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obres fa unes setmanes. S’ha desbrossat la font i els seus 
voltants i s’ha tirat grava als accessos. El projecte inicial 
contempla una barbacoa, però pensem que és millor no 
fer-la, ja que la font es troba dins del barranc i el perill 
d’incendi és alt.

Està previst acabar les obres dels dos masos durant el 
pròxim mes de desembre.

Un altre projecte que s’ha realitzat recentment és l’obra 
del paratge de la Moreria. En este cas es va demanar du-
rant l’any 2005, i va ser aprovat dins del Programa Ope-
ratiu Local (POL) de l’any 2006. 

No es va realitzar durant l’any 2006 per falta d’acord en-
tre Ajuntament i Fundació Docent. Aquest any s’ha realit-
zat el projecte amb consens entre Ajuntament i Fundació. 
Vam creure convenient fer unes rectificacions al projecte 
inicial, ja que pensem que no era el més adequat per a la 
conservació de l’entorn de la Moreria. La modificació ha 
estat sobretot en lo referent a la il·luminació del paratge. 
El projecte contemplava uns focus de llum per a il·luminar 
la Moreria, cosa que vam rectificar i no s’han posat. Es 
va augmentar els metres de protecció de la tanca lateral 
de fusta per a millorar la seguretat. Les obres ja estan 
acabades i es pot gaudir d’este espai tant emblemàtic per 
a tots els covarxins.

Com ja he dit al principi, aquestes obres es van aprovar 
per l’Ajuntament de les Coves durant els anys 2005 i 2006, 
i s’han portat a terme durant el present any 2007.

- La Sra. Montull Rodrigo informa dels següents as-
sumptes de la regidoria de Cultura i Educació:

1. L’Ajuntament ha remés un qüestionari a tots els veïns 
del poble majors de 16 anys, per tal de conéixer el seu in-
terés en els diferents tipus d’estudis que es poden impartir 
en un Centre de Formació de Persones Adultes. 

Una vegada disposem de la informació, es continuaran 
fent les gestions necessàries per assolir este projecte, que 
considerem molt interessant per al desenvolupament  cul-
tural i social tant de la nostra població com de la població 
immigrant.

2. En segon lloc, volem informar que s’està organitzant la 
Fira de Nadal, Gastronomia i Artesania, per al dia 8 de 
desembre.

A més, s’han programat altres Actes Culturals i Lúdics 
tant per a persones adultes com per a xiquets, durant el 
mes de desembre i gener, sobretot durant les vacances na-
dalenques. Esperem que puga gaudir d’ells  tota la gent 
del poble. 

Volem agrair a l’Associació de Mares i Pares, la 
col·laboració i participació molt activa en l’organització i 

desenvolupament de molts dels Actes d’este Nadal Cultu-
ral. I també a la resta d’Associacions la seua participació 
en la Fira de Nadal.

En breu es repartiran pel poble els fullets informatius.

I de la regidoria de Serveis Socials:

1. El dissabte dia 17 de novembre, de 16:00 a 20:00 h. 
de la vesprada es va impartir un Curs de Gestió Bàsica 
d’Associacions, organitzat per l’Ajuntament de Les Coves 
i la Mancomunitat de Serveis Socials Plana Alta.

Van ser invitades a participar totes les Associacions del 
poble, tant les ja constituïdes com les que estan en pro-
cés de constitució. La participació va ser alta i el curs va 
tenir molt bona acollida. Es van explicar diversos temes 
d’economia i fiscalitat, els documents necessaris per al 
funcionament, gestió de projectes i subvencions, progra-
mes informàtics i pàgines web etc. També es va entregar 
un dossier amb tota la informació del Curs i un CD en 
informació complementària.

L’Ajuntament de les Coves junt a la Mancomunitat de 
Serveis Socials manifesta la seva voluntat d’atendre les 
necessitats de les Associacions i col·laborar amb elles, ja 
que son fonamentals per garantir la dinamització de qual-
sevol població. L’Agent de Desenvolupament Local es 
troba a la seva disposició en les oficines de l’Ajuntament 
per ajudar-los a tramitar documents, subvencions o per 
resoldre qualsevol qüestió o dubte que es puga plantejar.

2. En segon lloc, l’Ajuntament ha aconseguit una subven-
ció per a una plaça d’Educador Social que compartim 
amb l’Ajuntament de Sant Joan de Moró. A este Ajunta-
ment li costarà aproximadament 167 euros mensuals.

El dia 11 de Novembre, l’Educadora Social va començar 
la seua tasca. És una figura emmarcada dins del Servei 
Especialitzat d’Atenció a la Família i a la Infància. Des-
envoluparà el seu treball conjuntament amb els Serveis 
Socials, el psicòleg i col·laborarà en el Col·legi.

S’ha informat als joves i a les famílies de l’existència 
d’este nou Servei i de quin és el seu àmbit d’actuació.

Tractarà les necessitats socioculturals i tota mena de pro-
blemàtiques socials en el sector de la joventut i la infan-
tesa .

En este moment, s’està treballant en l’elaboració d’una 
programació d’activitats i tallers, que es donaran a co-
néixer en breu. 

3. El dia 16 de Novembre es va fer una xarrada informa-
tiva sobre el Centre de Dia, per part de l’equip de govern 
i els serveis socials d’este Ajuntament.


