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El compromís per a esta legislatura és aconseguir una Favara 
més neta i millor mitjançant uns serveis municipals més 
mecanitzats i moderns i una gestió municipal d’atenció als favarers 
i favareres més eficient. 

Desitge un poble amb millor garantia agrícola i és per això que 
continuaré amb el programa “Banc de terres” i treballaré en la 
senyalització i demarcació dels camins rurals municipals, en la 
col·locació d’escollera en la sèquia del Senyor i en la neteja i 
reparació del camins i de les sèquies. 

Favara creix i les expectatives socials, també, és per això que en estos quatre anys la meua meta 
serà que la Casa de la Cultura siga un espai modern i adaptat a les necessitats culturals, arrancar 
la construcció de l’edifici multiusos “Les Diegues” per a que totes les associacions favareres tinguen 
el seu punt d’encontre i d’esdeveniments, la reurbanització de la Plaça de la Cultura per adequar-la 
als usos socials, l’asfaltat i sanejament del paviment dels carrers més necessitats del poble, 
l’ampliació i construcció de més nínxols al cementeri per poder solucionar el problema de runes en 
què es troba, la finalització de l’obertura i urbanització del carrer rei en Pere, l’habilitació de la 
primera planta del Casal Jove...  

Una Favara amb aigua més barata i de més qualitat, amb una renovada xarxa de tuberies per evitar 
fugues i una solució a l’abocament contaminant a les nostres sèquies serà un dels meus 
primordials objectius d’esta legislatura. 

Els nostres menuts i menudes són l’essència del poble i per això he treballat molt per a la retirada 
del fibrociment del CEIP Fèlix Olmos, i ara toca millorar els pavellons escolars i els patis perquè 
tinguen millor bonestar a l’escola CEIP Fèlix Olmos i a l’escola municipal.  

Estos quatre anys continuaré la tasca de sensibilització pel medi ambient i ho faré amb els diferents 
projectes i accions com són la ruta circular-mediambiental “Favara, verda”, punts de recàrrega 
elèctrica, millora del servei de reciclatge, el dia de l’arbre, estalvi energètic municipal perquè la 
consciència sobre el canvi climàtic sempre paga la pena. 
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