


 

deixar un càrcer 
millor als  

nostres fills i filles  
    L’equip de govern que he tingut la sort d’encapçalar en aquesta le-
gislatura ha tingut una màxima innegociable en tot moment: millorar la 
vida dels nostres veïns i veïnes i deixar un poble millor per a les noves 
generacions. Crec sincerament i humilment que ho hem aconseguit 
perquè hui Càrcer és una localitat on les instal·lacions són millors, on 
és més fàcil viure i on les cobertures socials permeten construir i ima-
ginar el nostre futur el poble del qual estem enamorats.  
 

Perquè a la cap i a la fi del que es tracta és de combatre una xacra 
que afecta moltes de les localitats del nostre entorn i que s’anomena 
despoblament, que es tradueix en menors capacitats per a fer de Càrcer 
un poble més habitable.  
 

Afortunadament, les polítiques empreses en els darrers anys han 
fet de la nostra localitat un municipi viu i actiu i això permet que seguim 
disposant de competències i de recursos per edificar el poble que tenim 
en ment. Ara hem emprès, des de fa uns mesos, el pla d’inversions que 
ens permet rehabilitar i fer realitat moltes de les obres que vénen pro-

jectant-se en els darrers anys i que, 
per exemple, permetran recuperar el 
teatre, aproximar l’anhelat centre de 
dia, millorar les instal·lacions del ce-
menteri i també les de molts carrers.  
 

A la transformació que està vi-
vint del nostre poble s’uneix una vida 
social i cultural enormement activa 
que enforteix la nostra identitat i que 
fa de Càrcer un poble referent i admi-
rat.  
 

És per tot això que sent un gran 
orgull de seguir treballant dia a dia per 
allò que creiem i que ens fa sentir fe-
liços de compartir espai amb els nos-
tres conciutadans i conciutadanes. 
       Disfrutem de Càrcer! 

 
Josep Botella 

Alcalde de Càrcer  
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El centre d'educació infantil de Càrcer ja 
és competència de la Generalitat Valen-
ciana i de la seua Conselleria d'Educa-
ció, Cultura i Esport. La mesura va ser 
publicada en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana (DOGV), sent inclòs, a 
més, el calendari d'admissió i matrícula 
per al curs 2022/2023 que ja està en mar-
xa per als nivells d'Infantil, Primària, ESO 
i Batxillerat. Pel que respecta a l’Escoleta 
Infantil, l'alumnat de 0 a 2 anys que, an-
teriorment, estava matriculat en ella, no 
va necessitar fer cap tràmit per a forma-
litzar la seua inscripció. En canvi, sí que 
ho havien de fer els alumnes de 0 a 3 
anys que estigueren interessats en una 
nova matriculació en el centre. També 
havien de fer els tràmits corresponents 
els alumnes i alumnes de 2 a 3 anys que 
passeven des de l’Escoleta al col·legi. 

Este va ser un gran pas avant per 
a oferir a Càrcer una educació pública i 
de qualitat per a totes les edats. Des 
d’este passat mes de setembre, amb 
l’inici del curs 2022-2023, l’educació de 
primer cicle -la corresponent a la guar-
deria municipal, de 0 a 3 anys- és total-

ment gratuïta al municipi. El cost és to-
talment assumit per la Generalitat Valen-
ciana i la Conselleria d’Educació, adhe-
rint-se, d’aquesta manera, el centre a la 
Xarxa d’Escoles d’Infantil, després de les 
negociacions dutes a terme per l’equip 
de govern local. En l’actualitat, una tren-
tena de xiquets i xiquetes cursen els es-
tudis de primer cicle educatiu al poble. 
Quinze d’ells a l’aula destinada a 2 i 3 
anys, 8 d’ells en el curs d’1 a 2 anys i 7 
a l’aula destinada als xiquets i xiquetes 
que no han pogut ser inclosos en la resta 
de classes. 

Respecte als tràmits, són similars 
a la matriculació per a l’educació primària 
i secundària pública, no suposant un pro-
cés massa elaborat. Des de l’alcaldia, 
Josep Botella, va analitzar aquest gran 
fet per a Càrcer i confia que siga un gran 
pas per al benestar i l’educació del poble: 
“És un cost que ara les famílies no tenen. 
Un alleujament en aquests temps difícils. 
Cal lluitar pel futur, pel benestar dels nos-
tres xiquets i xiquetes i fer d’esta esco-
leta una gran basa, en tema de servei pú-
blic, per a lluitar contra la despoblació. 

L’Escoleta  
infantil ja és 

gratuïta a 
càrcer

Des de setembre l’educació de primer cicle és  
competència de la Generalitat Valenciana
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És una de les senyes d'identitat més visibles de qual-
sevol municipi. El campanar de l'Església de l'Asunción 
de Càrcer serà reformat durant els pròxims mesos grà-
cies a una inversió de 28.000 euros, provinent d'una 
subvenció atorgada per la Direcció General d'Adminis-
tració Local de la Generalitat Valenciana.  

Esta edificació, datada del segle XVIII i reforma-
da durant els anys finals del segle XIX i principis del XX 
es caracteritza per estar constituïda per tres cossos, si-
tuats a un lateral de la façana del temple religiós i just 
al costat de l'Ajuntament. 

L'estat del campanar s'havia deteriorat pel pas 
del temps i l'erosió pròpia de la meteorologia i les humi-
tats, arribant-se, fins i tot, a un punt de preocupació per 
la seguretat dels seus fonaments.  

Des de l'alcaldia, Josep Botella, ha celebrat la 
posada en marxa d’este projecte de reforma que per-
metrà al poble renovar un dels seus edificis més carac-
terístics: “El campanar de Càrcer és un emblema que 
tots identifiquem amb el nostre poble, des de ben xico-
tets. El seu estat actual era preocupant, pel pas del 
temps i els problemes en la seua estructura. Esta refor-
ma és una gran notícia per al patrimoni cultural i històric 
del municipi i un fet que garantirà la seua salut estruc-
tural durant molts anys”. 

L'església, junt al campanar, són considerats 
com a Bé de Rellevància Local segons la Generalitat 
Valenciana, amb quatre campanes mecanitzades, cons-
truïdes en els anys 1809, 1848, 1926 i 1927. 
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millora del  
campanar de  

l’Església de la 
Mare de Déu de 

l’Assumpció
L'església, junt al campanar, són  

considerats com a Bé de Rellevància 
Local segons la Generalitat Valenciana, 
amb quatre campanes mecanitzades, 
construïdes en els anys 1809, 1848, 
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Era una de les inversions que centraven més 
atenció dins el programa de govern de l'Ajun-
tament de Càrcer i ja és una realitat. L'exe-
cutiu dirigit per Josep Botella ha formalitzat 
la compra d'un habitatge dins del nucli mu-
nicipal per valor de 145.000 euros, amb la in-
tenció de començar pròximament les obres 
de condicionament i instal·lació d'un Centre 
de Dia.  

Aquest habitatge, que compta amb 
800 metres quadrats d'espai, necessitarà 
una reforma integral, no sols per a millorar el 
seu estat actual, sinó també per a l'adaptació 
requerida a un servei com el del Centre de 

Dia, on persones majors acudiran allí per a 
realitzar tot tipus de tallers i activitats, amb la 
finalitat de promoure una vida activa i en co-
munitat. Aquesta mesura ha sigut celebrada 
pels membres del govern local. L'alcalde, Jo-
sep Botella, va remarcar que aquest és un 
enorme pas per a la millora en els serveis pú-
blics del poble: “A Càrcer era necessari un 
Centre de Dia. Les persones majors ho me-
reixen. Això ens farà créixer, no sols en l'ofer-
ta de serveis públics, també en benestar i 
qualitat de vida. Durant els pròxims mesos 
durem a terme la reforma i esperem comen-
çar amb l'activitat durant l'any vinent”.

el centre de dia, 
més aprop

Càrcer adquireix una casa per 145.000 euros per a la  
creació del Centre de Dia per a les persones majors i depenents



Un dels temes que més ha rondat el cap de 
les famílies durant aquests últims mesos, 
sens dubte, és el preu de l’energia. Factures, 
consum, consells, despesa o estalvi són ter-
mes que ja existien en l’imaginari col·lectiu 
però que enguany han cobrat més importàn-
cia que mai. A causa de la crisi de subminis-
traments derivada de la guerra en l’est d’Eu-
ropa i a l’impacte d’una-encara no superada- 
pandèmia, els preus de la llum estan acon-
seguint màxims històrics. Per això, l’Ajunta-
ment de Càrcer, en el seu afany per facilitar 
la vida a tots els seus veïns i veïnes i, alhora, 
consolidar-se com un municipi amb una 
agenda verda, sostenible i autosuficient, va 
iniciar la instal·lació de la seua comunitat 
energètica. Una iniciativa que va consistir en 
un parc de plaques foto-
voltaiques en el sostre 
del col·legi municipal, 
amb la finalitat que qual-
sevol habitatge en un 
radi d’1 quilòmetre des 
de la instal·lació es pu-
guera aprofitar d’eixa 
energia natural. 

Qualsevol famí-
lia, dins del radi d’acció 
pot fer-se sòcia. Per a 
això, van acudir el pas-
sat 17 d’octubre, a la 
reunió que va tindre lloc 
en el saló de plens de 
l’Ajuntament a partir de 

les 19.00 hores. Allí s’explicaren conceptes 
com els beneficis de pertànyer a una comu-
nitat energètica com la que es planteja amb 
aquest projecte, l’estalvi que es pot materia-
litzar o per què apostar per l’energia 
verda.Des de l’alcaldia, Josep Botella, va in-
sistir en que aquesta és la línia a seguir pel 
seu equip de govern: “Sempre hem tingut 
com a prioritat armar un municipi compromés 
amb el medi ambient i amb un major grau de 
benestar en les famílies. Aquesta iniciativa ja 
és una realitat, després de molts mesos tre-
ballant en ella. Ara és qüestió que quantes 
més famílies aposten per això, millor. Aques-
ta és la manera de crear un municipi autosu-
ficient i adaptat als nous temps”. 

La comunitat 
energÈtica 

aporta  
autosuficiència 

a Càrcer

BIM
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Un treball que té recompensa. Des de 
l'arribada a l'alcaldia de l'actual equip de 
Govern, el pressupost dedicat a Serveis 
Socials s'ha multiplicat per cinc. En els úl-
tims huit anys. Instal·lacions com el Cen-

tre de Dia, l'Oficina d'Atenció a l'Ajunta-
ment o el Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) 
han millorar la seguretat de tots els sec-
tors de població del municipi i han permés 
l'augment de la seua qualitat de vida.

Càrcer  
multiplica per cinc 

la inversió en  
serveis socials 



Amb més i millors eines, molt més fàcil i efi-
cient serà el treball. Això mateix s'ha hagut de 
pensar en els Ajuntaments de Càrcer i Alcàn-
tera de Xúquer, on s'ha acordat realitzar una 
inversió pròxima als 10.000 euros per a dotar 
al seu cos comú de policia local de dos ins-
truments per a garantir la seguretat en els 
seus termes municipals. El primer és un Dis-
positiu de Control Elèctric, també conegut 
com táser, que, a partir d'ara, tindran a la seua 
disposició els agents per a millorar la seua 
seguretat i fer més fàcil les seues actuacions 
davant xicotets altercats. El cos de policia lo-
cal, a més, va acudir la setmana passada a 

un curs de formació sobre esta eina, on també 
van acudir els cossos policials de l'Alcúdia de 
Crespins, Castelló, Font de la Figuera, Xàtiva 
i Alzira. 

Així mateix, una altra de les inversions 
destacades en este àmbit ha sigut la d'un al-
coholímetre, amb la finalitat de controlar les 
infraccions de trànsit i garantir la seguretat en 
les carreteres del terme municipal. El cost 
d’esta eina ha sigut de 7.520 euros, previstos 
en el pressupost municipal. El resultat ha si-
gut immediat. De moment, s'han realitzat un 
total de 58 proves, de les quals, 11 han resul-
tat positives. D’estos positius, 8 infractors han 

millora 
D’equipament
Càrcer i Alcàntera de Xúquer inverteixen 10.000 € 

en millorar l’equipament del seu cos de Policia
BIM
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sigut denunciats per via administrativa i 3 han obli-
gat a instruir diligències per un presumpte delicte 
contra la seguretat viària. Des del cos de policia 
local ja han confirmat que es realitzaran controls 
periòdics pels carrers dels municipis a partir d'ara. 
Des de l'alcaldia de Càrcer, Josep Botella, celebra 
la posada en marxa d’estes mesures, amb la fina-
litat que el cos de policia local puga desenvolupar 

el seu treball amb moltes més facilitats: “Qualsevol 
avanç en este aspecte sempre és benvingut. La 
policia local és la nostra manera de garantir la se-
guretat dels nostres carrers. En qualsevol àmbit. 
En este cas, els resultats són clars i immediats. 
S'han sancionat conductes al volant que podrien 
haver sigut perilloses. Continuarem treballant per 
a millorar el benestar dels nostres veïns i veïnes”. 

BIM
 càrcer
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Càrcer amb Xàtiva



Fa ara quasi un any, la notícia va alegrar la cons-
ciència popular de veïns i veïnes de Càrcer: el 
seu Ajuntament havia comprat, per un total de 
125.000 euros, el Teatre Baronia, edificació his-
tòrica i amb un important pes cultural en la vida 
del municipi anys arrere, i tenia la intenció de re-
vitalitzar-lo. Hui, onze mesos després, aquell 
projecte és quasi una realitat. L'Ajuntament de 

Càrcer invertirà 930.000 euros en la reforma es-
tructural d'aquest edifici, amb la finalitat d'afer-
mar la seua malparada estructura, danyada pel 
pas dels anys. Aquesta quantitat invertida estarà 
100% subvencionada per la Unió Europea, en 
una ajuda que molt pocs llocs en tota Espanya 
tenen la sort de gaudir. El projecte de Càrcer ha 
quedat per davant de grans ciutats com Vigo. 

inversió de 
quasi un milió 
d’euros en la  
reforma del  

Teatre Baronia
La quantitat invertida està subvencionada  

completament per la Unió Europea



 Des de l'equip de 
Govern local, Josep Botella 
celebra aquesta informació 
i espera que es complete 
durant els pròxims mesos: 
“Sempre ha sigut un dels 
objectius principals del nos-
tre govern: impulsar cons-
tantment la cultura a Càr-
cer. Aquest edifici no sols 
significa cultura, també és 
una part de la nostra histò-
ria que ara ja pertany a tots 
els veïns i veïnes. Els tre-
balls començaran pròxima-
ment i es duran a terme du-
rant els pròxims mesos. 
Dins de molt poc, tindrem 
un altre espai cultural”.  

L'alcalde, a més, ha 
confirmat alguns detalls de 
la reforma: “Aquest procés 
de reforma serà de caràcter 
estructura. Els fonaments 
de l'edificació estaven un 
poc danyats i la intenció és 
afermar-la. Una vegada 
acabat aquest pas, ja ens 
centrarem en continuar ha-
bilitant-lo amb mobiliari”. 



Una instal·lació bàsica dins de la infraestructura pú-
blica d'un municipi que continuarà amb la millora en 
la seua accessibilitat. L'Ajuntament de Càrcer planeja 
invertir una quantitat pròxima als 80.000 euros en la 
millora del seu cementeri municipal. L'obra, que està 
prevista per a finalitzar-se durant els pròxims mesos, 
recull, d'una banda, la renovació i reparació dels nín-
xols més antics, que presentaven clivelles a causa 
del desgast i, finalment, la substitució del sòl de la 
instal·lació per un material antilliscant que facilite l'ac-
cés a les persones majors. Pas a pas, Càrcer avança 
cap a un municipi més inclusiu, accessible per a totes 
les edats i compromés amb la qualitat de les seues 
infraestructures públiques. Així ho ha confirmat l'al-
calde del municipi, Josep Botella: “Tot el que siga a 
la nostra mà per a millorar el benestar i la qualitat de 
vida dels nostres veïns i veïnes, ho farem. Càrcer 
continua fent passos per a continuar tenint uns ser-
veis públics excel·lents. El cementeri és una instal·la-
ció bàsica, a la qual cada dia accedeixen desenes 
de persones majors per a visitar als qui ja no estan. 
El millor és fer la seua estada allí molt més còmoda 
i funcional, amb els nínxols en perfecte estat”. 

Per la seua part, des de feia un temps, era 
una de les peticions més insistents per la comunitat 
educativa local. Les voreres dels voltants dels col·le-

Inversions 
per a millorar 
la vida veïnal

L’Ajuntament de Càrcer  
projecta una reforma del  
cementeri municipal per  
valor de 80.000 euros i 

millora la seguretat i el trànsit 
a la eixida del col·legi  

municipal reformant les  
seues voreres
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gis ‘Pare Gumilla’ i del carrer Francisco García 
Grau seran reformades durant els pròxims me-
sos. La inversió total d’esta actuació municipal, 
que entra dins del pla d'inversions, rondarà els 
47.258 euros. La reforma millorarà l'accessibilitat 
al centre educatiu i la circulació pel carrer esmen-
tat a totes les persones que així ho desitgen, a 
més d'augmentar la seguretat dels vianants que 
freqüenten estes localitzacions.  

Un altre pas més per a fer un municipi de 

Càrcer més inclusiu, accessible i adaptat als nous 
temps. Així és el pensament de l'alcalde, Josep 
Botella, davant d’esta inversió: “Un dels nostres 
deures com a govern local és el d'escoltar les pe-
ticions de la ciutadania. Som conscients que l'es-
tat de les voreres de l’entorn del col·legi neces-
sitaven d'una reforma urgent i ja és una realitat. 
Continuem treballant per a millorar la qualitat de 
vida de tots els nostres veïns i veïnes, millorant, 
dia rere dia, les infraestructures locals”. 



Potenciar la pilota valenciana sempre ha sigut un dels principals objectius de l'Ajuntament de Càrcer. Per això
als 100.000 euros. Així doncs, aquest espai ja és referència esportiva dins de la comarca, albergant algunes de
passat mes d'octubre. Partida, per cert, retransmesa per la televisió autonòmica valenciana.

inversió històr
La instal·lació municipal ha sigut reformada integralment dura

mic i accessible gràcies a una in

BIM
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, durant els últims tres anys s'ha procedit a la reforma integral del trinquet municipal amb una inversió pròxima 
e les cites més importants del calendari competitiu com la final individual femenina del trofeu Caixabank, aquest 

rica al trinquet
ant els últims tres anys, presentant un aspecte modern, dinà-

nversió de prop de 100.000 euros

BIM
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Un futur sostenible a Càrcer és possible. I no sols 
és una quimera a aconseguir, és una meta que 

molt prompte serà visible al poble. En aquest sen-
tit, el nou pla d'urbanisme sostenible cobreix de 

natura i om-
bres alguns 
dels enclava-
ments més 
transitats de 
Càrcer per-
què, en els 
calorosos es-
tius que hau-
rem de viure, 
la temperatu-
ra en l'asfalt 
siga menor. 
Així, la 
instal·lació de 
materials dife-
rents al formi-
gó, que aïllen 
les altes tem-
peratures, 
són un revul-
siu i una ga-
rantia de be-
nestar. Ja han 
començat 
plans per a 
transformar 
els carrers de 
Càrcer i fer 
del nostre mu-
nicipi un lloc 
més amable.

els nous espais 
verds rebaixen 

entre 4 i 8 graus 
la temperatura 

als carrers



El passat 30 de desembre, Càrcer va iniciar un dels projectes 
més esperats en matèria ambiental i laboral del poble: el taller 
de formació i ocupació. Esta iniciativa, subvencionada com-
pletament per l'espai LABORA de la Generalitat Valenciana, 
per un valor aproximat de 250.000 euros, dona ocupació a 10 
veïns i veïnes del municipi. Els empleats realitzen labors de 
manteniment i cura de les zones verdes dins del nucli urbà, a 
més de l'aprenentatge de tècniques per a millorar la salut am-
biental del municipi i garantir un creixement sostenible. Des 
de l'alcaldia, Josep Botella ha celebrat la posada en marxa 
d’este projecte: “És una gran notícia per a tots. A més de fo-
mentar l'ocupació en el municipi i combatre la desocupació, 
mantenim les nostres zones enjardinades completament sa-
nejades”. 

Este és un dels primers passos en 2023 en matèria d'ús 
del consistori, però no serà l'únic. Des de l'Ajuntament apunten 
al fet que, molt pròximament, es posarà en marxa una mesura 
similar en el llit del riu Sellent, on s'invertiran al voltant de 
40.000 euros per a mantindre l'espai net i segur davant pos-
sibles inundacions i alliberar-lo d'espècies invasores. 

Les escoletes d'estiu,  
pasqua i nadal, així 
com les activitats  
promogudes els  
divendres a la  
vesprada, són  
completament  
costejades per  
l'Ajuntament

Els xiquets i xiquetes de Càrcer se-
guiran entretinguts en els períodes 
de temps no lectiu de forma com-
pletament gratuïta.  

Així ho ha decidit l'Ajunta-
ment, després d'aprovar una inver-
sió de 14.000 euros per a subven-
cionar completament a les famílies 
del poble en la matriculació dels 
seus fills i filles en les escoletes 
d'estiu, nadal i pasqua que, durant 
els últims anys, es venien perfilant 
com una alternativa molt potent per 
a continuar aprenent durant els dies 
en què no hi havia classes.  

Els comptes locals també 
cobriran el cost de l'hora d'activitats 
extraescolars que, usualment, es 
portaven celebrant els divendres a 
la vesprada.

Càrcer inverteix 
250.000 euros en 

donar treball a 10 
veïns amb el seu  

taller de formació  
i ocupació 

Activitats 
extra 

escolars 
gratuïtes



Una destacada obra cultural i històrica de Càrcer ja está disponible per a ser visitada per tot el 
poble. Es tracta del museu etnològic que el dia 20 de gener obrí les seues portes en el Centre Cul-
tural Antonio Rodríguez Castellano, situat al carrer Cast Momblanch, 16. Allí es va presentar una 
exposició, totalment oberta al públic i amb peces reals d'alguns dels moments destacats dels 
avantpassats de famílies del municipi. Així doncs, sota les vitrines de la primera mostra es poden 
veure aspectes destacats de la ceràmica de Càrcer en el segle XVII, un ofici i tradició molt lligada 
al poble i que va emprar famílies senceres durant dècades.

Este nou projecte obri les seues portes al Centre Cultural Antonio 
Rodríguez i comença el seu camí amb una exposició  

sobre la cerámica del segle XVII

Renovació del 
museu etnològic  

de Càrcer





una inauguració 
per a un centre 

de cultura i història





La inclusió i facilitat de trànsit estan sent un dels 
objectius principals d’esta legislatura a Càrcer. A 
la unió del tram Sant-Roc amb l'accés a l'Església 
s'uneix la inversió de més de 300.000 euros re-
alitzada en el recondicionament d'altres dos ca-
rrers confrontants amb l'Ajuntament i el temple 
religiós: els carrers Casto-Monblanch i Mestre 
Sanchis. Ambdós seran repavimentats i reparats 
de les possibles fractures que puguen tindre en 
les seues voreres. En total, en el cas del primer 
carrer, s'invertiran 175.000 euros, mentre que en 
el cas de Mestre Sanchis seran 137.328 euros. 
Unes quantitats que bé posen de manifest el 

compromís de l'Ajuntament per millorar la in-
fraestructura pública i la qualitat de vida de tots 
els veïns i veïnes. 

Josep Botella, alcalde del municipi, reco-
neix que esta inversió forma part del pla del seu 
govern perquè tots els carrers de Càrcer tinguen 
millor connexió entre si mateixes: “Un poble co-
hesionat és també un poble connectat. Conti-
nuem treballant per a millorar l'estat de tota la 
nostra llista de carrers municipal i, d’esta manera, 
facilitar el transport i el moviment pels nostres ca-
rrers. En poc temps esta actuació estarà acaba-
da i anirem per la següent”. 
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reforma als  
carrers Casto-

Monblanch i  
Mestre Sanchis

La inversió permet el recondicionament dels vials 
 que concentren bona part de la vida veïnal de Càrcer.

BIM
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Un poble unit físicament desencadena en millors 
connexions, facilitat de moviments i, en definitiva, 
major qualitat de vida. Càrcer continua treballant 
en aquesta línia i, per això, continua centrant l'es-
forç del seu pla d'inversions a fer més fàcil el dia 
a dia de les seues veïnes i veïnes. En aquest as-
pecte, s'han invertit 170.000 euros en el projecte 
de connexió dels carrers Sant Roc-Església, dos 
trams diàriament transitats per desenes de per-
sones i que, d'ací a uns mesos estaran connec-
tats, facilitant el trànsit tant de vianants com de 
vehicles. 

Per a l'alcalde de Càrcer, Josep Botella, 
aquesta és una gran notícia, no sols hui dia, sinó 
per al futur urbanístic del poble: “És un pas més 
en la intenció d'aquest govern per conjuminar els 
interessos dels seus ciutadans. Continuarem 
unint els carrers del nostre poble per a cohesionar 
d'una manera més eficient la nostra manera d'en-
tendre la vida en comunitat. Segur que en els prò-
xims mesos tindrem més projectes similars”. 
 
48.000 euros per millorar els camins rurals de 
La Foia i La Pastissera 
L'Ajuntament ha iniciat la reforma dels camins de 
La Foia i La Pastisera, amb la finalitat de facilitar 
la circulació de desenes de persones que, cada 
dia, es dirigeixen a les seues terres. La inversió 
ascendeix a més de 48.000 euros i es preveu que 
estiga finalitzada en el primer terç de 2023.  

BIM
 càrcer     
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unió de  
carrers al  
tram Sant  

Roc-Església
D'ací a uns mesos estaran con-
nectats, facilitant el trànsit tant 

de vianants com de vehicles

 
l’ajuntament 
centra el pla  

d’inversions en 
millorar la vida 

dels veïns

 
 

múltiples  
carrers viuran 

millores gràcies 
a una inversió de 
prop de 500.000 €



La Fundació Limne anuncia una inversió 
de fons europeus a Càrcer per adaptar el 
riu Sellent al canvi climàtic mitjançant so-
lucions basades en la natura, desenvolu-
par estratègies per fomentar la bioecono-
mia i l'ocupació verda o fer programes 
d'educació ambiental, entre altres accions. 

El programa de treball, que es de-
senvoluparà fins al 2025, s'engloba dins 
l’anomenat projecte Fluviatilis, una propos-
ta generada per una agrupació de cinc co-
negudes entitats conservacionistes, la línia 
d'actuació principal de les quals és la cus-
tòdia del territori i que s'han unit per posar 
en marxa iniciatives transformadores que 

impulsen la bioeconomia com una oportu-
nitat per mostrar que la conservació dels 
recursos naturals pot anar de la mà d'ac-
tivitats que generen desenvolupament 
econòmic i social. 

L'alcalde de Càrcer, Pepe Botella, 
explica que el projecte que presenta Limne 
“s'associa a l'estratègia municipal de man-
tenir el Sellent lliure de vegetació invasora 
i aborda els possibles efectes del canvi cli-
màtic amb solucions que donen valor al 
riu”.  

A més “és una proposta molt inte-
ressant per al municipi, en abordar temes 
més enllà de la conservació, com ara l'eco-

fons europeus 
per a millorar 

el riu Sellent 
BIM

 càrcer
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nomia circular i el foment de l'ocupació ver-
da”. Fluviatilis es desenvoluparà a diverses 
localitats i, si bé naix amb una visió con-
junta, cadascuna de les entitats consorcia-
des coordinarà les actuacions al seu terri-
tori: Asociación para a Defensa Ecolóxica 
de Galiza (ADEGA) a Galícia, Asociación 
de Naturalistas del Sureste (ANSE) a la 
Regió de Múrcia, Grup de Natura Freixe 

(GNF) a Catalunya, Fundació LIMNE a la 
Comunitat Valenciana i Red Cambera a 
Cantàbria. El col·lectiu comptarà en tot mo-
ment amb el suport cientificotècnic del 
Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres 
Públiques (CEDEX), que monitoritzarà les 
propostes que es llencin encarades a la 
provisió de Solucions Basades a la Natura 
o d'adaptació al canvi climàtic. 

El alumnado y profesorado del 
IES Càrcer, junto a técnicos de la 
Fundación Limne,realizaron  la 
plantación de 500 ejemplares de 
“Limonium mansanetianum” en 
una nueva mancha de bosque 
de ribera en el río Sellent a su 
paso por Càrcer. Esta plantación 
se suma a las ya realizadas por 
el mismo centro en el entorno du-
rante los últimos años, reafir-
mando el interés y compromiso 
de la ciudadanía del municipio 
con el río y su bosque de ribera. 

Estas actuaciones se enmar-
can en el proyecto “Reservorios 
de Flora Amenazada” desarrolla-
do por Limne dentro de la ‘III 
Convocatoria Medioambiental 
Fundación Bancaja-CaixaBank’, 
una iniciativa que persigue con-
tribuir a la restauración ecológica 
de los sistemas riparios valencia-
nos y avanzar hacia un estado de 
conservación favorable para los 
taxones vegetales amenazados 
asociados a estos ecosistemas.

Càrcer se vuelca en  
la protección del  

río Sellent
 

Plantan 500 ejemplares de una especie protegida 
dentro de la III Convocatoria Medioambiental  

Fundación Bancaja – CaixaBank’. BIM
 càrcer   
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Va ser un dels objectius a l'hora d'implan-
tar aquesta mesura, fa ja quasi 2 anys, i 
ja és una realitat contrastada. L'èxit en la 
política del ‘Porta a Porta’ ha permés als 

9 pobles que ja han impulsat aquesta me-
sura en el seu terme municipal unes ex-
cel·lents dades de recollida i separació 
de residus. Les indicacions dels consis-

L’èxit del ‘Porta 
una rebaixa sub

taxa de recic
El sistema ha permés als nou pobles que ja han 

impulsat aquesta mesura en el seu terme  
municipal unes excel·lents dades de recollida i  

separació de residus



toris, al costat del bon fer dels veïns i veï-
nes, han permés que, per exemple, el 
preu de la fracció orgànica baixe consi-
derablement.  

Les simulacions de cara a l'any 
que ve són clares i destapen que aquesta 
bona faena realitzada durant els últims 
mesos es podria traduir en una substan-
cial rebaixa de la factura de taxa de reci-
clatge. Així doncs, en Càrcer, l'any 2022, 
el preu total d'aquest impost de recollida 
de fem en la parcel·la orgànica va ser de 
69,18 euros per habitatge, mentre que en 
aquest 2022 es preveu que siga de 56,84 
euros. Quasi 13 euros de rebaixa en una 
realitat inequívoca: els veïns i veïnes 
d'aquests municipis s'han adaptat perfec-
tament al reciclatge i a aquest nou estil 
de vida sostenible.  

Des de l'Ajuntament, l'alcalde del 
municipi, Josep Botella ha felicitat a tot el 
poble per la consecució d'aquest objec-
tiu, encara que, també, ha admès que no-
més és un pas més per a continuar sent 
cada vegada més sostenibles: “El com-
promís d'aquest ajuntament amb el medi 

ambient és total. Ja ho porta sent des de 
fa molts anys i aquestes dades només és 
un indicatiu que anem pel bon camí. 
Cada veí i veïna pot intentar millorar el 
poble canviant alguns xicotets hàbits 
quotidians i el reciclatge és un d'ells. És 
una gran notícia per a les nostres butxa-
ques aquesta reducció de la factura però, 
sobretot, és una gran notícia per a un fu-
tur més sostenible”.

a Porta’ permet 
bstancial en la 

clatge en 2023 
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en un any la  

rebaixa se’n va 
als 13 euros  

gràcies a  
l’esforç de tots 

 i totes



Càrcer inicia la campanya de Nadal amb 
el reforç de la seua economia local. Este 
passat dijous, 1 de desembre, es va apro-
var la creació d'un bo familiar per valor de 
30 euros, que serà costejat en un 50% per 
l'Ajuntament, amb la finalitat d'impulsar el 
consum i ajudar els comerços locals. El 
procés és ben senzill: la família en qüestió 
acudeix a qualsevol establiment de co-
merç local de Càrcer, realitza la seua 
compra per valor de 30 euros i -molt im-
portant- demana el tiquet del producte. 
Més tard, esta factura es presenta en les 
oficines de l'Ajuntament, indicant les da-
des requerides, com el número de compte 
corrent bancari, les dades personals o el 
nom del comerç on es va realitzar la com-
pra. En uns dies, el 50% d’esta transacció, 

és a dir, uns 15€ per tiquet, seran reem-
bossats a les famílies de Càrcer. 

Bona notícia per als comerços, i 
també per als veïns i veïnes de Càrcer, 
que veuran retornada una part de la in-
versió en les seues compres al poble. Jo-
sep Botella, alcalde de la localitat, incideix 
en que este és un projecte molt interes-
sant per a seguir en la línia d'impuls al co-
merç local: “Els nostres comerciants no 
ho han tingut res fàcil durant estos últims 
anys. Amb esta mesura s'impulsa el con-
sum al poble de manera molt interessant, 
ja que totes les parts ixen beneficiades, 
tant els establiments com els clients. 
S'oferirà producte de qualitat, assessora-
ment i tracte personalitzat sense eixir de 
Càrcer”. 

compra al 
comerç local

Càrcer aprova un bo familiar per valor de 30 euros, 
que serà costejat en un 50% per l'Ajuntament

BIM
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El seu servei és essencial per a mantindre un 
poble ordenat, amb valors cívics i una perfecta 
harmonia amb les instal·lacions públiques, es-
deveniments i l'entorn. L'Ajuntament de Càr-
cer és perfectament conscient del paper im-
portant de Protecció Civil per a la seua societat 
local. Per a facilitar el seu treball en tots els as-
pectes necessaris i amb la finalitat de millorar 
les seues possibilitats, el Consistori ha adquirit 
un nou vehicle per a aquest cos de voluntaris, 
per valor de 12.000 euros. Tot seriagrafiat amb 

els colors de Protecció Civil i els logos de 
l'Ajuntament. Des de l'Alcaldia, Josep Botella, 
afirma que ha sigut una gran decisió per a mi-
llorar la seua labor: “La millora d'infraestructu-
res i materials laborals per als serveis públics 
és sempre una qüestió d'interés per a aquest 
Ajuntament. El cos de Protecció Civil no serà 
menys. Sabem de la importància de la seua 
funció i del seu treball dins del nostre poble i 
amb aquesta inversió augmentarem les seues 
possibilitats. Tot per un municipi millor”.

Càrcer inverteix  
12.000 euros  

en un nou vehicle per  
al servei de  

Protecció Civil



exposició 
per recordar 
la pantanada 

de tous 
de 1982
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La fotografia és la notícia

visita per 
conèixer la 
diputació  

de valència

conscienciació contra la  
violència masclista



sopar de xúquer viu a càrcer.  
reivindicació d’una aposta 
ferma pels espais naturals

BIM
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podcast 
per aconseguir 

la igualtat 
entre dones i 

homes



Càrcer  
inverteix  

1.800 € en un 
desfibril·lador 
per a la policia
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fumigació 
contra el 
mosquit 

tigre

nou parc de calistènia per  
potenciar la vida saludable



Un problema, moltes vegades silenciós, evi-
table i que enfosqueix les esperances de crei-
xement de molts xiquets i xiquetes en la seua 
etapa estudiantil. El bullying és, sens dubte, 
un dels principals problemes entre la població 
jove. Tot es multiplica si, a més, s'afig la seua 
varietat cibernètica, amb l'avanç de les noves 
tecnologies: el ciberbullying. Per a evitar 
aquest tipus de situacions, des de l'Ajuntament 
d'Alcàntera de Xúquer i del de Càrcer s'ha 
apostat per la formació i, per això, els agents 
de l'Associació de Policia Local dels municipis 
d'Alcàntera de Xúquer i Càrcer, impartiren 
dues xarrades sobre assetjament escolar als 

alumnes dels CEIP ‘Cervantes’ d'Alcàntera de 
Xúquer i CEIP ‘Pare Gumilla’ de Càrcer. 

Amb aquestes xarrades formatives, el 
consistori pretén informar, conscienciar i pre-
vindre l'assetjament escolar entre les aules, 
ensenyant la seua definició a les alumnes i 
alumnes de l'ensenyament primari, tots els ti-
pus d'assetjament escolar, les dades recolli-
des durant aquest últim any a Espanya -en 
concret, 11.229 casos registrats- que ens si-
tuen com un dels països amb més actes 
d'abús escolar i com previndre aquest tipus de 
conductes, tant en el seu format tradicional 
com en l'àmbit cibernètic. 

Càrcer consciencia l’alumnat 
de Primària contra el bullying  

i el ciberbullying BIM
 càrcer     
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campanyes 
al mercat  
municipal 

per millorar 
el reciclatge
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La fotografia és la notícia

 Àngel  
García  

parla de 
“Pretérito 

Imperfecto»

L’autor local Raúl Carbonell va 
presentar “Dedicada a una estrella”
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