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Ha passat ja un any des de la
pressa de possessió de l’ac-

tual Corporació. Un any de treball
amb un objectiu fonamental: mi-
llorar la qualitat de vida de tot el
veïnat. I açò mitjançant decisions
que van des d’assumptes més
quotidians com la neteja viària i
el fem fins a assumptes de més
transcendència com és el PGOU,
que a l’hora d’escriure aquest ar-
ticle estarà a punt de veure la
llum, passant per la posada en
marxa de la Carta de Participació,
obri les portes a un altre nivell de
participació dels veïns i associa-
cions en la vida municipal.

Volguera també aprofitar
aquest full per comentar un parell
de coses: la primera, en referèn-
cia al creixement urbanístic que
està experimentant el nostre po-
ble. Actualment hi ha més de 300
vivendes en construcció en el ter-
me municipal, de tot tipus, preu i
condició que assegura una bona
oferta per al veïnat que desitge vi-
venda. Un creixement urbanístic
mai vist al nostre poble. Creiem
que és bo créixer, però hem de
créixer amb coneixement. Per
això l’Ajuntament desplega una
labor de control de les noves edi-
ficacions i de l’estètica dins de les
seus potestats per garantir que el
creixement no duga a excessos

dels que se puguem penedir.
Algú ens podrà titllar d’exigents,
però només pretenem que se
complisquen escrupolosament
les normes urbanístiques sense
cap excepció que puga afavorir a
uns o d’altres i defensar els inte-
ressos del poble i de tots sempre
per damunt de totes les conside-
racions. Els regidors i alcaldes
passen, el poble queda sempre.

En segon lloc, us faig referèn-
cia al tracte d’adquisició de les 21
fanecades de terreny que con-
fronten amb la zona d’acampada
i el poliesportiu municipal. Un es-
pai que li torna al poble l’accés
directe a la muntanya i que obri
moltes opcions de futur per a
l’ampliació de la zona esportiva i
d’esbargiment.

Com sempre, a les distintes
seccions d’aquest BIM trobareu la
resta d’accions i decisions muni-
cipals dels últims mesos.

M’agradaria comentar-vos
moltes més coses, però sapieu
que no m’agrada fer-me llarg ni
per paraula ni per escrit. Només
que treballe molt a gust per tot el
poble i que estic sempre disposat
a explicar-vos el que desitgeu.

Que passeu unes bones fes-
tes d’agost.

Toni Gaspar.
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 26-4-04

S’aprova el Compte General del Pressupost de 2003, per deu vots a favor
(set del PSOE i tres del PP) i un en contra (del BLOC).

S’aprova, per unanimitat, una esmena a la proposició del BLOC sobre eli-
minació de barreres arquitectòniques, consistent a instal·lar un ascensor a l’Ajun-
tament quan es remodele l’edifici.

S’aprova, per unanimitat, retirar una proposició del PP sobre aparcament de
camions, que es condiciona a les previsions del Pla General d’Ordenació Urbana.

S’aprova, per unanimitat, una proposició de l’Alcaldia d’adhesió al Conveni
Marc entre la FVMP i la Federació de Societats Musicals de la C.V.

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia de sol•licitar a la
C. d’Agricultura un Pla d’Ocupació per les gelades de març passat.

Sessió extraordinària de 21-5-04

S’aprova inicialment, per unanimitat, la carta de Participació Ciutadana.

Es celebra la commemoració del 25é aniversari dels ajuntaments democràtics.

Sessió del 28-6-04

Es pren coneixement de la renúncia del regidor del BLOC D. Sanchis.

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre assignació de
complements de destinació als funcionaris de plantilla.

S’aprova, per set vots a favor (del PSOE) i dos en contra (del PP), la propos-
ta de l’Alcaldia de modificació de les percepcions dels regidors amb delegacions
de serveis.

Es desestima per dos vots a favor (del PP) i set en contra (del PSOE), una
proposició del PP sobre els últims robatoris.

S’aprova, per set vots a favor (del PSOE) i dos en contra (del PP), una proposi-
ció de l’Alcaldia sobre la presidència dels actes religiosos de les Festes Patronals.

S’aproven, per unanimitat, sengles proposicions del PSPV-PSOE sobre millo-
ra de l’assistència sanitària a les dones i sobre assistència pediàtrica i de comare.
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Tots per unanimitat)

Sessió del 21-4-04
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques següents: a

N. Rodrigo, exp. 17/04, al carrer Dr. Palanca, 3; a J. Marqués, exp. 29/04, a la
plaça Major, 1; a J.J. Carrasco, exp. 30/04, al carrer M. Rodrigo, 2, baix; a J.M.
Cascales, exp. 31/04, a la plaça de l’Hostal, 1; a F. Gil, exp. 32/04, al carrer Ave
Maria, 3; i a M.B. Benito, exp. 34/04, a carrer de València, 25. Així mateix, s’apro-
va la liquidació de l’impost sobre construccions dels expedients respectius.

Sol•licitar a la C. de Cultura i Educació la transformació del Programa Munici-
pal d’EPA en Centre definitiu.

Sol•licitar a la C. d’Obres Públiques una subvenció per al clavegueram i de-
fensa contra avingudes.

Sessió del 6-5-04
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques següents: a

A. Queral, exp. 38/04, al carrer de Cervantes, 38; a J. Amer, exp. 40/04, al carrer
Colom, 2; a T. Ríos, exp. 41/04, al carrer M. Giner, 55; a D. Navarro, exp. 42/04,
al carrer de Pizarro, 2; i a E. Pérez, exp. 44/04, al carrer de S. Joan, 8. Així
mateix, s’aprova la liquidació de l’impost sobre construccions dels expedients
respectius.

Dotar a l’EPA, la Biblioteca i les oficines municipals de mobiliari i equip
informàtic.

Reparar els desperfectes i clots de diferents carrers i instal·lar més limitadors
de velocitat.

Organitzar la campanya d’enguany de la marjal i dels hivernacles.

Sessió del 17-5-04
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques següents: a

A. Pérez, exp. 39/04, al carrer de l’Estació, 5; i a M. García, exp. 46/04, al carrer
dels Esports, s/n. Així mateix, s’aprova la liquidació de l’impost sobre construc-
cions dels expedients respectius.

Felicitar M.A. Navarro per la concessió d’una beca d’estudi i perfecciona-
ment del Concurs Montserrat Caballé-Bernabé Martí, a Saragossa.

Oferir la pardalera de la Canaleta a l’Associació Ornitològica El Pardillo.

Sessió del 21-5-04
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques següents: a

Construcciones Sant Roc 2002 S.L., exp. 33/04, al carrer de Rubau (UE 3). Així
mateix, s’aprova la liquidació de l’impost sobre construccions.

Acceptar la delegació de la contractació de les obres d’Eliminació de barre-
res arquitectòniques.
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Sessió de l’1-6-04
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques següents: a P.

Murria, exp. 35/04, al carrer de J. Garcés, 19; a M. Mechó, exp. 36/04, al carrer de
l’Abeurador, 7; a E. Pérez, exp. 43/04, al carrer Major, 86; a V. González, exp.
45/04, al carrer de Sta. Bàrbara, 63/65; a J. Ballester, exp. 47/04, al carrer
Cervantes, 60; a J. Navarro, exp. 48/04, al carrer de B. Ibáñez, 26; a J. Alcázar,
exp. 50/04, al carrer Pizarro, 19, 2ª; a R.M. Martínez, exp. 52/04, al carrer dels
Cavallers, 28; a V. Gomis, exp. 53/04, al carrer de la Muralla, s/n; a M.
Doménech, exp. 54/04, al carrer Major, 85; i a J.J. Paulhan, exp. 55/04, al carrer
Major, 1. Així mateix, s’aprova la liquidació de l’impost sobre construccions dels
expedients respectius.

Aprovar la normativa reguladora de la roda agrària d’enguany.

Sessió del 14-6-04
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques següents: a J.

Garcés, exp. 61/04, al carrer de la Muralla, s/n; i a J.J. Salvador, exp. 62/04, al
carrer de C. Amorós, 3. Així mateix, s’aprova la liquidació de l’ICO dels expe-
dients respectius.

Suspendre potestativament la concessió de llicències de parcel·lació de ter-
renys, edificació i demolició en aquelles àrees del municipi que no s’adiguen amb
les previsions del PGOU, pel termini d’un any des de la publicació al DOGV.

Felicitar Jon Ander Gómez per l’obtenció del doctorat en Informàtica, i a
Manolo “El Paello”, tècnic del Llevant UD, per l’ascens de l’equip a 1ª divisió.

Sessió del 21-6-04
Vista la nova documentació presentada per E. Barelles, relativa al projecte

de construcció d’un tanatori i vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal,
s’acorda per unanimitat:

1. Concedir la llicència urbanística corresponent a la modificació del projecte
inicial.

2. Alçar la suspensió de les obres.
3. Aprovar la nova liquidació de l’ICO, per l’import d’11.146,39 8.
Així mateix es concedeix llicència urbanística a GAL VALENCIANA DE

PROYECTOS INMOBILIARIOS S.L., exp. 56/04, als carrers de Rubau i Camp de
Morvedre, i s’aprova la liquidació de l’ICO.

Aprovar la baremació dels monitors de l’Escola d’Estiu.

Sessió del 28-6-04
Informar favorablement la proposta del Consell Escolar del C.P. Sant Vicent

Ferrer sobre les festes escolars del curs 2004-05: 4 de febrer i 17 i 18 de març de
2005.
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RESOLUCIONS D’ALCALDIA

Les del 24-03-04, d’exempció de l’impost de vehicles a M. Badenes,
per minusvalidesa i de concessió de sengles passos de vehicles als carrers
M. Giner, 48 i 26.

Les del 31-03 i 02-04-04, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua núm. 9
i 10 de 2004.

La del 02-04-04, d’alienació de la màquina agranadora a GARCAMPS, SA.

La del 07-04-04, de delegació de funcions a l’Alcaldia, dels dies 8 a 11-04-04,
per absència del municipi.

La del 14-04-04, de concessió de llicència de tinença d’un gos ROTTWELLER,
a B. García.

Les del 26 i 27-04-04, de suspensió d’obres sense llicència o extralimitant-
se’n, al carrer de València, 96 i la partida de Rubau, respectivament.

La del 30-04-04, de concessió de llicència de segregació a V. Cebrián, al car-
rer de Sta. Bàrbara, 88.

La del 02-05-04, de delegació en M.T. Izquierdo per a la celebració del matri-
moni entre F. Escribá i E.M. Arlandis.

Les del 20, 25-05 i 14, 19, 22 i 24-06-04, de concessió de passos de vehicles
als carrers Cavallers, 5; S. Joan, 1; J. Garcés, 4A; 9 d’Octubre, 11, 26 i 27;
Major, 78; i Cervantes, 9, respectivament.

La del 31-05-04, de concessió de llicència de tinença d’un gos HUSKY a F.
Orts.

La del 15-06-04, de sanció a F. Yuste per abandonament d’un vehicle al car-
rer del Barranc.

La del 15-06-04, de suspensió potestativa de concessió de llicències amb mo-
tiu de la redacció del PGOU.

La del 3-07-04, d’iniciació de set expedients sancionadors a diferents veïns
per embrutar la via pública amb excrements de gossos.
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GRUP SOCIALISTA DE FAURA ■

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE) PSPVPSPVPSPVPSPVPSPV

Hui començarem parlant de la oposició perquè també tenim dret
a dir el que pensem de la resta de grups municipals.

Per renúncia personal de l’actual regidor, el Bloc estarà represen-
tat per un altra persona; segons les declaracions que han fet als mit-
jans de comunicació pareix que així ho teníen previst des que concorregueren a
les eleccions. A nosaltres ens sembla que, si és veritat que ho tenien previst, hau-
rien d’haver-ho dit en el seu moment; el contrari és enganyar el poble i poc seriós.
Però bé, esperem que aquest canvi porte noves formes de dir i fer les coses al
nou regidor.

Quant a la dreta, van destapant-se a poc a poc, sinò, vegen la perla que soltà
el portaveu del PP al Ple de juny: “El PSOE compra els vots dels treballadors que
van al paro” (Ortiz, dixit). I es queden tan amples. Segurament es pensen que ells
són els espabilats i la resta de gent som uns ignorants que es venem per qualse-
vol cosa. ¿Vol dir això que ells renunciarien als convenis amb l’INEM i els treballa-
dors aturats no tindrien cap via d’accedir al treball a l’estiu? ¿És per eixa raó que
quan es voten els pressupostos de l’Ajuntament que tenen una partida destinada
als més necessitats, ells, els del PP, voten en contra? ¿No deu ser que encara te-
nen la mamaeta caciquil que al treballador no se li ha de donar ni aigua?

Encetàrem l’any passat una nova forma de gestionar el treball donant les
responsabilitats als mateixos treballadors. Enguany hem donat un pas més: tot
aquell que treballa i cobra de l’Ajuntament (que és de tots) sap que està presen-
tat i, per tant, tindrà més dies de cotització a la seguretat social. Ho hem fet per
convicció, encara que coste uns diners més, però les regles del joc han de ser per
a tots, primer que ningú per a l’administració.

Quant a les obres, s’estan acabant els treballs d’ampliació i remodelació dels
vestidors del poliesportiu amb diners de la Diputació i l’Ajuntament; també hau-
reu vist que els accessos a la zona esportiva s’estan adequant perquè les perso-
nes amb minusvalies transiten sense obstacles i açò es financia per un conveni a
tres bandes entre l’Ajuntament, la Diputació i el Ministeri de Treball i Afers So-
cials. Per a més endavant (quan finalitzen les obres privades de la zona)
remodelarem el calvari i la plaça d’enfront de l’ermita.

Podríem contar-vos més coses però vénen festes. Que ho passeu bé.
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)

GRUP POPULAR DE FAURA ■

De nou, trimestre darrere de trimestre, des que vam ser elegits per vosaltres
per a formar part d’este consistori, acudim a esta cita del BIM.

En primer lloc parlarem d’una proposició que vam fer en el ple del 26 d’abril.
La proposició era sobre la creació d’un aparcament per a camions en els afores
del poble. La idea és evitar d’alguna manera que els grans vehicles estacionen en
els carrers del poble i amb això sorolls i molesties. A causa de distints punts de
vista sobre la ubicació d’este, acordem la retirada de la proposició condicionada
a les previsions del PGOU (pla general d’ordenació urbana).

En segon lloc, el ple extraordinari convocat el 21 de maig, en el qual vam
aprovar la Carta de Participació Ciutadana i vam commemorar el 25 aniversari
dels ajuntaments democràtics. La Carta de Participació Ciutadana consta de: el
preàmbul, 5 títols amb 76 articles, 2 disposicions addicionals i una disposició fi-
nal. Bàsicament regula i establix els mecanismes de participació veïnal i de les
entitats ciutadanes en la gestió municipal. Respecte dels ajuntaments demo-
cràtics, dir que és un orgull per a nosaltres coincidir amb esta commemoració
dels 25 anys dels ajuntaments democràtics, coro a representants dels nostres
veïns.

En tercer lloc, mencionar només de passada, el ple ordinari de maig, que no
va existir. Si és el cas recordar que quan vam aprovar la periodicitat de les
sessions, es va acordar una mensual a excepció dels mesos d’agost. En ti a
vegades el “talante”.......

 En quart lloc, eleccions europees. Sabem que tantes convocatòries en un
any poden arribar a ser repetitives. Agraïm als nostres votants l’esforç realitzat i a
tots els veïns, com sempre, la falta d’incidents durant les votacions.

En quint lloc, el ple del 28 de juny. Créiem tindre dos proposicions. Una per
al condicionament de l’entorn de la plaça de l’església i una altra sobre els últims
robatoris. I dic créiem perquè la primera, que la presentem per al mes de maig,
per oblit no va entrar en la convocatòria de juny. També amb bon “talante”
admetem les disculpes per l’error comés, ajornem la proposició per al mes de
juliol i qüestió conclosa. I la segona sobre els robatoris, en la qual demanàvem
vigilància nocturna i que no va ser aprovada pels vots en contra del PSPV,
al·legant que és il·legal i oportunista. Queda clar que tots presentem les
proposicions quan es creiem que hi ha alguna necessitat que ha de ser remeiada.

També fer-nos eco de la renúncia del regidor del Bloc, Diego Sanchis.
Creiem que, només per deferència ja que es trobava en el saló de sessions,
l’alcalde hauria d’haver-ho invitat a asseure’s en l’escó que va estar ocupant fms
a la data i que no ocuparà el seu substitut fins al ple de juliol.

I per ultim, quan isca el BIM pràcticament estarem en festes, per això només
ens queda desitjar-vos a tots unes bones festes d’agost i que vos divertiu.
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Grup Municipal Nacionalista (BNV)

GRUP MUNICIPAL NACIONALISTA DE FAURA ■

Una salutació d’agraïment a Faura

Per a una persona com jo, que no ha nascut a Faura, encara que en ella viu la meua famí-
lia, l’haver sigut depositari de la confiança d’un sector de la població, ha sigut un motiu d’orgull i
motiu d’intentar fer el millor possible la tasca designada per les urnes. No dubteu que aquelles
propostes que se’ns han fet, les hem portat cap a avant, i altres les hem formulat nosaltres, com
correspon a l’oposició; el temps demostra que la funció de l’oposició és necessària, les majories
absolutes no són bones i acaben corrompent-se, per si mateixes.

En la nostra formació on primen els aspectes de filosofia, que no d’economia les persones
passen i queden les idees, altres persones noves vénen i agarren les regnes i continuen la labor,
evitant així personalismes i protagonismes estèrils.

Si amb el meu treball i dedicació he contribuït a introduir el nacionalisme valencià en les
institucions valencianes, ja em done per retribuït, no em vaig del tot perquè continuaré donant
el meu suport a les persones que continuen amb la labor iniciada i si en algun moment voleu
posar-vos en contacte amb mi, el meu correu electrònic és:

diegosanchis@telefonica.net

Per a nosaltres, per a la gent del Bloc, la renovació és un factor d’enriquiment i així volem
que s’entenga.

D’una manera sincera diem quan les coses estan ben fetes, ho manifestem, però no po-
drem callar la nostra veu quan estiguen fetes malament, i si està en les nostres mans proposa-
rem alternatives i solucions perquè el que des del Bloc tots anhelem és la construcció un poble
fort, modern, culte, respectuós amb el medi, conscient de la seua identitat, integrador i amb un
futur millor, i tot açò demana treball i esforç que nosaltres estem disposats a donar.

En la diversitat està la riquesa i per això hem dut a terme el relleu a l’Ajuntament, hem esco-
llit un secretari local en la persona de José Cerezo, continuem treballant en un grup on cada vega-
da s’hi integren més persones. El Bloc no és una persona, el Bloc de Faura som un grup que coor-
dina les seues persones i es posen a treballar tenint un únic objectiu: millorar FAURA.

No volem finalitzar sense agrair a totes aquelles persones que amb les seues crítiques ben
intencionades i amb els comentaris que altres ens fan al carrer mateix, ens ajuden a créixer com
a grup a nosaltres i beneficien al remat el poble de Faura, perquè ells també obrin nous camins.

Per a tot el que necessiteu ja sabeu on ens podeu trobar.
www.bloc.ws/locals/faura/,
Correu electrònic:  blocfaura@yahoo.es
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2004
Total de votants 1.469
Abstenció 953
Vots en blanc 5
Vots nuls 7

RESULTATS
ELECCIONS
EUROPEES

1999 2004
SIGLES VOTS % VOTS %
PSOE 998 49,36 788 53,90

PP 661 32,69 560 38,30
ENTESA 48 2,37 35 2,39

BLOC-EV BNV-CIU 28 1,92 28 1,38
ERPV 0 0 25 1,71
UV 213 10,53 8 0,55

ALTRES 36 1,78 13 0,9
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LLICÈNCIES D’OBRES
Com que s’han suspés les llicències per a obres noves en tot el terme muni-

cipal, l’Ajuntament informa que la mesura només afecta les que puguen entrar en
contradicció amb el nou Pla General d’Ordenació Urbana que s’està redactant.
Per tant, se recomana que abans de demanar la llicència d’obres corresponent,
els interessats, passen a informar-se per l’Oficina Tècnica d’Urbanisme en els ho-
raris habituals de dimecres o dijous.

TRASTOS
Recordeu: Cal traure els mobles i altres efectes la nit del tercer dimecres de

cada mes.

CALENDARI DE RECOLLIDA
DIA MES

18 Agost

15 Setembre

20 Octubre

17 Novembre

15 Desembre

CURSOS

Estan programats per a setembre els següents cursos:

CURS DIA

Taller de memòria per als majors 1 i 2 de setembre

Hàbits de salut per a la família, dirigit 21 de setembre
a les mestresses de casa

Vos animem a participar en aquests cursos, que seran de gran interés.

BASES PER A COBRIR ELS LLOCS DE PROFESSORAT DE
L’EPA DE FAURA

A primers de setembre se publicaran als taulers d’anuncis de l’Ajuntament
les bases per a cobrir els llocs de professorat de l’EPA de Faura per al curs 2004-
2005. Allí se’n donaran explicacions dels terminis i condicions.
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DIA DEL LLIBRE (23 abril 2004)

El 23 d’abril es va celebrar el Dia del Llibre. L’Ajuntament de Faura va re-
partir als escolars un llibre de lectura, i el grup “Espurna-Oci” va delectar els
més menuts amb un contacontes.

HOMENATGE ALS NOSTRES
MAJORS
(25 abril 2004)

L’últim diumenge d’abril es va ce-
lebrar l’homenatge als nostres majors
amb un dinar al Pavelló Multiusos i
amb un ball amenitzat per l’Orquestra
Carnaval Quartet.

I CAMPIONAT D’AFICIONATS
D’ESCALA I CORDA

El minitrinquet de Faura va alber-
gar del 16 de març al 30 d’abril el pri-
mer campionat d’aficionats d’escala i
corda. 24 participants van demostrar
les seues habilitats i tècniques, essent
les delícies del públic assistent. La final
la van jugar Ramonet i Josep, s’impo-
sà finalment Ramonet.
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4a VOLTA A PEU VILA DE FAURA,
MEMORIAL HÉCTOR FORNER (29 maig 2004)

Més de 250 corre-
dors van participar en
la 4a Volta a Peu Vila
de Faura, en homenat-
ge al jove atleta Héc-
tor Forner. Els gua-
nyadors van ser Fran-
cisco López del Club
Evasión Running i
María Izquierdo del In-
terval M-2000. En la
categoria de veterans
A, els guanyadors van
ser Juan Cerdón, del
Maratón Mallorca i
Dulce Albors del Cár-

nicas Serrano. I en veterans B, Juan Bonillo del Correcaminos i Mª Dolores
Hernández del Camp de Morvedre.

DIA DE LA HIPERTENSIÓ (10 juny 2004)

El 10 de juny es
va celebrar al saló
d’actes la campanya
de promoció i foment
de la salut càrdiovas-
cular coneguda com el
“Dia del Cor” orga-
nitzada per la Diputa-
ció de València i l’Insti-
tut Valencià Pro Cor
(INSVACOR). Un total
de 140 persones van
acudir i van poder
conéixer els seus ni-
vells de tensió arterial i
de colesterol. A la vesprada es va oferir una xerrada sobre “Hàbits saludables per
a la tercera edat”.
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LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA

Com es recor-
darà, l’eucaliptus
de la plaça Major
va haver de ser re-
tirat perquè patia
un fong del sòl
que durant els úl-
tims anys havia
propiciat la caigu-
da prematura i
l’engroguiment de
les fulles. En subs-
titució, el dia 7 de
juliol s’hi va plan-
tar una palmera
“canariensis” de
60 anys, que pesa
8.000 kilos i prové
d’un col·legi de
Castelló de la
Plana.

Per altra banda, amb motiu
de les obres de millora de les
instal·lacions, les palmeres del
poliesportiu s’han traslladat a
l’exterior.
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Mª AMPARO NAVARRO SERRA

La nostra felicitació per la concessió
d’una de les beques d’estudi i perfeccio-
nament de Cant “Montserrat Caballé-
Bernabé Martí” atorgades a Saragossa.

JON ANDER GÓMEZ ADRIÁN

La nostra enhorabona per l’obtenció
del doctorat en Informàtica.

MANOLO SALVADOR SERRA

La nostra felicitació al tècnic del
Llevant UD, per l’ascens de l’equip a
1ª divisió.

RAMÓN HERRERO

El passat dia 5 de juny la Societat Jo-
ventut Musical de Faura va acomiadar
qui durant l’última dècada ha sigut el seu
director.



BIM FAURA Col·laboracions

17

GUIA D’ACTUACIÓ DAVANT D’UNA “ONADA DE CALOR”

Es referim a una “onada de calor”, a aquella situació de calor intensa, sovint
molt humida, i que es manté durant uns quants dies consecutius. Estes onades de
calor tenen efectes importants sobre la mortalitat de la població com vàrem poder
comprovar l’estiu passat.

Les persones que tenen més risc quan es produïx una onada de calor i a les
quals hem de prestar més atenció són:

- els xiquets menors de 5 anys
- les persones majors de 65 anys (més si viuen soles)
- persones molt obeses
- persones malaltes (infermetats càrdiovasculars, respiratòries, diabètics,...) o

que prenen determinats medicaments.
- Persones amb una activitat que requerix bastant esforç físic i en llocs de molta

calor.

¿Què es pot fer en els dies molt calorosos?

- Bega molts líquids, especialment si està fent un esforç físic. Tinga en compte
que les begudes alcohòliques o amb cafeïna augmenten la pèrdua de líquids
i, per tant, no són recomanables. Tampoc és recomanable, per a la salut,
prendre líquids excessivament freds o ensucrats.

- Aporte sals minerals al seu cos, a través de les begudes, per a reemplaçar les
pèrdues que es produïxen amb la suor. Les begudes per a esportistes poden
ser molt adequades (aquarius, isostar), però si té restringit el consum de sal
pel seu metge, consulte-li-ho abans.

- Menge quantitats de menjar xicotetes, amb freqüència i preferentment riques
en fruita i verdura; evite els menjars copiosos i rics en proteïnes com la carn.

- Use roba apropiada, és més adequat que siga fina i, no ajustada, que cobrisca
la major superfície possible i de colors clars.

- Use protecció per als rajos de solars, no prenga el sol a les hores de més
radiació solar (de 12 del matí a 4 de la vesprada). Faça-ho sempre amb
protecció solar de “factor 15 o més”. Aplique’s la crema en les zones
exposades, 30 minuts abans, fins i tot abans d’exir de casa, i protegisca’s el
cap.

- Evite esforços físics innecessaris quan estiga fent molta calor, comence de
forma lenta l’exercici i augmente de forma gradual. Si es troba cansat, marejat,
confós o li pareix que pot desmaiar-se, interrompa l’activitat i descanse en un
lloc fresc o, com a mínim a l’ombra. Planege les activitats per al matí o a
poqueta nit, quan les temperatures no són tan altes.

- Utilitze l’aire condicionat si en té, sense reduir la temperatura ambiental de
forma excessiva.

- Vigile els xiquets i els ancians. A partir dels 65 anys es comença a perdre
capacitat de respondre als canvis de temperatura (a l’igual que els xiquets). I
també poden tindre alterada la percepció de la set. Comprove el seu estat i la
seus ingesta de líquids.
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- No deixe mai els xiquets i les persones majors que estiguen en un cotxe
aparcat durant els períodes de calor intensa, tinga en compte que les zones de
sol canvien en poc de temps.

¿Quins problemes poden produir-se en una onada de calor i com es poden
tractar?

1. Colp de calor: quan a causa de la calor, el cos ja no pot controlar la seua
temperatura, s’eleva ràpidament i es produïx el que comunament es coneix com a
colp de calor.

· Símptomes

- Temperatura elevada
- Pell roja, calenta i seca
- Pols fort i accelerat
- Mal de cap palpitant
- Mareig, nàusea i confusió
- Pèrdua de consciència

· Tractament

- Tractar d’aconseguir ajuda mèdica
- Abaixar la temperatura portant la persona a un lloc fresc i aplicant-li aigua

amb draps o una dutxa
- Si està inconscient i vomita, incline-li el cap i mantinga lliures les vies aèrees
- No donar-li líquids

2. Esgotament per calor

· Símptomes

- Pell fresca i humida
- Pols ràpid i dèbil
- Respiració accelerada i poc profunda
- Sense tractament pot produir-se un atac cardíac, especialment si la persona

afectada està malalta del cor

· Tractament

- El mateix que en el cas anterior
- Poden donar-li líquids que no siguen begudes alcohòliques

3. Rampes: són altres problemes freqüents i que es tracten amb descans i
prenent sucs diluïts o begudes per a esportistes.

Recordeu que tots estos consells són de caràcter general, les recomanacions
específiques per a cada persona li les pot facilitar el seu metge.

CUIDEU-VOS I DISFRUTEU DE L’ESTIU.
Maite Izquierdo

Regidora de Sanitat i Serveis Socials
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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: dilluns i dijous 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.

• Oficina Tècnica d’Urbanisme (horari al públic):
• Arquitecte: primer i tercer dijous de cada mes de 18 a 20 h.
• Aparellador: els dimecres de 9 a 13 h.

• Biblioteca: de dilluns a divendres de 18 a 20 h. juliol i agost de 19 a 20.30 h.

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

TELÈFONS D’INTERÉS

HORARIS MUNICIPALS

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

BOMBERS ................................................................................................. 112

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

POLICIA LOCAL……………………………………669491216 - 669491217 - 669421218

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

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

HOSPITAL DE SAGUNT .......................................................................... 962676700

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

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

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

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

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

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



Presentació del I Circuit Professional de Galotxa. (6 juliol 2004)

Homenatge que el poble de Faura va fer a Àlvaro per la
consecució del 5é títol de Campió Individual d’Escala i Corda.
(6 juliol 2004)


