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Les últimes eleccions municipals al poble de Favara els veïns i veïnes decidiren 
canviar la forma de fer política on la participació de tots en la gestió local fora 
efectiva. Les forces polítiques del PSOE i Compromís han donat un pas endavant 
formant un equip de govern per a solucionar els problemes quotidians i ara, en 
aquesta nova etapa, ens hem trobat en moltes dificultats que a poc a poc anem 
solucionant i millorant. Uns d’aquestos problemes per al nostre pensar, molt greu, 
és el transport entre les diferents poblacions del voltant de Favara que s’agreuja 
més encara quan parlem de que la majoria dels destins son per qüestions 
sanitàries.  
Favara te actualment 2430 habitants dels que unes 700 persones són jubilats o 
pensionistes i està situada a 5km de Cullera, a 12km de Sueca i a 15km. D’Alzira 
on el transport públic sols ens apropa a Alzira o Cullera per una línea regular 
d’autobús. El centre d’especialitats de Sueca és son la gran majoria de veïns i 
veïnes del poble tenen que desplaçar-se per motius de salut al Centre 
d’Especialitats per a consultes d’especialistes i ens trobem en el problema, com 
és traslladen els nostres veïns i veïnes que careixen de mitjos de transport.al 
Centre d’Especialitats de Sueca?.  
L’Ajuntament de Favara estava realitzant un transport de viatgers irregular fins l’1 
d’octubre, data on decidirem llevar el servei, que traslladava a les persones que 
ho sol·licitaven de Favara fins Sueca i desprès els arreplegava per tornar-los a 
traslladar al poble.  
Considerarem que el  transport l’Ajuntament de Favara és realitzava de manera  
irregular i demanarem un informe al Servei Territorial de València per llevar-nos 
de dubtes. Aquest informe  ens va arribar concloent que per realitzar el servei de 
transport per part de l’ajuntament de Favara primer te que complir la llei i la 
personalitat jurídica de l’Ajuntament no entra en cap cas, ni és persona física, ni 
és una societat mercantil, ni Societat Anònima laboral ni Cooperativa, per tant. 
Sol·licitem una reunió amb la Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori Maria José Salvador per buscar les possibles sol·lucions 
al problema plantejat. 
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