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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
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Piscina Municipal
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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.

Àlbum.10-11

Serveis admininistratius06

Ajuntament La Font
www.ajuntamentlafontdencarros.com
Óscar Clar.
Óscar Delgado
Óscar Delgado
2.000 exemplars.
V-538 - 2001
Gráfiques La Murtera.



Qui ho havia de dir? Sí, encara que semble mentida, a La Font, hi
ha certes coses que sols es poden fer en aquest poble; i, amb per-
mís de  l'autoritat. 
A la pregunta del BLOC sobre si l'Alcaldia pensava denunciar al
SEPRONA certs abocaments il·legals, que Plenari rere Plenari l'opo-
sició denuncia i redenuncia, el sr. Alcalde va dir que NO. Però un NO
com un cabàs. Per què? No sé sap. La qüestió és que no és cap
broma, és la pura veritat, sinó que ho diguen els assistents al Plenari
del dia 27 de març. Podríem posar un cartell a l'entrada del poble:
La Font, el paradís del fem. Bon reclam, i un efecte de crida de
femeters. 

El regidor d'aparcaments i altres assumptes ha donat permís en
públic que es pot aparcar damunt de les voreres. El problema d'a-
parcament a la Font és tan greu que cal aplicar mesures excepcio-
nals com aquesta, en què s'anul·la el Codi de Circulació, si més no,
parcialment. Per cert, la nova senyalització d'aparcaments s'utilitza
el castellà en contra de l'Ordenança Municipal sobre l'ús del valen-
cià. 

Encara està pendent d'execució la sentència que obliga a
l'Ajuntament a tornar a convocar el concurs de l'aigua potable, i,
mentrestant, la bola va fent-se grossa. Som a l'abril de 2008 i enca-
ra no tenim pressupostos; estem funcionant amb els de l'any pas-
sat, i això que eren dolents.

El bon rollito aquell que a tot deien que sí, no aprofita per a res.
Perquè les decisions es prenen unilateralment i l'oposició no pren
part de l'elaboració dels projectes, sols ens informen dels assump-
tes a partir de la Comissió Informativa que precedeix els Plenaris,
quan està tot garbellat i decidit. Aleshores, a l'oposició, sols li queda
dir sí o no. Una cosa és accedir l'oposició a certa informació públi-
ca, i una altra ben diferent, és informar sobre quines coses es pen-
sen fer des del seu inici. D'això se'n diu consens o diàleg sobre les
diverses qüestions del poble; la qüestió de la democràcia participa-
tiva, per moltes mocions del PP en aquest sentit que aprovem, con-
tinua sent una gran mentida.

Miquel Fuster.
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GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSPV-PSOE) GRUP BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ (BNV)
El nostre grup, agraeix l'elevada consciencia social i cívica del
nostre poble, gràcies a vosaltres hem aconseguit una alta
col·laboració a tots els actes que s'han convocat per a tot el
poble, ja siguem en festes, actes culturals; també es molt sig-
nificatiu  els percentatges de participació a les eleccions del
poble i a les generals. Per poder informar a tots "ELS CABUTS"
del treball fet pel nostre grup a l'Ajuntament, els avancem que
apart, de la REVISTA "EL CABUT",  editarem una  FULLA DEL
NOSTRE GRUP  per ampliar l' informació. 

I en aquesta línia d'informar, volem DENUNCIAR que l'actual
consistori ens assigna un espai tan reduït a la Revista de
l'Ajuntament. Denunciem també que al primer numero "EL
CABUT", no poguérem dir res de res, ja que l'Ajuntament  del
poble va editar la Revista sense avisar a ningú; considerem que
és un error inqualificable, el fet de depreciar la col·laboració de
quasi la meitat del ciudatans del poble, que han recolzat als
grups  politics en l'oposició.  

L'actual  consistori, no entén la diversitat política del nostre
poble, -l'Ajuntament te concejals de quatre partits politics-.
Aquesta visió reduïda els porta actuar sectàriament, i, entre
altres coses, es nega totalment a que ens puguem reunir  en
una sala del edifici de l'ajuntament. Els concejals de l'oposició
sempre han disposat d'un despatx  al Ajuntament fins ara, i els
alcaldes han garantit durant els més de deu anys que els socia-
listes hem estat a l'alcaldia, que tots els regidors tingueren un
lloc on treballar al consistori. 

Per acabar, els informem que en la Fulla del Grup Socialista hi
podran trobar un anàlisi acurat de les actuacions i la situació del
nostre treball a l'ajuntament, i que no hem pogut incloure ací per-
què no ens han deixat espai.

GRUP POPULAR (PP)
Un dels objectius del nostre programa electoral era aconseguir

una major participació ciudadana, que el nostre govern fòra
obert i respectuós, amb els veïns i amb l’oposició. Volem escoltar
a la gent i a vegades no és fácil. Perquè escoltar-la no significa
fer el que ells vullguen. Significa tindre en compte l’opinió de les
persones que escoltem. No sempre és podrà realitzar tot allò que
ens demanen. Coherents amb este objectiu, per primera vegada
en un ajuntament fonter s’ha deixat espai als grups de l’oposició
per participar en el butlletí d’informació municipal. Per primera
vegada, es facilita el pressupost als regidors de l’oposició per al
seu estudi. Malgrat que ens califiquen als plenaris de dictadors,
autoritaris, d’incomplir la llei (e inclús algú ens acusa de censu-
rar-lo a El Cabut)  estem governant i treballant amb el PSD, la
qual cosa  demostra la  capacitat de diàleg i consens amb altres
partits. 
Treballem pel poble, per millorar la qualitat de vida dels nostres

veïns. Els primers pasos d’aquest govern han estat encaminats a
fer realitat l’escola i  l’escoleta, arreplegant la demanda del poble.
Gestionem amb interés per aconseguir totes les subvencions
posibles i un dia es veuran els resultats. Volem modernitzar l’ad-
ministració i fer-la més pròxima als ciutadans. I una cosa resulta
necessària: que els veïns es posen en contacte, sempre que ho
desitgen, amb el seu Ajuntament, amb els regidors de l’equip de
govern.

Intentarem escoltar-los, encara que siguen crítiques, perquè
serviran per millorar el poble. De segur. Poden suggerir les millo-
res que creguen en temes de cultura, joventut, turisme, partici-
pació ciudadana, medi ambient, etc. Gaspar, Mª Consuelo, José i
Salvador, regidors del Partit Popular, estem totalment a la seua
disposició.

Gràcies.

GRUP PLATAFORMA SOCIALISTA DEMÒCRÀTICA (PSD)
Els dos regidors del PSD formen part de l’equip de govern de

l’Ajuntament de La Font. Gema Escrivà és regidora de les àrees
d’Esport i Educació. Salvador Àngel és regidor d’Obres i Trànsit.
Podem dir que estem molt a gust de estar treballant pel poble
amb este equip de govern format a les passades eleccions.
Malgrat que els de l’oposició creuen que no estan fent-se coses
(normal eixa opinió en l’oposició) pensem que el temps dirà si
es fan o no coses. Afirmativament, en este Ajuntament està més
considerada l’oposició que estava abans; d’aixó Salvador Angel
és bon coneixedor per haver estat en el Govern anterior.Per dos
raons: Informació tenen tota la que volen i participen en moltes
comissions informatives com la de seguiment del Pla General, i
altres.

Ens reprenen als plenaris  repetidament (especialment cara a
Salvador) que no hem volgut fer un Govern progressista. Ens
preguntem què és progressisme per a ells. Donar-los l’alcaldia al
PSOE o al BLOC, i no al PP, és progressisme? Voldríem que ens
explicaren que entenen ells per “progressisme”. Per al PSD, pro-
gressisme  és treballar pel poble i escoltar a la gent; per nosal-
tres el que tenim és també un govern progressiste. 

A l’últim plenari, el grup del PSOE ens va criticar l’actuació en
la vorera del gimnàs; una actuació progressista és la reforma
pensant en les persones minusvalides i llevant barreres arquitec-
tòniques.Progressista, per exemple, és també donar pasos
endavant en l’agrupament dels contenidor de paper i vidre, per
facilitar el reciclatge i el respecte al medi ambient (aprofitem per
demanar la comprensió dels veïns i la seua col.laboració).

Donem les gràcies als veïns pel recolzament que ens han donat
i que confien que pensem en ells a l’hora de pendre decisions.

Pepe Calafat.
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na barana protegeix als xiquets que juguen al parc
‘Tirant i Carmesina’ 

L’Ajuntament ha invertit vora
22.000 euros en la colocació d’una
barana al parc ‘Tirant i Carmesina’
per tal de protegir als xiquets que
hi juguen. L’estructura està feta
d’acer inoxidable i envolta el perí-
metre del jardí així com el xicotet
escenari ubicat a la part Est del
recinte.

La barana protectora pretén
“donar tranquilitat als pares,
mares i iaios que visiten amb
xiquets el parc del Tirant -va asse-
gurar el regidor d’Obres i Trànsit,
Salvador Àngel -donat que la cerca

“permet mantindre als menors
dins del recinte i impedix que es
facen mal en caure a terra des del
promontori”.

La part més important de la bara-
na protectora ja ha estat colocada
però encara falta protegir una
zona del parc. Es tracta del costat
del recinte on els xiquets juguen a
la pilota. “Estem esperant unes
pedres per tal de colocar la sego-
na part de la barana”, va explicat
Àngel, que va concretar en 3.000
euros el cost de les obres

DES DE MARÇ

U

La regidoria d’Obres i Trànsit ha
posat en marxa un nou sistema d’es-
tacionament dels vehicles als carrers.
La mesura divideix les voreres en
anys ‘pars’ i ‘impars’, de manera que
permet alternar el costat destinat a
aparcament (i la vorera que queda
lliure) en anys consecutius.

Segons el regidor Salvador Àngel,
aquesta nova reglamentació asse-
gura una divisió “més justa de l’es-
pai” atés que, fins ara, “sempre
eren els mateixos veïns els qui gau-
dien de la seua vorera lliure a deter-
minat periode de l’any”. D’altra
banda, la messura afavorix el treball

de la Policia Local, donat que esta-
bleix criteris unívocs d’ordenació del
trànsit. “Els municipals podran estar
tranquils durant tot un any i dedi-
car-se a altres tasques”, va manifes-
tar Àngel.  

L’ordenació de l’estacionament
mitjançant un sistema ‘alternatiu’
afecta a vora tots els carrers de La
Font llevat del carrer Diputació, el
Nou d’Octubre, València i d’altres.
En aquestes vies, la seua especial
ubicació o ús prioritari ha fet reco-
manable mantindre el sistema d’a-
parcament variable segons els
messos de l’any.

Ja està en funcionament l’estacionament de vehicles a
les voreres segons ‘anys alterns’

El servei d’obres de l’Ajuntament
ha adquirit un nou camió amb
grúa i cistella que “facilitarà molt”
les diverses tasques d’acondicio-
nament dels carrers, segons va
assegurar el regidor d’Obres,
Salvador Àngel. El nou vehicle
multiusos pemetrà accedir a les
altures i evitarà al municipi tindre
que llogar una grúa per canviar
bombetes, reparar fanals o altres
tasques. Fins ara, l’Ajuntament
disposava a soles d’un vell camió
l’estat del qual “és molt precari

des de fa temps”, segons Àngel.
Al mateix temps, el nou camió
donarà seguretat als obrers. “Calia
augmentar la seguretat dels tra-
balladors perquè és fonamental
que treballen en condicions” va dir
el regidor d’Obres i Trànsit. “Fa
tres messos decidírem comprar el
nou camió i ha arribat per fi a
finals d’abril”, va afegir. 
El vehicle serà emprat pels dos
funcionaris municipals encarregats
dels serveis urbans, els jardins i
les obres. 

l servei d’obres municipals disposa d’un nou camió
nou amb grúaE



Ha hagut de passar dècades per a què un govern municipal posara en
marxa la senyalització del Tossal Gros. La regidoria d’Obres i Trànsit de
l’Ajuntament n’ha fet un primer pas i ha demarcat els accesos a la urbanit-
zació. Des de fa setmanes, el conductor que arriba o ix del Tossal per fi pot
guiar-se gràcies als cartells orientatius que indiquen la marxa cap al nucli
urbà o cap a Oliva.

L’Ajuntament ha senyalitzat punts estratègics de la urbanització per per-
metre la circul.lació segura “al menys al conductor que no coneix la zona”,
segons a assegurar el regidor Salvador Àngel. “S’ha arribat a donar el cas
d’ambulàncies que s’han perdut cercant l’accés a la urbanització, com
també quan tractaven de trobar una de les cases”, va assenyalar el regidor
d’Obres i Transit.

Al Tossal Gros queda encara una àrdua tasca pendent: nomenar els
carrers. Ara per ara, la urbanització és un conglomerat de vies sense iden-
tificar. Les cases, unes dues centes, no disposen d’un número i la carrete-
ra que apuja a la muntanya és una mena de serp que dona voltes i revol-
tes i que confundeix al conductor que no hi ha accedit mai.

La numeració i el nomenament de cases i carrers esdevé imprescindible
per habilitar un altre servei: la correspondència. Segons la primera tinent
d’alcalde, Mª Consuelo Peiró, “l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb
Correus per tal d’estudiar la forma d’identificar les llars dels veïns del Tossal
Gros. L’objectiu és que les cases puguen gaudir de bústia algún dia”.  De
fet, la nova normativa de Correus exigirà en només un parell d’anys que
totes les urbanitzacions disposen de bústies particulars. 

La dificultat d’accés al Tossal és un problema que ve de lluny i roman
sense solució des de què les primeres cases començaren a alçar-se, fa més
de 35 anys. El Govern Local vol donar els passos adients per tal de resol-
dre la senyalització el més aviat possible i que els veïns del Tossal s’inte-
gren al terme municipal amb els drets corresponents de serveis i comuni-
cació.

Altre dels projectes que l’Ajuntament encetarà en breu serà l’asfaltat dels
carrers, previst per als propers messos.

l Tossal Gros diposa per fi de senyals orientatives d’entrada i eixida 

Neteja i servei de correus

A la carretera, un senyal marca l’entrada a la urbanització (dalt). Dins, les
eixides també están assenyalades (baix).

E

Les reunions de l’Ajuntament  amb la Conselleria de Patrimoni han
donat els seus fruïts. La coneguda Rutal dels Assagadors i les Covatelles
ja és Senda Local de Curt Recorregut. Baix la denominació PR-V 347, la
ruta dels Assagadors s’integra dins el catàleg de camins d’alt interés pais-
sagístic i mediambiental.

A partir d’ara, senderistes de tot arreu arribaran a La Font per guaudir
del bell recorregut forestal del nostre poble. 
La ruta homologada s’inicia al Parc del Cementiri i travessa la zona sud-

oest del terme municipal. A poc a poc, el sender local creua el barranc i
va agafant altura. Després, el camí s’endinsa a la comarca de la Costera
fins arribar al paratge de la Mola. 

Els senderistes poden pujar al cim del Catí i, uns cent metres més enda-
vant, i seguir el camí de l’Estepar cap a l’Assagador de les Covatelles. Per
tornar a La Font, s’haurà de reprendre la senda PR-V 347 en direcció oest
mirant a la Serra de la Safor.
El camí abaixa a poc a poc de forma suau fins arribar al pla.

La Ruta dels Assagadors i les Covatelles esdevé
Senda Local homologada

La Font d’En Carròs | el cabut ACTUALITAT
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L’Ajuntament ha senyalitzat les eixides cap al nucli urbà i cap a Oliva
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l PGOU s’obri a la ciutadania per traçar junts el desenvolupament futur del poble

L’últim plenari va acordar sometre a informació pública el Pla
General d’Ordenació Urbana (PGOU). El projecte és l’instrument
que determinará com serà el municipi als anys vinents, es a dir,
com creixerà el poble i quines infraestructures estan previstes. El
document suposa un desenvolupament urbanístic de llarga dura-
da, per la qual cosa l’Ajuntament ha decidit obrir el seu contingut
a discussió pública.  

El Pla General gaudirà de dos messos d’exposició ciutadana al
llarg dels quals el consistori s’encarregarà d’informar als veïns i
de resoldre dubtes. “És important que la gent de la Font el cone-
ga. Quant més al.legacions rebam, més s’involucrarà la població
en la transformació del seu municipi durant els propers anys”, va
assegurar la primera tinent d’alcalde, Mª Consuelo Peiró. Pel
moment, els veïns ja poden passar a consultar el PGOU pel
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament. 

El consistori té previst també celebrar un acte públic a la Casa
de la Cultura de La Font on siguen presents els tècnics que han
traçat el pla. “Volem resoldre els dubtes dels particulars i obrir
un diàleg transparent amb la població. Els tècnics respondran
totes aquelles quëstions que els veïns plantegen”.

La iniciativa de fer partícep als veïns del desenvolupament
urbanístic de La Font reprén la idea de ‘transparència pública’
encetada pel Pla de Participació Ciutadana. Com marca la llei, el
projecte fou un tràmit previ al PGOU. L’objectiu del mateix era
rebre l’opinió de la ciutadania al voltant del elements paissagís-
tics els quals l’Ajuntament debia valorar i prendre cura. 

El Plenari del 18  de febrer va aprobar un  acord pel que s’or-
denava el desplegament del  Pla de Participació Ciudadana.
Aquest document acompanya el PGOU de La Font i permet que
el ciutadans participen en la pressa de decisions de planejament

i de paissatge, d’acord amb les lleis urbanístiques.
El Pla es va donar a conéixer i va tindre lloc un taller de paissat-

ge l’11 de març a la Casa de la Cultura. També es va fer una expo-
sició a l’Ajuntament per a que els veïns s’informaren, decidiren  i
opinaren mitjançant enquestes sobre els diversos paissatges del
poble. La idea era fer una valoració paissagística i ambiental del
municipi atés que els veïns tenen major coneiximent dels paissat-
ges locals que els experts o els tècnics

La enqüesta preguntava sobre aspectes com ara la qualitat, la
apacibilitat, la ordenació del territori, etc. També demanava valo-
racions del castell, la muralla, els xorros, les muntanyes, les
sèquies… i sobre tots aquells elements que definixen la identitat
de La Font.

Participació ciutadana

E

El municipi gaudix des d’abril del servei conegut com ‘Finestreta
Única’, que permet facilitar la comunicació amb les administracions
i apropar els tràmits.  Es tracta d’un conveni signat amb la
Generalitat Valenciana mitjançant el qual els veïns poden presen-
tar, al mateix l’Ajuntament, qualsevol document adreçat al Govern

Valencià o a l’Estat. D’aquesta manera, el veí pot fer moltes de les
seues gestions amb les administracions sense haver d’eixir del
poble.

“La Finestreta Única estalvia al veí desplaçaments innecessaris i,
per tant, fa més còmodes els seus tràmits amb qualsevol conselle-
ria o amb l’administració central -va explicar la primera tinent d’al-
calde, Mª Consuelo Peiró.- Diguem-ne que funciona com si fora el
PROP”.

El servei s’estrenà fa un mes per tal de tramitar les ajudes de
pagament únic amb la oficina de la Conselleria d’Agricultura, Pesca
i Alimentació (Ocapa). Aleshores, l’Ajuntament de La Font es va
coordinar amb l’administració de Gandia per fer les gestions.

“Nosaltres arreplegàrem les dades, les passàrem a l’oficina Ocapa
de Gandia i ella ens tornà les solicituts escrites”. Amb el sistema de
Finestreta Única, La Font va tramitar de forma ràpida més de 200
demandes d’ajuda europea a propietaris agrícoles del poble, en
concret els que tenen conreu de cítrics.
“Allò més important era evitar els desplaçaments de la gent major

a Gandia per demanar les ajudes”, va assegurar Peiró.

ES’estrenà fa un mes per tramitar 200 ajudes europees al conreu dels cítrics

Ja es pot consultar a l’Ajuntament i en breu es celebrarà una xerrada informartiva. 

l servei de‘Finestreta Única’ ja funciona a La Font



L’Ajuntament va sometre a informació pública la Modificació
Puntual de les Normes Subsidiaries per tal de canviar l’ús dotacio-
nal de dos parcel.les de Sol Urbà. L’objectiu era habilitar zona verda
i dotacional al Parc ‘Tirant i Carmesina’ i al Parc de Beniarjó.

El Govern ha resolt ubicar en aquest últim espai la nova Escoleta
municipal i llevar-la del parc del Tirant, com preveia el Pla General
d’Ordenació Urbana. Amb aquesta modificació, s’evita desfer les
actuals instalacions del parc del Tirant i s’aconsegueix edificar
l’Escoleta més prop de la nova Escola.

Amb el nou projecte, el Parc de Beniarjó passarà a tindre
una part destinada a Dotació Múltiple on ubicar la nova
guarderia. L’Escoleta ocuparà només uns 500 dels 2.520 m2
del parc. Es té previst compensar la pèrdua de zona ajardi-
nada amb dos nous espais verds de gran amplària que
envoltaran Beniarjó (vore el plànol). 

Un d’ells s’ubicarà junt a l’Escola tot just es desenvolupe
aquest PAI (Pla d’Actuació Integral) i l’altre estarà situat a la
zona industrial de l’altre costat de la carretera. Amb el nou
projecte, la zona de Beniarjó tindrà més espai verd que tot
el cas antic de La Font i al temps dona cabuda a les neces-
sitats socioeducatives del poble. “És un desgavell gastar
diners destruint obra”, va assenyalar la primera tinent d’al-
calde Mª Consuelo Peiró referint-se al project d’Escoleta dins
del parc del Tirant.
Segons Peiró, la Modificació Puntual del PGOU respon per

sobre de tot a una “messura d’urgència” ja que el nou pro-
jecte proposa una solució “ràpida i coherent a la necessitat
de tindre una nova guarderia sense perdre més temps”. De
fet, la actual guarderia no acompleix les mínimes messures
de seguretat exigides per la Generalitat Valenciana i “les
solucions alternatives al Parc de Beniarjó dilatarien en molt

l’edificació d’un nou centre”, va assegurar Peiró.
D’altra banda, la Corporació Municipal va desestimar la pro-

posta de erigir la nova Escoleta a la zona del Patronat, que
a més és de propietat privada.

a nova ubicació de l’Escoleta al Parc de Beniarjó estarà envoltada de zones verdesL
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-Parc Tirant i Carmesina:
5.066 m2 de terres d’equipa-
ment comunitari (tot zona
verde)

-Parc Accés Beniarjo:
2.500 m2  de zona verde

Planejament vigent Planejament modificat
-Parc Tirant i Carmesina:
3816 m2  zona d’equipament
i       1.784 m2  de zona verde

-Parc Accés Beniarjo:
2.520 m2   zona d’equipament
(només s’ocuparan uns 500m
per a l’escoleta) i      1.250
m2   zona verde.

El Projecte de Modificació Puntual elimina la guarderia del Parc del Tirant i l’apropa a la zona del futur
col.legi.

El Plenari Municipal va aprovar el
15 d’abril sotmetre a informació
pública el PGOU de La Font per un
període de dos mesos. La docu-
mentació que se sotmet a exposi-
ció podrà consultar-se en depen-
dències consistorials de 08:00 a
14h de dilluns a divendres.

De vesprada a la Casa de la
Cultura es podrà veure una expo-
sició dels plànols que més poden
interessar. Per informació més téc-
nica, caldrà visitar als técnics els
dimarts per la vesprada a
l’Ajuntament.

Pla General d’Ordenació
Urbana (PGOU)



l Servei d’Orientació Psicològica Municipal s’amplia a la població en general

El programa d’assesorament que
fins ara s’aplicava només a l’escola
s’obri per atendre les necessitats
col.lectives i individuals.

El Servei d’Orientació Psicològica
de La Font ha ampliat els seus
recursos amb un ventall de projec-
tes adreçats a tota la població i
amb un ample horari d’atenció al
públic. Aquest recurs d’informació
municipal té el suport de la
Mancomunitat de Municipis de La
Safor i desenvolupa importants tas-
ques d’ajuda psicològica. Fins ara,
el programa psicopedagògic s’apli-
cava només a l’escola però ja està
disponible a tots els veïns a través
de l’Ajuntament.

Es tracta d’un servei que dinamit-
za projectes per millorar la qualitat
de vida dels veïns. Per aconseguir-
ho, fa ús d’un programa d’assesso-

rament bàsic. La psicopedagoga
encarregada de dur-lo a terme, Mª
José Izquierdo, atén a la població
per orientar escolar, vocacional i
professionalment als particulars així
com per assessorar a les famílies
sobre resolució de conflictes, rela-
cions de parella, problemes juvenils
i infantils o pautes de criança.

A més a més, aquest ventall de
recolzament psicològic potencia
programes de joventut i assessora
als joves en temes d’estudi i treball.
El servei també organitza xerrades,
cursos i tallers, i coordina altres
serveis d’àmbit local o comarcal
com ara centres de salut. 

La psicòloga de la Mancomunitat
Mª José Izquierdo està a disposició
dels veïns dimarts de 9 a 14’30 h. a
l’Ajuntament i desenvoluparà el seu
programa quatre dies per setmana.  

E
El programa d’assesorament que fins ara s’aplicava només a l’escola s’obri per atendre totes les necessitat
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La Font d’En Carròs ha estat
autoritzat a obrir un Punt
d’Informació Cadastral (PIC) des
de l’ú de febrer. Aquesta oficina
d’atenció al públic facilita als ciuta-
dans l’accés a la informació admi-
nistrativa relativa als bens inmo-
bles. La Direcció General del
Cadastre ha otorgat a
l’Ajuntament la possibilitat d’acce-
dir a dades protegides a través
d’una Oficina Virtual del Cadastre.
S’obri així la via per a què el con-

sistori realitze consultes, obtinga
certificats i faça gestions cadas-
trals a distància que impliquen fer
ús del nom, raó social, codi d’iden-
tificació i domicili de qui figure ins-
crit al cadastre immobiliari com a
‘titular’ (o bñé del valor cadastral
dels immobles). Tot seguit,
l’Ajuntament posa aquesta infor-
mació a disposició del veí deguda-

ment identificat o de la persona en
qui delegue. 

La informació que el consistori
ofereix a partir d’ara és la següent:
consulta electrònica de dades
cadastrals no protegides i carto-
grafia digital; consulta i certificació
electrònica per a titulars cadastrals
de dades protegides, relatives a
immobles de la seva titularitay, i
certificació negativa de béns
immobles o de la circumstància de
no figurar com a titular cadastral,
relativa al propi sol·licitant.

D’altra banda, el ciutadà pot tin-
dre accés a les ‘dades no protegi-
des’ accedint a la Base de Dades
Nacional del Cadastre mitjançant
Internet. La seua consulta és lliu-
re, per a la qual cosa no cal que el
veí es desplace fins al PIC situat a
l’Ajuntament. 

El veïns ja poden consultar la seua informació cadastral
a l’Ajuntament

La Setmana de la Dona va assolir gran participació
La Setmana de la Dona movilitzá al
poble sencer al voltant de tot un
seguit d’activitats destinades a les
fèmines. La dona fou la protagonista
en activitats molt diverses com ara
jocs de cartes, un taller de cuina
sobre receptes d’arreu el món (tito-
lada Cómete el mundo) i xerrades,

com ara la conferència Dones i
Ilustració i el café tertúlia celebrats a
la Casa de la Cultura.  

La setmana lúdico-solidària fou pos-
sible gràcies a la colaboració entre la
Regidoria de la Dona i l’Associació de
Dones de La Font.



a Font recicla l’oli domèstic usat 
Des de l’abril, els veïns de La
Font poden gaudir del nou
sistema de reciclatge de l’oli
domèstic usat. Aquesta cam-
panya mediambiental posa a
l’abast de la població tres
grans contenidors de magat-
zematge, ubicats a diferents
parts del poble, i reparteix
entre els veïns envasos de
plàstic per recollir i transpor-
tar l’oli domèstic produït a les
llars. La messura pretén evi-
tar que la població vesse l’oli
sobrant a les clavegueres així
com aprofitar el producte per
a fabricar conbustible ‘bio-
diesel’.

Els contenidors de recollida
d’oli són de color groc i estan
ubicats junt amb els de paper
i vidre en tres emplaçaments:
les Escoles del poble, el parc
‘Tirant i Carmesina’ i entre els
carrers Serra de Mariola i
Serra d’Aitana. D’altra banda,
els veïns poden passar a reco-
llir els envasos per al trans-
port domèstic per la Casa de
la Cultura i per l’Ajuntament. 

L’oli cuinat (i el de llaunes)

és la substància doméstica
més difícil de depurar de l’ai-
gua. Desafortunadament,
encara no ha arrelat entre la
ciutadania una conciència
social per prendre’n cura.
Amb aquesta campanya, la
Font d’En Carròs s’avança a
altres localitats valencianes
quant a compromís mediam-
biental. De fet, la presentació
de la campanya tingué lloc el
18 d’abril, dies després de la
Setmana Mediambiental cele-
brada al poble. 

Un any més, els xiquets de
La Font aprengueren a cuidar
del mediambient gràcies a la
Setmana Mediambiental. La
tercera edició d’aquesta fita
tingué lloc el 26, 27, 28 i 29
de març i desplegà tot un
seguit d’activitats i tallers:
Ginkames, tallers de reciclat-
ge (com ara de fabricació de
ciris a partit de substàncies
doméstiques), fabricació de
plantes aromàtiques...  A més
a més, enguany l’escola de

Pascua va ser temàtica i va
estar dedicada íntegrament al
mediambient.
“Cal continuar aquesta tasca

perquè els xiquets i els joves
són el grup de població més
sensibilitzat amb la cura del
mediambient”, va assegurar
la regidora de Cultura, Mª
Consuelo Peiró.

L’Ajuntament ha aprofitat la
campanya de reciclatge de
l’oli per agrupar la resta de
contenidors de vidre, cartró,
plàstic i orgànics. La messura
facilita la tasca de reciclatge
donat que fa més accesibles a
la població els llocs de reci-
clatge i concentra tots els
femers a punts estratègics del
poble.

“La nova ubicació dels con-
tenidors afavoreix la proximi-
tat dels contenidors a un
major nombre de gent, per
tant es fa pel bé colectiu” va
explicar el regidor d’Obres i
Trànsit, Salvador Àngel. El
regidor va assenyalar que la
concentració dels contenidors
permetrà reciclar una major
quantitat de fem i per tant
“estalviar diners a la ciutada-
nia”, donat que el fem es reci-
cla al pes.  D’altra banda,
es vol recordar als veïns
els horaris establerts per
dipositar els residus.
L’Ajuntament prega que
ho facen a partir de les
21.00h fins les 0.00h per
tal d’evitar pudor als
carrers, sobre tot de cara
a l’estiu.

Setmana mediambiental

L
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Contenidors agrupats
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N PORRAT D’EXPOSICIONS, MÚSICA, TRADICIÓ I FESTA... ALGÚ DONA MÉS?U

BENEDICCIÓ D’ANIMALS FOC AL CARRER

CONCENTRACIÓ DE BOLILLERES

MOSTRA DE BOLILLOS

EXPO DE TAULELLS

SOPAR DE SANT ANTONI

ÀLBUM FOTOGRÀFIC
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FESTA DE ‘LA BADÀ’

11

ÀLBUM FOTOGRÀFIC
VOLTA A PEU

CONCURS CARTES D’AMOR 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

SOBRE ELS TAULELLS

SETMANA MEDIAMBIENTAL

CERTAMEN DE BANDAS DE MOROS
I CRISTIANS 
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l Club de Lectura convida a tothom a llegir i gaudir
d’una bona conversa 

Els veïns de La Font tenen al seu abast una nova iniciativa cultural: el
Club de Lectura. Cada dos messos, els participants reunits a la Casa de
la Cultura conversen al voltant d’una obra literària. L’última trobada es
va celebrar el 17 d’abril i el llibre proposat aleshores fou Mujeres de
ojos grandes d’Àngels Mastretta.

La Regidoria de Cultura convida a tots els veïns del poble a afegir-s’hi.
La propera reunió literària serà el dissabte 21 de juny i el llibre que cen-
trarà el nou debat serà Cuentos para pensar, de l’escriptor cubà Jorge
Bucay.
Una de les màximes del Club de Lectura consisteix a recomanar llibres
de fàcil adquisició. De fet, la majoria d’ells poden aconseguir-se a la
Biblioteca de La Font. A més, el Club de Lectura ha habilitat una ‘cade-
na de prèstec’ per tal de què un participant cedixca el llibre a un altre
tot just se l’haja acavat de llegir.

E

La iniciativa va reprendre la idea de les ‘escoles guarderies’ ober-
tes durant els periodes de festa escola.

En Pàscua, el col.legi del poble tornà a obrir un altre taller d’acti-
vitats i jocs adreçat als xiquets que gaudien de vacances.
L’anomenat ‘Escola de Pàscua’ va reprendre la idea de l’Escola de
Nadal o de l’Escola d’Estiu per tal d’alliberar als pares de la vigilàn-
cia dels seus fills durant el periode escolar no lectiu d’abril. En total
varen participar 73 xiquets.

Es tracta d’una messura de conciliació de la vida laboral i familar.
Enguany, l’Escola de Pàscua ha estat enmarcada dins de la
Setmana Mediambiental i va estar dedicada íntegrament al tema de
l’ecologia. La iniciativa va oferir contes, jocs, manualitats i va servir
a l’hora per educar als menors en el respecte a la natura.

La iniciativa és fruit dels esforços de dues regidories, la d’Educació
i la de la Dona. Per un preu simbòlic, les mares pogueren deixar
atesos als seus fills durant cinc dies sense haver d’interrompir les
seues tasques laborals i professionals.

Uns 73 xiquets participaren a l’Escola de Pàscua mentres els seus pares treballaven

La iniciativa va reprendre la idea de les ‘escoles guarderies’ obertes durant els periodes de festa escolar

La recollida es fa a l’Ajuntament i a la Casa de la Cultura. Les ins-
tantànies seran tornades als seus propietaris tot just hagen sigut
digitalitzades.

L’objectiu és elaborar un recorregut històric pel passat de La Font
d’En Carròs i l’eina triada són les fotografies fetes pels veins abans
de l’any 1985. El departament de Cultura ha posat en marxa la fase
de documentació del que serà l’Arxiu Històric del poble, per a la qual
cosa necesita l’ajuda dels veïns.

Els veins ja poden passar per la Casa de la Cultura o per
l’Ajuntament per tal de deixar en prèstec aquelles fotografies que
mostren la vida quotidiana del poble. En quant sigan digitalitzades
les fotos mitjançant un sistema d’escàner, les imatges seran torna-
des als seus propietaris i el poble haurà guanyat un poquet de
memòria colectiva.

Tot i això, no totes les fotografies serveixen. El band de
l’Ajuntament especifica que les fotos han de mostrar a “persones
fent feina, a gent per la serra i el terme municipal, els carrers d’a-
bans, les cases i els edificis desapareguts, les festes i tradicions” i
altres escenes com ara “ les activitats esportives i jocs.”. Les imat-
ges han de ser anteriors al 1985 i també són útils els prospectes,
les propagandes i tot allò que reflectixca com es vivia a la Font.

Les fotografies hauran de ser entregades en sobres separats o
constarà el nom i el telèfon de qui les deixa i seran tornades en una
setmana. En quant estiga enllestit, l’Arxiu Històric del poble té pre-
vist fer una exposició amb les imatges.

’Ajuntament demana als veïns fotos antigues per tal d’elaborar l’Arxiu Històric del pobleL

Jorge Bucay és l’autor del pròxima obra a llegir
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