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Casa de la Cultura
Guàrdia Civil (Oliva)
Creu Roja (Oliva)
RENFE (Gandia)
Consultori mèdic
Urgències Hospital
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Mancomunitat de la Safor(Gandia)
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TELÈFONS D´INTERÉS

EIXIDA  La Font d'en Carròs

7.35  - 09.35 (*) - 11.35 - 14.00 - 16.35 - 17.35 - 18.25 
Dissabtes: 9.05 - 10.05 - 12.05 - 16.35  17.35 - 19.05

(*) Realitza diverses parades dins el casc urbà de Gandia. HORARIS D’ESTIU

HORARIS D’AUTOBUSOS  GANDIA-LA FONT

09.10 - 11.10 - 13.30 - 16.10 - 17.10 - 18:00 - 20.05 
Dissabtes: 09.40 -11.40 - 13.40 - 17.10 -18.40 - 20.10

EIXIDA  Gandia
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ÒRGANS COL.LEGIATS

PLENARI (reunit en sessió ordinària l'últim dijous de mes, cada tres mesos): Gaspar Pérez (Alcalde, PP), Mª Consuelo Peiró (1ª
Tinent d’alcalde i Regidora de Cultura, Dona i Tercera Edat - PP), José Escrivá (Regidor de Joventut i Participació Ciutadana - PP),
Salvador San Onofre (Regidor de Festes, Patrimoni i Turisme - PP), Salvador Àngel (Regidor d’Obres i Trànsit - PSD), Gema Escrivà
(Regidora d’Educació i Esports - PSD), Pepa 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). 

Entrevista06/07

Ajuntament La Font
www.lafontdencarros.es
Òscar Clar.
Pilar Monzó i Publisafor
Publisafor i Pilar Monzó
Miquel Camarena, Rosana Català i Pilar Monzó
2.000 exemplars.
V-538 - 2001
Gràfiques La Murtera.

Projectes  Pla Camps05
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficines: Dilluns a Divendres de 8h a 14h Dimarts a la vespra-
da, de 17h a 19h 
Sr. alcalde Gaspar Pérez Fuster: Dilluns i dimecres de 13:00 a
14:30 h 
Sra. Regidora MªConsuelo Peiró Doménech Dilluns a diven-
dres de 9:00 a 14:00 h 

Arquitecte tècnic: Dijous de 10:00 a 13:00 h Dimarts de
16:30 a 19:30 h 
Arquitecte i Enginyer T. Industrial: Dimarts a les vesprades 
Sr. jutge de Pau, Salvador Pérez Gregori: Dijous a la vesprada
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Durant 12 anys la planificació
per a fer una escoleta ha estat
nul•la. No hi havia planificació
de fer aquest projecte, ni lloc,
ni solar, res de res. Ens assa-
bentarem que un alt càrrec de
la Conselleria va comunicar al
govern passat construir una
escoleta, si els concedien un
terreny per a construir-la, per
les necessitats que hi havia,
però els governants van rebut-
jar aquesta oferta i preferiren
fer un gimnàs. 

Amb l’arribada de l’actual
govern es veié la necessitat de
construir una escoleta, ja que
l’actual és tercermundista i no
compleix els requisits mínims
establerts pel Reial Decret

2/2009 per a les escoletes
infantils.

Després de reunions i vore
diferents alternatives, es deci-
dí ubicar la nova escoleta al
parc Jaume I, ja que aquest
encara no està construït i es
pot utilitzar una part d’aquest
per a l’escoleta i l’altra per a
zona verda.

Com és costum l’oposició no
estava d’acord amb aquest
projecte i la seva proposta era:
Ubicar l’escoleta al Parc Tirant
i Carmesina, un parc ja cons-
truït. La seva idea era trencar
aquest parc per a tornar a
construir en aquest.Aquesta
proposta no es va aprovar.

Ara faltava vore les possibili-
tats de fer l’escoleta que la
gestionaria l’Ajuntament o
buscar una empresa que la
gestionara. Es va mirar les
diferents opcions, i es va vore
que l’Ajuntament no podia fer
front a aquesta obra, ja que el
deute de l’anterior legislatura
ascendeix a 664238,70€ i
l’Ajuntament no vol ni deu
agafar diners del poble per a
construir l’escoleta. Així que la
millor opció era que una
empresa especialitzada en
educació i gestió s’encarrega-
ren d’aquest projecte, per a
que en un futur l’escoleta siga
de l’Ajuntament.

S’obrí un termini per a que les
empreses interessades en
aquest projecte presentaren la
documentació. Acabat el ter-
mini es feu un concurs per
vore a quina empresa se li
adjudicava l’obra i la gestió, a
través d’una sèrie de bases i
punts.

Per fi l’escoleta s’adjudicà a
l’empresa Concesiones
Educativas S.A. Aquesta
empresa té una trajectòria de

30 anys en el món de l’educa-
ció i ha construït Universitats,
Escoles, Escoletes i Instituts.

Pel que fa als preus,portar un
xiquet/a a l’escoleta costa
420€.La Conselleria subven-
cionarà 295€. Resumint un
xiquet/a pagarà al mes 125€
més el servei de menjador.

Els nostres xiquets/es disfruta-
ran d’un ambient agradable,
espaiós, acollidor i construït
especialment per a ells/es.

Pel que fa a l’educació podran
rebre anglès des del primer
moment, rebran una educació
de qualitat i es treballaran tots
els aspectes de la seva perso-
na tant físics, socials, intel•lec-
tuals i afectius, tal i com s’es-
pecifica a l’actual Llei Orgànica
d’Educació.

Per acabar dir que
aquesta escoleta no és priva-
da, és una concessió d’una
escoleta pública, on
l’Ajuntament serà qui fixarà els
preus i les distintes subven-
cions que es demanaran i la
dirigirà.

n nou centre escolar 12 anys després
La legislatura passada i el seu

equip de govern abans de les
eleccions posaren un cartell
anunciant que l’Ajuntament ja
tenia els terrenys per a fer la
futura escola, però en realitat
sols hi havia un compromís
amb els propietaris dels
terrenys per a cedir aquestos
terrenys.

Al 2007 i amb el canvi de
govern, els actuals polítics se
n’adonaren que la Conselleria
no havia aprovat aquestos
terrenys i per a fer l’escola es
necessitava aprovar el PAI d’a-
questa zona, diligències que el
passat govern no havia fet.

En aquest any i vist el que
s’havia de fer el govern es
posà en marxa a treballar. Hi
hagueren converses amb con-
selleria i s’intentà que tot

anara més fluid i més ràpid,
però un altre incident parà
aquest projecte. El poble no
tenia l’aprovació de la conces-
sió de l’aigua potable per a
abastir a tota la població i
veient açò, el govern ho va
aprovar.

El segon pas que es va fer va
ser que la Comissió Territorial
d’Urbanisme va aprovar el PAI
on es faria l’escola, prèviament
presentat per l’equip de
govern. Però el va aprovar amb
la condició que en aquesta
zona hi ha un barranc i s’havia
de fer un estudi per a traslla-
dar-lo o modificar l’actual pla.

Es fa un estudi i es veu que la
millor opció es traslladar l’ac-
tual barranc i amb aquesta
proposta es presenta altra
vegada a la Comissió Territorial

d’urbanisme. Per fi s’aprova tot
el PAI i actualment estem a la
espera de la firma del Director
General i la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la
Província. Quan estiga publicat
s’iniciaran les obres del solar,
gràcies a l’actual Pla Camps on
s’urbanitzarà tota aquesta àrea
per a dotar-la de llum, aigua,
clavegueres. Es destinaran

592.036,69€ on van ubicades
les escoles i a continuació s’ad-
judicarà l’obra i es podrà
comunicar a Conselleria que ja
pot començar la construcció de
l’escola.

Es preveu que al curs 2010-
2011 els xiquets i xiquetes de
la Font ja tinguen una nova
escola.

U
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Escoleta obrirà les portes al curs 2010-2011L’
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El Reial Decret-Llei
9/2008, de 28 de Novembre,
va crear un Fons Estatal
d’Inversió Local i un Fons
Especial de l’Estat per a la
dinamització de l’economia i
l’ocupació i s’aproven crèdits
extraordinaris per atendre el
seu finançament.

Vist açò, el 18 de Desembre
es va celebrar un ple per apro-
var aquest projecte i vore els
diners que li corresponen al
nostre poble, que són els
següents: 594.893,96€

Aquestos diners van a ser des-
tinats a la realització de les
distintes obres, que ara deta-
llarem:

•“Remodelació i adequació de
les vies per a vianants de nucli
antic”-192.779,76€

•“Adequació de voreres,
infrastructures i zones verdes
Tossal Gros”-173.184,98€.

•“Remodelació de voreres i
soterrament de contenidors
de recollida de sòlids urbans”.-
140.944,64€

•“Reparació de voreres en
casc urbà”- 131.703,96€.

•“Adequació per a vianants
del carrer Sant Jaume”-
51.212,22€.

Aquestos pressupostos ja
inclouen l’IVA corresponent.

Plan Zapatero a La Font

L’Ajuntament de La
Font d’en Carròs s’ha adherit al
servei d’arxius de la
Mancomunitat de Municipis de la
Safor. 

Aquesta adhesió com-
porta per una banda l’adquisició
d’un programa informàtic de
gestió d’arxius anomenat ARCA, i
d’una altra banda el suport d’un
arxiver de la mancomunitat el
qual realitza una visita mensual a
l’arxiu municipal de la Font d’en
Carròs. Actualment s’està treba-

llant amb més profunditat en la
catalogació de documents histò-
rics.

El programa informàtic
ARCA per a la gestió de la docu-
mentació de l’arxiu municipal,
tan administrativa com històrica,
aporta rapidesa en la gestió dels
documents a l’hora que unifica
tots els sistemes de gestió dels
diferents arxius municipals adhe-
rits al servei de la Mancomunitat
per a posteriorment poder posar
en xarxa els catàlegs.

dhesió al servei d’arxius de la Mancomunitat A



rojectes del Pla Camps a La FontP
aquestos projectes van passar pel plenari el mes de març
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oves instal·lacions de la Biblioteca municipal
Per tal de millorar les

instal•lacions de l’antiga
biblioteca municipal, i complir
amb la nova normativa de
Conselleria de Cultura referent
a Biblioteques i Agències de
Lectures de la C.V., el passat 7
de Juliol del 2008 la Junta de
Govern Local va acordar la
contractació de l’arrendament
per a la ubicació provisional de
la biblioteca municipal al
carrer Francesc Ferrer Pastor
nº22.

L’oferta per a la realització del
projecte es va adjudicar a
l’empresa Xixau i Moixú SL, la
qual complia tots els requisits

exigits pel plec de condicions
econòmic administratives i pel
plec de prescripcions tècni-
ques.

Aquest projecte permet a tots
els veïns continuar gaudint del
servei de biblioteca fins a la
total reforma de la mateixa (al
futur edifici polivalent del
carrer sant Isidre) i comple-
mentar l’oferta existent ante-
riorment, millorant, tant les
instal•lacions, com els serveis
disponibles.

Actualment, també s’usa el
local per a exposicions tempo-
rals de pintura i fotografia.

N

1.- Execució separata par-
cel.la escolar del projecte
d’urbanització de l’àrea de
repartiment núm.1 de la
Font d’en Carròs.

En aquesta primera execució
del pla Camps, es pretén
envoltar la futura illa de l’edifi-
ci escolar amb els vials i servi-
cis necessaris per al seu
correcte funcionament. Al
mateix temps es connectaran
els nous vials als existents i es
reconduirà les sèquies per a
no produir conflictes de dota-
ció d’aigua. Un projecte que
comptarà amb un pressupost
de 592.036,69 € i que tindrà
un període d’execució de 5
mesos.

El principal projecte és la urba-
nització del solar de l’escola,
que farà possible que la
Conselleria puga construir la
nova escola de la Font d’en
Carròs, realitzant la separació
de la parcel•la escolar de la
resta de l’àrea de repartiment
núm. 1, d’una forma ràpida.

2.- Fase execució edifici
polivalent

En aquest segon projecte
l’Ajuntament està portant a
terme un pla d’atenció a les
necessitats plantejades per les
associacions locals, per la
necessitat de tindre un edifici

on poder reunir-se, així com
per establir unes oficines per a
cadascuna de les associacions.
Per això el futur edifici estarà
composat de tres altures.

Pel que fa a distribució: La
planta baixa estarà destinada
als possibles esdeveniments
que hi haurà en el futur, com
per exemple; festes, celebra-
cions de les diferents iniciati-
ves o propostes que tinguen
les persones del poble. A la
primera planta estarà la
Biblioteca, i a la segona hi
haurà despatxos per a les dife-
rents associacions.

Les obres comptaran amb un
pressupost de 192.240,54 €, i
amb un términi d’execució pre-
vist de 8 mesos.

3.- Condicionament i sen-
yalització de zona consoli-
dada de la urbanització
Tossal Gros (una vella rei-
vindicació dels habitants
del Tossal des de fa ja molt
de temps).

Aquesta última fase consisteix
en l’adequació de l’asfalt de la
part més alta de la zona con-
solidada, la senyalització de
tota aquesta per a la seua per-
fecta localització en cas de
necessitat per als residents i
els diferents serveis d’urgència
que poden sorgir, com per

exemple la situació d’una casa
o xalet quan una ambulància
necessita atendre algun
malalt. 

Un projecte que compta amb
un pressupost de 52.675,77 € i
un términi d’execució de 3
mesos.
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Han passat dos anys
de govern per
mitjà d'un pacte
entre PP i PSD.

Com han funcionat?
Perquè són vostés cons-
cients que moltes veus
parlaven d'una impossibili-
tat de treballar i funcionar
conjuntament. Deien que
naixia el pacte amb data
caducitat.

Gaspar Pérez: qui
va parlar en el seu moment de
data de caducitat es va equi-
vocar, sobretot perquè nosal-
tres no podem parlar de pacte
entre dos partits, sinó de la
voluntat de treballar conjunta-
ment les sis persones que
estem en l'equip de govern.

Salvador Angel: jo
no sóc home de pactes, sinó
de realitats, perquè els pactes
es poden trencar, però les rea-
litats no. Per a mi la meua la
paraula és molt important i a
més sóc un home de poble i de
carrer. Recorde que a principis
de legislatura es deia en algun
periòdic que esta legislatura
seria molt complicada, i és cert
que ho podria haver sigut si
tot l'equip de govern no ens
haguérem entés, però com
tots teníem el mateix objectiu
comú que era treballar per
millorar el poble, el pacte fun-
ciona molt bé i el govern
també.

Pel que fa al poble, què ha
passat al llarg d'estos dos
anys?

G.P.: Han sigut dos
anys molt intensos de treballs,
de tramitacions, d'administra-
ció. Coses que encara que no
s'han vist, ara comencen a
donar fruit. Teníem els nostres
compromisos de govern i vam
començar amb un tema fona-
mental: les escoles. Era un
conte que ens havien contat i

del que l'única cosa que havia
de realitat era el cartell posat
en el solar. Ara no hi ha cartell
però les obres són ja una rea-
litat. Ja hi ha llicència d'obra i
s'espera licitar l'escola en el
mes d'agost, per la qual cosa
tant les escoles com la guarde-
ria estaran ja en marxa a finals
d'any. Nosaltres sabem el que
volem, que no és una altra
cosa que fer evolucionar al
poble amb una qualitat de vida
diferent per mitjà de la millora
de tota la infraestructura urba-
na i al mateix temps millorar la
quantitat per mitjà d'ingressos
externs que no siguen exclusi-
vament de les contribucions
urbanes. Dos punts fonamen-
tals en què també estem tre-
ballant per a aconseguir eixos
ingressos extraordinaris són el
pla turístic i el polígon indus-
trial. Dos projectes per a crear
riquesa i mà d'obra al poble.

S. A.: A mi sempre
m'ha preocupat molt que el

poble estiguera net, per això
una de les primeres accions
que he dut a terme ha sigut la
instal•lació de contenidors per
al reciclatge. Hem sigut dels
primers pobles a tindre este
tipus de recollida selectiva i la
prova que funciona és que hem
arribat a recollir més de 4.000
quilos més de recollida. A més
plantege la possibilitat de sote-
rrar els contenidors i per mitjà
de les subvencions que hem
aconseguit, s'han soterrat ja
dos zones, ara amb el pla
Zapatero hem soterrat quatre
més i esperem poder soterrar
tots els del poble abans de fina-
litzar la legislatura.

Altra de les preocupacions per
la meua part ha sigut la segu-
retat, per això ja hem estrenat
en el Camí Vell del Cementeri
l'eixida per al carrer que no la
tenia, o l'ampliació del cantó
del Tenis de la Plana. Hem
millorat la seguretat del poble
amb xicotetes accions com les

barreres del parc Tirant i
Carmesina.
Es tracta de xicotets detalls
que donen qualitat de vida als
ciutadans i sobretot seguretat.

Quant a la seguretat
també hi ha hagut un
important augment de
plantilla.

S.A.: Sí, el poble ha incremen-
tat en pocs anys de forma
important la seua població. Ja
en la passada legislatura em
vaig trobar que només teníem
cinc policies, cosa que per al
nivell de ciutadans em pareixia
insuficient. Per això hem acon-
seguit duplicar el nombre de
policies fins a arribar a 10. Ara
nomenarem un cap de policia
per a millorar i agilitzar el ser-
vici i sobretot hem aconseguit
una cosa molt important, que
no patrulle un únic policia a les
nits, sinó que hi haja més poli-
cies i així dotar els ciutadans
de més seguretat.

a arribat el moment d’executar les obres planejades aquestos dos anys

Hem aplegat a la meitat de la legislatura i per tant és
el moment de fer balanç al voltant d’allò que ha
donat de si aquest govern municipal. Per això l’alcal-
de Gaspar Pérez, del Partit Popular i el regidor
Salvador Angel, del Partit Social Demòcrata, realitzen

un balanç dels dos anys transcorreguts i també una
sèrie de propostes per als pròxims dos anys. Una
revisió de la legislatura, tant en projectes complerts
com en qüestions pendents que pretenen executat
en aquestos dos anys.



Sr. alcalde serà esta una
legislatura d'obres?

Gáspar Pérez.: Sí, d'obres i
de grans projectes. Com es
pot veure el pacte no és de
treballar només des de
l'Ajuntament, sinó treballar
també des de fora i sobretot
amb les conselleries. Hem tre-
ballat pel carrer en xicotets
detalls, però ens preocupem
també de grans projectes com
les escoles, que era el nostre
vaixell almirall i que ja està
pròxim a una realitat. També
l'escoleta, que hem avançat
molt i també està a punt d'ini-
ciar les obres. Però també ens
hem preocupat d'altres aspec-
tes com millorar i embellir el
poble a través del patrimoni i
el nucli antic, que se li està
donant un tractament de
Centre Històric en superfície
però millorant també totes les
conduccions subterrànies. I no
ens quedem ací, també estem
donant eixe mateix tractament
als carrers de l'antiga moreria.
Adequant els carrers per a via-
nants i donant-los una dignitat
que es mereixen. A més estem
en la recuperació de patrimo-
ni. Tenim 200 metres de llenç
de muralla que hem recuperat,
declarat BIC i ara hem de pro-

mocionar este aspecte històric
de la muralla i el nucli antic.

¿Tenen vostés més dels
denominats “grans projec-
tes” previstos per a esta
legislatura?

Gáspar Pérez.: Sí, dels deno-
minats grans i necessaris, per-
què ens va a dotar de la possi-
bilitat de generar riquesa, tant
per a les arques municipals
com a fonts d'ingressos extra,
però sobretot per als ciutadans
ja que es busca la creació de
nous jaciments d'ocupació. Per
això un dels nostres objectius
és el polígon industrial. Encara
que també estem abordant
projectes que poden paréixer
menors però que són fona-
mentals, com la millora inte-
gral de la urbanització del
Tossal. Fa 30 anys que està
feta esta urbanització, i la de
la Plana, però ningú no hi
havia invertit en elles en tots
estos anys. Ara hem invertit en
estes zones més de 300.000€
en coses tan senzilles com
posar bústies o actualitzar les
senyalitzacions i cartells. Hem
col•locat senyalitzacions per a
facilitar l'accés als ciutadans i
també als servicis com la Creu
Roja o la policia. També hem

adequat dos zones verdes per
a dotar de més servicis als
veïns.

Què els queda pendent
per a estos pròxims dos
anys?

Gáspar Pérez.: Crec que
queden dos anys molt intensos
plens d'obres. Anys en què es
va a convertir en realitat el que
s'ha planificat. Les infraestruc-
tures no sols és fer-les, també
cal conservar-les. Per això
construirem les escoles i l'es-
coleta, millorarem els parcs
adequant-los. Hem estat par-
lant d'un carrer, Enric Valor, en
el que ja hem fet una sèrie
d'intervencions, ara queda
embellir-lo.

Pensem que la qualitat de vida
és fonamental, per això volem
embellir-lo de forma generalit-
zada. Estem en un municipi
que té moltes possibilitats,
estem a 10 minuts de qualse-
vol platja, a menys d'una hora
de València i Alacant, a 3
hores de Madrid i per això
estem treballant molt perquè
la circumval•lació de la Safor
passe pel nostre poble, cosa
que milloraria les nostres
comunicacions. Creiem que
s'aprovarà en esta legislatura

el Pla General d'Ordenació
Urbana, per tant esperem
poder deixar ja fet el polígon
industrial.

Salvador Ángel.: També
tenim previstes més actua-
cions semblants a la del carrer
Enric Valor. Obres en carrers
per a donar-los un tractament
de vianants i millorar el seu
trànsit. Una planificació neces-
sària per a millorar les condi-
cions dels ciutadans i els tran-
seünts. Un altre dels projectes
que està pendent i que segu-
rament no ens donarà temps
d'executar al  100 per 100
però que volem deixar ja enca-
minat, és la plaça dels Xorros.
És la plaça més emblemàtica
del municipi, però no té el
tractament que deuria.
Pensem que hauria de ser una
plaça per a vianants, que
donara importància als via-
nants, que puga ser xafada
amb seguretat pels ciutadans i
ser centre de les reunions dels
veïns del poble. Però per a
poder escometre les obres de
remodelació i adequació per a
vianants, és necessari trobar
una solució al trànsit i sobretot
a l'aparcament dels vehicles.
Ja estem treballant en això, i
serà un dels projectes futurs
en què posarem interés.

La Font d’en Carròs | el cabut ENTREVISTA
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Gaspar Pérez
Alcalde de la
Font d’en Carròs

Salvador Ángel:  Regidor
Partido Social Demócrata
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enovació d’enllumenat públic

Degut a l’antiguitat de les
instal·lacions de llum en
aquestos carrers del nostre
poble, s’ha manifestat la
necessitat de realitzar un pla
de renovació de les matei-
xes. Per la qual cosa, la Junta
de Govern Local va aprovar
l’acord de renovació de les
lluminàries existents en els
carrers Beniflà, Av.  Diputació
i Plaça Francesc Carròs.

Aquest projecte, junt amb
altres més que s’estan por-
tant a terme en el nostre
poble tenen com a finalitat
modernitzar les instal·lacions
facilitant la comoditat i l’ac-
cessibilitat per a tots els
veïns.

R

L’Alcalde la Font,
D. Gaspar Pérez,
el passat mes d’a-
bril, va rebre de
mans del presi-
dent de la
Diputació de
València, Alfonso
Rus, a Beniarjó,
les claus del nou
vehicle Fiat
Combi del progra-
ma “Sona la
Mobilitat als ajun-
taments”; una ini-
ciativa que s'em-
marca dins dels
12 plans provincials Sona la
Dipu. L'objectiu d'esta iniciati-
va és el d'optimitzar el treball
de la Policia Local i dels servi-
cis municipals.

El vehicle ha estat abonat per
la Diputació d’una forma gra-
tuïta (excepte manteniment,
carburant, assegurança i
impost de matriculació).

Actuacions emmarcades dins del Pla d’Estalvi
Energètic

ou vehicle per als Serveis
Municipals N

a junta local contra el cáncer reb
una menció especial de l'associa-
ció espanyola contra el càncer

El dia 26 d’abril de
2009, al Teatre Principal de
València, dins de l’acte de
l’Assemblea General de la
Junta Provincial de  València
de la AECC, és va fer lliura-
ment a la Junta Local Contra
el Càncer de La Font d’en
Carròs, representada per la
seua Presidenta Mª Consuelo
Peiró, una distinció o menció
especial. Aquesta menció va
ser lliurada per haver  fet una
recaptació, en el 2008, supe-
rior en 2.000€  respecte  l’any
anterior. 

L’Ajuntament i la Junta Local
agraeixen  el treball de totes
les voluntàries i membres de
la Junta Local que aporten el
seu temps i treball per arre-
plegar fons per lluitar contra
esta malaltia (venent loteria,
col·laborant el dia de la recap-
tació, etc.). Volem agrair a
l’Associació Artístic-Musical
Carròs la realització de con-
certs a benefici de l’AECC, als
fotògrafs de l’exposició
“Dones front l’espill” que van
donar fotografies per aquesta
causa. I especialment a totes

les empreses que col·labora-
ren amb la Marató d’Aeròbic
organitzada per Xixau i Moixú
a benefici de la Lluita Contra
el Càncer. Gràcies a tots els
qui han realitzar els seus
donatius, el nom del nostre
poble ha sigut distingit. 

Des d’aquestes pàgines, ani-
mem a tots a col·laborar amb
aquesta causa social i aportar
el nostre granet d’arena. 

L

Al mes de maig de 2009,
l’Ajuntament de la Font va
adquirir un nou vehicle per a la
Policia Local. Es tracta d’un
SEAT Altea amb tots els equi-
paments adients per a millorar
la tasca de la policia local.
D’altra banda, l’Ajuntament de
la Font ha rebut de Conselleria
de Governació una moto scoo-
ter PIAGGIO X7-125, mitjan-
çant una subvenció amb càrrec
a la convocatòria 2009 destina-

da a ajuntaments en matèria
de medis tècnics per al servei
de Cossos de la Policia Local.
La recepció d’esta moto es va
fer el dia 15 de juliol d’en-
guany.

Amb estos dos nous vehicles
l’Ajuntament de la Font opta a
dotar adequadament a la
Policia Local per a millorar la
seguretat ciutadana del nostre
poble.

ugmenta el Parc Mòbil de la
Policia LocalA

Un cotxe nou i una moto nova formen part del
parc mòbil de la Policia Local



El Ministeri de Cultura, al mes
de març de 2009, va resoldre
inscriure el recinte emmurallat
El Rafalí en el REGISTRE
GENERAL DE BENS D’INTERÉS
CULTURAL DEL PATRIMONI
HISTÒRIC ESPAÑOL, amb la
categoria de Monument. La
catalogació de la muralla com
a BIC li atorga la màxima pro-
tecció per a conservar este
element patrimonial.

El conjunt fortificat del Portal
Roig i el Rafalí és un dels béns
patrimonials més destacats del
municipi. El complex arquitec-
tònic és al sud-est del nucli
urbà de la Font d’en Carròs. El
límit oriental coincideix amb el
de l’assentament urbà de la
baixa edat mitjana i moderna.
L’anàlisi evolutiva de la seua
arquitectura permet endinsar-
nos en la topografia urbana i
en la història dels primers
segles de vida de la Font d’en
Carròs, així com relacionar-la
amb alguns dels personatges
més emblemàtics, lligats als lli-
natges dels Carròs i els
Centelles.

Dins de les actuacions dutes a
terme per l’Ajuntament de la
Font destaca l’adquisició de les
restes de la muralla que ja són
propietat de tots els veïns del
municipi. L'Ajuntament ha
adquirit l'espai verd i els 200
metres de llenç de muralla del
segle XVI que encara coronen
el nucli antic. Ho ha fet a tra-
vés d'un conveni urbanístic
amb els propietaris de les res-

tes històriques i a més ha
adquirit l'espai verd que rode-
ja al recinte amb l'objectiu de
crear un gran parc en ple cen-

tre. Actualment este espai
compta amb alguns arbres,
però la intenció de
l'Ajuntament és netejar tota la

zona, realitzar labors de jardi-
neria i d'adequació de la
mateixa i posteriorment proce-
dir a la restauració de les
muralles. Un dels objectius de
l'Ajuntament és el de recupe-
rar en un futur el portal Roig
de La Font, que era una de les
portes d'accés a esta fortifica-
ció manada construir pels
comtes d'Oliva com una mos-
tra del seu poder i per a deli-
mitar un dels extrems dels
seus estats en la primera mitat
del segle XVI.

El govern local ja ha sol•licitat
ajudes a través dels plans
Encorp i dels tallers d'ocupació
perquè es realitzen totes les
labors de neteja de la zona,
desbrossament de la superfície
i arreglament dels accessos. 

L’Ajuntament també té interés
en la restauració i conserva-
cions d’un altre dels elements
del patrimoni etnològic, en
concret el projecte se centra
en el paviment de còdols
(l’empedrat) situat a l’entrada
de l’antic Portal Roig que s’o-
bria a la muralla i que arribava
des del Castell del Rebollet, del
qual depenia la població.

Segons l’arqueòleg Gisbert
Santonja, que ha estat l’enca-
rregat de fer un estudi sobre la
importància arqueològica d’es-
tes restes: "es tracta de les
restes emmurallades urbanes
més importants de la Safor i
això fa que resulte fonamental
la seua restauració".

La Font d’en Carròs | el cabut ACTUALITAT
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onveni de Col·laboració amb la Parròquia de Sant
Antoní Màrtir

Recentment, la Junta de
Govern Local va aprovar per
unanimitat la pròrroga del con-
veni de col·laboració entre
l’Ajuntament de la Font d’en
Carròs i la Parròquia de Sant
Antoní Màrtir (el primer conveni
és va firmar l’estiu passat), pro-
pietària de l’immoble del
Patronat i del cementeri parro-
quial. La finalitat d’aquest con-
veni és d’una banda l’ús puntual

del Patronat per part de
l’Ajuntament i d’altra banda, la
compensació o ajuda econòmi-
ca que rep la Parròquia per
assumir el servici de cementeri.

Signat el conveni, l’ajuntament
podrà utilitzar les sales del
Patronat per activitats culturals,
educatives i lúdiques, en bene-
fici de tots els fonters (exposi-
cions, cinema, escola d’estiu...).

C
Per segon any consecutiu l’Ajuntament i la Parròquia signen el conveni

a Muralla declarada Bé d’interés culturalLMés de 200 metres de llenç de muralla per a restaurar i conservar a La Font
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ecuperació i innovació marquen les festes de la Font

La recuperació de la fogue-
ra, la inauguració de la
Ruta dels Plafons i la
representació de “L’Assalt
del Duc” centren la festa
de Sant Antoni (declarada
d’INTERÉS TURÍSTIC
LOCAL de la Comunitat
Valenciana)

El cap de setmana del dissab-
te 24 i diumenge 25 de gener
es va celebrar a la Font d’en
Carròs el tradicional PORRAT
DE SANT ANTONI DEL POR-
QUET. Durant el cap de setma-
na va tindre lloc el tradicional
porrat amb representacions
d’oficis medievals, i també
diverses activitats reservades
per al públic infantil. Enguany,
a més a més, s’han celebrat
dues exposicions al PATRO-
NAT: Una primera exposició de
gravats a càrrec del GRUP
ARTS MITJANS, i una segona
exposició de fotografies del I
CONCURS DE FOTOS DE LLI-
BRE DE FESTES. El diumenge
hi va haver una exposició de
motos clàssiques al carrer
moros, organitzada per
Excavacions Moratal SL.

La nit del dissabte es va botar
foc a la tradicional foguera de
Sant Antoni, acte que va donar
pas al sopar popular en el barri
amb revetlla. L’acte més multi-
tudinari es va concentrar el
diumenge a partir de les 10h
del matí amb la VII TROBADA
DE BOIXETS que va congre-
gar a més de 700 persones. El
diumenge va transcórrer amb
la tradicional benedicció dels
animals i pans benets, la missa

que es va oferir a l’ermita de
Sant Antoni, diversos tallers
dedicats als més menuts,
demostracions de dansa orien-
tal, recorreguts pel poble amb
LA RUTA DELS PLAFONS, i
va acabar amb la processó de
Sant Antoni pels carrers del
barri.

Com a novetat, enguany es va
estrenar l’obra de teatre “Vos
Aureu bé...(l’assalt del
duc)”, a càrrec del grup de
teatre KABUTS TEATRE i molts
veïns del poble, que va recrear
un dels episodis més impor-
tants de la història de la Font
d’en Carròs, aquell que narra
el conflicte i les circumstàncies
en que la Mare de Déu de
Rebollet va ser arravatada al
poble de la Font.

LA BADÀ

La BADÀ és una festa pagana
que es celebra des de fa dèca-
des a l’endemà del dia de sant
Vicent. La tradició marca que
eixe dia els habitants de la
Font vagen a berenar al castell
de Rebollet. 

Actualment, l’Ajuntament de la
Font pugna per la recuperació
de la pròpia identitat de la
festa que és el berenar, tras-
lladant-lo al Calvari.

El dimarts 21 d’abril, l’ajunta-
ment de La Font d’en Carròs
convidava tots els xiquets i
xiquetes a participar de la
festa de la Badà amb un bere-
nar de xocolate i pastissos a
l’explanada del parc del

Calvari. També hi va haver jocs
tradicionals i música a càrrec
de Juanjo Tradicions.

En estos moments
l’Ajuntament té incoat expe-
dient de sol·licitud de catalo-
gació de la BADÀ com a Bé
Immaterial de Rellevància
Local.

FESTES DE BARRI

Al llarg de l’any van ressorgint
antigues festes de barri des-
aparegudes com és el cas de
la festa Sant Antoni de Pàdua
al mes de juny, la festa dels
sants Abdó i Senén (més cone-
guts com els Santets de la
Pedra) al mes de juliol i la
festa de Sant Domènech al
mes d’agost.

LA CORDÀ 

Un dels actes més populars de
les festes de la Font d’en
Carròs eren les "cordaes", les

quals tenien lloc en la matina-
da dels dies de Sant Isidre, la
Mare de Déu del Remei, El
Santíssim Crist de l'Empar i el
Sagrat Cor de Jesús després
de la verbena. En la "cordà",
els coets d’eixida es penjaven
d'un suport mòbil sobre una
corda estirada (d’ahí el nom de
“cordà”) que anava des del
balcó de l'antic edifici de
l'Ajuntament (futura oficina de
turisme) fins la casa de Rosa
de Mascarell. El suport d'on
penjaven els coets, era tirat
per una persona, i els coets
que queien de la corda eren
arreplegats pels joves que
començaven a córrer amb
aquestos encesos en la mà
perseguint gent que fugia
d'ells.

Actualment, l’ajuntament de la
Font està fent un esforç per
recuperar este aspecte de la
festa, de manera que la cordà
es celebra al polisportiu de la
Plana des de fa dos anys ja.

R

Foto: Ángel Catalá 
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Setembre. II Setmana de la Tercera Edat
Concurs de parxís xiquets i majors, organitzat per
l’associació de Jubilats i Pensionistes St. Miquel,
amb la col·laboració de ajuntament.

Setembre. II Setmana de la Tercera Edat
Revista Musical per als majors a la Casa de la
Cultura. 

Desembre. S’enceta el cicle de conferències
“la Font, Història i Patrimoni d’un Poble”.

Gener. Cavalcada de Reis. Els més menuts es
van animar a participar vestits de pastorets i ange-
lets.

Gener. Porrat de Sant Antoni.
Visita guiada de la Ruta dels Plafons.

Gener. Porrat de Sant Antoni.
Representació teatral “Vos aureu bé...(l’assalt del
duc)”.

Febrer. II Concurs Cartes d’amor.
Mencions especials a les fonteres Celia Escrivà i
Jael González. Van participar 91 joves entre 16 i
35 anys.

Febrer. VI Volta a Peu Trofeu Sant Valentí
14 de febrer de 2009. Gran èxit de participació:
1250 en la categoria absoluta i 400 en la catego-
ria infantil. Els campions locals van ser Remei
Fuster i Joan Gomar de G.E. La Carena.

Març. II Setmana de la Dona Concurs de
Rebosteria, organitzat per l’Associació de Dones,
amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Març. II Setmana de la Dona.
Exposició de fotografies “Dones front l’espill”.

Juny. Exposició “dos generacions de pintors
a la Font”. Exposició de pintura de Rafael Fuster
i Salvador Fuster.

Juny. Clausura de la Mostra de Teatre.
En aquesta edició, van participar cinc grups de la
comarca de La Safor i el grup fonter Kabuts
Teatre.

Juliol. III Cap de Setmana Jove i Actuacions
de LA FONT ROCK.

Juliol. I Concurs LA FONT ROCK.
En les Festes, es celebrarà la gran final del con-
curs, que fomenta i recolza els grups de rock de la
Comunitat Valenciana.

Juliol. III Cap de Setmana Jove. Cercavila de
Farolets. Acompanyada per dolçaines i tabalet,
aquesta és l’activitat del cap de Setmana Jove
amb més afluència de públic.




