
BIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIM
Butlletí d’Informació Municipal de Faura

Època 11   •   Any 21   •   Núm. 9   •   Juliol 2005

Àlvaro rep
de mans
de l’alcalde
la Medalla
d’Honor
de la Vila
(15-juliol-2005)

Àlvaro dóna
al poble el
sisé trofeu

obtingut
enguany

(15-juliol-2005)



BIM FAURAFull de l’alcalde

2

L’altre dia llegia a un periodista
 en un mitjà de comunicació

que en dos anys de govern se po-
den fer poques coses però en dos
anys se pot posar molt la pota,
com solem dir.

Estem ara en els dos anys de
la legislatura i la veritat és que
els compromisos electorals s’han
complit en un 75% i s’han fet més
coses que no estaven previstes, i
sobre ficar la pota, a mi me pa-
reix pel que me dieu, que no
l’hem posada excessivament i, en
tot cas, hem rectificat ràpidament
que rectificar és cosa de savis.

No faré un repàs d’aquestos
dos anys ni molt menys però si
que voldria destacar algunes co-
ses que al fil de l’actualitat cal
que recordem:

Estem en plena efervescència
urbanística per tot arreu, i l’equip
de govern reitera el compromís
que se recull en el PGOU que
aprovàrem per unanimitat, de fer
un creixement respectuós amb
la qualitat de vida del veïnat, un
creixement sostenible, un creixe-
ment vigilat des de l’estricta ho-
nestedat i honradesa amb què
l’Ajuntament duu l’urbanisme,
defensant en tot moment els inte-
ressos del poble.

Per altra banda, ha estat
l’aposta de l’Ajuntament per-
què se respecten les normes de

convivència que compleix la im-
mensa majoria i que no les res-
pecten quatre. Això fa que s’haja
de sancionar —després d’avisar—
els infractors. No és fàcil per als
agents, ni per a l’alcalde, però pa-
reix que no hi ha altra manera i
seguirem en eixa línia per respec-
te al veïnat que compleix i dema-
na que tots complisquen.

Del que realment estic orgu-
llós al llarg d’estos dos anys és
del procés de participació que
s’ha obert. Consultem en tot allò
que volem fer al veïnat, a les as-
sociacions; donem explicacions a
l’oposició i al poble, i intentem fer
allò que més interessa al poble
des de la màxima transparència:
així se fan les baremacions de
borses de treball, les decisions
sobre assumptes importants, el
PGOU, les festes, articulat en con-
sultes, en audiències públiques,
en el dia a dia sentint que diu el
carrer.

Per últim sobre les últimes po-
lèmiques de l’oposició del Bloc
us remet a l’escrit del Grup Muni-
cipal Socialista perquè jutgeu.

No volguera acabar sense de-
sitjar-vos un bon estiu i unes bo-
nes festes a tots i a totes.

Rebeu una cordial salutació.

Toni Gaspar
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 26-4-05
S’aprova, per unanimitat, una proposició de l’Alcaldia d’adhesió a la Carta de

Vitòria.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre la gestió de

l’aigua.
Es desestima una proposició del BLOC sobre la pàgina web de l’Ajuntament,

per un vot a favor (del BLOC), tres abstencions (del PP) i set vots en contra (del
PSOE).

Es desestima una proposició del BLOC sobre les noves adreces domiciliàries,
per un vot a favor (del BLOC), tres abstencions (del PP) i set vots en contra (del
PSOE).

Sessió del 31-5-05
S’aprova, per unanimitat, el Compte General del Pressupost de 2004.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre el Fons

Autonòmic de Cooperació Local.
S’aprova, per set vots a favor (del PSOE) i tres en contra (del PP), una

proposició del PSPV-PSOE d’adhesió a la resolució del Congrés dels Diputats
sobre el terrorisme.

S’aprova, per set vots a favor (del PSOE) i tres en contra (del PP),
una proposició del PSPV-PSOE sobre Programes municipals d’integració
d’immigrants.

Sessió del 28-6-05
S’aprova, per unanimitat, una proposició de l’Alcaldia sobre les festes locals

de 2006: 24 d’abril i 21 d’agost.
S’aprova, per unanimitat, una proposició de l’Alcaldia sobre les festes de

2006.
S’aprova, per unanimitat, una proposició de l’Alcaldia sobre el conveni amb la

Societat Joventut Musical de Faura.
S’aprova, per unanimitat, una proposició de l’Alcaldia sobre el nombre de

plantes de la UE3.
Es desestima, per quatre vots a favor (un del BLOC i tres del PP) i set en

contra (del PSOE), una proposició del BLOC sobre el Reglament de les
instal·lacions municipals.

Es desestima, per un vot a favor (del BLOC), tres abstencions (del PP) i set
vots en contra (del PSOE), una proposició del BLOC sobre habilitació de
despatxos a l’escorxador municipal.

Es desestima per quatre vots a favor (un del BLOC i tres del PP) i set
en contra (del PSOE), una proposició del BLOC sobre creació de comissió
informativa.
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Tots per unanimitat)

Sessió del 6-4-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a A. Pérez, exp. 26/05, al carrer

Major, 73; a O. Bel, exp. 27/02, al carrer de les Germanies, 40; a N.A. Frei,
exp. 29/05, al carrer de les Germanies, 30; i a S. Márquez, exp. 30/05, a la ronda
Quémalo, 13, acc.1.

Sessió de l’11-4-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a Construccions Sant Roc

2002 S.L., exp. 6/05, a la UE-3; a E. Arlandis, exp. 18/05, al carrer de
PlusUltra, 22; i a J.A. Ferrer, exp. 7/05, al carrer de Cavallers, 8.

Felicitar la Coordinadora Marxa a Peu i al Centre Excursionista la Vall de Segó
per l’organització de la IV Marxa a Peu del Camp de Morvedre.

Aprovar el dispositiu per a la Jornada Diablera del País Valencià del 16 d’abril.
Aprovar les reunions preparatòries amb les associacions prèvies a l’audiència

pública sobre les festes patronals d’enguany.

Sessió del 18-4-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a M.V. Asensi i altre, exp. 25/05,

a l’av. Canaleta, 4; a R. García, exp. 32/05, al carrer del Sistar, 2; i a C. Ciuiu,
exp. 35/05, al carrer de la S. Família.

Sessió del 26-4-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a D. Beltrán, exp. 34/05, al

carrer de València, 63; a J. García, exp. 38/05, al carrer de Sta. Bàrbara, 60; a
J. Condomina, exp. 40/05, al carrer de l’Abeurador, 3; a J. González, exp. 41/05,
al carrer de Colom, 11; a M.T. Gómez, exp. 42/05, al carrer M. Giner, 2; i al
Comunitat de Propietaris de Sta. Bàrbara, 74, exp. 44/05.

Fer un estudi per a l’ampliació de les cartelleres del poble.

Sessió del 3-5-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a C. Bernat i altre, exp. 10/05, a

la parcel·la 9 del carrer de Rubau, s/n; a C. Aleixandre, exp. 46/05, al carrer de
M. Benlliure, 10; i a J. A. López, exp. 47/05, al carrer Pizarro, 13, 2a.

Sessió del 10-5-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a Elecnor S.A., exp. 37/05, al

carrer 9 d’Octubre; a J. Amer, exp. 43/05, al carrer de Cervantes, 74; a R. Puche,
exp. 49/05, al carrer Colom, 24; i a J. Cerezo, exp. 50/05, al carrer Sant
Joan, 20, 3-5.

Sol·licitud de subvenció a l’INEM pels Treballs agrícoles en la marjal.
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Sessió del 17-5-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a N. Sanchis, exp. 45/05, al

carrer de Sta. Bàrbara, 36; i a F.J. López, exp. 51/05, al carrer Major, 6.
Aprovar les bases per a les borses de treball i delegar-ne en la Junta de

Portaveus la selecció.
Aprovar l’ordenació viària de la plaça del Dr. Fleming.

Sessió del 23-5-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a V. Llopis, exp. 52/05, al carrer

del M. Rodrigo, 8; a S. Martí, exp. 53/05, al carrer de C. Amorós, 12; i a
G. Cristóbal, exp. 54/05, al carrer de B. Ibáñez, 12.

Aprovar el Programa Municipal d’Estiu.

Sessió del 31-5-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a A. Giménez, exp. 56/05, al

carrer de la Mar, 46-B; a E. San Antonio, exp. 57/05, al carrer de Cervantes, 85; a
M. Sanchis, exp. 58/05, al carrer de Sta. Bàrbara, 36; a M.C. Pallás, exp. 60/05, al
carrer de Germanies, 48; i a P. Pérez, exp. 61/05, al carrer Major, 80.

Solidaritzar-se amb E. Ferrer, J. Forner i V. Amer pels atacs rebuts en el llibre
“Història d’un calvari” de J. Martínez, pàrroc de Faura.

Felicitar la Societat Joventut Musical de Faura pel 1r premi del Certamen
Provincial de Bandes de Música.

Aprovar les bases per a la Consergeria del local social de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes, i delegar-ne la selecció.

Sessió del 6-6-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a A. Gázquez, exp. 62/05, al

carrer de la Volta, 4; a R.M. Santa Eulalia, exp. 63/05, al carrer de Sta. Bàr-
bara, 43; a J. Bea, exp. 64/05, a la plaça del Dr. Fleming, 5; a A. Cantos, exp.
65/05, al de carrer de Sagunt, 12; i a Telefònica, exp. 71/05, al carrer de les
Germanies/ronda Rodana.

Fer una jornada informativa sobre la violència a l’escola.
Adopció d’iniciatives sobre escolarització.
Fer millores i reparacions en el cementeri municipal.

Sessió del 13-6-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a J.L. Forner, exp. 68/05, al

carrer de Sant Joan, 16-7; a J. Santiuste, exp. 69/05, al carrer d’A. Piñó; 13; i a
F. Espinosa, exp. 70/05, al carrer de Pizarro, 2, 5a.

Aprovar l’informe tècnic per als afectats per les gelades a efecte de l’exempció
de l’IBI de rústica d’enguany.

Sol·licitar una subvenció a la Conselleria d’Infraestructures per al clavegueram
i defensa contra les avingudes.
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Sessió del 28-6-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a E. Alcover, exp. 33/05, al

carrer Rei En Jaume, 9; a G. Tormo, exp. 9/05, al carrer B. Ibáñez, 24; i a la
Societat Joventut Musical de Faura, exp. 72/05, a la pl. E. Garcés, 5.

Donar trasllat a la Mancomunitat de les Valls d’un escrit de l’Entitat Juvenil
Bloc Jove del Camp de Morvedre sobre el transport públic.

Instar l’alcalde perquè inicie les converses amb GAS NATURAL per portar el
proveïment a Faura.

RESOLUCIONS D’ALCALDIA

La del 30-03-05, de concessió de llicència de segregació de parcel·la a
C. Carrascosa, al carrer de Llogarets.

La del 02-04-05, de delegació de funcions en la tinenta alcalde C. Aleixandre,
per absència del municipi els dies 4 al 6 d’abril d’enguany.

La del 08-04-05, de concessió d’un pas de vehicles al carrer M. Cervantes, 41,
a nom de J.V. Queralt.

La del 20-04-05, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua núm. 77 a
91/05.

La del 12-04-05, de concessió de llicència d’obertura i funcionament de
l’activitat de venda de teixits i confecció a S. Vicente, al carrer de J. Garcés, 31.

Les del 31-03, 7, 15 i-04-05, d’imposició de sancions, per infracció de la Llei de
seguretat vial.

Les del 28-04, 12, 16 i 17-05-05, de concessió de sengles passos de vehicles, a
l’atzucac de la Bassa, 2-B, carrers de Sagunt, 11, Mestre Giner, 1, i 9 d’Octubre, 16,
respectivament, a nom d’A. Queralt, M.A. Carrero, M.A. Escribá i Comunitat de
Veïns.

La del 12-05-05 de concessió de llicència d’establiment, obertura i funciona-
ment de l’activitat de venda a la menuda de roba de la llar a C. Acámer, al carrer
de M. Benlliure, 6.

La del 12-05-05, de sobreseïment dels expedients 3, 4 i 5/05, sobre abandona-
ment de vehicle en via pública.

La del 20-05-05, de concessió de llicència de segregació de l’immoble del
carrer de Sta. Bàrbara, 88 a V. Cebrián.

Les del 2 i 3-06-05, de concessió de sengles llicències de segregació a
V. Cebrián i E. Queralt, als carrers de Sta. Bàrbara, 88 i Rubau, 9, respectivament.

Les del 10, 13 i 21-06-05, de concessió de passos de vehicles a la ronda
Diputació, 7, carrer 9 d’Octubre, 13 i Cervantes, 29, a nom, respectivament, de
J.R. Martínez, F. Badenes i C. Adsuara.

La del 20-06-05, d’execució de l’obra de Millora de les instal·lacions (gimnàs i
biblioteca), per administració, pel preu de 72.341 8.
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GRUP SOCIALISTA DE FAURA ■

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE) PSPVPSPVPSPVPSPVPSPV

DESPRÉS DEL NUMERET... ¿ARA QUÈ? *

Al Ple ordinari del mes de maig, el BNV ha donat una mostra més de la
seua intolerància. Intolerància que nosaltres ja denunciàvem al BIM
núm. 2, d’octubre del 2003. Recordem: “Volen que s’aplique la llei quan
ells demanen alguna cosa però quan l’alcalde, en ús de la mateixa llei
pren decisions que no els agraden, li diuen autoritari i dictador”.

Intenten aparéixer com a víctimes quan en realitat sempre estan insul-
tant (les actes dels plens estan a la disposició de tots per comprovar-ho).
Monten el numeret al Ple després de preparar el terreny amb un parell
d’articulets a la premsa (una tècnica molt refinada però massa coneguda):
que si l’alcalde els discrimina, que si es un prevaricador, que si no els dei-
xa presentar les seues propostes... i ara, acusant-lo de ser un cacic.

Ja està bé ! Senyors del BNV, l’alcalde ha actuat sempre dins de la le-
galitat i seguirà fent-ho, faltaria més. Les interpretacions que puguen fer
vostés així com la posta en escena, no ens preocupa gens, forma part de
la seua manera d’entendre la política municipal i el poc respecte que li te-
nen a la primera autoritat del poble. Allà vostés; nosaltres seguirem tre-
ballant pel poble. Això sí, no ens demanen ningun esforç de comprensió
mentre no siguen capaços de rectificar públicament els seus insults.

Bon estiu i bones festes.

* Aquest article ha sigut registrat d’entrada l’u de juny del 2005 amb el núm. 92.
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)

GRUP POPULAR DE FAURA ■

Com haureu pogut observar des de fa ja uns dies, el “Bar Musical” està
d’obres. Este local, encara que no massa antic sí emblemàtic, està faltat d’un lla-
vat de cara. I per fi la societat s’ha proposat restaurar-lo.

En una de les parts de la fatxada del local de la Societat Joventut Musical de
Faura, hi ha un cartell que ens indica que reben una subvenció de la Diputació,
quaranta mil euros (40.000 8), per a la restauració de l’immoble. També l’ajunta-
ment aportarà el seu granet d’arena. En este ple del 28 de Juny s’ha aprovat, per
unanimitat de tots els grups, una proposició de l’alcaldia sobre el conveni de la
societat i la subvenció que efectuarà a esta l’ajuntament. En pocs dies esperem
vore el cartell que pose l’Ajuntament de Faura amb l’aportació de seixanta mil
euros (60.000 8).

Així mateix, la Diputació ha aprovat dins del “Pla de Restauració d’Immobles
amb Valor Històric de la Província de València any 2005”, una subvenció de vint
mil euros (20.000 8) per l’Escorxador Municipal.

Dins d’altres temes, volem fer un incísa unes pintades en to racista aparegu-
des en alguna paret del poble, i que l’ajuntament s’ha donat la suficient pressa
per esborrar, ja que no són una bona imatge per als visitants ni per a nosaltres
mateixos. Volem expressar la nostra més enèrgica repulsa a estos actes que no
porten sinó malestar entre veïns. D’igual manera s’hauran d’esborrar les pintades
que fan al·lusió a altres temes, que encara que no són tan urgents, sí que són
igualment molestos.

En el ple del 31 de Maig i per primera vegada en la història d’este ajuntament,
un grup polític, el Bloc, protesta una decisió de l’alcalde amb uns rètols que van
esgrimir el seu portaveu i altres assistents al ple, tots ells simpatitzants d’este ma-
teix grup. Els rètols titlaven de cacic a l’alcalde. En este últim ple s’ha notat, més
que en altres ocasions, la tensió entre els dos grups. Sense entrar en més detalls,
dir que a pesar de les diferències existents, les bones formes i la convivència en-
tre partits ha de continuar sent la tònica “plenària”.

I com no, felicitar Álvaro, s’està convertint en un costum, per la consecució
del seu sisè títol en l’individual d’escala i corda. Ja entra en la història igualant a
Genovés i Sarasol.

Per finalitzar, també felicitar públicament el regidor d’urbanisme, Sr. Vicent
Amer, per la nova imatge de la glorieta de l’entrada, tot i que encara no està fina-
litzada, es veu que està quedant molt d’acord amb l’entorn del casc vell on està
ubicada. També de com s’ha resolt l’entrada i l’aparcament per a les visites al
metge.

Ja tan sols desitjar-vos que passeu unes bones festes d’agost 2005.
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Grup Municipal Nacionalista (BNV)

GRUP MUNICIPAL NACIONALISTA DE FAURA ■

EL PERQUÈ DE: ¡ALCALDE, NO + CACICADES!

Al ple del mes de maig, el Bloc Nacionalista Valencià de Faura va aparéixer
amb unes pancartes que deien “ALCALDE, NO + CACICADES”. El Bloc vol
donar l’explicació al poble del perquè d’aquesta actuació.

Açò ha sigut tan sols la resposta que hem hagut de donar a conseqüència de
les actuacions de l’Alcalde sobre el grup nacionalista des del principi de la
legislatura.

L’últim fet, el desencadenant, va ser que l’alcalde negà al Bloc la possibilitat
de presentar les propostes per al ple de maig donant com a excusa un acord ver-
bal que ell mateix ha desvirtuat reconduint-lo a postures còmodes per als seus in-
teressos propis i de partit. ¿Des de quan a un grup elegit democràticament per
part de la població se li prohibeix presentar les propostes que crega oportunes
per a la millora del municipi? La legislació al respecte és clara: es poden presen-
tar propostes per al ple fins a 3 dies abans d’aquest; l’alcalde s’ha votat la legisla-
ció i ha posat el límit quan a ell li interessa. Vos preguntareu per què el Bloc no
aparegué a l’últim BIM. Hem de reconéixer que, de veritat, se’ns passà el dia de
presentació del nostre article per al BIM. Així i tot el nostre regidor es posà en co-
municació amb l’ajuntament i es va consultar l’alcalde si es podia presentar l’es-
crit del Bloc uns dies després. Li contestaren que no, que el BIM ja estava a la
impremta. Quina va ser la nostra sorpresa quan vérem el BIM, on hi ha unes fra-
ses i unes fotografies al voltant del correfoc de les jornades diableres de tres dies
posteriors a quan nosaltres volguérem presentar el nostre article. És a dir, el BIM
es tanca per al Bloc però no per a l’equip de govern. Sentim dir-ho però el
“TALANT” sols és una carasseta còmica.

Per últim volem dir que podem vore com s’intenta apartar al Bloc i no fer-nos
partícips de res; les nostres propostes no són vàlides, les rebutgen per sistema.
Cosa estranya és que quan les presenta el Bloc no valen, però després les reprén
l’equip de govern i aleshores sí que valen. Ens referim, entre altres, a la proposta
de millora de la Glorieta que presentàrem i se’ns denegà; ahí està la Glorieta,
l’equip de govern l’agafa i la remodela i ho presenta com a gran gesta seua.

Tot indica que el Bloc molesta al consistori, se’ns intenta apartar i excloure de
l’activitat pública i política a Faura per part del govern municipal, més enllà del que
és un joc honest. Per tot això el Bloc continuarà treballant i fent les propos-
tes que crega oportunes per al poble i per a dur-ho endavant aprofitarem
tot el suport legal que, afortunadament, ens dóna la constitució.

¡BON ESTIU PER A TOTS!
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1. Nous horaris de Renfe
Des del 12 de juny el servei de trens de rodalia a l’estació de Les Valls s’ha

ampliat. La freqüència de pas de cada tren serà cada hora. A l’Ajuntament es po-
den aconseguir els horaris.

2. IBI de rústica
Les inclemències del temps (pluges, gelades, pedregades, etc) d’enguany han

produït una mala campanya agrícola, per això, l’Ajuntament a pres l’acord de no
cobrar l’IBI de rústica de 2005; per tant no caldrà demanar la devolució enguany.

3. Problemes d’humitats a les cases
L’Ajuntament sols es farà càrrec de la reparació i subsanació dels problemes

d’humitat a les cases del poble quan aquests siguen causats per la xarxa general.
Les avaries des de la xarxa general a la pròpia casa són a càrrec del propietari.

4. Violència a l’escola
L’Ajuntament de Faura conscient de la gravetat i alarma social dels fenòmens

violents a l’escola es va reunir amb el Consell Escolar per tal d’establir unes
mesures, amb la col·laboració de l’AMPA. El primer, va ser una xarrada informati-
va per als pares, al Saló d’Actes el dijous 16 de juny pel psicòleg del Col·legi
sant Vicent Ferrer, Ismael Díez. Amb el BIM adjuntem una separata amb la
conferència.

CASTELLÓ LES VALLS VALÈNCIA
6:15 6:43 7:22
7:32 8:00 8:39
8:20 8:48 9:27
9:25 9:53 10:32
10:28 10:56 11:40
11:25 11:53 12:32
12:28 12:56 13:40
13:25 13:53 14:32
14:30 14:58 15:42
15:30 15:58 16:37
16:25 16:53 17:37
17:25 17:53 18:32
18:30 18:58 19:37
19:30 19:58 20:42
20:25 20:53 21:32
21:25 21:53 22:32
22:30 22:58 23:42

VALÈNCIA LES VALLS CASTELLÓ
6:15 6:48 7:27
7:20 7:53 8:32
8:20 8:53 9:32
9:20 9:53 10:27
10:20 10:53 11:27
11:20 11:53 12:27
12:20 12:53 13:27
13:20 13:53 14:27
14:35 15:08 15:42
15:35 16:08 16:42
16:20 16:53 17:27
17:20 17:53 18:27
18:35 19:08 19:42
19:30 20:03 20:37
20:20 20:53 21:32
21:20 21:53 22:27
22:30 23:03 23:37
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5. Festes 2005
Us recordem que les festes les podeu pagar a Bancaixa, al compte dels fes-

ters. Els preus són els següents:
- 65 8 per casa - 15 8 els jubilats

Les tenalles per a la Baixà de Santa Bàrbara es vendran el dia del repartiment
de coets. Prèviament s’haurà de fer l’ingrés de 12 8 a qualsevol entitat bancària
de Faura.

6. Propietaris d’animals
El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat el Decret 49/2005, de 4 de

març, que establix una nova cartilla sanitària com a document únic i vàlid per al
control antiràbic i d’identificació, a més d’incorporar-hi el passaport d’animals de
companyia.

Aquest document serà obligatori per a tots els gossos residents a la Comuni-
tat Valenciana, identificats i vacunats de ràbia amb posterioritat al Decret. També
assenyala, que les cartilles sanitàries existents, tindran validesa i que no se substi-
tuiran pel passaport, si no és que es renova (per pèrdua, robatori o deteriora-
ment) o per necessitat de fer un trasllat intracomunitari.

7. I Campus de Pilota
Valenciana

Roberto Santa Eulalia Pérez i Marc
Pobo García van assistir al I Campus de
pilota valenciana que va tindre lloc del 4
al 8 de juliol. Roberto i Marc van gaudir
d’una setmana repleta de classes teòri-
ques i pràctiques amb els millors profes-
sionals d’aquest esport, amb l’objectiu de
promoure la convivència entre jóvens,
mitjançant l’ensenyança teòrica i pràctica
de la pilota.

8. Centre Cultural Excursionista La Vall de Segó
El Centre Excursionista ens informa de l’activitat prevista per a juliol. Les reu-

nions són el primer i tercer dijous de cada mes a les 22.00 h a la seu en el centre
de l’EPA de Faura. També ens informen que la primera senda marcada i prepara-
da pel Centre, que recorre tota la Vall de Segó des de la Frontera fins al Pic dels
Corbs, estarà acabada en breu.

Dia Activitat Eixida Dificultat Duració
22 de juliol Eixida nocturna Parc de la Canaleta Baixa 4 h aprox.
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9. Exposicions
Recordem que durant la Setmana Cultural es farà una exposició sobre les ei-

nes de diferents professions com llauradors, ferrers,... Aprofitem aquestes línies
per a demanar la col·laboració del veïnat. Aquella persona que tinga alguna eina,
que ho comunique a l’Ajuntament, fins al 31 de juliol. L’Ajuntament ja s’encarre-
garà d’arreplegar-la.

L’exposició de “L’aigua de la Font i els molins” que estava prevista per al 13
de juny, s’ha traslladat al 12 d’agost.

10. Fem i trastos
Recordem l’horari per treure el fem:
De novembre a abril a partir de les 17 h. Resta de l’any a partir de les 20 h.

Plàstic, vidre i paper a qualsevol hora.
La recollida de trastos i mobles vells, se farà el tercer divendres de cada mes,

cal treure els trastos el dijous anterior per la nit. (Us adjuntem el calendari de
recollida).

11. Activitats fetes

- Concurs de cartells “Festes Vila de Faura”

Jorge Chuliá Sales va guanyar el concurs de cartells “Vila de Faura”, amb el
cartell “Festes a Faura”. “Festa, bous i ball” de Kike Beltrán Redón va ser elegit
com a millor treball local.

- Dia del llibre

El 22 d’abril es va cele-
brar el Dia del Llibre. L’Ajun-
tament va repartir més de
200 llibres de lectura a tot
l’alumnat del Col·legi Sant
Vicent Ferrer. En acabar, tots
van gaudir del contacontes
“Visca Rodari” d’Empar
Claramunt.
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- Memorial
Héctor Forner

Al voltant d’uns 350 cor-
redors van participar en la 5a
Volta a Peu Vila de Faura, en
homenatge al jove atleta
Héctor Forner. El millor clas-
sificat local va ser Gabriel
Hernández Tur de La Vall de
Segó.

- Curs de cuina

L’Escola Permanent d’Adults de Faura va oferir un curs de cuina al Restaurant
El Celler, amb una durada de dues hores diàries.

- Campionat de pilota

Al minitrinquet de Faura es va disputar de l’11 d’abril al 17 de juny el segon
campionat d’aficionats d’escala i corda. La final la van jugar Chordá i Ramón. Es
va imposar Chordá, amb un 60 a 40.

- IV Torneig Manolo
Salvador

La quarta edició del Tor-
neig Manolo Salvador es va
disputar els dies 18 i 19 de
juny. En la categoria de ben-
jamins el guanyador va ser el
Levante U.D. i en la catego-
ria d’alevins, s’imposà el C.F.
Faura.

- Fi de curs

El 22 de juny es va fer la festa de fi de curs del Col·legi Sant Vicent Ferrer. Una
jornada festiva, plena d’activitats al Parc de la Canaleta i que el temps no va
acompanyar. L’actuació de l’Associació Cultural Columna Rota es va suspendre
per la pluja.
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- Societat Joventut Musical de Faura

La nostra enhorabona a la Societat Joventut Musical de Faura que el passat
29 de maig va guanyar el primer premi del XXIX Certamen Provincial de Bandes
de Música, amb la interpretació de “El festí de Baltasar” de Salvador Giner i la
“Symphony num. 3” d’Alfred Reed.

- Equip d’infantil C.F. Faura

La nostra enhorabona a l’equip d’infantil del C.F. Faura que el passat 19 de
juny es va proclamar campió del Trofeu de Campions de 2a regional infantil orga-
nitzat per l’escola La Creu de la Pobla de Farnals.

Noms propis

12. Activitats previstes

DIA ACTIVITAT LLOC HORA

15-07-2005 Homenatge a Àlvaro Plaça Enric Garcés 22.30 h

26-07-2005 Ple Saló de plens 20.30 h

07-08-2005 Cloenda escola d’estiu amb un parc Pati de les escoles
infantil i un karaoke gegant

Del 6 al 22 d’agost Setmana Cultural i Festes
de 2005

01-09-2005 Xarrada: ¿Què fer per sentir-se millor? Llar de jubilats 18.00 h

13-09-2005 Xarrada: Menopausa: Saló d’actes 18.00 h
períodes de canvis en l’evolució de la
dona de mitjana edat

27-09-2005 Ple Saló de plens 20.30 h
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SOCIETAT JOVENTUT MUSICAL FAURA

El passat mes de maig la Junta General de la nostra societat aprovà per
unanimitat de tots els assistents, començar la primera fase del projecte de
remodelació de la nostra seu social que el pas del temps, des de 1966, ha anat
deteriorant.

La Directiva ha plantejat als socis la reforma, ampliació i adequació a la nor-
mativa d’establiments públics, per la gran activitat musical que la societat desple-
ga actualment a dos nivells diferents però complementaris:

1r.- La nostra Banda de Música ja compta amb 82 músics en actiu i amb tot
l’instrumental de percussió que necessita una banda com la nostra, una banda de
1ª secció, per aquesta raó l’escenari de l’auditori se’ns ha quedat xicotet.

2n.- L’escola de música “Joan Garcés” compta amb un centenar d’alumnes,
xiquets i xiquetes que no compten amb aules dignes per a desenvolupar els seus
estudis musicals com es mereixen.

Per això el projecte preveu fer aules d’estudi per als xiquets al semisoterrani i
el cobriment de la terrassa per a fer una sala d’assaigs on la banda puga treballar
com cal. Però hem de començar reforçant els fonaments perquè tot el projecte
quede ben consolidat.

Evidentment aquest projecte és molt gran i ens fa falta ajuda de tot tipus però
sobretot, diners. L’any passat demanàrem una subvenció a la Diputació que ens
aprovà 40.000 8 i, com no, també anàrem a l’Ajuntament que, per unanimitat,
ens ha aprovat una ajuda de 60.000 8 repartida en tres anys.

Per eixa raó volem aprofitar l’ocasió que tenim per a donar les gràcies a totes
les persones i entitats que ens estan ajudant, a l’Ajuntament de Faura, a la Dipu-
tació de València i, com no, a tots els músics i socis que com antigament i de
forma desinteressada vénen després de treballar a tirar parets, traure enderrocs o
al que faça falta perquè aquest projecte siga una realitat.

Si el 1966 unes persones treballaren molt per a poder alçar la seu social, ara
ens toca a nosaltres, no podem deixar perdre el seu treball.

                                                                Fina Gómez
                                                         Presidenta de la S.J.M. de Faura
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UN CALVARIO DE HISTORIA

Cuando escribo estas líneas hace tan solo un rato que he terminado de leer,
por segunda vez, un panfleto escrito por D. J. Martínez Rondan, párroco de Faura
que es vendido en la Iglesia al precio de 15 Euros (¿no había expulsado Jesús a
los mercaderes del templo?). La primera vez que lo leí, tras la sorpresa inicial sen-
tí rabia e indignación pero tras una segunda lectura no he sentido más que triste-
za al comprobar cuanto odio, rencor y animo de revanchismo y venganza guarda
el Sr. cura, precisamente quien debiera predicar todo lo contrario. ¿Son estos los
valores de la iglesia católica? ¿Son estos los sentimientos que inculca a los niños
a quienes adoctrina en la catequesis?

En este panfleto, bajo pretexto de informar sobre el litigio (hace unos 20
años) entre Ayuntamiento e Iglesia por la propiedad del calvario (prolongación
de la calle Santa Bárbara) se dedica a insultar, difamar e injuriar a ex alcaldes y
concejales del Ayuntamiento de Faura, muy especialmente a D. Enrique Ferrer
Soriano. Muy lleno de odio y resentimiento debe de estar usted para sacar esto
después de tanto tiempo.

Tiene usted razón al afirmar que “los votos dan autoridad, pero no conoci-
miento ni espíritu democrático” pero olvida que los votos dan legitimidad y
representatividad, y todos aquellos a quienes usted pretende ofender fueron elegi-
dos por los vecinos de Faura como representantes suyos, y en esta labor en oca-
siones acertaron y en otras erraron, como no podía ser de otra manera. Por con-
tra, usted nos fue impuesto no sabemos muy bien por quien y sin que ninguno de
los vecinos de Faura tuviera intervención alguna en su elección; y en todo caso
usted representa únicamente a sus feligreses que, vistos los asientos vacíos que
pueblan la iglesia Domingo tras Domingo, no parecen ser muchos.

No sé de leyes ni conozco de manera pormenorizada el fondo de la disputa,
por ello no puedo opinar sobre quien tenía razón en este asunto. Es evidente que
las versiones difieren mucho según que parte las cuente, Iglesia o Ayuntamiento,
y que ambas pretenden llevar el agua a su molino, pero hay dos hechos objetivos
y ciertos que usted mismo reconoce en sus escritos:

1.- En abril de 1987 la audiencia provincial de Valencia dio la razón al ayunta-
miento de Faura en lo relativo a la paralización de obras solicitada por la iglesia.

2.- En junio de 1989, en contra de su voluntad, sus superiores eclesiásticos
anularon la escritura del calvario, volviendo este a propiedad municipal, y evitan-
do así llegar a juicio. ¿Entendieron que no llevaban razón o simplemente se harta-
ron del lío en que usted los había metido?



BIM FAURA Col·laboracions

17

Ya he dicho que no sé quien tenía razón en el asunto de fondo, pero si que
puedo opinar de sus formas. Con el ánimo de ofender al máximo no duda en in-
sultar, faltar a la verdad y verter graves acusaciones sin prueba alguna. Todo ello
usted que día tras día pretende aparentar que se esfuerza en predicar la bondad,
el amor entre los hombres y el camino de la verdad. Aún en el supuesto de que
tuviera razón, bien haría en aplicar el axioma que transcribe en la página 15: “imi-
ta a Dios aquel que perdona”, pero evidentemente usted no pretende imitar a
Dios (ni siquiera después de 20 años), usted se cree Dios y por tanto en posesión
de la verdad absoluta e indiscutible.

Desde que llegó a Faura siempre ha intentado por todos los medios llamar la
atención, ha vivido en continua polémica por los más dispares asuntos: litigio
con el Ayuntamiento, “afer del gatet” (como usted mismo lo llama), negativa a
bautizar a algún niño, etc. Y ahora que parecía que había dejado de ser el centro
de atención, tenía que hacer algo para volver a serlo y nada mejor que volver a
sacar a la luz un tema que hace muchos años que debía estar olvidado.

La serie de insultos que dedica a los representantes municipales no tienen
desperdicio, y creo que son impropios de cualquier persona de buena fe y media-
na educación. Como muestra le recuerdo algunos de ellos: maldad; ignorancia;
incultura; hipocresía; arrogancia, omnipotencia; comportamiento dictatorial,
demencial y persecutorio; imbecilidad; cofradía de dictadores; energúmenos etc.

Lanza graves acusaciones:

Escribe que el ex alcalde de Faura es un fugitivo de Francia, pero procura po-
nerlo en boca de otros, alguno de ellos ya fallecido, (me han dicho que dicen que
han dicho) a sabiendas de que la falsedad e injuria pueden tener consecuencias
judiciales.

También dice que en 1992 se publicó en la prensa que D. Enrique Ferrer So-
riano tenía un sobresueldo injustificado en la Generalitat, pero oculta que tan solo
tres días después el mismo periódico rectificaba la noticia e informaba que se ha-
bía producido una confusión por haber un funcionario de la Generalitat con idén-
tico nombre y apellidos pero que nada tenía que ver con el alcalde de Faura. Una
verdad a medias es la peor de las mentiras, y eso es lo que ha hecho usted.

Habla de que fue sometido a fuertes coacciones y presiones, dice que querían
matarlo, que temía que asaltasen su casa, que iban a realizarse manifestaciones
en la plaza de la iglesia, etc., y en su paranoico relato casi da por hecho que todo
ello sucedió, pero a todos nos resulta evidente que jamás nadie asaltó su casa,
jamás se hizo manifestación alguna y por supuesto, usted sigue bien vivo.



BIM FAURACol·laboracions

18

No le basta con intentar ofender a D. Enrique Ferrer, D. Vicente Amer, D. Je-
sús Forner y otros concejales, sino que agravia e insulta a amplios sectores de la
población con frases como las que transcribo:

“Foren les esquerres que cremaren i desferen L’església de Faura i alguns
tenen descendents en els ajuntaments d’avui.” (pág. 59)

“No calía que molestassem ningú amb rifes i loteries si no ho haguessen
cremat en guerra, si no els de la vostra sang, si els de la vostra ideologia.”

Mucho esfuerzo se ha hecho en este país para superar y olvidar episodios des-
graciados del pasado en aras de la convivencia pacífica de todos, pero hay gente
como usted que sigue dispuesta a revivir el pasado y seguir alimentando el ren-
cor. ¿Tendríamos que pedirle cuentas a usted por la inquisición, por la conniven-
cia de la Iglesia con el franquismo, por los múltiples sacerdotes envueltos en ca-
sos de abusos a menores, etc.?

Pero sin duda su ”mejor” frase es la siguiente: “doneu jornals de l’atur
perque els tornen a votar que es una manera de comprar el vot”.

Se ha superado usted, esta frase es el colmo de la desfachatez, está llamando
ignorantes, analfabetos, y no se cuantas cosas más a toda la gente que al finali-
zar la campaña citrícola debe acudir a los jornales del paro para complementar
sus ingresos. Ellos mismos deben juzgar.

Podría extenderme muchísimo más, pues casi que cada una de sus páginas
contiene ofensas e insidias, pero no quiero darle el placer de dedicarle a usted
más tiempo ni más espacio, su ego podría estallar de tanta satisfacción. Para fi-
nalizar solo quiero recordarle unas recientes declaraciones del obispo Sr. Sanus
(Levante 15/2/05): “La Iglesia teme la libertad y la razón. Algunos obispos hablan
con tal arrogancia y seguridad, con un estilo tan tajante y autoritario que produ-
cen alergia y aversión”. ¿Se reconoce usted?

                                                                            Javier Ferrer Gómez



BIM FAURA Tauler d’anuncis

19

• 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.

• Llavaner: de 10 a 20 h.

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

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

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

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

• Font d’aigua: De 9.15 a 19.30 h.

TELÈFONS D’INTERÉS

HORARIS MUNICIPALS

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

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

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

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

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

NOTARIA ................................................................................................... 962605062



Reordenació
del trànsit
de la
Pl. Doctor Fleming i habilitació
d’estacionament
de vehicles a la Canaleta
(juny 2005)


