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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
Biblioteca

96 283 30 00
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
96 283 38 95

TELÈFONS D´INTERÉS

EIXIDA  La Font d'en Carròs

7.20  - 09.40 - 11.35 - 14.00 - 16.35 - 17.35 - 18.25 
Dissabtes: 9.05 - 10.05 - 12.05 - 16.35  17.35 - 19.05

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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el cabut |La Font d’en Carròs AGENDA

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). 
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Ajuntament La Font
www.lafontdencarros.es
Òscar Clar.
Ajuntament de la Font
Publisafor i Ajuntament de la Font
Ajuntament de la Font
2.000 exemplars.
V-538 - 2001
Gràfiques La Murtera.
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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 Dimarts i dijous,
de 17:30h a 19:30h 

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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Al carrer de Sant Isidre,
enfront del gimnàs, concloses
les obres consistents a ende-
rrocar l’antiga biblioteca i el
casal jove, han començat ja
les obres per a la construcció

del nou edifici polivalent, dotat
amb planta baixa i dos altures.
Amb estes obres són més de
400 m2 els que queden lliures
per a la construcció immediata
de l’edifici polivalent que alber-

garà la nova biblioteca pública
municipal, i altres dependèn-
cies per a actes, celebracions,
conferències, exposicions i
sobretot per a associacions,
etc. Cal remarcar que les obres

d’enderrocament previstes
amb anterioritat s’havien ajor-
nat per tal que el solar no que-
dara al descobert fins el
començament de les obres
d’execució del projecte.

nici de les obres de l’escoleta

Ja s’han iniciat les obres de l’escoleta infantil al carrer Vicente Blasco Ibáñez, al costat del parc
Jaume I. Les previsions de l’empresa adjudicatària Concesiones Educativas SA apunten que el pro-
per curs els xiquet i xiquetes de la Font ja podran utilitzar les seues instal·lacions. 

I
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nici de les obres de construcció de l’edifici polivalentI

Es preveu el seu funcionament per a l’inici del curs vinent.

Com a nota negativa cal des-
tacar que en els primers tre-
balls consistents en la prepa-
ració dels fonaments de l’edi-
fici s’han desenterrat en eixe
solar més d’una trentena de
rodes de camions que s’ha-
vien quedat ahí quan es van
fer les obres d’urbanització,
amb el govern anterior. 

Comencen amb bon peu les obres de l’edifici que albergarà la biblioteca pública municipal i altres dependències.

Obres de cementació del nou edifici polivalent

L’antiga biblioteca ja no existeix.

Els treballs ja han començat
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L’Ajuntament de la Font d’en
Carròs ha estat subvencionat
amb el programa de la
Diputació de València “La Dipu
Te Beca”, dirigit a joves de 18
anys o més, estudiants univer-
sitaris i de Formació
Professional, per a realitzar
pràctiques durant els mesos de
juliol, agost i setembre. El pro-
grama de la Diputació concedia

un número de becaris per a
cada ajuntament en funció de
la seua població. En concret per
a la Font s’ha concedit un total
de 5 beques.

Els becaris van fer pràctiques i
van col·laborar amb diferents
departaments de l’ajuntament i
en tasques diverses: atenció al
ciutadà, cultura, joventut, etc.

La Dipu te beca a la Font
Este estiu, 5 jóvens han estat realitzant pràctiques formati-
ves per a millorar el seu futur, per a aprendre a desenvolu-
par-se en l’entorn laboral i per a guanyar experiència. Des del passat 16 de setem-

bre s’ha traslladat al carrer
Molí Primer el mercat ambu-
lant que se celebra setmanal-
ment els dimecres i dissab-
tes.

Amb este canvi el tradicional
mercat ha guanyat en quanti-
tat, atès que cap un major
nombre de parades, i també
en qualitat (millor zona d’a-
parcament, millor trànsit,

major amplitud per a la circu-
lació dels vianants, major
reclam i millors condicions). 

Cal remarcar que
l’Ajuntament de la Font ha
invertit en l’adequació dels
serveis que es troben a sota
de l’escenari del parc, per a
ús de les persones que treba-
llen en les parades del mer-
cat, requisit exigit per
Sanitat.

Canvi d’ubicació del
mercat ambulant a la Font

Ara el trobaràs al parc Tirant i Carmesina.

En l’acte que es va celebrar el dia 20 d’octubre, el president de
la diputació, Alfonso Rus, va subscriure sis convenis singulars
per valor de 1.275.000 euros amb els alcaldes de la Font d’en

Carròs, Quesa, Palmera, Palma de Gandia, Beniarjó i Alfarrasí. 
En concret, la Font d’en Carròs rebrà 200.000 euros per al sote-
rrament de contenidors.

L’Ajuntament de la Font signa un conveni amb la Diputació de 200.000 euros per al soterrament de contenidors.

Projecte singular



eques per a llibres de textB
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Sol·licitud de declaració de les fes-
tes de moros i cristians de la Font
com BITP.

L’Ajuntament de la Font, en la sessió ple-
nària del 24 de setembre, ha sol·licitat a la
Conselleria de Turisme la declaració de les
festes de moros i cristians de la Font d’en
Carròs com a “Festes d’Interés Turístic
Provincial per a la Comunitat Valenciana”.
L’Ajuntament considera que les festes de
Moros i Cristians del nostre poble, amb
una antiguitat de més de 20 anys, han
demostrat de sobra ser mereixedores
d’este recolzament.

otícies breus del pleN

Sol·licitud de declaració de la sèquia
del Rebollet com BIC.

L’Ajuntament de la Font també ha sol·lici-
tat la declaració de Bé d’Interés Cultural
(BIC) del conjunt històric de la sèquia de
Rebollet. Així l’Ajuntament pretén aconse-
guir la protecció, conservació, difusió i
foment d’aquest element del nostre patri-
moni cultural. Per a tal fi s’han elaborat
unes fitxes descriptives de cadascun dels
elements que formen part de l’esmentada
Sèquia del Rebollet.

Sol·licitud de declaració de les socie-
tats musicals de la Comunitat
Valenciana com BIC.

El ple de l’ajuntament va aprovar l’adhesió
a la sol·licitud de declaració de les socie-
tats musical de la comunitat valenciana
com bé d’interés cultural, a proposta de la
federació de societats musicals de la
Comunitat Valenciana. La seua inscripció
correspondria a la tipologia de bé immate-
rial, paradigma de la idiosincràsia valen-
ciana representatiu del patrimoni etnolò-
gic del poble per la seua contribució a la
conservació, enriquiment, promoció i difu-
sió del nostre patrimoni. 

Modificació de l’ordenança regulado-
ra de la taxa per a les telefonies
mòbils.

L’ajuntament ple ha aprovat la modificació
de l’ordenança reguladora de la taxa per
aprofitament especial del domini públic
municipal per les empreses explotadores
del servei de telefonia mòbil. Esta modifi-
cació repercutirà, una vegada aprovada
definitivament, en el cobrament per part
de l’ajuntament d’una taxa per les ante-
nes de telefonia ubicades en el terme de
la Font. S’espera recaptar així en un prin-
cipi 16.300 euros. 

Sol·licitud declaració d’àrea de reha-
bilitació del centre històric

L’ajuntament ple de la Font ha sol·licita
que el centre històric siga declarat Àrea
de Rehabilitació. Amb esta declaració són
moltes les ajudes que la Font podria
rebre, tan per a actuacions públiques
(finançament per a fer els carrers nous,
instal·lacions de pluvials, electricitat,
etcètera), com actuacions privades (reha-
bilitació de façanes, de teulades, etcète-
ra, dutes a terme pels propietaris).

La regidora Maria Consuelo Peiró
Doménech renuncia a la dedicació
exclusiva a l’Ajuntament de la Font
d’en Carròs

La Regidora de Cultura, Dona i Tercera
Edat de l’Ajuntament de la Font d’en
Carròs, pertanyent al grup municipal
del Partit Popular, María Consuelo Peiró
Doménech, va presentar al ple de
l’Ajuntament la seua renúncia a la dedi-
cació exclusiva, renúncia que va ser
acceptada per la corporació local. Amb
esta renúncia, que no significa dimissió
del seu càrrec, la regidora deixarà de
cobrar el sou per estar en dedicació
exclusiva fixat a l’inici d’esta legislatura.

L’Ajuntament de la Font d’en Carròs va
posar en marxa unes ajudes per a la
compra de llibres de text (50 € per a
xiquets de 2on cicle infantil, 70 € per a
educació primària i 110 € per a educació

secundària). El termini per a sol·licitar-
les va acabar el dia 30 de setembre. El
consistori de la Font ha previst una par-
tida de 5.000 € per ajudar les famílies
en estos moments de crisi.

L’Ajuntament de la Font d’en Carròs destina 5.000 € per ajudar les famílies
en la compra de llibres de text 



III
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Un any més, la Regidoria de
Cultura i 3era Edat, juntament
amb l’Associació de Jubilats i
Pensionistes St. Miquel, han
organitzat la III Setmana de la
3era Edat, amb una gran partici-
pació de la gent del poble.
Estava prevista per a eixe diu-
menge l’actuació de una
Sarsuela, a càrrec de Corals de
Veus la Safor, a la casa de la
Cultura, que finalment va quedar
anul·lada a causa de les fortes
pluges i de l’amenaça de talls en
el subministrament de fluid elèc-
tric. Esta mateixa Sarsuela es va
ajornar al diumenge 18 d’octu-
bre.
Eixa setmana hi va haver un
taller, de dos dies, de Risoteràpia
adreçat a gent gran a la sala
d’actes de l’Ajuntament.
El dimarts 29 de setembre, dia

de sant Miquel, els nostres
majors es van desplaçar al res-
taurant Molí Canyar per tal de
celebrar la festivitat amb un
dinar de germanor.

El dissabte es va celebrar el II
Concurs de Parxís a la plaça de
l’Ajuntament (el concurs es cele-
brava amb parelles combinades
amb un xiquet i una persona de
la 3era edat). Va ser una compe-
tició molt renyida. En acabar, es
va oferir orxata als assistents.
L’Associació de Jubilats va oferir
premis a tots els xiquets partici-
pants.
I finalment, concloïa esta III
Setmana de la 3era Edat amb
l’obra de teatre “Hospital
Tranquil”, a càrrec del grup de
dones de Bellreguard, a les
19h30 a la Casa de la Cultura.

Setmana de la gent 3era edat
Amb gran participació de públic es va desenvolupar la III Setmana de la 3era Edat a la Font d’en Carròs.

’Ajuntament de la Font rep diverses subvencions per a
la contractació de persones desocupadesL

PAMER
La Conselleria d’Economia,
Hisenda i Ocupació dota amb
13.834,87 € l’Ajuntament de la
Font d’en Carròs per a dur a
terme el programa PAMER.

L’Ajuntament de la Font ha
pogut dur a terme la contracta-
ció de 5 treballadors durant 2
mesos i 6 dies (finals de juny,
juliol i agost) per a manteniment
de sendes, neteja de barrancs i
camins locals del terme de la
Font d’en Carròs. Els treballs
s’han dut a terme en el barranc
de les Fontanelles, de
l’Arrullador, del Beneteixir, etc.

SPEE-INEM
Una subvenció de 34.613,73 €
arriba a la Font per a treballa-
dors agrícoles en situació de
desocupació estacional.

A través d’esta subvenció han
aconseguit ocupació un total de
9 treballadors agrícoles en
situació de desocupació estacio-
nal, per a treballs de neteja de
carrers, edificis públics i jardins,
manteniment i reparacions
diverses en edificis públics del
nostre terme municipal. Els
contractes es van iniciar el dia
15 de juny i van finalitzar el dia
14 de setembre.

EMCORP
L’Ajuntament de la Font d’en
Carròs rep 17.594,55 € a tra-
vés del programa EMCORP per
a obres d’interés general i
social.

Mitjançant el programa
EMCORP l’Ajuntament de la
Font ha contractat 4 treballa-
dors durant 3 mesos i 13 dies
(finals de juny fins octubre) per
a la neteja de carrers i edificis
públics, per a manteniment de
parcs i zones de jardins, i per a
manteniment i reposició dels
desperfectes en els diferents
edificis del poble.

omeria a l’ermita de Sant MiquelR
La Font va celebrar la tradicional romeria a l’ermita de Sant Miquel malgrat el mal oratge

Encara que l’oratge no sembla-
va propici, el diumenge 27 de
setembre es va realitzar la tradi-
cional romeria a l’ermita de sant
Miquel per a celebrar la festivi-
tat de sant Miquel. Este acte,
mostra de devoció, també és
lúdic i festiu. La romeria que
acompanyava la imatge del sant
en el seu trasllat va eixir a les

9h30 des de l’Ajuntament de la
Font d’en Carròs i es va encami-
nar cap al Patronat on es van
beneir les canyes.
Posteriorment, va passar per
Rafelcofer on es va afegir a la
romeria un grup de veïns, i va
arribar a l’ermita on es va cele-
brar una missa de campanya.
En acabar la missa els assis-

tents van gaudir d’un xicotet
aperitiu. Durant els dos trajec-
tes d’anar i tornar no va deixar
de sonar la música a càrrec del
grup Tabalets i Dolçaines de la
Font. Tothora es va estar a
mercè del mal oratge que ame-
naçava pluja en qualsevol
moment.



A principi d’octubre van començar
les classes de la Formació
Permanent d’Adults. Aquest any la
matrícula de la formació bàsica
s’ha desbordat, per la qual cosa ja
s’ha tancat la matrícula. Encara es
poden inscriure’s als cursos de boi-
xets, pintura I i pintura II, anglès,
photoshop, sevillanes i dansa del
ventre. També per a valencià, i
castellà/valencià per estrangers.

La Font d’en Carròs | el cabut ACTUALITAT
7

Escola d’adults
Dilluns
Dilluns
Dimarts
Dimarts
Dimarts
Dimarts
Dimecres
Dimecres i dijous
Dimecres
Dijous
Dijous 
Divendres

Castellà per estrangers (casa de cultura)
Anglès (sala multiusos 2ona planta Ajuntament)
Valencià per estrangers (casa de cultura)
Informàtica per a majors (casa de cultura)
Boixets (sala multiusos 2ona planta Ajuntament)
Sevillanes (centre de salut)
Dibuix i Pintura amb Toni Vidal
Informàtica (casa de cultura)
Valencià JQCV (casa de cultura)
Valencià JQCV (casa de cultura)
Taller de memòria (casa de cultura)
Dibuix i Pintura amb Salvador Fuster

de 15:00 a 17:00
de 19:00 a 21:00
de 15:00 a 17:00
de 17:00 a 18:30
de 17:00 a 20:00 
de 18:00 a 19:00 
de 16:30 a 20:30 
de 16:00 a 17:00
de 17:00 a 18:30
de 18:30 a 19:30
de 17:00 a 18:30
de 16:30 a 20:30

Escola de Mares i Pares curs 2009-10
Una escola per a parlar dels temes relatius a l’educació dels fills.

Des de l’Ajuntament i en
col·laboració amb el Gabinet
Psicopedagògic de la
Mancomunitat vos presentem
l’Escola de Mares i Pares per
al present curs 2009/10.
Mentre prenem un café, en
un ambient acollidor, parla-

rem de qüestions que ens
preocupen, de temes relatius
a l’educació dels nostres fills.
Amb aquesta iniciativa prete-
nem donar resposta a la
inquietud dels pares i mares
per aprendre nous recursos a
l’hora d’educar els seus fills i

filles, i així ajudar-los en
aquesta tasca no gens fàcil.
Volem arribar tant als pares
de xiquets de l’escoleta infan-
til, com als de Primària i fins i
tot apropar-nos a l’etapa de
l’adolescència. També volem
recalcar que l’escola de Mares

i Pares queda oberta a tot
tipus de públic interessat en
temes d’educació.
L’escola es celebrarà un
dimarts al mes, sempre a les
15h30 a la Sala d’actes de
l’Ajuntament. (anirem infor-
mant-vos cada mes)

Polisportiu
POLIESPORTIU horari d’hivern

Dilluns a divendres DiumengeDissabte

9.00 a 13.30 9.00 a 13.309.00 a 13.30Matí

17.30 a 10.00 Tancat16.00 a 20.30Vesprada

Pistes: tenis, frontó, frontenis, pàdel.
Camps: fútbol, futbet y voleibol.

Reserva de pistes: al polisportiu o al tel. 620 251 768

GIMNÀS temporada 2009-2010

10.00 a 11.00 Aeròbic 1 Aeròbic 1 Aeròbic 1

15.30 a 16.30
Gimnàstica

3ª Edat

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Aeròbic 2 Aeròbic 2 Gimnàstica
3ª Edat

17.30 a 18.30 Body Balance Karate 
4 y 7 anys Body Balance Karate 

4 y 7 anys

18.30 a 19.30
Funky - Hip

Hop
Karate 

8 y 12 anys
Funky - Hip

Hop
Karate 

8 y 12 anys
19.30 a 20.30 Pilates Aeròbic 3 Pilates Aeròbic 3 Dansa del ventre
20.30 a 21.30 Aeròbic 4 Defensa personal Aeròbic 4 Defensa personal

Per a inscriure’s o informar-se de les tarifes de cada activitat cal passar pel
Gimnàs Municipal

F elicitacions a
Juan Escrivà

L’ajuntament de la Font felicita a Juan
Escrivà Furió, de “Torreta Peluqueros”
pels premis aconseguits el passat mes
d’octubre en el Campionat Europeu
Obert Internacional de Perruqueria
2009, celebrat a París.

“Torreta” va obtindre el 4rt premi en
la classificació general. Ja al 2006 va
quedar campió d’Espanya al Millor
Perruquer.

Gimnàs




