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Des de la Regidoria de festes i tradicions s’ha estat preparant la recuperació d’una festa
molt antiga i amb molta tradició com és la festa de Sant Francesc. Ha organitzat els
diferents actes preparats per als dies 3 i 4 del mes d’octubre: una atracció infantil per
als nostres menuts i el sopar de pa i porta al carrer Sant Francesc.
De la mateixa manera, la Regidoria de cultura junt amb la Regidoria de festes i
tradicions i l’Alcaldia han estat elaborant una programació que uneix actes culturals i
festius per a la celebració de la festa més emblemàtica que tenim els valencians: el 9
d’octubre.
Els actes que s’han fet per a commemorar esta gran festivitat del 9 d’octubre són:
exposició de pintures de Salvador Ferrer, processó cívica amb dansades i dolçaines,
celebració del I Campionat de parxís, taller de doblatge de pel·lícules en valencià i
esmorzar popular per a tot el poble.
Quant a la Regidoria d’esport ha elaborat un reglament d’ús de les instal·lacions
esportives, s’ha reunit amb totes les entitats esportives per conéixer les necessitats i les
seues actuacions i ha preparat totes les activitats per a la inaguració del trinquet de
Favara.
Per altra part, la Regidoria d’educació ha completat el tràmit per al lliurament dels
abonaments per a material escolar als estudiants d’ESO, de F. Professional i de
Batxillerat.
La Regidoria de sanitat s’ha reunit amb M. Marín, director gerent de l‘hospital La
Ribera per exigir-li més hores de pediatria per als nostres menuts i la rehabilitació de
l’edifici MACAP per passar-hi la consulta, més hores d’atenció d’infermeria i
d’assistència mèdica i millores d’accés i modernització del nostre centre d’atenció
mèdica.
Pel que fa a la Regidoria de serveis municipals, s’ha portat a terme per segona vegada
la neteja de camins rurals municipals, parcs infantils, jardins i sèquies, així com també
el manteniment efectiu dels carrers de la població. S’està treballant en la revisió de
l’estat de conservació dels edificis municipals per millorar i ampliar la seua utilització.

N.I.F.:P-4612500-A
TEL: 961769002
FAX: 961769427
E-MAIL:favara@gva.es

www.favara.es

PLAÇA SANT ANTONI Nº 1
46614 – FAVARA
VALENCIA

La Regidora d’urbanisme, medi ambient i agricultura ha tancat l’expedient de la
donació de material per a la mosca, ha presentat actuacions a l’empresa Acciona per
incompliment del conveni, s’ha reunit amb el director d’obra de l’autovia A-38 per
exigir-li la reparació de camins, ha portat a terme el tràmit i el canvi de faroles de la
nacional 332, ha tancat l’expedient de la recepció d’obra del trinquet i ha gestionat
tota la documentació de disconformitat de pagament de les taxes de la
potabilitzadora.
La Regidoria de formació ha facilitat informació de tots els cursos gratuïts i interessats
que des de les diferents administracions públiques es fiquen a l’abast. Tota la formació
està penjada a la Web de l’Ajuntament.
Des de l’Alcaldia s’han atés totes les gestions administratives necessàries per al
funcionament i l’organització municipal, s’ha donat resposta a les necessitats del
veïnat, s’ha participat en l’organització dels actes de la festivitat de Sant Francesc i del
9 d’octubre.
D’entre totes les assistències a reunions i organismes l’alcaldia de Favara destaca les
reunions sobre la Confederació hidrogràfica del Xúquer per tractar el no-pagament
dels cost de la potabilitzadora (Cullera, Corbera, Algemesí); encontres amb personal
de la Conselleria d’educació i del conseller per donar compte de la gratuïtat dels llibres
per part de l’Ajuntament perquè es considere la casuística de Favara en el Projecte
XarxaLlibres de la Conselleria (València, Sueca); plenaris de formació de la
Mancomunitat de la Ribera Alta (Albalat); plenari de formació de la Ribera Baixa
(Sueca); reunions informatives sobre les Mancomunitats i la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies (Sueca, València), col·laboració a la Web de l’Ajuntament.
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