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TELÈFONS D´INTERÉS

EIXIDA  La Font d'en Carròs

07:20 - 09:40 - 11:35 - 14:00 - 16:35 - 17:35 - 18:25
Dissabtes: 09:05 - 10:05 - 12:05 - 16:35 - 17:35 - 19:05 

PUNT NET- Dimarts, dijous i dissabte de 10h a 13h30 

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
NOTA: diumenge no hi ha servei d'autobús 

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

ÒRGANS COL.LEGIATS

PLE: Es reuneix en sessió ordinària lúltim dijous de mes, cada 3 mesos
MEMBRES: 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: Gaspar Pérez (Alcalde), María Consuelo Peíró, Salvador Ángel i José Escrivà 

Actualitat10-11Ajuntament 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.

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficines: Dilluns a Divendres de 8h a 14h Dimarts a la vesprada,
de 17h a 19h 
Sr. alcalde Gaspar Pérez Fuster: Dilluns i dimecres de 13:00 a
14:30 h 
Sra. Regidora Mª Consuelo 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

Programació

Teatre 2011
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Informació LA AMISTAD Tel. 96 287 44 10
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PLA CONFIANÇA
L’ajuntament de la Font d’en Carròs ha sol·licitat 3 actuacions al Consell dins del Pla Especial
de Suport a la Inversió Productiva a municipis de la Comunitat Valenciana (Pla Confiança)

El dimecres 29 de desembre es van iniciar les obres que s’en-
globen dins el Pla Confiança “urbanització àrea de repartiment
núm. 1, vials de parcel·la escolar”. L’acte que va ser presidit
per l’alcalde, Gaspar Pérez Fuster, va comptar amb la presèn-
cia del senyor Director General d’Obres Públiques,  Ismael
Ferrer Domingo qui va inaugurar l'inici d'esta actuació, amb la
presència dels regidors i membres de la comunitat escolar.
L’actuació té per objecte la prolongació dels vials definits i
consolidats que actualment voregen la parcel·la de futur ús

escolar i construcció de nous vials per a dotar la parcel·la dels
serveis necessaris per al seu correcte funcionament (voreres,
vials, canalitzacions d’aigua, sanejament, electricitat, telèfon,
etc.). En definitiva, es connectaran els nous vials als ja exis-
tents, es canalitzaran i reconduiran les sèquies i es dotarà la
zona de gran valor urbanístic. Estes obres tenen un pressupost
de 592.036 euros sufragat pel pla especial de recolzament a
la inversió productiva (Pla Confiança)i el seu termini d’execu-
ció és de 5 mesos. 

Execució separata parcel·la escolar del Projecte
d’Urbanització de l’àrea de repartiment núm. 1

La construcció de les escoles de la Font d’en Carròs cada
vegada més prop

L’ajuntament de la Font d’en Carròs ha rebut la notificació de la
resolució de l’Honorable Conseller d’Educació en la qual ACCEP-
TA la posada a disposició del solar efectuada per l'Ajuntament, i
la seua afectació al Servici Públic Educatiu, tant del solar com de
l'edificació corresponent. Fins ara els terrenys no estaven a dis-
posició de la Conselleria.

Esta resolució significa un pas definitiu cap a la construcció de la
nova escola. Amb l’acceptació de la parcel·la com a parcel·la
escolar i una vegada acabades les obres d’urbanització d’esta
parcel·la (que ja s’han iniciat), ja només quedarà la construcció
de l’edifici de les noves escoles. Cal remarcar que la parcel·la
dotacional escolar disposa d’una superfície total de 11.516m2.
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El secretari autonòmic d’Infrastructures i Transports, Victoriano
Sánchez-Barcáiztegui va visitar el passat 25 d’agost l’inici de les
obres de condicionament i senyalització de la urbanització Tossal
Gros. En concret, estes obres consisteixen en l’adequació de
l’asfalt de la part més alta de la zona consolidada de la urbanit-
zació Tossal Gros i la senyalització de tota la urbanització per a
una localització perfecta tant per a residents, no residents i ser-
veis. Estes dos actuacions compten amb un pressupost de
52.675 euros i formen part del pla especial de recolzament a
la inversió productiva en els municipis del Pla Confiança de la
Generalitat.

Obres de millora al Tossal
Gros

El Secretari Autonòmic de Cultura, Rafael Miró, va visitar el
passat 23 d’agost les obres de la fase 2 de l’edifici polivalent
que formen part del Pla Confiança de la Generalitat.
Dels 3 projectes que han estat presentats al Pla Confiança
per la Font d’en Carròs este és l’únic de caràcter cultural, i
compta amb una dotació final de 192.240 euros. Està pre-
vist que en un futur este edifici puga albergar en la primera
planta la biblioteca, en la segona planta les associacions cul-
turals de la Font, mentre que la planta baixa quedarà lliure
per a actes, esdeveniments o activitats que requereixen
espais grans.

Fase2
de l’edifici polivalent

PLAN E

- Adequació interior polisportiu municipal 169.354
euros. 
- Condicionament tancament polisportiu municipal
78.708 euros. 
- Grades vestuari polisportiu municipal 147.696
euros. 

D’altra banda s’ha aprovat la sol·licitud dels següents
programes d’actuació d’interès social amb càrrec al
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
(Plan E):

- Programa d’actuació dels servicis de neteja del
col·legi públic Francesc Carròs 36.312 euros. 
- Programa d’actuació dels servicis manteniment i
subministraments del col·legi públic Francesc Carròs
14.088 euros.

Inversions projectades amb
càrrec al Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
(Plan E):

Foto: CONSELLERIA Foto: CONSELLERIA
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Ja s’ha posat en marxa la nova escola
infantil. Es tracta d’una escoleta digna que
pretén proporcionar els millors serveis
educatius de cara als alumnes més
menuts del nostre poble, al mateix temps
que facilita a les famílies la imprescindible
conciliació de la vida laboral i familiar. 

Anteriorment, l’escoleta va oferir una jor-
nada de portes obertes, el 29 de juny, on
més de tres-centes persones van tindre la
possibilitat de visitar les seues
instal·lacions. La jornada va acabar amb
tallers per als més menuts i degustació
d’orxata i fartons per a tots els assistents. 

La Font d’en Carròs inicia el curs
escolar amb una nova escola infantil

AJUDES MUNICIPALS
PER A LLIBRES DE TEXT

L’Ajuntament de la Font d’en Carròs
destina 5.000 € amb finalitat social
per ajudar les famílies en la compra
de llibres de text per al curs 2010-
2011

Per segon any, l'Ajuntament de la Font
d'en Carròs ha convocat ajudes, per a les
famílies més desafavorides, dirigides a
l'adquisició de llibres de text d'ús obligato-
ri per als cursos de 2on cicle d’educació
infantil, educació primària i educació
secundària obligatòria ESO. La quantia
total de les ajudes a concedir ascen-
dix a un màxim de 5.000,00€ que es
finançarà a càrrec del vigent Pressupost
Municipal. 

De la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació s’han rebut
diverses subvencions distribuïdes en els programes
següents:

Programa PAMER, s’ha rebut 13.633,47 euros per a la con-
tractació de 5 treballadors durant 2 mesos i 4 dies, que van
començar al mes de juliol i van acabar al mes de setembre.

Programa ENCORP, s’ha rebut 16.964,01 euros per a la
contractació de 5 treballadors (4 agranadors i 1 peó de man-
teniment d’edificis públics) durant 3 mesos i 1 dies, que van
començar al mes de juliol i van acabar al mes d’octubre.

Programa SALARI JOVE, s’ha rebut 13.437,88 euros per a la
contractació de 2 treballadors joves (1 animador sociocultural i 1
auxiliar administratiu) durant 7 mesos i 4 dies, que van comen-
çar el 25 d'octubre de 2010.

Programa ENCORP ESPECIAL, s’ha rebut 4.455,20 euros per a
la contractació de 2 treballadors (2 agranadors) durant 2 mesos
i 23 dies, que van començar el 25 d'octubre de 2010.

De la Diputació de València, este estiu, a través del programa LA
DIPU TE BECA, 5 joves van gaudir d’una beca de treball a l’a-
juntament de la Font, durant 3 mesos.

L’ajuntament de la Font d’en Carròs rep vàries subvencions
de diversos organismes per a la contractació de personal

Foto: NINOS
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Ja s’han acabat les obres d’adequació i millora de la carretera
que connecta la Font d’en Carròs amb Beniarjó, la CV-683. Esta
actuació necessària s’enquadra dins dels projectes de la
Diputació de València de reparació de danys causats per les plu-
ges d’octubre de 2007 en la Comunitat Valenciana. L’obra, sufra-
gada per la Diputació amb un cost total de 414.120 euros, ha

suposat una millora en la infrastructura viària d’accés al poble i
en la canalització de les aigües de pluja mitjançant elevació de
rasant i millora del desaigüe superficial. Estes millores evitaran
les inundacions en esta zona de la carretera ja que amb anterio-
ritat els dies de fortes pluges la carretera quedava tancada al
trànsit. 

Oberta la carretera Beniarjó-la Font d’en Carròs després de
finalitzar les obres per a evitar les fortes inundacions per pluja

L’Ajuntament de la Font d’en Carròs promociona i celebra la
“Primera Jornada sobre Innovació i Responsabilitat Social

Empresarial: ferramentes per a una nova gestió”

Fòrum ciutats sostenibles

La jornada que es va celebrar al mes de juliol va tractar els
següents temes: la mobilitat sostenible, l'eficiència energèti-
ca, la gestió sostenible dels ajuntaments, l'aposta de les
companyies per la Responsabilitat Social i la implementació
de les accions proposades en Agenda 21 en les ciutats.
El fòrum va comptar amb la participació de l’alcalde de la
Font d’en Carròs, Gaspar Pérez; el President de la Fundación
Ciudades Sostenibles, Juan Carlos Gimeno; el Director
General de Transport de la Conselleria d’Infrastructures de la
Generalitat Valenciana, Vicente Dómine; el President del
Consell Valencià del Moviment Europeu, Martín Quirós; la
Vice-decana de la Facultat de Humanitats i Ciències de la
informació de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Mª José
González, entre altres.
La qualitat dels ponents i moderadors van fer de la jornada
un gran èxit, la qual va reunir més de 150 persones.
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L’Ajuntament de la Font d’en Carròs va rebre les finals del XXVII
CAMPIONAT AUTONÒMIC DE CLUBS DE RASPALL TROFEU

RURALCAIXA, al carrer Constitució (davant del Patronat)

Campionat de raspall

L'avinguda Constitució de la població de
la Font d’en Carros va viure 3 grans ves-
prades de finals de la XXVII Edició de
l'autonòmic de raspall de Clubs, “Trofeu
Fundació Ruralcaixa”, en un carrer on és
fonamental tindre un molt bon servici i
un punter que pare les pilotes, ja que al
ser un carrer no molt ampli el joc és
complicat. 
El diumenge 11 de juliol: finals de 3era
categoria (la Pobla del Duc vs. Llutxent)
i finals de 2ona categoria (Bicorb vs.
Eliseu Pla-Ajuntament de Castelló). El
dissabte 17 de juliol: finals juvenil
(Genovés vs. la Llosa de Ranes B) i
finals 1era categoria amb retransmissió
de TVV (Rafelbunyol A vs. Xeraco A).
Diumenge 18 de juliol: finals de quarta
B (OCB Alzira Vs. La Losa de Ranes);
finals de femenina (Borbotó A vs.
Borbotó B) i finals de quarta A (Daimús
B v. Cocentaina B).

L’ajuntament de la Font d’en Carròs inaugura el parc Jaume I
Parc Jaume I

El 29 de juny, l’alcalde de la Font d’en Carròs, la regidora de cultura i
la regidora d’educació van procedir a la inauguració del parc Jaume
I. El parc Jaume I està ubicat en una de les noves zones de la Font,

entre els carrers C/ Arrullador, C/ Beneteixir i C/ Beniflà. L’obra de con-
dicionament de zona per a jardí ha estat possible gràcies a una sub-
venció de la Diputació de València amb un import de 22.900 euros. 
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SOPAR FI DE CURS FPA

CLOENDA MOSTRA DE TEATRE LLIURAMENT PREMIS CONCURS DE
DIBUIXOS LLIBRE DE FESTES

FESTIVAL ESCOLA D’ESTIU
EXPOSICIÓ DE PINTURA ALUMNES
DE FPA
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Mitjançant este conveni es procedirà a la neteja del recinte,
aportació de grava, tancament del recinte i col·locació de mobi-
liari urbà. El cost estimat d’estes actuacions és de 55.444,07
euros, del qual la Diputació de València finança el 70 %
(38.810,85 euros) i l’Ajuntament de la Font el 30 % restant
(16.633,22 euros). La Diputació de valència es compromet a la
contractació i execució de les obres.
El conjunt fortificat del Portal Roig y el Rafalí és un dels bens
patrimonials més destacats del poble. Les muralles tenen la con-
sideració de Bé d’Interés Cultural (BIC).

L’ajuntament de la Font d’en Carròs
signa un conveni amb la Diputació de

València per a la restauració ambiental
del recinte emmurallat del Rafalí

Troballes
arqueològiques

El passat mes d'agost van
finalitzar els treballs de
prospecció arqueològica
del terme de la Font d'en
Carròs. Les peces i frag-
ments de ceràmica que
han estat trobats han sigut
objecte de depòsit a la
Direcció General de
Patrimoni, i més tard seran
entregats a l'ajuntament
de la Font on quedaran
exposats a la pròxima sala
d'exposicions de l'edifici de
la futura Oficina de
Turisme.

L’ajuntament de la Font d’en Carròs aprova la sol·licitud de declaració
de poble antic de la Font d’en Carròs com a BIC (bé d’interés cultu-

ral), així com la declaració com a BRL (bé de rellevància local) de la
festa de la BADÀ i de la CORDÀ

L’aprovació d’este punt en la ses-
sió plenària del dijous 30 de
setembre suposa un pas més cap
a la declaració de BIC conjunt
històric. El ple també va aprovar
per unanimitat la declaració com
a Bens de Rellevància Local
(RRL) la festa de la BADÀ i la
CORDÀ. En el primer cas parlem
de la Badà que és una festa de la
Font d’en Carròs reconeguda per
l’Agència Valenciana de Turisme
com una festa molt singular. I en
el segon cas, la cordà, encara
que no és una manifestació festi-
va pròpia de la Font  sí que
manté una tradició de moltíssims
anys.

La signatura del conveni Turist-Info entre
la Conselleria de Turisme i l’ajuntament

de la Font d’en Carròs permetrà dotar
d’equipament el nou edifici de turisme

El 22 de setembre la Directora General de Turisme de Interior,
Pilar Collado va visitar en companyia de l’alcalde de la Font,
Gaspar Pérez Fuster, i dels edils l’edifici de Turisme on ja s’han
acabat les obres de rehabilitació i que albergarà una futura
col·lecció museogràfica. La seua visita també va incloure un xico-
tet recorregut pels carrers més emblemàtics del nucli antic on va
poder examinar les noves senyalitzacions turístiques del poble,
amb el lema “La Font, un poble que et desconnecta” que
formen part d’una subvenció de Conselleria de Turisme.
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IVSetmana de la Tercera Edat: Un any
més l’ajuntament de la Font d’en

Carròs celebra una setmana cultural
dedicada als nostres majors

Al mes de setembre, la Regidoria de Cultura, Dona i Tercera Edat,
junt amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Miquel, va cele-
brar la IV setmana de la 3era edat amb un programa que va inclou-
re actes tan variats com el III Concurs de Parxís, enguany amb la
novetat de Concurs de Truc i Dominó. El concurs de parxís es va dis-
putar entre parelles formades per una persona major i un xiquet, i
com a premi, a banda dels premis en metàl·lic oferits per l’associa-
ció de jubilats, la regidoria de cultura va aportar abonaments gra-
tuits per a la temporada de teatre infantil i d’adults. Entre les pro-
postes de la setmana de la tercera edat també hi va haver una
xerrada sobre Trastons del Cicle Vigília i Son, un trastorn que afec-
ta sobretot a les persones de certa edat, i també un Recital de
Poesia, on les persones majors van poder llegir poemes, relats curts
o cançons que recordaven de la seua joventut, amb l'acompanya-
ment musical de guitarra y piano, com a col·laboració especial de
l'Escola de Música de La Font. Un any més els jubilats de la Font van
destacar per la seua participació en la vida cultural del poble.

Èxit de participació en SONA LA DIPU ELS
MAJORS BALLEN. Acte organitzat per

l’Ajuntanent de la Font d’en Carròs i l’àrea de
benestra social de la Diputació de València

El passat dijous 16 de setembre, al parc Tirant i Carmesina de
la Font d’en Carròs es va celebrar el programa “Sona La Dipu:
Els Majors Ballen” amb participants de la Safor-Valldigna. El
parc Tirant i Carmesina es va plenar amb més de 1000 especta-
dors provinents de quasi tots els pobles de la Safor vinguts en
més de vint autobusos. A l’acte va assistir el Sr. President de la
Diputació de València, D. Alfonso Rus Terol qui va fer lliurament
dels premis als guanyadors, junt amb l’alcalde de la Font, Gaspar
Pérez, i la delegada de l’àrea de benestar social de la Diputació
de València, Amparo Mora. L’acte va comptar amb la col·labora-
ció de la regidoria de cultura i 3era edat de la Font d’en Carròs i
de l’Associació de Jubiltas i Pensionistes Sant Miquel, l’Associació
de Dones i la Comissió de Festes. 

L’Ajuntament de la Font d’en Carròs va preparar unes
activitats encaminades a celebrar Halloween

El diumenge 31 d’octubre, a les 20h, des de
la plaça de l'ajuntament, es va iniciar el pas-
sacarrer de disfresses terrorífiques amb dol-
çaina i tabalet. La nombrosa participació de
xiquets (i majors) va transformar el passaca-
rrer en una comitiva multicolor i festiva que
va recórrer els principals carrers del poble en
busca de donacions de caramels. L'acte es va
realitzar des de la Regidoria de Festes i la
Regidoria de Cultura amb la col·laboració de
la comissió de festes que van repartir cara-
mels a tots els participants. 
D'altra banda el dimarts 2 de novembre, dia
de les Ànimes, es va celebrar una sessió d'a-
nimació lectora a la biblioteca, amb un conta-
contes que portava per títol “Contes que Fan
Por i Riure”. Allí es van contar històries d'in-
triga, de misteri, de por...solament aptes per
a xiquets valents i xiquetes valentes.

Cap de setmana de Halloween
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