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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

09.15 - 11.10 - 13.30 - 16.10 - 17.10 - 18:00 - 20.10 
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, Participació Ciutadana, i
Festes - PP), Salvador San Onofre (Regidor de 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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En l’últim ple municipal celebrat a la Font d’en Carròs el passat
dijous 28 de gener de 2010 va quedar aprovat per unanimitat el
pressupost de l’ajuntament per al 2010. El pressupost previst per
a l’exercici d’enguany ascendeix a 2.463.621,87 euros. El pres-
supost presentat pel grup de govern format pel PP i el PSD va
ser aprovat per unanimitat de tots els grups (PP, PSD, PSOE i
BLOC). Cal destacar que este pressupost ve regit pel criteri
d’austeritat i adequat al moment de crisi que estem vivint.
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ressupost 2010 ajuntament de la
Font d’en Carròs

P

La firma d’un conveni singular entre la Diputació Provincial de
València i l’ajuntament de la Font d’en Carròs dins del pla d’in-
versions en instal·lacions esportives de gespa artificial de la
Diputació Provincial de València permetrà una millora del camp
de futbol 11 de primera qualitat. La Diputació participa amb el
60% del cost. L’import de l’obra ascendeix a 550.000 euros
dels quals l’ajuntament haurà d’aportar 220.000 euros. Es pre-
veu l’inici de les obres en els primers mesos de 2011.

nstal·lació de gespa artificial al camp
de futbol

I

L’Ajuntament de la Font d’en Carròs ha firmat un conveni de
col·laboració amb l’Agència Valenciana de Turisme per a la res-
tauració interior de l’edifici per a oficina de turisme. L’Agència
Valenciana de Turisme contribueix amb el finançament del 100%
del cost del projecte que té un import de 59.923,16 euros.

punt d’acabar-se les obres de restau-
ració de l’ajuntament vell per a oficina
de turisme

A

Mitjançant un conveni entre la Diputació de València i l’ajunta-
ment de la Font d’en Carròs s’aconseguirà la restauració ambien-
tal del recinte emmurallat del Rafalí. La finalitat de l’obra és con-
vertir este espai degradat en una zona verda per a l’esplai i l’oci
dels habitants de la Font. El cost estimat de les obres apuja a
55.444,07 euros, IVA inclòs. La diputació participa amb el
70% del cost, la qual cosa suposa 38.810,85 euros.
L’ajuntament aportarà el 30% restant, és a dir 16.633,22 euros.

l recinte emmurallat del Rafalí serà
una zona verda

E
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L’ajuntament de la Font
d’en Carròs ha rebut una
subvenció del SERVEF de
13.374,82 euros per a la
contractació de 2 persones
per a realitzar pràctiques
de formació en el propi
ajuntament. En el cas de la
Font, són 2 les joves que a
mitjan octubre han entrat

a treballar amb un contracte en pràctiques per un període de 7
mesos i que realitzaran tasques com a tècniques i animadores
socioculturals. A este tipus de subvenció poden acollir-se menors
de 30 anys desocupats i que hagen acabat la carrera o un cicle
superior.

alari joveS

La Font d’en Carròs ha rebut 19.506,90 € per a la contractació
durant 4 mesos de 4 treballadors (1 treballador manteniment
d’edificis, 1 auxiliar administratiu, 2 agranadors), que han
començat a treballar a principis d’octubre i acabaran a principis
de març de 2010. Les seues tasques consisteixen en la millora
dels serveis prestats a l’ajuntament i la revaloració del patrimo-
ni en l’espai del Rafalí i en els espais públics, i també el mante-
niment de zones naturals

MCORP 2E

El ple de l’ajuntament de la Font d’en Carròs va aprovar per una-
nimitat en la sessió ordinària del 28 de gener de2010 les sol·lici-
tuds per accedir a les ajudes del Fons Estatal Per a l'ocupació i
la Sostenibilitat. Es va aprovar la realització de les inversions
següents:

ons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat (Pla Zapatero II)

F

El 25 de novembre de 2009, el secretari d'Administracions
Públiques de la Generalitat Valenciana, Rafael Peset, va ser rebut
per l'alcalde Gaspar Pérez Fuster i altres membres de la corpo-
ració en l'ajuntament de la Font d'en Carròs. Entren dins dels
objectius de la visita del Sr. Peset la modernització de
l’Administració Pública.

isita del secretari d'administracions
públiques a la Font d'en Carròs

V

Inversions projectades a càrrec del
Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local

Adequació interior Poliesportiu
Municipal

Condicionament tancaments
Poliesportiu Municipal

Grades vestuari Poliesportiu
Municipal

Total

Import amb impostos

169.354,41€

78.708,32€

147.696,19€

395.758,92€

Programes d'actuació d'interés social
a càrrec del Fons Estatal per a
l'Ocupació i la Sostenibilitat Local

Memòria programa d'actuació dels
servicis de neteja del col·legi públic
F. Carròs

Memòria programa d'actuació dels
servicis manteniment i subministra-
ments del col·legi públic F. Carròs

Total

Import amb impostos

36.311,76€

14.088,32€

50.400,08€
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El Pla Provincial de Servicis Informàtics
contribueix a millorar les tecnologies de la
informació i les comunicacions en els
municipis.

’Ajuntament de la Font d’en
Carròs se suma a les iniciati-
ves per a la modernització de
les administracions públiques

El reciclatge a més de ser un benefici per al medi ambient també
es tradueix en un estalvi econòmic per a tots. S’ha aconseguit un
augment en els quilos reciclats i conseqüentment una disminu-
ció dels quilos de residus que són portats a l’abocador. La quan-
titat dels materials reciclats últimament i, des que s’ha anat con-
centrant els diferents contenidors, ha suposat per a l’ajuntament
de la Font d’en Carròs un estalvi, per a l’any 2008, de 11.758 €
en el cost de l’abocador, donat que el preu de la recollida no
selectiva de residus va en funció dels quilos que es dipositen a
l’abocador. 

eciclar també és estalviarRL

La Font d'en Carròs ha sol·licitat la seua adhesió al Pla
Provincial de Servicis Informàtics 2010-2011 de la Diputació
(SERTIC II). L'objectiu d'esta nova edició del programa pro-
vincial és que els ajuntaments i entitats locals avancen en la
seua modernització tecnològica.

El programa dóna suport formal a totes les actuacions de
caràcter assistencial i inclou servicis com l'assessorament
tècnic i formatiu en noves tecnologies o la posada en marxa
d'aplicacions informàtiques de gestió municipal bàsica, com
a comptabilitat, padró d'habitants, gestió tributària o regis-
tre d'entrada i eixida, entre altres.

Ja pots obtenir el teu 
certificat digital

L’ajuntament ha subscrit un conveni amb la Generalitat per a
la tramitació de la firma digital. El certificat digital és un ser-

vici GRATUÏT. Els ciutadans que desit-
gen sol·licitar un certificat digital en

Suport Programari (disquete o
memòria USB) han de dirigir-se
al Punt de Registre d’Usuari de
l’Ajuntament de la Font d’en
Carròs. La sol·licitud del certifi-
cat digital és presencial i caldrà
que el sol·licitant s’identifique
amb el seu DNI, NIE o passaport
espanyol, en vigor.

Els Certificats Reconeguts per
a Ciutadans emesos per
l'Autoritat de Certificació de la
Comunitat Valenciana es poden

utilitzar per a firmar i xifrar missat-
ges de correu electrònic segur; i
per a la identificació d'usuaris
davant de servicis telemàtics
(Oficina Virtual l'Agència Tributària,
Oficina Virtual de la Seguretat
Social, Oficina Virtual del Cadastre,

etc.).

El 21 de gener es va celebrar la presentació del llibre “L’Estima
per la Cultura d’un Poble. Francesc Ferrer Pastor. Recopilació
d’Articles Publicats a la Font d’en Carròs” de l’editorial Denes.  A
continuació es van presentar les bases del 1er Premi
d’Investigació Històrica Francesc Ferrer Pastor. Poden
accedir a este premi treballs consistents en l'estudi o investiga-
ció que tracte d'aspectes històrics, sociològics, antropològics,
geogràfics, artístics o etnològics referits a la Font d'en Carròs, de
la comarca de la Safor o de la Comunitat Valenciana i que tin-
guen referències o alguna connexió cultural amb el nostre muni-
cipi. Més informació a la web lafontdencarros.es (apartat Mira’m)

resentació de les bases del 1er Premi
d’Investigació Històrica i del llibre
L’Estima per la Cultura d’un poble, de
Francesc Ferrer Pastor.

P
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Commemorant el dia de la biblioteca, es van lliurar els premis
del concurs HE LLEGIT ESTE LLIBRE que ha organitzat la
Regidoria de Cultura en col·laboració amb la biblioteca. El con-
curs consisteix a omplir una fitxa dels diversos llibres que cada
usuari de la biblioteca ha llegit durant un període de sis mesos.
Cada sis mesos, i coincidint amb dates de marcada rellevància,
se procedeix al sorteig de premis consistents en vals per a com-
prar llibres. Les guanyadores van ser Ainoa GONZÁLEZ LÓPEZ
(per la categoria adults) i Carla PEIRÓ MILLET (en la catego-
ria infantil).
Per al mes d’abril, data de celebració del dia internacional del
llibre, hi haurà una altre sorteig.

liurament de premis Concurs 
HE LLEGIT ESTE LLIBRE

L

Coincidint amb el segon aniversari,
el club de lectura de la Font d’en
Carròs va tindre un convidat d’excep-
ció: Juli Capilla. El club de lectura de
novembre es va reunir per tal de
comentar la novel·la L’HOME DE
MELBOURNE, de l’autor Juli Capilla i
va aprofitar l’ocasió per felicitar l’au-
tor que ha guanyat el Roís de Corella
de poesia, dels premis Ciutat de
València, pel poemari «Raspall».

l club de lectura de la Font d’en Carròs
compleix dos anys.

E

Finalment, a causa del mal oratge, la cursa es va celebrar el cap
de setmana següent al previst amb gran èxit de participació:
més de 300 xiquets i 935 adults inscrits. Com és habitual, l’eixi-
da i la meta estaven a la plaça Francesc Carròs. Van poder par-
ticipar les categories següents: piponets, pre-benjamí, benja-
mins, alevins, infantils, juvenils, sènior femení i masculí, veterans
A masculí i femení, veterans B masculí i femení.

Volta a peu St. ValentíVII

El Ministeri de Cultura ha concedit
una menció d’honor a l’Agència de
Lectura Francesc Ferrer Pastor, que
consisteix en un lot de 200 llibres
infantils i juvenils, per la campanya
de foment a l’animació lectora que
este centre ha dut a terme al 2009. 
Este guardó s’atorga només a 350
centres de municipis de tota Espanya
menors de 50.000 habitants.

l Ministeri de Cultura lliura a la biblio-
teca municipal de la Font d'en Carròs
un dels premis Maria Moliner 2009

E

CLASSIFICACIÓ ATLETES LOCALS VII VOLTA A PEU

LOCALS FEMENI

1 REMEI FUSTER MORATAL

2 ESTER PEREZ FUSTER

3 ENCARNA ANDRES FUSTER

LOCAL MASCULÍ

1 JOAN GOMAR TORMO

2 VICENT CAMARENA AGUT

3 PERE LLUIS GARCIA REIG

TROFEUS PARELLES LOCALS VII VOLTA A PEU 

LOCALS FEMENI

1 TXEMA VALDECANTOS i REMEI FUSTER

2 JUAN SELLENS i ESTER PEREZ
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El sacerdot Lucas Peiró
Pérez va complir cent
anys d'edat concele-
brant una missa amb
Monsenyor Osoro

El sacerdot i veí nostre Lucas Peiró Pérez
va complir el diumenge 6 de desembre
100 anys d'edat concelebrant una missa
d'acció de gràcies pel seu aniversari amb
l'arquebisbe de València, monsenyor
Carlos Osoro, en la Font d'en Carròs.

Un any més, el Porrat de
Sant Antoni se celebra
amb gran participació.

El dissabte 30 i diumenge 31 de gener
es va celebrar a la Font d’en Carròs el
tradicional PORRAT DE SANT ANTONI
DEL PORQUET, després d’haver estat
ajornat a causa del mal oratge. Eixe cap
de setmana el porrat va comptar amb
representacions d’oficis medievals,
dansa oriental, diverses activitats reser-
vades per al públic infantil i la represen-
tació de l’obra de teatre “Vos Aureu
bé...(l’assalt del duc)”, a càrrec del
grup de teatre KABUTS TEATRE i molts
veïns del poble. El dissabte es va recu-
perar la foguera a la plaça de St. Antoni.
El diumenge hi va haver la II Exposició
de Motos Clàssiques al carrer moros,
organitzada per Excavacions Moratal SL,
la VII TROBADA DE BOIXETS (amb més
de 700 persones), la tradicional bene-
dicció dels animals i pans benets, la
missa a l’ermita de Sant Antoni, recorre-
guts pel poble amb LA RUTA DELS
PLAFONS, i va acabar amb la processó
de Sant Antoni pels carrers del barri.

L'ajuntament vol agrair la col·laboració
dels Festers de St. Antoni, l'associació
Fils i Boixets i la Comissió de Festes.

Cap d’any jove
Com l’any anterior, la Regidoria de
Joventut va organitzar el cap d’any jove.
La nit del 31 de desembre a l’1 de gener
tots aquells joves de la Font que ho van

desitjar van poder passar una estupenda
revetlla al parc Tirant i Carmesina on hi
havia instal·lada una carpa i al compàs de
disco-mòbil.

Primera representació històrica de l'entrega de la
imatge del Crist de l'Empar.

El grup de teatre Festers de Sant Antoni de
Pàdua va interpretar l'obra "La Font, un
Poble Emparat", acte que va obrir el pro-
grama del Porrat de Sant Antoni. Produïda
i coordinada l'obra per la Regidoria de
Cultura, es va representar a l'Església del

poble, el mateix espai físic on es van pro-
duir els fets representats fa uns 400 anys.
La història representada tracta de l'apari-
ció de la imatge del Crist en La Font, una
imatge que ha sigut objecte de la devoció
del poble, per més de 400 anys.

LLliurament de premis del III Concurs de CARTES
D’AMOR i I Concurs de CARTELLS DE CARTES D’AMOR.

El divendres 19 de febrer es
van lliurar els premis del III
CONCURS DE CARTES D’A-
MOR i del I CONCURS DE
CARTELLS DE CARTES D’A-
MOR. Els guanyadors van
ser: 1er premi Cartes
d’Amor en la Categoria
Especial (majors de 21
anys) MARIA MONSE-
RRAT SALCEDO; 1er
premi Cartes d’Amor SABI-
NA PERELLÓ ROSELLÓ;
2on Premi Cartes d’Amor
VÍCTOR ESCRIVÀ
GARCÍA; Premi per a la
participació dels centres
educatius per a COLEGIO
LOS NARANJOS.

Pel que fa al I CONCURS DE
CARTELLS DE CARTES D’A-
MOR, el primer i únic premi
se’l va endur MARIA
MATEU FRASQUET.El Jurat  i els guanyadors del Concurs de Cartes d’Amor

El Jurat i la guanyadora del Concurs de Cartells de Cartes d’Amor




