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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 

Actualitat10-11
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.

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

Informació LA AMISTAD Tel. 96 287 44 10
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Inauguració de la instal·lació de gespa artificial
al camp de futbol la plana
L’ajuntament de la Font d’en Carròs ja compta amb un camp de futbol de gespa artificial

La inauguració va ser el dimarts 22 de març, i va comptar amb
la presència de l’Il·lm. Sr. president de la Diputació de València,
D. Alfonso Rus Terol que va ser rebut per l’alcalde D. Gaspar
Pérez Fuster i la corporació Municipal i la resta d'autoritats invi-
tades. Posteriorment es va procedir al descobriment de la placa
commemorativa i a la presentació dels sis equips de futbol
locals (prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, juvenil i amateur) a
càrrec de la Regidora d'Esports de la Font d'en Carròs, Da.
Gema Escrivá Camarena.
Després de l'acte d'inauguració es va celebrar un partit de fut-
bol d'exhibició entre els veterans del València CF front a una
selecció del Club Esportiu La Font d'en Carròs. A l’acte també
van assistir el Sr. Fernando Giner, president de l’Associació de
Jugadors del València CF i el Sr. Pepe García, directiu del
València CF.
La nova gespa del camp de futbol va comptar amb jugadors de
la talla de Ricardo ARIAS, BOSSIO, CIRAOLO, FERNANDO, Juan
SÁNCHEZ, HIGINIO, Juan José JUÁREZ, Fernando MORIENTES,
Fernando GINER, Antonio MORAGUES, Matías RUBIO, FENOLL,
ALTURA, MARCHUET, Javi GARRIDO, Juan Carlos MOHORTE...

com a delegat Vicente GUILLOT, i el fisioterapeuta SEMPERE.

L’acte va tindre  una bona acollida per part dels habitants de la
Font d’en Carròs que van pujar a la Plana per la inauguració i
disfrutar del partit de futbol amistós, en concret més de 500
persones es van congregar a la Plana. El Club esportiu de
Futbol de la Font va participar amb la il·lusió d'estrenar el camp
de gespa artificial.
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 ha permés una millora del
camp de futbol 11 de primera qualitat. La Diputació ha partici-
pat amb el 60% del cost. L’import de l’obra ascendeix a
420.000 euros dels quals l’ajuntament ha aportat 168.000
euros. 
No només s’ha instal·lat la gespa artificial en el terreny de joc
sinó que les obres també han inclós la remodelació dels vestua-
ris, la construcció d’una grada, a més de noves porteries i ban-
quetes.
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En l’acte que va ser presidit per l’alcalde
Gaspar Pérez Fuster, la consellera va
destacar que la nova oficina de turisme
de la Font era la número 197 de les ofi-
cines de turisme de la Comunitat
Valenciana. Belén Juste va manifestar
“hem complit amb el nostre compromís
d'ampliar i reforçar el servici turístic
als nostres visitants, ja que ja oferim

servici en 33 de les nostres 34 comar-
ques amb 197 oficines obertes en este
moment i tot, gràcies a l'impuls del Pla
Confiança. Un pla posat en marxa per
l'executiu de Camps en 2009 i que va
suposar un fort impuls als nostres sec-
tors productius”. D'altra banda, la conse-
llera també va declarar que “en la Font
en Carros hem invertit en els últims 3
anys prop de cent mil euros, dels que un
66,5% corresponen al citat Pla
Confiança.” Una quantitat que ha per-
més l'edició de nous fullets, una major
i intensiva difusió de tots els seus recur-
sos turístics, inclosa la seua festa de
Sant Antoni del Porquet, reconeguda
com d'interés turístic local, a més de

comptar amb una nova senyalització
turística, molt útil per al visitant.
Esta oficina de turisme s'ubica en l'edifi-
ci de l'antic ajuntament (conegut al
poble com ajuntament vell) i que ha
estat restaurat recentment, gràcies a
diferents aportacions de la conselleria de
turisme. Amb anterioritat, l’Ajuntament
de la Font d’en Carròs va firmar un con-
veni de col·laboració amb l’Agència
Valenciana de Turisme per a la restaura-
ció interior de l’edifici per a oficina de
turisme, el mobiliari i la senyalització
d’Info-Turisme. L’Agència Valenciana de
Turisme ha contribuït amb el finança-
ment del 100 % del cost del projecte
que té un import de 59.923,16 euros.

Inauguració de l’oficina de turisme de la
Font d’en Carròs

L’Honorable consellera de turisme, Belén Juste va inaugurar l’oficina de turisme de la
Font d’en Carròs el passat dimecres 2 de març
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Enguany, a més a més, se celebraven
dues exposicions: una exposició a
l’Ajuntament Vell amb el títol ”Evolució
dels Vestits de Núvia” organitzada per
l’Associació de Dones amb la col·laboració
de l’Ajuntament; i una exposició de motos
antigues al carrer Cervantes organitzada
per Excavaciones Moratal SL. Cal remarcar
que l’exposició dels vestits de núvia ha
tingut un èxit aclaparador. Només el cap
de setmana es van registrar més de huit-
centes visites.
La vesprada del dissabte es va animar
amb una cercavila de disfresses, la Cuca
Fera i acompanyament de dolçaines i
tabalets. El dissabte hi va haver tallers
infantils, tallers de manualitats, jocs tradi-
cionals i passeigs amb burret.
La nit del dissabte es va botar foc a la tra-
dicional foguera de Sant Antoni i es va
servir un sopar popular al carrer València
de torrada d’embotit i carn, organitzat per
la comparsa capitana “Els Cavallers” i
amenitzat per disc-mòbil.
L’acte més multitudinari havia de concen-
trar-se el diumenge a partir de les 10h del
matí amb la IX TROBADA DE BOIXETS
que congrega a més de 700 persones. El
mal oratge va deslluir la trobada i malgrat
la pluja es va repartir el tradicional putxe-
ro de germanor.  El diumenge va poder
celebrar-se la tradicional benedicció dels
animals i pans benets i la missa a l’ermita
de Sant Antoni. La pluja no va permetre la
processó de Sant Antoni pels carrers del
barri que va quedar anul·lada.

Festa de Sant Antoni en la Font d’en Carròs

El cap de setmana del dissabte 22 i diumenge 23 de gener es va celebrar a la Font d’en Carròs el tradicional PORRAT
DE SANT ANTONI DEL PORQUET. Durant este cap de setmana va tindre lloc el tradicional porrat amb representa-
cions d’oficis medievals, i també diverses activitats reservades per al públic infantil.

(declarada d’INTERÉS TURÍSTIC LOCAL de la Comunitat Valenciana)
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RESUM 4 ANYS DE GESTIÓ

Una barana protegeix als xiquets que
juguen al parc Tirant I Carmesina.

L’Ajuntament de la Font d’en Carròs va rebre les
finals del XXVII CAMPIONAT AUTONÒMIC DE
CLUBS DE RASPALL TROFEU RURALCAIXA.

El recinte emmurallat del Rafalí
serà zona verda.

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’interès cultural),
així com la declaració com a BRL (bé de rellevància local) de la festa
de la BADÀ i de la CORDÀ.

La muralla declarada BIC.

Adhesió al servei d arxius de la
Mancomunitat.

Un equip arqueològic ha estudiat el
patrimoni cultural del poble.

La Font municipi turístic.
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Els veïns ja poden consultar la seua
informació cadastral a l'ajuntament

La construcció de les escoles cada
vegada més prop.

Fase 2 de l'edifici polivalent.

Noves instal·lacions de la biblioteca municipal.

Oberta la carretera Beniarjó-la Font després de finalitzar les
obres per a evitar inundacions per pluja.

El tossal Gros disposa per fi de senyals
orientatives d’entrada i eixida. El servei de “Finestra única” ja funciona a La

Font.

El poble ha millorat la seua imatge gràcies als
contenidors soterrats
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Inauguració del parc Jaume I.

El consistori ha descobert 300.000 euros en taxes
sense cobrar.

L'ajuntament se suma a les iniciatives per
a la modernització de les administracions
públiques: certificats digitals.

L'ajuntament de la Font d'en Carròs ha canviat
l'enllumentat de diversos carrers per a estalviar
electricitat.

La Font d'en Carròs inicia els curs escolar amb
una nova escola infantil. Beques per a llibres de text.
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Projectes del Pla Confiança (execució separata parcel·la escolar del projecte d’urbanització de l’àrea de
repartiment núm.1; 2ona Fase execució edifici polivalent; Condicionament i senyalització de zona con-
solidada de la urbanització Tossal Gros).

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”.

Plan E II: Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat
(Condicionament tancaments Poliesportiu Municipal, grades
i vestuari Poliesportiu)

Plan E (Remodelació i adequació de les vies per
a vianants de nucli antic; Adequació de voreres,
infrastructures i zones verdes Tossal Gros;
Remodelació de voreres i soterrament de conte-
nidors de recollida de sòlids urbans; Reparació
de voreres en casc urbà; Adequació per a via-
nants del carrer Sant Jaume).
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Hi va haver TROFEUS als 3 primers de cada categoria des
d'Alevins fins Veterans B i als 3 primers locals masculins i feme-
nins de la prova de 10 Km. En la categoria parelles hi va haver
obsequi de 3 sopars per a les 3 primeres parelles arribades a

Meta i obsequi de 2 sopars per a les 2 primeres parelles locals.
La VIII Volta a Peu Trofeu de Sant Valentí està organitzada per
la Regidoria d’Esport de l’Ajuntament de la Font d’en Carròs i
col·labora el Club Esplà la Carena.

GRAN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN LA VIII VOLTA A PEU
LA FONT D’EN CARRÒS. TROFEU SANT VALENTÍ 

La VIII Volta a Peu a la Font d’en Carròs es va celebrar el dissabte 12 de febrer. Va
començar a les 15h30 amb la primera carrera infantil mentre que la prova mestra de
10.000 m va començar a les 17h. La VIII Volta a Peu a la Font d’en Carròs va tindre un
gran èxit de participació i aixina es consolida com una cita obligada per part del cente-
nar llarg de clubs que van participar.

CLASIFFICACIONS FEMENINES MASCULINES

PIPONETS GREGORI BAYLLOT Saray PÉREZ SAN ONOFRE David

PRE-BENJAMINS MONZÓ MARÍ Rosa FUSTER PEIRÓ Aitor

BENJAMINS GRAU SIMÓ Lorena ORTÍZ CUÑAT Javier

ALEVINS MONZÓ RAMIS Celin LUCAS Alfie John

INFANTILS NOGUERA DURA Victoria MARTÍNEZ ALCAIDE Pablo

JUVENILS CAMBRONERO LACASA Laura FAYOS BATELLER Felipe

SENIORS MILLET VILA Mari Carmen SEGUI LAMIRANT Marc Antoni

VETERANS A PEIRÓ SABATER Olivia PÉREZ PANERO Toni
VETERANS B FLETCHER Amanda DE JUAN DEVESA Vicent

1era parella: Andrés MARTÍ PUIG – Patricia LÓPEZ VICEDO
GUANYADOR ABSOLUT:   Marc Antoni SEGUI LAMIRANT

Més informació sobre les classificacions a www.somesport.com.
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La Font d’en Carròs dedica el mes de març
a la dona

Un ampli ventall d’activitats encaminades a commemo-
rar el dia internacional de la dona treballadora es va
posar en marxa des de la Regidoria de Cultura, Dona i
Tercera Edat i en col·laboració amb l’Associació de Dones
de la Font.

El dilluns 7 de març hi va haver un taller de cuina amb Jesús
Pellicer, amb el títol de “Sabemos sacar partido a la hierbas y a
las especies?” El públic va ser nombrós i va gaudir d’unes recep-
tes molt saboroses.
El divendres 11 de març es va celebrar un taller-conferència “la
mujer que pintó un cuadro disfrazada de hombre”, a càrrec de
Projectes Culturals, Educatius i Turístics. A través d’un joc d’e-

quips es va poder descobrir tot allò que NO ens ha contat la his-
tòria de l’art oficial respecte a l’obra pictòrica de les dones.
El dimecres 23 de març també es va comptar amb una conferèn-
cia dedicada a la cura de la família, a càrrec de Belen Navarro,
de la Conselleria de la Dona. 
Per acabar les celebracions, el dijous 24 de març es va celebrar
el III Concurs de Rebosteria, organitzat per l’Associació de Dones
de la Font d’en Carròs junt amb la Regidoria de Cultura, Dona i
Tercera Edat.
D’altra banda l’Associació de Dones de la Font d’en Carròs va
celebrar el tradicional dinar de germanor el diumenge 13 de
març. Eixe dia, a les 12h30 a la sala d’actes de l’ajuntament hi
va haver l’acte 20 ANYS DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES.

VISetmana mediambiental a la Font
d’en Carròs

Per sisè any consecutiu l’ajuntament de la Font d’en
Carròs organitza la setmana Ambiental.

En esta ocasió, per a celebrar el Dia Mundial de l’Arbre (el 21
de març) i el Dia Mundial de l’Aigua (el dia 22 de març), l’ajun-
tament va preparar una xerrada sobre sostenibilitat, per al
divendres 25 de març, a les 18h, a la Casa de la Cultura. Amb
col·laboració de Joaquin Lerma SA, es van presentar les actua-
cions realitzades en temes de sostenibilitat i reciclatge de resi-
dus a la Font d’en Carròs.
A continuació, el mateix divendres 25 de març, a les 19h, a
la Casa de la Cultura, es va realitzar una xerrada sobre “horts
ecològics urbans”, a càrrec de Juan Ignacio Ponce. Vam conèi-
xer algunes iniciatives d'agricultura biològica per a autoconsum

com els horts d'oci, horts ecològics en escoles i instituts, en jar-
dins privats i també balcons, així com xicotets vivers en centres
educatius. Tot això, sense oblidar-nos que el secret de l'agricul-
tura biològica consistix en com fabricar un bon compost.
Per acabar, l’ajuntament també tenia programat un taller
mediambiental dirigit a xiquets. Va ser el dissabte 26, a les
11h del matí, a l’aire lliure, concretament a la plaça de l’ajun-
tament. A càrrec de Joan Josep Sala Escrihuela, es va explicar
la situació actual de perill que patix la natura. Seguidament es
va realitzar una ghymkana amb proves temàtiques com el reci-
clatge, contaminació o perill d'extinció de les espècies i la seua
protecció. A més a més, es va confeccionar una manualitat
relacionada amb l'activitat que els xiquets es van endur com a
record.

IVConcurs de cartes d’Amor i II Concurs
de cartells

El dijous 17 de febrer es van lliurar els premis del IV Concurs
de Cartes d'Amor i del II Concurs de Cartells de Cartes
d'Amor. Acabat l’acte, i també a la casa de la cultura, es va
inaugurar l'exposició dels Cartells i es va oferir un vi d'honor
per a tots els assistents.

El dia anterior es va reunir el jurat, que a més dels regidors de cul-
tura i joventut de l'ajuntament, estava compost per persones rela-
cionades amb el món de la cultura: Antonia Montaner (escriptora i
guionista de televisió), Juli Capilla (professor i escriptor) i Pere
Huerta (fotògraf). El resultat dels premis és el següent: Premi
Categoria especial: Marina Bordes Sancho; Primer premi: Karolina
Katerzina Serwaciuk (col.lege Abecé); Segon premi: Laura Beato
Cabral (col.lege Santa Ana); Premi Local: Maria Escrivà Soria; Premi
Centres Educatius: Los Naranjos; i P  remi Cartell: Vicent Signes
Tomàs. Cal destacar que en esta edició del concurs s'han presentat
més de 140 cartes i han participat concursants de varis pobles de la
Safor, i també de fora de la Comunitat Valenciana. Com a centres
educatius han participat "Els Tarongers", "Santa Anna", "El
Rebollet", "Gregori Maians", "MM Escolàpies", "Abecé", IES
Villalonga, etc. A més dels premis en metàl·lic oferits per l'ajunta-
ment, han col·laborat en el concurs amb els regals d'un cap de set-

mana i sopars romàntics, les empreses Emocions Viatges,
Restaurant La Cova, Cerveseria El Forn i Bar El Centre. Pel que fa
als cartells han participat 48 concursants. Un any més, el concurs
de Cartes d'Amor ha tingut una gran acollida pel públic, especial-
ment per part dels més joves. Recordem que hi havia dos premis en
la categoria de 14 a 21 anys, un premi de la categoria especial, un
premi local i un premi a la major participació d'un centre educatiu.
En el II Concurs de cartells han participat joves de 6 a 35 anys. En
el jurat han participat el pintor local, Salvador Fuster i el president
de l'associació fotogràfica de La Font, Vicent Escrivà.
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