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Ajuntament de La Font d´En Carròs
Policia Local
Casa de la Cultura
Guàrdia Civil (Oliva)
Creu Roja (Oliva)
RENFE (Gandia)
Consultori mèdic
Urgències Hospital
Farmàcia
Mancomunitat de la Safor(Gandia)
Bombers Consorci la Safor (Gandia)
Col.legi Públic Francesc Carròs
Llar del Pensionista
Parròquia Sant Antoni Màrtir
Piscina Municipal
Camp de Futbol

96 283 30 30
699 91 48 88
96 283 36 01
96 285 02 05
96 283 91 47
96 283 35 24
96 296 50 03
96 286 10 80
96 283 36 65
96 283 30 38
96 286 10 80
96 283 36 65
96 283 30 38
96 283 34 36
96 283 37 55
96 283 37 20

TELÈFONS D´INTERÉS

EIXIDA  La Font d'En Carròs

7.20  - 09.05 - 09.35 (*) - 11.35 - 13.05 (*) - 16.05 - 17.05 - 18.05 
Dissabtes i festius: 9.05 - 10.05 - 12.05 - 16.35  17.35 - 19.05

(*) Realitza diverses parades dins el casc urbà de Gandia

HORARIS D’AUTOBUSOS  GANDIA-LA FONT

8.05 - 09.10 - 11.10 - 12.40 - 13.40 - 16.40 - 17.40  - 20.10 
Dissabtes i festius: 09.40 -11.40 - 13.40 - 17.10 -18.40 - 20.10

EIXIDA  Gandia
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el cabut |La Font d’En Carròs AGENDA

ÒRGANS COL.LEGIATS

PLENARI: Es reuneix en sessió ordinària l'últim dijous del mes, cada tres mesos, a les 20:30h. Onze regidors: Gaspar Pérez (alcal-
de, PP), Mª Consuelo Peiró (1ª tinent d’alcalde i regidora de Cultura, Tercera Edat i Dona - PP), Salvador San Onofre (Turisme,
Festes i Patrimoni - PP), José Escrivá (Joventut i Esports - PP), Salvador Àngel (Obres i Trànsit - PSD), Gema Escrivá (Educació
i Esports - PSD), Josefa Calafat (PSPV), Ferran Insa (PSPV), Pablo Puig (PSPV), Fernando Fuster (PSPV) i Miquel Fuster BNV)

JUNTA DE GOVERN LOCAL: L'Alcalde i tres regidors (María Consuelo Peiró, Salvador Àngel i José Escrivá). 

COMISSIÓ INFORMATIVA i d’altres: Informen dels assumptes que van a plenari. Té la mateixa periodicitat que el Ple i es cele-
bra dilluns. La integren tots els grups de manera proporcional al nombre de regidors (actualment, dos regidors del PP, dos del
PSPV, u del PSD i un altre del BNV). A més: Comissió Especial de Seguiment del PGOU i Comissió Informativa Especial de
Seguiment de la Restauració de l’Ermita de Sant Miquel.

Bon Nadal.08

Educació. 05



Gaspar Pérez: alcalde
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La Font d’En Carròs | el cabut ENTREVISTA

EL CABUT entrevista al primer edil de La Font per tal de conèi-
xer la realitat institucional de la nova legislatura. La ullada vol
apropar-se a la corporació municipal i analitzar l’ambiciós
repte de l'Alcaldia: impulsar el poble.

Si haguerem de definir-lo, ¿quin seria l’objectiu prin-
cipal del nou equip de govern?  

El meu compromís és impulsar des de l'Ajuntament una legis-
latura novedosa, integrant. L’esperit consiteix a plantejar a la
ciutadania idees noves carregades de experiència. El nostre
equip tenia una cosa clara quan tot just arribà a l'alcaldia: cal
treballar pel poble, i fer-ho implica recuperar-lo per a la gent.
Per sobre de tot, La Font ha d'obrir-se a la comarca i ha d’es-
devindre una localitat activa amb una economia més viva...  La
idea nostra és dinamitzar el poble mitjançant tres eixos: l'eco-
nòmic, el social i el cultural.

¿Ha sigut un aterratge ‘ferm’ a l’Alcaldia? 

Sí, de fet el PP ha tingut la sort d’aconseguir un grup polític
molt cohesionat al costat del Partit Socialista Democràtic
(PSD). L'èxit ha estat en ajuntar les forces sense haver de sig-
nar cap pacte, sinó més aviat compartint objectius de forma
transparent. El sis regidors tenim la mateixa voluntat de pro-
jectar La Font al mapa exterior de la comarca, i més enllà. 

El seu discurs sembla molt interessat per la transpa-
rència. Amb poques paraules, faça transparent per als
lectors quin és el perfil dels seus regidors...  

És senzill. El  nostre regidor d'Obres i Trànsit és Salvador
Àngel (PSD), un home molt vinculat a la ciutadania i tot un
expert en les necessitats urbanes a peu de carrer. Després
tenim a Gema Escrivá (PSD), regidora d'Educació i Esports,
una dona jove amb fill i molt relacionada amb la seua tasca. 

Al capdavant de la Regidoria de Joventut i Participació
Ciutadana es troba Josep Escrivà (PP). Atés que Josep és l’e-
dil més jove de l’equip, ens dona una perspectiva nítida per a
entendre les necessitats de la joventut. Tot seguit tenim a
Salvador San Onofre (PP), que s’encarrega de la Regidoria de
Turisme, Festes i Patrimoni amb un tarannà actiu. San Onofre
haurà de desenvolupar una tasca clau: tornar als veins la
capacitat d'organitzar i reviscolar les festes....

¿En  la línia de fer participar al ciutadà de la gestió
del poble per tal de dinamitzarlo? 

Això mateix. La nostra és una legislatura participativa, on la
gestió interna i externa de l’Ajuntament estan lligades. De fet,
aquesta és la tasca d’una regidora bàsica: Maria Consuelo
Peirò (PP) qui porta el pes de la coordinació del consistori a
més de l’area de Cultura, Tercera Edat i Dona. S'encarrega
d'executar, de ser el pont entre la política i l'administració en
coordinació amb l’alcalde. Jo marque les línies mestres i m’en-
carregue de les relacions supra municipals.  

Parlem de l’estat actual del poble. Com va ser la
presa de contacte amb l’administració?

Quan el meu equip es va fer càrrec de l'Ajuntament, es va
adonar que hi havia un abandonament absolut... Ho dic amb
humilitat: el tarannà de l'anterior govern era allò de ‘mentres
els funcionaris cobren de la contribució, ¿per què canviar res?’
Això s’ha reflectit en diversos fets: el Tossal Gros estava aban-
donat; el projecte d'un polígon industrial, adormit, i la qüestió
de les escoles no ha anat endavant...

Segons els pares i mestres, l’assumpte de l’escola ha
estat oblidat durant anys...

Sens dubte, tot i que el punt de partida per recuperar el poble
és l’escola. És un element bàsic. Un repte històric ha estat
sempre la ampliació de La Font, per a la qual cosa cal aug-
mentar l'abastiment hídric... Ja hem donat un primer pas:
hem desbloquejat l’aprofitament d’aigua del pou (paralitzat
des de 1994) i això ens permet acomplir l’antic desitg de lega-
litzar la zona del col.legi i tindre una nova escola. Ara per ara,
els xiquets fan ús d’un edifici deficient.

Tanmateix, la sensació d'abandonament va més enllà. Per
aquesta raó, el Pla General d’Ordenació Urbana recollirá  mol-
tes altres iniciatives i serà un document obert a la participació
de la resta de grups polítics.

¿L’empenta a les infraestructures vindrà acompanya-
da d’un projecte de recuperació cultural?

Des de l’Ajuntament no entenem una cosa sense l’altra. Cal
recordar que al poble li ve el nom d'un personatge històric
(Francesc Carròs) i el nou equip farà reviscolar La Font traient
a la llum el nostre patrimoni cultural. De fet, amb ajuda de la
Generalitat farem un estudi dels nostres bens culturals per tal
de catalogar-los i restaurar-los... No s’enganye: el renaixe-
ment del nostre poble comença ací.

“Cal recuperar el poble i fer-lo reviscolar”
GASPAR PEREZ: ALCALDE

Foto: Santi Gomar 
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el cabut |La Font d’En Carròs ACTUALITAT

La plaça dels Xorros regula les seues places d'aparcament

l consistori descobreix
300.000 euros en taxes
sense cobrar

Plaça dels Xorros, amb cotxes estacionats.

La coneguda plaça del Xorros, al mateix cor del poble, ha guanyat deu places d'a-
parcament gràcies a la iniciativa de la Regidoria d'Trànsit de regular l'estacionament
públic. La messura ha consistit a marcar el paviment per tal de "distribuir l'aparca-
ment de manera equitativa i permetre girar a l'esquerra en la plaça", va explicar el
regidor de l'àrea, Salvador Àngel. 

L'actuació forma part de l'ordenació de l'estacionament públic a tot municipi. Per
ara s'han assenyalat quatre carrers (San Fernando, Major, d'Oliva i Clot de Cano) la
qual cosa facilitarà aparcar a les voreres sense obstaculitzar l'accés a les cases. A
més, el carrer Beninflà té un nou aparcament.

L'Ajuntament vol ampliar a un any els terminis d'estacionament impar de les vore-
res per a fer l’espai més accesible i igualitari.

La Junta de Govern ha aprovat un con-
veni per a continuar amb el programa
'Menjar a Casa', financiat per la
Conselleria de Benestar Social,
l’Ajuntament i el mateix l’usuari. La ini-
ciativa permet als majors de sixanta
anys  prendre cura de la seua alimenta-
ció rebent a casa un menjar equilibrat.
Una empresa duu el menú als domicilis
els dies no festius.

Protecció de l'ermita de 
Sant Miquel

L'Ajuntament ha arribat a un acord per
tal de protegir l'ermita de Sant Miquel,
que recentment va patir un atac vandà-
lic. El compromís consisteix a realitzar
les tasques necessàries per a la protec-
ció, rehabilitació i conservació del
monument.

'Moros i cristians' 
canvia la seua data

La Junta de Moros y Cristians ha acor-
dat el canvi de la data de celebració i
desfilada de la festa. La festivitat s'ha
traslladat al cap de setmana anterior a
les festes patronals. A l'acord s'arribà
amb totes les comparses presents i pre-
tén, entre altres coses, donar trascen-
dència festiva i turística als actes.

L'ADL  impulsa dos
programes d'ocupació

L'Agència de Desenvolupament Local ha
obtès 30.000 € en subvencions de la
Generalitat per als programes Salari
Jove i Epamer (Pla d'Ocupació Rural).
Salari Jove permetrà ocupar a dos auxi-
liars administratius i Epamer ha servit
per a contractar a un grup de neteja
local de camins i barrancs.

Al tancament d'aquesta edició,
el total descobert arribava als 294.000
euros. Aquesta és la quantitat que
l'Ajuntament té pendent de cobrament
en taxes d’ocupació de la via pública.
Uns pagaments que el nou govern es
trobà al encetar la legislatura "dins un
calaix del consistori", segons l'alcalde.

Pel que sembla, la Policia Local
va tramitar els informes en el seu
moment però l'anterior govern els para-
litzava des de’l 2005. La sorpresa de la
nova alcaldia fou majúscula en desco-
brir "l'abandonament administratiu exis-
tent a l'Ajuntament", va explicar Gaspar
Pérez. "Allò pitjor és que el consistori
havia adquirit un deute de 300.000 €
per a construir el gimnàs", va assenya-
lar Pérez, que ha encarregat una audi-
toria per tal d’aclarir “l'administració del
poble als darrers dos anys i mig".

A més dels rebuts pendents de paga-
ment, l’Ajuntament acumula un deute
de 661.764,64 € entre diversos préstecs
realitzats als anys 1997, 1998, 2003 i
2008. 

Segons els responsables con-
sistorials, els deutes “més destacats”
serien el de la Casa de la Cultura
(216.140 €) i el del gimnàs, préstec que
casualment coincideix amb les taxes
que l’Ajuntament encara no ha cobrat. 

Els majors gaudixen del 
'Menjar a Casa'

Els constructors ocupen les voreres amb material d’obra

Situació financera

Trànsit ha ordenat les zones per a vehícles a cinc carrers

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

E
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La Font d’En Carròs | el cabut EDUCACIÓ

Les infraestructures educatives  per fi comencen a rodar

L’Ajuntament ha donat els primers passos per a desbloquejar tres projectes llargament esperats. Amb la legalit-
zació del Pou de la Putja, l’escola serà realitat dins de’l nou PGOU. Mentres tant, el govern està a la recerca d’un
solar per a l’escoleta i, a hores d’ara, una comissió especial estudia la posibilitat d’ampliar terrenys per a l’institut.

L’Escola de La Font exhibeix l’envelliment propi del pas del temps

Han hagut de passar anys per a què el consistori fera front a una asignatura
pendent al poble: l’educació. El nou equip de govern s’ha posat amb els deures del
programa electoral per tal de fer realitat tres projectes somniats: tindre una esco-
la i fer-ne, de nous, l’escoleta infantil i l’institut municipal.

El projecte d’escola ha estat per fi desbloquejat. L’Ajuntament ha aconseguit
tramitatar la legalització del Pou de la Putja, l’abastiment hídric del qual és impres-
cindible per a construir l’edifici. Els tràmits per obtindre la llicència estaven aturats
des de 1995.

D’altra banda, la Regidoria d’Urbanisme estudia adquirir un solar on alçar la
nova escoleta infantil, que a hores d’ara ni tan sols acomplix els requeriments
bàsics per a funcionar. Mentres, una comissió especial s’encarrega del projecte
d’institut, que depén de futures ampliacions del poble i d’un PGOU més ambiciós.
La possibilitat d’una escola i unes noves instal.lacions per a l’escoleta i l’institut
marcaren els eixos de les darreres eleccions.

La Conselleria va incloure a La Font dins el programa Crea Escola, però el
tràmits per legalitzar el solar urbà on construir l’edifici quedaren aturats. La
raó? LAjuntament estava pendent del vist i plau de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer (CHX) per tal de legalitzar el Pou de la Putja de
Gualde. 

Però la llicència no podia arribar perquè ni tans sols s’havia demanat. Des
d’aleshores, han passat desset anys.  Molt prompte la CHX donarà llum verda
per fer endavant el Pla Parcial i aprovar el PGOU, a hores d’ara en fase d’es-
tudi.

Per tal de construir una escoleta digna i amb prou capacitat cal un solar,
l’obtenció del qual no depenga de les tramitacions dels plans urbanístics.
L’alcalde Gaspar Pérez assegura que l‘objectiu “és aconseguir-ho en el menor
temps possible”.   

L’Institut està inclòs en els programes de la Generalitat i la seua resolució
es semblant a la de l’escola. L’obtenció dels terrenys depén de nous desenvo-
lupaments urbanístics. 

Instal.lacions de l’actual escoleta per a xiquets.

Una comissió especial
vigilarà l’execució del PGOU

És la primera vegada que
l’Ajuntament constitueix una comis-
siós urbanística especial “per a fer
un seguiment transparent i partici-
patiu del Pla General d’Ordenació
Urbana”, en paraules de l’alcalde. La
Comissió Informativa Especial de
Seguiment del PGOU pretén que
tots els representantes polítics deba-
tixcan el desenvolupamente urbà de
La Font als propers anys.

La primera tinent d’alcalde, Mª
Consuelo Peirò, opina que “el dis-
seny del poble ha de ser qüestió de
tots” i que “cal debatre els nous pro-
jectes i les modificacions adients”.
D’altra banda, l’Ajuntament obrirà el
diàleg mediambiental amb la ciuta-
dania mitjançant l’Agenda Local 21.
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el cabut |La Font d’En Carròs CULTURA i PATRIMONI

Un equip arqueològic estudiarà el patrimoni cultural del poble

La Font es declarat
‘Municipi Turístic’

L’Agència  Valenciana de Turisme
ha resolt declarar a La Font ‘Municipi
Turístic de la Comunitat Valenciana’
atés els seus “atractius naturals,
monumentals i socioculturals” espe-
cificats a l’informe provisional. El
volum de turistes que visiten el poble
en relació al nombre d’habitants ha
estat molt favorable a l’hora d’assolir
el títol.

La declaració permetrà a La Font
obtindre ajudes i compensacions
finançeres de la Generalitat per a
impulsar el seu turisme.
L’Ajuntament habilitarà una oficina
d’informació turística en un antic edi-
fici del s.XIX restaurat.

La Generalitat ha concedit a La Font una subvenció de 43.000 euros per a fer estudis
d’investigació del patrimoni cultural del poble. L’objectiu és conèixer la vàlua dels bens his-
tòrico-artístics locals per tal de catalogar-los i restaurar-los.

Un arqueòleg i el seu equip han estat contractats per a la tasca. “Tenim un castell que
està perdent-se, un casc antic fabulós, una important riquesa eclesiàstica i, pot ser, el major
recinte emmurallat de La Safor”, va explicar l’alcalde. Gaspar Pérez va afegir que el catàleg
impulsarà el turisme del poble.

Els veïns faran l’arxiu local de fotos Els taulellets tornen a lluir en un llibre

La Regidoria de Cultura ha ideat un projecte que necessita de
la participació del veïnat. El consistori pretén conformar un arxiu
fotogràfic amb imatges del poble al llarg de la seua història, per a
la qual cosa farà una crida a què els veïns hi aporten fotos.

El projecte té una vessant cultural (estudiar com el poble ha
canviat la seua fisonomia amb els anys) i una altra social, on la
mobilització i dinamització de la gent esdevé clau. 

L’ambiciós projecte vol abastar la memòria històrica més
ampla possible de La Font (segles). La regidoria retornarà els ori-
ginals. 

Part de l’històric recinte emmurallat del poble.

L’Ajuntament i el Centre de
Estudis Alfons el Vell han co-editat el
llibre La fàbrica de taulellets del
Pilar, de Miquel Gregori Escrivà.
L’obra rescata de l’oblit l’artesania
de la desapareguda fàbrica de cerà-
mica del  carrer major, nascuda al
segle XVIII, les rajoles de la qual
decoren hui molts racons del poble.

El llibre, que serà presentat al
gener, “reflectix l’interés de
l’Ajuntament en la nostra cultura i
història”, va aclarir la regidora
MªConsuelo Peiró. 

L’estudi inclou un catàleg de la
ceràmica que decora moltes de les
façanes i interiors de La Font. 

Una mostra de les obres 
recollides al llibre de Gregori.
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La Font d’En Carròs | el cabut ÁLBUM d’ACTIVITATS

L’Associació de Jubilats i Pensionistes ‘Bèrnia’ va repre-

sentar l’obra de teatre Lleva’t eixos pantalons amb motiu de

la primera Setmana de la Tercera Edat. El divendres 28 de

setembre, la Casa de la Cultura del poble es va omplir de

rialles i càlids aplaudiments.

Segons la regidora de l’àrea, “la iniciativa deixa palés

que els nostres majors tenen un esperit jove i molt partici-

patiu”.

SETMANA DE LA 3ªEDAT / TEATRE

Al juliol, uns setanta xiquets de tres a onze anys gau-

diren de l’Escola dEstiu de La Font. Desenes d’activitats

educatives i lúdiques varen entretindre als escolars que,

tot just, encetaven les seues vacances. Els monitors

ensenyaren als xiquets habilitats com ara el treball en

equip i el valor de desenvolupar idees al aire lliure.  

ESCOLA D’ESTIU 2007

Els joves de la Font s'atreviren amb el Tai-Xí i elXi-Kung, dos arts xinesos mil.lenaris. El dissabte 29de setembre els participants aprengueren els avan-tatges físics i psíquics d’aquesta práctica. 

JOVENTUT / CURS DE TAI-XÍ

A tot el llarg de l’any (vore el programa, a la dreta)

les Escoles Esportives oferixen als nostres joves salut i

diversió. A més, l’espectacle està garantit als diversos

campionats de bàsquet o voleibol.

ESCOLES ESPORTIVES
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