J. Diego, exp. 27/03, al carrer Sta. Bàrbara, 51; a B.V. Campos, exp. 40 i
44/07, al carrer M. Serrano, 3; a J.M. Artero, exp. 41/07, al carrer P.R. Monsoriu, 3 a M.V. Ferrer,
exp. 42/07, al carrer M. Benlliure, 4, 2n; a V.R. Llopis, exp. 43/07, al carrer Sant Joan, 1; a A.
Peñarrocha, exp. 45/07, al carrer de Colom, 21; a J. Camarelles, exp. 46/07, al carrer de les
Germanies, 17; a S. García, exp. 47/07, al carrer B. Ibáñez; i a R.V. Pedrós, exp. 49/07, al carrer
Pizarro, 14.

L’Ajuntament informa

Sessió del 28-5-07



S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a R. Arrés, exp. 30/07, al carrer
de l’Almàssera, 10 i 12; a C. Durán, exp. 56/07, al carrer Cervantes, 36; a F. Puig, exp. 57/07,
al carrer Major, 90; a P. Murria, exp. 58/07, al carrer J. Garcés, 19; a M. Campos, exp. 59/07, al
carrer B. Ibáñez, 38, 17ª; a G.P. Pascual, exp. 60/07, al carrer Major, 52; i a C. Sanz, exp. 61/07, al
carrer del Barranc, 8.

Sessió del 13-6-07
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a M. A. Alcón, exp. 66/07, al carrer
Sta. Bàrbara, 58; a M.L. Camarelles, exp. 67/07, al carrer Major, 12; a J.J. Boltes, exp. 69/07, al
carrer Ave María, 4; a C. Aleixandre, exp. 70/07, al c/ M. Benlliure, 10; a J.M. Artero, exp. 71/07,
al carrer P.R. Monsoriu, 3; i a F. Puig, exp. 48/07, al c/ C. Amorós, 4.

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Les de 29 i 30-3 i 5-4-07, de concessió de passos de vehicles, als carrers Cervantes, 55,
València, 68 i l’Almàssera, núm. 5-B, respectivament.
Les del 2 i 4-4-07, d’aprovació de liquidacions de plusvàlua 59 a 61 i 62/07,
respectivament.
La de 29-3-07, de concessió de llicència d’establiment, obertura i funcionament
de l’activitat de garatge, al carrer de València, 68, acc. Rodana, a RIOS I CHORDA
PROMOCIONS SL.

REPRENEM EL CAMÍ

C
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omencem una nova etapa i en primer lloc, des del grup municipal
socialista volguérem, com no podia ser d’una altra manera, donar
les gràcies.
Gràcies als veïns de Faura, que amb una participació pròxima al
80% en les eleccions del passat 27 de maig van donar una lliçó de responsabilitat
democràtica, però a més van votar en un ambient seré i festiu que haguera de servir
d’exemple per a molta gent.
Gràcies especialment als que, una vegada més, han dipositat la seua confiança
en el partit socialista per a continuar governant l’Ajuntament de Faura. Han sigut
molts els faurers i faureres que ens han votat, la qual cosa és un motiu de gran orgull
i satisfacció per a tots nosaltres, però som conscients que això comporta una gran
responsabilitat.
-Responsabilitat de no defraudar als que ens han votat.
-Responsabilitat de respectar i escoltar les posicions dels que no ho han
fet, tant d’aquells que han obtingut representació en la nova corporació com dels
que no l’han obtinguda.
-Responsabilitat de fer política de veritat, que no és una altra cosa que
participar, regir i gestionar els assumptes públics. Lluny d’aquells que la desprestigien
confonent els interessos dels ciutadans als que representen amb els seus propis.
Al maig de 1983, el PSPV-PSOE guanyava per primera vegada les eleccions
municipals a Faura. Pocs podien imaginar aleshores que encara hui continuaríem
comptant amb un suport tan ampli, reflex del reconeixement per part del nostre
poble de la labor realitzada, i els que hui substituïm les persones que constituïen
aquella corporació i a altres que van prosseguir la seua labor, som hereus de la il·lusió
i ganes de treballar per i per a Faura amb la que ells ho van fer.
Volem continuar amb el nostre particular viatge a Ítaca, en una travessia tranquil·la
i prolongada que quan ha arribat a bon port només ho ha fet per a reprendre major
impuls i reiniciar el viatge per a arribar més lluny en el camí del progrés, compromesos
amb els valors i principis de l’esquerra que necessàriament el nostre partit deu i pot
abanderar: principis d’honradesa, tolerància, llibertat i solidaritat.
Estos són els nostres objectius, i per a aconseguir-los comptem amb vosaltres,
amb el vostre suport però també amb la vostra crítica. La crítica, quan és constructiva,
resulta més valuosa que l’adulació d’aquells que només busquen el favor, i a la llarga
pot convertir-se en el millor instrument i major suport de qualsevol governant.
Per la nostra part esperem poder entendre i atendre estes crítiques i saber
captar les inquietuds i necessitats dels nostres veïns. Este és el camí que hem de
recórrer i estem decidits a fer-ho.
		

GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

GRUP SOCIALISTA DE FAURA
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GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP)

C

omençarem aquest primer BIM de la nova legislatura donant les gràcies a tots els
votants pel comportament que ve sent habitual en totes les eleccions.
Com és preceptiu a principis de legislatura esperarem que el nou govern comence
el seu camí amb bon peu, ja tindrem temps al llarg de la mateixa per a comprovar la
seua eficiència en la gestió de l’ajuntament.
Baix mostrem aquestes taules comparatives per a observar l’evolució que hem
tingut els partits en les eleccions del 2003 i les del 2007.
Municipals
autonomiques
Municipals
autonomiques
	��������������������
2007
2007	       2003
PP
554
26,63%
861
41,65%��������������
	�������������
22,78%
33,18%
PSOE��������������������������������������
	�������������������������������������
1.257
60,43%
963
46,59%��������������
	�������������
59,62%
49,28%
BLOC��������������������������������
	�������������������������������
117
5,63%
127
6,14%������������
	�����������
8,21%
7,43%
ESQUERRA�������������������������������
	������������������������������
108
5,19%
59
2,85%������������
	�����������
0,00%
0,00%
C.VALEN�����������������������������
	����������������������������
4
0,19%
10
0,34%������������
	�����������
0,00%
0,00%
Altres���������������������������
		�������������������������
0,00%
7
0,34%������������
	�����������
0,00%
3,72%
Nuls�����������������������������
	����������������������������
12
0,58%
7
0,73%������������
	�����������
1,03%
0,36%
Blancs������������������������������
	�����������������������������
28
1,35%
18
1,35%������������
	�����������
1,28%
0,93%

GRUPS MUNICIPALS

I ara transcrivim el discurs del dia de la constitució de l’ajuntament.
Bona vesprada
En nom del grup popular de Faura volem donar les gràcies a tota la gent que ens ha
votat, i als que no ho han fet els diem que al llarg d’aquesta legislatura farem el posible per
guanyar-nos la seua confiança.
La voluntat dels votants ès que dos únics partits tinguen representació en l’ajuntament,
trencant així un període on hi ha hagut una alternança entre tres grups distints.
Hem de dir respecte als resultats que prenem bona nota de les diferències existents
entre el municipi i les corts, i que continuarem treballant perquè aquestes no siguen tan
distants.
Ja, per últim, felicitem el grup socialista i l’alcalde que repetix en el càrrec. Els diem
que ens tindran al seu costat en tot el que siga bo per al poble perquè si que ens agradaria
que quedara clar que abans que regidors o polítics som veïns i tots anem cap a la mateixa
direcció, i eixa direcció és sempre allò que és el millor per al poble.
Moltes gràcies.
		
Tan sols afegir que hem creat un blog per a possar informació i rebre els vostres
suggeriments, queixes, etc. la direcció és,
www.myblog.es/ppfaura
					
GRUP POPULAR DE FAURA
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E

s recorda que es pot pagar la col·laboració de festes a Bancaixa, al compte dels
festers facilitant-los d’aquesta
manera el treball. Recordem que
les quotes són voluntàries i estan
fixades en 75 € per casa i 15 €
per pensionista.

BreuS

FESTES

També recordem que el resguard
de Bancaixa o el paper segellat
que vos faciliten els festers serà
necessari per als coets de la baixà
i qualsevol altre acte que necessite
justificació de col·laborador.

REPARTIMENT DE COETS I CARN

S

BOQUES
PER ALS BOMBERS

S

’estan instal·lant 8 boques d’incendi en diferents parts del poble d’acord amb les indicacions del
cap de bombers, per a millorar el
servei.
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i en les nostres festes hi ha dos moments d’especial tradició i acceptació,
aquests són sens dubte la baixà i la pujà. Any darrere any tant des de la Comissió de Festes com des de l’Ajuntament es treballa per a millorar-les, per això,
és fonamental que els participants siguem conscients que aquests actes van dirigits
per a tots per igual.
Flac favor fan a la festa aquells que abusen en el repartiment de carn o coets,
acaparant els de suposats amics
o familiars que en realitat no
pretenen participar-hi. Des d’ací
volem fer una crida a la collaboració i participació responsable de tots, evitant aquestes
pràctiques abusives. Segur que
amb açò conseguirem un major
i millor repartiment, sense que
ningú s’haja de sentir agreujat
per l’acció d’uns pocs.
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HORARI ESPECIAL
SALA D’ESTUDIS I BIBLIOTECA

D

urant el període d’exàmens del 27 d’agost al 30 de setembre, la sala d’estudis
situada a la planta superior de la biblioteca romandrà oberta en horari extraordinari de 9 del matí a 14 h, a més del seu horari habitual de 16.30 a 20.30 h. Recordem que aquesta sala disposa
de dotze llocs de treball.
Per la seua banda, l’horari de la
biblioteca durant el mes d’agost
serà de 10 a 13 h, excepte la setmana de festes (del 13 al 21). A
més de consultar o traure llibres
en préstec es pot llegir la premsa
diària, disposant-se d’exemplars
de “El Pais” i “Levante”, “Las Provincias” i “El Mundo”.

MILLORES AL PARC DE LA
CANALETA

S

BreuS

’han encetat millores al
parc de la Canaleta: s’hi
ha instal·lat una xicoteta tanca
al voltant del parc infantil i s’ha
recobert el sòl amb una superfície esmorteïdora, per augmentar la seguretat dels xiquets; per
altra banda, s’ha reformat la font
que estava deteriorada; i s’ha actuat sobre la zona de gespa.
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A

més de la xarrada informativa que va oferir
l’Ajuntament de Faura sobre la
Llei de dependència en maig,
per a finals d’any, i durant tres
mesos, comptarem amb una
treballadora social per a portar
endavant el programa de la Llei
39/2006 de Promoció de la Autonomia Personal i Atenció de
les persones amb dependència.

BreuS

LLEI DE DEPENDÈNCIA

BAREMACIONS de l’INEM, l’EMCORP i la RODA

A
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voltes hi ha dubtes de com i qui fa la selecció de personal per als contractes
d’estiu i la roda.
INEM
Com? d’acord amb l’Ordre ministerial del 26 d’octubre de 1998 i amb la baremació
de la Comissió Executiva Provincial del SERVEF.
Qui? Una comissió integrada per director del SERVEF, un representant de CCOO,
un representant d’UGT i un representant de l’Ajuntament.
EMCORP
Com? d’acord als articles 4 i 5 de l’Ordre de 26 de desembre de 2006 i la
baremació aprovada per la Resolució de la Secretaria Autonòmica de Treball,
Directora General del SERVEF de 26 d’abril de 2007.
Qui? Una comissió integrada pel tècnic del programa EQUAL, un representant de
CCOO, un representant d’UGT i un representant de l’Ajuntament.
RODA: no és fa ni selecció ni baremació. Totes les persones majors de 16 anys
poden vindre a treballar.

CAMPIONATS ESPORTIUS

E

ls campionats esportius d’estiu (de voleibol, tenis, minitrinquet i futbol 7) es celebraran durant la segona quinzena de juliol, i la primera d’agost. El campionat de frontenis
es farà després de festes una vegada s’acaben les obres de reparació del frontó.

13
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TRASTOS

E

s recorda que els mobles i altres efectes es trauen la nit del dia assenyalat, que és
dijous. A L’AGOST NO SE TRAURAN ELS TRASTOS. La resta de mesos serà els
següents dies, 20 de setembre, 18 d’octubre, 15 de novembre i 20 de desembre.

CALENDARI D’ACTIVITATS DE L’IES

H

i adjuntem la informació sobre el calendari d’activitats de l’IES La Vall de
Segó per a setembre. A la web de l’Ajuntament podeu trobar el calendari
d’exàmens de setembre.
DIES
3i4
5

ACTIVITAT
Exàmens ESO i Batxillerat (inclòs pendents)
• Avaluacions (inclòs pendents)
• Preinscripció Selectivitat setembre

6

• Avaluacions (inclòs pendents)
• Lliurament de notes i atenció pares d’alumnes avaluats el dia anterior.
• Preinscripció Selectivitat setembre

7

• Lliurament de notes d’alumnes avaluats el dia anterior i atenció pares.

10

matrícula 1r cicle

11

matrícula 2n cicle

12

matrícula Batxillerat

12, 13 i 14 Exàmens de Selectivitat

BreuS

14

14

INICI DE CLASSES

M

és de 100 persones s’han
apuntat als cursos de natació;
amb els anys hem augmentat l’oferta de nous cursos, segons les necessitats de cada col·lectiu: natació per
a xiquets, per a adults, per a bebés,
terapèutica i aquaeròbic.

BreuS

NATACIÓ

ESCOLA D’ESTIU

P

el que fa a l’escola d’estiu, prop de 100 xiquets i xiquetes entre 4 i 13 anys hi
han gaudit. Enguany ha estat dissenyada amb la col·laboració dels pares i mares
que van contestar l’enquesta que es va passar a l’Escola i de l’AMPA. Com altres
anys, també han gaudit d’activitats aquàtiques.

A

mb els diners recaptats a Faura
per l’ONG SAIM, encapçalada al nostre
poble per Caridad
Caudet, s’ha finançat la
construcció d’un pou
d’aigua a la població
d’Ambohimandroso
(Madagascar) i que serà
usat per una població
d’uns 246 habitants.
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ONG SAIM
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CENTRE CULTURAL
EXCURSIONISTA
LA VALL DE SEGÓ

E

l Centre Excursionista ens informa de les activitats previstes
per a agost i setembre. Les reunions són 2 i 9 d’agost i 13 i 27 de
setembre, a les 22 h, a la seu en el
centre de l’EPA de Faura.

DIA

ACTIVITAT

5 D’AGOST

SERRA D’ESPADÀ: PIC DEL RAPITA

12 D’AGOST

EIXIDA NOCTURNA:

EIXIDA

HORA

RONDA DE FAURA

7.00 H

PL/ AJUNTAMENT

PASSEGEM PEL TERME

EN ACABAR
EL CONCERT

21 A 26 D’AGOST PIRINEUS: RUTA DE L’ALT MARBORE

PER DETERMINAR

PER
DETERMINAR

9 DE SETEMBRE

SENDERS DE LA VALL DE SEGÓ

FONT DE QUART

8.00 H

23 DE SETEMBRE

SERRA CALDERONA: ALBALAT

RONDA DE FAURA

7.30 H

30 DE SETEMBRE

PR LA VALL DE SEGÓ

PAVELLÓ MULTIUSOS

7.30 H

JUBILACIÓ DEL
SECRETARI

ESCOLA DE PILOTA

E

l futur està assegurat. L’equip infantil de galotxa de Faura, format per
Nacho, Marc i Edu, se proclamaren
campions del Trofeu d’Alfara. Guanyaren en la final a l’equip de Benifairó.
“Quico i Edu s’han emportat el de
frontó a Quartell”.

BreuS

D

16

esprés de més de 26 anys
exercint les seues funcions a
Faura el passat 16 de juny es va jubilar
el secretari del nostre ajuntament
Salvador Pardo Herrero. Des d’ací li
desitgem molta sort en aquesta nova
etapa de la seua vida.

CELEBRACIÓ POPULAR DE LA 8a VICTÒRIA
D’ÀLVARO. PER A APUNTAR-SE AL SOPAR DEL
DIA 13 HAUREU DE PASSAR PER L’AJUNTAMENT
FINS EL DIA 4 D’AGOST
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Nou cotxe de la policia local.
(maig 2007)
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La rotonda d’accés a les Valls,
en funcionament.
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• 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: dilluns de 18 a 20 h.
dimarts de 18 a 20 h.
email: alcaldia@fauraweb.net
• Treballadora social: dimarts de 9 a 14 h., telèfon 96 260 26 33
• Jutgessa de pau: dimecres de 18 a 20 h.
• Oﬁcina Tècnica d’Urbanisme (tel. 962605357):
• Arquitecte: els dimarts de 18 a 20 h. (caldrà concertar cita)
• Aparellador: els dimecres de 9 a 13 h.
• Cementeri: de 10 a 20 h.
• Llavaner: de 10 a 20 h.
• Biblioteca i sala d’estudis: 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

El BIM es distribuix de manera gratuïta a totes les cases del poble i a tot qui ho sol·licite. Es permet la reproducció total o parcial de textos, fotografies
o dibuixos, sempre que se’n cite la procedència.
L’Ajuntament i l’equip de redacció no es fan responsables dels articles firmats, ja que la responsabilitat de l’escrit recau sobre qui ho firma.
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ÀLVARO
8 voltes campió
Trinquet Comarcal
de Sagunt
17 de juny de 2007

