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EL CONSELLER D’AGRICULTURA
VISITA LES OBRES DE
MODERNITZACIÓ DE REGADIUS
L’Ajuntament de Carlet ha aprovat inicialment els pressupostos per a l’exercici 2006.
La previsió de comptes per al proper any
s’ha fixat en 18.123.776’10 euros, als quals
s'ha d'afegir el pressupost del Conservatori
Professional de Música Perfecto García Chornet, que ascendix a 505.000 euros.
Enguany s’han incrementat els pressupostos en quasi un 14 % respecte a l’any
2005. El capítol més important és el
d’inversions, que ha sigut dotat amb
10.182.847’41 euros. Les inversions per a
l’any 2006 també superen les de l’any anterior en un 17’32 %.
La principal inversió que ha previst
l’Ajuntament ha sigut la urbanització del
polígon industrial La Carrera amb una assignació econòmica de 7.465.876 euros. Un
altre dels grans projectes urbanístics previstos per al proper any és la construcció de la
nova Casa Consistorial amb una inversió de
958.092 euros. El Cementeri municipal també
serà objecte d’actuació, per al qual s’han
destinat 110.000 euros. D’esta manera es
podran millorar les instal·lacions i augmentar
la quantitat de nínxols. La substitució de les
canonades d'aigua d’alguns carrers també
és una altra de les propostes de la Corporació
municipal per a 2006.
Novament l’escola taller Els Pinets té
assignada una quantitat de 461.206 euros
per a poder portar a terme la recuperació
d’este paratge.

Les inversions superen el 56 % del total
del pressupost elaborat per al pròxim exercici.
L’alcaldessa, Mª Ángeles Crespo, ha indicat que està satisfeta del resultat obtingut
després de l’elaboració dels pressupostos
per a 2006 perquè enguany no ha sigut

necessari recórrer a crèdits bancaris. Les
inversions responen a les necessitats de la
societat local, ja que estan orientades a
satisfer les seues peticions més significatives.

INVERSIONS
CONSTRUCCIÓ CASA CONSISTORIAL ...............................958.092,84
ADQUISICIÓ MOBILIARI I UTENSILIS ......................................6.000,00
ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS .....................................18.000,00
POLICIA LOCAL. ELEMENTS TRANSPORT............................13.500,00
INEM AGRÍCOLA 2006 .............................................................72.000,00
CURSOS FORMACIÓ. MOBILIARI, UTENSILIS ........................3.000,00
CURSOS FORMACIÓ. EQ. INFORMÀTICS ...............................3.000,00
ENLLUMENAT PÚBLIC ............................................................18.000,00
PPOS 2006 SUBST. CANONADES DIVERSOS CARRERS ...201.246,00
P0L 2006 COL·LECTOR PORTAL TAMBOR III FASE ...............94.500,30
INVERSIONS CEMENTERI MUNICIPAL ................................110.000,00
PROJECTE TEATRE EL SIGLO.................................................60.000,00
EQUIPAMENT SALÓ GINER ....................................................60.613,48
GESPA CAMP FUTBOL ............................................................40.000,00
MOBILIARI URBÀ I BÉNS PATRIMONIALS ............................24.040,48
REPAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES ...................................100.000,00
MAGATZEM MUNICIPAL.......................................................240.000,00
DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI ................................100.000,00
ESCOLA TALLER ELS PINETS ...............................................461.206,34
REHABILITACIÓ DEPÒSITS ...................................................133.771,02
URBANITZACIÓ PRI LA CARRERA.....................................7.465.876,95
TOTAL..............................................................................................................10.182.847,41

CARLET INCREMENTA EN 300.000 METRES EL SÒL INDUSTRIAL
La industrialització de la nostra ciutat ha suposat un creixement empresarial molt satisfactori. A més de la creació de
llocs de treball, este fet ha possibilitat la diversificació de l’economia local. En vista de la quantitat d’empresaris que volen
instal·lar les seues fàbriques a la nostra ciutat, l’Ajuntament ha volgut ampliar el sòl industrial en més de 300.000 metres
quadrats a la zona de La Carrera.
El plenari del passat 29 de desembre
aprovà el programa d’actuació integrada, els
23 programes d’actuació aïllada, el projecte
de reparcel·lació i l’avantprojecte
d’urbanització de l’àmbit del polígon industrial
La Carrera.
La regularització urbanística d’esta zona,
ubicada entre la Trilladora i el polígon industrial
Ciutat de Carlet, abarcarà una superfície total
de 316.703 metres quadrats. D’esta quantitat,
13.000 metres quadrats es destinaran a la
creació de tres espais verds, dels quals un
estarà integrat en l’entorn mediambiental del
riu Magre.
Amb esta nova planificació es completa
la urbanització d’esta zona, que ja tenia un
ampli assentament industrial i que permetrà
dotar-la amb serveis com el clavegueram,
l’enllumenament públic i la pavimentació de
les voreres.
La creació de nou sòl industrial permetrà
la implantació de noves empreses en el mu-

nicipi i la creació de nous llocs de treball que
ajudaran a reduir la taxa de desocupació local.
A més, amb el projecte d’urbanització es
millorarà l’accés a la ciutat per la car-retera
de la Creu Negra, ja que enllaçarà el polígon
industrial Ciutat de Carlet amb l’entramat
d’indústries emplaçades a la zona de la Trilladora. Esta actuació també permetrà diversificar els accessos a la ciutat amb l’obertura
d’un nou vial que transcorrerà de forma paral·lela a l’actual carretera.
En l’any 2002, l’Ajuntament de Carlet,
atenent la complexitat que plantejava la urbanització de la zona, optà per gestionar
directament estos programes i solucionar

d’una manera definitiva la situació en què es
trobaven algunes de les empreses ubicades en
esta zona des de fa més de 30 anys.

El conseller d’Agricultura, Juan Cotino,
va visitar Carlet el passat dia 11 de gener
per vore les obres de modernització de
regadius que porta a cap la Conselleria
en el sector dos, al marge esquerre del
canal Xúquer-Túria. En concret, va visitar
la bassa del Tislar junt amb l’alcaldessa
de Carlet, Mª Ángeles Crespo, diversos
regidors i els presidents de les diferents
comunitats de regants.
La modernització del regadiu
beneficiarà 1.000 agricultors dels termes
de Carlet, Benimodo, Tous i Catadau. La
millora comprén una superfície de 1.625
hectàrees, on es possibilitarà l’estalvi de
recursos hídrics i un augment de la
capacitat de regulació del cabal. A hores
d’ara, les obres es troben al 44 %
d’execució i contemplen la construcció de
tres basses amb una capacitat de 54.600
metres cúbics, la instal·lació d’una estació
de bombeig amb una potència de 2.620
cavalls i conduccions per a la
transformació de reg per goteig al llarg
de 20 quilòmetres. La Conselleria invertirà
en este projecte més de 10 milions d’euros.
A més, el conseller va manifestar que a
tota la Comunitat Valenciana s’invertiran
250 milions d’euros per a l’adjudicació de
110 actuacions que milloraran les
infraestructures agràries i la racionalització
de l’aigua. El conseller també va voler
puntualitzar que el pressupost del Ministeri
en este capítol per a tot Espanya tan sols
registrava 194 milions d’euros.

L’alcaldessa ha apuntat que amb este nou
projecte s’intenta donar resposta a molts
empresaris que demanaven terreny per a
implantar noves empreses i a les ja instal·lades
se’ls possibilita ampliar les seues fàbriques.
Pel fet que la industrialit-zació és un dels
grans motors de l’economia local, la Corporació municipal ha considerat important el
desenrotllament urbanístic d’un nou polígon
industrial.

II CONGRÉS
INTERNACIONAL
FRUCTÍCOLA
23 i 24 de febrer
al Teatre Giner
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HABILITACIÓ
D’APARCAMENT
AL SECTOR SUD

AJUDES PER ALS LLAURADORS
Els agricultors de Carlet seran recompensats per les pèrdues que
produïren les gelades de principis de
l’any 2005. Per pal·liar els efectes
econòmics sofrits, el Govern Valencià
ha concedit als llauradors de Carlet
tres ajudes per un valor total de
18.320.440 euros. Uns 730 agricultors
han rebut este recolzament financer
en concepte d’ajudes per poda, per
préstecs bonificats i per la cobertura
no assegurada. No obstant això, encara
està pendent la subvenció per replantació, que està en plena tramitació segons ha informat la Conselleria.

A més d’estes tres subvencions, la
Conselleria ja va atorgar a
l’Ajuntament una altra ajuda per valor
de 118.000 euros destinada a compensar la desocupació agrària.

VICTÒRIA DE
L’ATLETA
JAVIER COLOMER
A MONTJUÏC

Al respecte, l’alcaldessa de Carlet,
Mª Ángeles Crespo, ha explicat que
el Govern Valencià ja ha complit amb
la seua promesa d’ajudar els afectats
per les inclemències meteorològiques
ocorregudes durant el mes de febrer
de l’any passat.

EL BUS DE LA DROGA A CARLET
l’autobús i participaren en els tallers programats.

Al Sector Sud s’ha habilitat un espai
d’aparcament públic. Gràcies a
l’empresa Marchuets, la propietària
del terreny, que l’ha cedit temporalment a l’Ajuntament per a usar-lo com
a aparcament, s’han creat quasi 50
noves places d'estacionament.
Amb una superfície de 1.440 metres, es possibilita als ciutadans de
Carlet tindre més llocs d’aparcament
en una zona que es troba en ple procés
de desenrotllament urbanístic.

INTERNET A
LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
Des del passat 22 de desembre la
Biblioteca Municipal de Carlet proporciona als seus usuaris accés lliure i
gratuït a internet i a diversos recursos
d’ofimàtica (processadors de textos,
fulls de càlcul, etc.) mitjançant
l’adscripció al programa Internet a les
biblioteques, per a la qual cosa s’han
instal·lat tres nous ordinadors, a més
d’una impressora i un escàner.
Es tracta d’una iniciativa que porta
avant la Generalitat Valenciana i té
com a objectiu dotar d’equipament i
connexió de banda ampla les biblioteques públiques per tal de facilitar a
tots els ciutadans l’ús de les noves
tecnologies i l’accés a internet de forma
gratuïta i amb una elevada qualitat.
D’esta forma el servei d’internet en
la Biblioteca que es prestava als usuaris
des de l’any 1997 mitjançant preu
públic, amplia el seu abast alhora que
passa a ser totalment gratuït. Poden
fer-ne ús els usuaris majors de 18 anys
i solament cal presentar el carnet de
la biblioteca o el DNI per a aquelles
persones que no siguen sòcies. El
servei està disponible en horari de matí,
de 10 a 13 h, dels dilluns als divendres.

L’alcaldessa de Carlet també va acudir
a l’autobús per recolzar una educació
preventiva que permeta als jóvens dir NO
a la droga. Esta iniciativa ha estat programada per la Unitat de Prevenció Comunitària de Carlet, a través de la Conselleria
de Sanitat.
Els jóvens de Carlet han rebut informació per a poder previndre el consum
de droga. Durant els dies 12 i 13 de gener
l'autobús de la droga ha estat estacionat
a la nostra ciutat per a dur a terme esta
campanya preventiva.
Els alumnes de sisé de primària dels
col·legis Bosch Marín, Juan Vicente Mora
i Sant Bernat i els estudiants de primer
d’ESO de l’institut 9 d’Octubre visitaren

Javier Colomer

CAMPANYA DE FOMENT DE
LES NOVES TECNOLOGIES
Durant els dies 13 i 14 de gener,
l’autobús Todos.es ha visitat la nostra
ciutat per realitzar la campanya promoguda pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç basada en el foment
de les noves tecnologies. Esta campanya es porta a terme a través de l’entitat
pública Red.es, amb l'objectiu
d'aconseguir que un alt percentatge de
persones s’incorporen a les Tecnologies de la Informació i adopten l’ús

d’internet com una ferramenta útil i
pràctica de comunicació, treball i oci.
L’associació d’ames de casa i
alguns col·legis de la ciutat han sigut
alguns dels col·lectius que han pujat
a l'autobús per conéixer les àmplies
possibilitats de la xarxa d'internet.
L’autobús ha estat situat a
l’avinguda del Sud, davant de
l’Auditori, amb les portes obertes a
tots els ciutadans de Carlet que
volgueren conéixer de prop les noves
tecnologies.

Carlet té la sort de comptar amb
un gran planter de destacats esportistes
en diverses modalitats. Javier Colomer,
jove atleta carletí de 13 anys, participà
el passat 27 de novembre en la 82
Jean Bouin de Montjuïc i aconseguí
arribar a la meta en primer lloc en la
categoria cadets (nascuts en 1992).
En la seua categoria participaren
62 atletes que havien de recórrer 2.800
metres en el menor temps possible.
El carletí va ser el més ràpid i aconseguí realitzar el trajecte en tan sols
9 minuts i 58 segons. Darrere d’ell
arribava a la meta Balal Ali Shah,
quan el cronòmetre marcava onze segons més.
Javier Colomer pertany al club
d’atletisme local Els Coixos i el seu
historial esportiu inclou grans victòries
en competicions disputades a Sagunt,
Burjassot, Guadassuar i Ontinyent.
El regidor d’Esports, Pascual Casp,
explicava que el jove Javier Colomer
té una gran carrera atlètica per davant
i que segurament en breu aconseguirà
grans resultats en l'àmbit nacional.
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L’Ajuntament de Carlet ha sol·licitat a la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Ocupació una subvenció
d'1.229.070 euros per a realitzar una
nova escola taller denominada “Museu
de l’aigua”.

Per la seua part, l’alcaldessa ja ha
realitzat les gestions oportunes perquè
este projecte es faça realitat. Mª Ángeles Crespo es va reunir al mes de
desembre amb la secretària
autonòmica d’Ocupació, Ana Encabo,
per a exposar-li la iniciativa. La primera edil va manifestar que la Conselleria es va mostrar molt sensible a
l’acceptació de la subvenció
necessària, que permetrà la conversió
dels antics depòsits d’aigua potable
en un museu.

CULTIUS

L’escola taller “Museu de l’aigua”
estaria formada per cinc especialitats:
jardineria, construcció, fusteria

metàl·lica i de PVC, instal·lacions de
fontaneria i electricitat i pintura. Cadascuna estaria composta per 10
alumnes de manera que se superaria
en una desena els alumnes de l’actual.

CULTIUS

Esta iniciativa podria ser considerada com una continuació de l’actual
escola taller “Els Pinets”, que té per
objecte recuperar este paratge natural
tan emblemàtic per a la nostra ciutadania. Així ho manifestà la regidora
Laura Sáez: “Volem enllaçar la nova
escola taller amb l’actual per a no
desvincular-nos d’este programa formatiu que al mateix temps ens permet
recuperar esta gran zona.”

El Consistori vol complementar les
actuacions que es porten a cap en esta
àrea recreativa amb la rehabilitació
estructural i habilitació interior dels
depòsits, la connexió d’esta zona amb
la població mitjançant un passeig urbanitzat que inclourà un carril bici i
l’execució d’un espai d’aparcament
per als visitants. Amb esta nova escola
taller es complementaran les obres
iniciades en l’àrea dels Pinets, es recuperarà l’entorn i se li donarà un us
lúdic i cultural. D’esta manera, estaria
condicionat com un espai de recreació
que coexistiria amb un ús didàctic.
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Col·laboren: Conselleria de Cultura, Educació i Esport - Federació Valenciana de Municipis i Províncies

