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La comissió de Piaf conclou que va haver irregularitats

Els horts urbans 
estaran en marxa 
durant el mes 
d’octubre

Q El projecte, que compta amb 
32 parcel·les per a ús individual 
i quatre per a col·lectius, ultima 
els preparatius durant aquest 
mes de setembre. H PÀG. 9

La ciutat trau a la llum 
el seu antic traçat de 
l’època medieval

Vila-real celebra les 
festes de la Mare de 
Déu de Gràcia

Pàg. 2 i 3

El festival, que s’ha ce-
lebrat durant el mes 
d’agost al Termet, ha tri-
plicat l’assistència a cada 
espectacle els tres dies de 
celebració . H PÀG. 17

Malabara’t bat el 
rècord i supera els 
3.000 assistents

La Ciutat Esportiva dotarà Vila-real 
d’instal·lacions de primer nivell
La infraestructura, ja en licitació, serà el “major projecte 
urbanístic del primer quart del s. XXI a la nostra ciutat”

Serà una zona enjardinada amb equipament que unirà la 
Ciutat Esportiva del Villarreal, el CTE i el pavelló Melilla

Q El programa de beques Vilabeca ha arrancat 
la seua tercera edició amb la incorporació dels 
25 beneficiaris del subprograma Vilabeca Expe-
riència als 17 departaments municipals per als 

quals han estat seleccionats. L’alcalde i el regidor 
d’Innovació han donat la benvinguda als primers 
becaris d’aquesta edició, on també se sumaran 
els de Vilabeca Emprén i els d’Integra. H PÀG. 4

El programa Vilabeca 
obri la tercera edició

La Festa de Reis obté 
la declaració d’Interés 
Turístic Provincial
Q Vila-real ha aconseguit que la 
Conselleria d’Economia, Indústria, 
Turisme i Ocupació declare Festa 

d’Interés Turístic Provincial la Festa 
de Reis que organitza des de 1928 la 
Joventut Antoniana. H PÀG. 16
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La comissió de Piaf conclou que va 
haver irregularitats i balafiament
L’equip de govern i Compromís estudien portar algunes 
factures de l’anterior legislatura davant els tribunals

L’exalcalde del Partit Popular, 
Juan José Rubert, i els seus re-

gidors Ramón Tomás (a càrrec de 
Serveis Públics) i Ignasi Clausell 
(Hisenda), són sobre els quals la 
comissió d’investigació respec-
te a la relació contractual entre 
l’Ajuntament i l’empresa Piaf en 
l’anterior legislatura fa recaure les 
“responsabilitats polítiques deriva-
des del balafiament de recursos pú-
blics, descontrol en la gestió i factu-
ració” amb la mercantil en qüestió i 
el consistori durant l’últim període 
de govern del PP a la ciutat. 

El document amb les conclusions 
de la comissió, que s’ha aprovat re-
centment, únicament amb els vots 
favorables dels regidors de l’equip 
de govern, també els culpa de les 
“irregularitats testimoniades, el 
pressumpte fraccionament d’obres 
i un deute il·legítim de més de 
600.000 euros en total”. 

Tot i així, d’aquesta responsabi-
litat no es lliuren els regidors dele-
gats dels departaments afectats per 
“factures falses emeses per Piaf”, 
segons ha explicat el president de 
la Comissió d’Investigació, Alberto 
Ibáñez. Es tracta de l’actual porta-
veu del PP, Héctor Folgado, Juan 
Luis Fabregat i María Luisa Porcar, 
als quals fa responsables “per acció 
o omissió”, en entendre que eren 
ells els encarregats de “controlar 
què passava en les seues àrees”. 

Per a Ibáñez, en la darrera legis-
latura, i sota l’Alcaldia de Rubert, 
es va produir un “saqueig” de les 
arques municipals a favor, en espe-
cial, de l’empresa Piaf, que va factu-
rar a l’Ajuntament uns 14,5 milions 
d’euros en els exercicis compresos 
entre els anys 2006 i 2011. 

VIA JUDICIAL
En qualsevol cas, Ibáñez ha anun-
ciat que en la primera reunió de 
l’equip de govern aquest mes pro-
posarà “estudiar si cal emprendre 
accions legals des del consistori” 
en el cas de factures que puguen 
constituir delicte. I es manifesta 
partidari d’acudir als tribunals per 
la via penal. 

Paral·lelament, el regidor 
d’Iniciativa també ha plantejat a 
Compromís presentar com a partit 
una denúncia davant la justícia. 

Per la seua part, l’alcalde, José 
Benlloch, ha defensat el treball reali-
tzat per la comissió -que ha investi-
gat durant 15 mesos- i assegura que 
aquest comité -en el qual estaven 

La investigació assenyala a l’exalcalde Juan José Rubert, 
Ramón Tomás i Ignasi Clausell com a responsables dels fets

El president de la comissió, Alberto Ibáñez, va presentar el resultat.

representats tots els partits polítics 
amb representació municipal- “ha 
deixat molt clar, i això és indiscuti-
ble, que en la darrera legislatura es 
va balafiar i no es van controlar els 
diners públics de la ciutat”. 

A més a més, el representant 
municipal afirma que “també s’ha 
demostrat que es van produir una 
sèrie d’importants irregularitats 
amb la facturació a l’Ajuntament”, 
i posa com a exemple els endos-
sos signats per l’exalcalde popular 
perquè Piaf cobrara 600.000 euros 
per treballs que, segons els tècnics 
municipals, no va arribar a realitzar 
l’empresa, i que l’actual equip de 

govern va evitar que es cobraren. 
Per a Benlloch, “l’última etapa de 

la comissió ha sigut una burla del 
PP”, ja que Rubert no ha contestat a 
cap pregunta. Tot i això, indica que 
les conclusions “són claríssimes i 
es demostra que l’Ajuntament di-
rigit per Rubert era un descontrol 
en contra dels interessos dels veïns 
i, a més, a favor d’una empresa els 
dirigents de la qual estan imputats 
en el cas Gürtel”. En qualsevol cas, 
recorda que l’organisme municipal 
que ha investigat la facturació “no-
més demana que s’assumisquen 
responsabilitats”, per aquesta etapa 
“carregada d’irregularitats”. H

Imatge de la darrera comissió d’investigació del cas Piaf, realitzada a l’agost, on es va concloure que va haver irregularitats i balafiament. 

La comissió 
“només demana 
que s’assumisquen 
responsabilitats” 
per aquesta etapa 
d’”irregularitats”

L’alcalde, José Benlloch, ha defensat el treball realitzat fins ara. 

Rubert no 
respon a les 
preguntes

Després d’allargar la comis-
sió, ja que no havia com-
paregut, l’exalcalde Rubert 
va contestar per carta a la 
penúltima comissió de Piaf, 
assegurant que ja va respon-
dre al PSOE al final de cada 
Ple en el torn de preguntes 
durant l’anterior legislatura. 
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El cas Piaf es remunta a tres anys 
enrere quan, poc després de 

l’arribada de l’actual equip de go-
vern, es descobreix que l’exalcalde 
popular, Juan José Rubert, havia 
endossat a entitats bancàries quan 
ja estava en funcions -abans de 
prendre possessió l’actual equip- 
unes factures per import de 600.000 
euros de l’anterior legislatura.

L’actual govern local, que mira 
amb lupa cada despesa, es posa a 
treballar per a esbrinar a quins tre-
balls corresponen aquests càrrecs, ja 
que són “dubtosos”.

Poc temps després, un informe 
determina que aquestes factures 
van ser emeses per treballs que no 
s’havien realitzat, així com per finals 
d’obres que no s’havien conclós, o 
per feines que no estaven acredi-
tades. Per aquest motiu, l’alcalde, 
José Benlloch, va anunciar que no 
es pagaria al banc la quantitat com-
promesa per l’executiu anterior.

Es tracta d’unes factures que no 
van comptar amb la firma del tècnic 
municipal corresponent, ni del regi-
dor responsable en aquell moment, 
però que sí va rubricar l’anterior 
alcalde perquè un banc abonara 
aquesta quantitat a la mercantil.

Benlloch va assegurar que no es 
pagaria aquest deute “ja que els ciu-
tadans no han d’abonar uns treballs 
que no s’han realitzat”.

En aquest moment també va 
anunciar que no descartava em-
prendre accions legals per tal 
d’esclarir les pressumptes irregu-
laritats comeses, que podrien com-
portar, fins i tot, “responsabilitats 
penals”.

Dels 600.000 euros que prete-
nia cobrar Piaf mitjançant rebuts 

dubtosos, la meitat corresponien a 
treballs realitzats a la nova comis-
saria de la Policia Local que, tot i 
haver-se inaugurat pel popular 
Rubert, al març del 2011, encara no 
estava finalitzada. “És una actua-
ció molt greu, perquè no es poden 
liquidar les obres d’un immoble 
quan encara no s’ha acabat l’obra i 
l’adjudicatària deu diners als sub-
contractistes”, afirmava Benlloch.

Corre el mes de maig del 2012. 
Poc després, al novembre del 2012, 

Tres anys d’investigació per 
a protegir els diners públics
L’alcalde va evitar pagar factures irregulars endossades de l’anterior legislatura

La investigació 
de Fiscalia va 
determinar que 
s’havia evitat el 
delicte en no pagar 
aquestes factures

La comissió es va iniciar sense els membres del PP que no van voler participar, però després es van afegir. 

El cas ix a la llum 
després de l’entrada 
a l’Ajuntament de 
l’actual equip de 
govern, al juliol de 
l’any 2011

l’equip de govern trasllada el cas 
a la Fiscalia que, finalment, deter-
mina que veu indicis d’una pres-
sumpta prevaricació de l’exalcalde 
Juan José Rubert i obri la investiga-
ció, per tal de cridar a declarar tres 
tècnics municipals.

Durant aquest temps tornen a 
eixir altres factures dubtoses, com 
la referent a la instal·lació d’una 
plataforma elevadora a un edifici 
particular per valor de 12.000 euros. 
És desembre del 2012. 

A l’inici del nou any, s’acorda, 
amb tots els grups polítics repre-
sentats a l’Ajuntament, crear la Co-
missió d’Investigació, que es consti-
tueix a finals d’abril.

Mentrestant, Fiscalia reconeix 
que les factures són irregulars i que 
l’actual equip de govern va fer allò 
correcte en no assumir el pagament 
dels 600.000 euros. 

Tot i així, va arxivar el cas, en con-
siderar que no s’havia evitat el de-
licte. En aquest període, l’exalcalde 
popular Rubert i l’empresa Piaf van 
reclamar davant els tribunals el pa-
gament de les factures.

A l’estiu del mateix any, 
l’Ajuntament anuncia la investiga-
ció de factures dels anys 2006 i 2007 
i, més tard, el PP, després de dir 
que no declararia a la investigació, 
anuncia que sí que hi col·laborarà. 
Finalment, a inicis d’aquest 2014, la 
Comissió cita a declarar l’exalcalde 
i l’actual portaveu del PP, Héctor 
Folgado. És ja durant aquest estiu 
quan es porta a terme la major part 
de la investigació. Rubert no decla-
ra en persona i, després d’allargar 
la investigació, ho fa per escrit. La 
conclusió: l’anterior govern va bala-
fiar diners amb Piaf. H

El cas Piaf al llarg del temps

23.05.2011
L’exalcalde popular, Juan 
José Rubert, firma endossos 
bancaris per valor de 600.000 
euros. Dos mesos després, al 
juliol, s’inicia un expedient 
d’investigació.

11.05.2012
Després de 10 mesos investi-
gant les factures sense justificar 
de l’anterior legislatura, amb 
l’expedient d’investigació tan-
cat i resolts els recursos plan-
tejats per l’excalcalde, Vila-real 
anul·la 600.000 euros en factu-
res de l’anterior legislatura.

08.09.2012
L’equip de govern trasllada a 
Fiscalia el cas de les factures.

12.09.2012
El PP deixa en mans de 
l’exalcalde Rubert la justifica-
ció de les factures dubtoses.

28.09.2012
L’Ajuntament envia una tren-
tena de factures a Fiscalia, que 
obri diligències el 5 d’octubre.

11.10.2012
L’exalcalde Rubert desvia a Ig-
nasi Clausell la responsabilitat.

17.11.2012
Fiscalia veu una pressumpta 
prevaricació de Rubert.

23.11.2012
Tres tècnics declaren per les 
factures davant la Fiscalia.

13.12.2012
Benlloch envia la factura de la 
instal·lació d’una plataforma 
elevadora en un edifici parti-
cular que Piaf pretenia cobrar.

29.01.2013
Tots els grups aproven crear 
una comissió d’investigació 
per tal d’esclarir el tema.

16.04.2013
Fiscalia reconeix que les fac-
tures remeses són irregulars, 
però arxiva el cas.

19.04.2013
L’exalcalde Rubert i Piaf re-
clamen davant els tribunals el 
pagament de les factures per 
valor de 600.000 euros.

30.04.2013
Es constitueix la Comissió 
d’Investigació de Piaf. 

31.05.2013
El jutjat deixa en tres els proce-
diments oberts per les factures 
irregulars.

18.07.2013
S’investiguen també factures 
irregulars de 2006 i 2007.

19.07.2013
El PP diu que no declararà a la 
comissió de Piaf. El 24 d’agost 
anuncia que sí que participarà.

27.02.2014
La Comissió cita a declarar 
l’exalcalde Rubert i Folgado.

10.07.2014
Els grups pregunten per escrit 
a Rubert i el 29 de juliol analit-
zen les seues respostes.

06.08.2014
Conclou la Comissió i respon-
sabilitza Rubert, Tomás i Clau-
sell del balafiament amb Piaf. 
Un dia després, el PP amenaça 
d’anar a la justícia. 

El PP amenaça d’anar a la 
justícia per a defensar-se

consideren una basa electoral”, 
des del PP amenacen amb acudir 
a la justícia.

“El PP, com a grup, també es re-
serva la possibilitat de buscar em-
par davant tantes falses acusacio-
ns; i particularment, cadascuna de 
les persones que busquen atacar i 
injuriar no descarten prendre ac-
cions per a protegir la seua digni-
tat”, com apunta el regidor Javier 
Nácher. El regidor Ignasi Clausell 
ha informat que demanarà un 
acte de conciliació públic “perquè 
els membres de l’equip de govern 
retiren les afirmacions que han 
realitzat sobre mi i que són ro-
tundament falses”. De no ser així, 
assenyala que no dubtarà a acudir 
als tribunals, “perquè això no pot 
quedar així i no es poden dir false-
dats sense cap prova”. H

Després de finalitzar la Comissió 
d’Investigació, el grup del PP a 
l’Ajuntament va mostrar el seu 
rebuig, després de conéixer les 
conclusions, que responsabilitzen 
Rubert i els seus regidors de Ser-
veis Públics i d’Hisenda, Ramón 
Tomás i Ignasi Clausell, del “bala-
fiament” amb Piaf.

Tant és així que, després 
d’asseverar que “no existeix ni 
una sola prova que corrobore les 
seues acusacions -en referència 
a allò defensat per l’equip de go-
vern- i que l’únic que tracten és 
d’acusar en fals i utilitzar l’engany 
polític per a no perdre allò que 

El grup assegura que el 
govern local acusa en fals 
i utilitza l’engany polític

; cronologia
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La Ciutat Esportiva dotarà Vila-real 
d’instal·lacions de primer nivell
La infraestructura, ja en licitació, serà el “major projecte d’inicis del s. XXI a la nostra ciutat”

La Ciutat Esportiva Municipal 
dotarà Vila-real d’una gran 

zona enjardinada amb dos camps 
de futbol, circuit de ‘running’, pista 
poliesportiva i pista d’entrenament 
d’atletisme, entre d’altres equipa-
ments, per a completar la “gran illa 
dedicada a l’esport i la salut” que 
l’equip de govern de Vila-real pro-
jecta en l’àrea de dos quilòmetres 
que conformen el CTE, l’IES Miral-
camp i la Ciutat Esportiva del Villa-
rreal CF i el pavelló de Melilla.

L’alcalde de la ciutat, José Benllo-
ch, i el regidor de Territori, Emilio 
M. Obiol, han donat a conéixer els 
detalls del “major projecte urbanís-
tic del primer quart del segle XXI a 
Vila-real”, les obres del qual ja han 
eixit a licitació, amb la previsió de 
poder iniciar-se al novembre. 

El projecte suposa l’actuació so-
bre una superfície de 58.564 me-
tres quadrats, dels quals 14.900 es 
destinaran a pistes esportives. En 
concret, l’actuació contempla dos 
camps de futbol convertibles en 
quatre camps de futbol 7; set edificis 
auxiliars (control, vestidors, magat-
zems, lavabos i bar); un circuit de 
‘running’ de 1.200 metres; una pis-
ta d’handbol, bàsquet i futbol sala; 
200 places d’aparcament; un circuit 
complet d’aparells biosaludables; 
i una pista d’atletisme, a més de 
15.000 metres quadrats de zona en-
jardinada i un vial de connexió amb 
l’avinguda d’Alemanya. 

Amb aquest projecte, a més 
d’incrementar la dotació esporti-
va, es dóna solució al “problema 

històric de la Bassa d’Insa, ja que 
es convertirà en el jardí més gran 
de Vila-real i es millorarà a més el 
trànsit de la zona, gràcies al vial 
d’accés que inclou”, argumenta 
Benlloch. L’alcalde recorda, a més, 
que la Ciutat Esportiva Municipal 
“permetrà configurar una gran illa 
dedicada a l’esport i la salut, amb 
els mòduls formatius en esports de 
l’IES Miralcamp, el pavelló Melilla 
a 400 metres, la Ciutat Esportiva 
del Villarreal i el CTE”. “La Ciutat 
Esportiva Municipal és el projecte 
més important que coneixerà Vila-
real en la primera meitat del segle 
XXI, amb infraestructura verda, es-
portiva i de salut”, assenyala el regi-
dor de Territori. Les obres tenen un 
termini d’execució de 18 mesos. HEls terrenys de la Bassa d’Insa acolliran aquesta zona esportiva. 

El regidor de Territori, Emilio Obiol, i l’alcalde, José Benlloch, han presentat les novetats del projecte. 

municipal El paratge del Termet 
acull un anellament 
conjunt d’aus

Q ACTIVITAT. El Centre d’Educació 
Ambiental del Termet ha acollit una acti-
vitat d’anellament d’aus dins del progra-
ma estival que ofereix el paratge natural. 

N Vilabeca arranca la seua tercera edició

El programa de beques Vila-
beca ha arrancat la seua tercera 
edició amb la incorporació dels 
25 beneficiaris del subprogra-
ma Vilabeca Experiència als 17 
departaments municipals per 
als quals han estat seleccionats. 
L’alcalde, José Benlloch, i el 
regidor d’Innovació, Xus Sem-
pere, han donat la benvinguda 
als primers becaris d’aquesta 
edició, que precedeixen als 10 
beneficiats amb alguna de les 
beques Vilabeca Emprén, que 
s’incorporen l’1 de setembre. 
Les dues beques Integra, diri-
gides a vila-realencs amb ca-
pacitats diferents, completen 
l’oferta formativa d’un progra-
ma “pioner i referent”. 

Q El projecte Promou, en-
caminat a facilitar activitats 
lúdiques d’estiu i promoure 
valors entre els menors de 
famílies amb dificultats, ha 
acomiadat la seua tercera 
edició amb una festa celebra-
da al centre social. La regido-
ra de Serveis Socials, Mònica 
Àlvaro, ha acompanyat els 
xiquets en la clausura del 
programa, en el qual 13 me-
nors de Vila-real han pogut 
gaudir d’activitats lúdiques 
durant l’estiu. 

; repàs
Promou s’acomiada 
amb una festa

Q Una delegació brasile-
ra, formada per directius 
d’empreses i el Sebrae, el 
servei local per a emprene-
dors, ha realitzat una visita a 
Vila-real, on han conegut de 
primera mà el model de la in-
dústria ceràmica de la ciutat. 
El regidor de Territori, Emilio 
Obiol, afirma que “aquest 
país despunta en el sector i 
s’ha fixat en Vila-real com a 
ciutat amb un desenvolupa-
ment tauleller exemplar”. 

Vila-real, model en 
empreses ceràmiques

Q El XXVII Concurs Inter-
nacional de Reclam Bucal 
tornarà a reunir al paratge 
del Termet els amants de l’art 
de reproduir el cant dels oce-
lls. Els participants, arribats 
des de diferents punts de la 
Comunitat, demostraran les 
seues habilitats d’imitació, 
amb l’objectiu guanyar el 
preciat Reclam d’argent de 
la penya l’Embolic. L’acte, 
que tindrà lloc el 30 d’agost, 
està organitzat per Apaval i 
la penya l’Embolic.  

La ciutat reuneix els 
amants del reclam

Q La regidora del PP Marisa 
Mezquita ha exigit a l’alcalde 
la “immediata reactivació de 
la tramitació i aprovació del 
nou PGOU per a evitar danys 
econòmics i de futur als veïns 
i a la configuració de la ciu-
tat”. Mezquita ha recordat 
que l’equip de govern “va 
paralitzar aquesta tramitació 
quan el PGOU ja estava en la 
seua recta final d’aprovació i 
durant tres anys no ha fet ab-
solutament res”. 

El PP demana la 
reactivació del PGOU

4 SETEMBRE DEL 2014CRÒNICA DE VILA-REAL



La apuesta por la sostenibilidad 
del Ayuntamiento de Vila-real 
llega al día a día de la gestión mu-
nicipal con la incorporación al de-
partamento de Servicios Públicos 
de cinco vehículos 100% eléctricos, 
que permitirán evitar la emisión 
de cinco toneladas de dióxido de 
carbono a la atmósfera al año y un 
ahorro del 90% en el consumo de 
las nuevas unidades. El concejal 
de Servicios Públicos, Francisco 
Valverde, ha presentado la medida 
“innovadora”, que supone un pri-
mer paso en la intención del equipo 
de gobierno de promover el uso de 
energías limpias y vehículos eléctri-
cos también entre la ciudadanía.

“Queremos ser los primeros en 
dar ejemplo y por eso hemos incor-
porado a la flota municipal tres co-
ches y dos furgonetas 100% eléctri-
cos, además de siete ‘electrolineras’ 
o puntos de carga, que nos permi-
tirán una reducción importante de 
las emisiones a la atmósfera, mini-
mizando de esta manera la conta-
minación ambiental y también el 
ruedo”, valora Valverde. 

A los beneficios ambientales se 
suman también los económicos, 
ya que los vehículos adjudicados 
tienen una autonomía de 150 kiló-
metros, con un coste de 1,5 euros 
por cada recarga. “Esto quiere decir 
que cada kilómetro tiene un coste 
aproximado de un céntimo, frente a 
los 10 céntimos de media que pue-
de costar el kilómetro en los vehí-
culos de gasolina. De esta manera, 
Servicios Públicos gastará con estos 
vehículos un 90% menos en consu-
mo”, detalla el responsable, quien 
avanza que se está trabajando ya 
para llegar a un coste 0, mediante el 
uso futuro de placas solares para las 
recargas. A las cinco unidades adju-
dicadas se suman también cinco 

‘electrolineras’, que se instalarán en 
dependencias municipales, además 
de un punto de recarga semirrápi-
do, de cuatro horas de duración, y 
otro de carga rápida, con el que los 
vehículos necesitarán apenas 30 mi-
nutos para su recarga.  

“Nuestra apuesta por este tipo 
de movilidad más sostenible es 
definitiva, ya que el próximo con-
trato que se haga de vehículos en 
Servicios Públicos será con coches 
100% eléctricos”, añade Valverde, 
quien puntualiza que la inversión 
se ha realizado sin contar con nin-
gún tipo de subvención ni ayuda 
de otras administraciones. 

Por otra parte, el equipo de go-
bierno trabaja en medidas para la 
difusión y promoción de los coches 
eléctricos entre la población. H

Servicios Públicos suma 
cinco coches eléctricos
Su incorporación a la actual flota permitirá ahorrar un 90% en consumo 

El edil de Servicios Públicos y el alcalde han visitado los coches. 

A los vehículos se 
une la instalación 
de ‘electrolineras’ 
en dependencias 
municipales y en 
calles del centro

Los cinco vehículos son 100% eléctricos y evitan la emisión de cinco toneladas de dióxido de carbono al año. 

Una plataforma 
defiende los toros
La recién constituida plataforma 
Vila-real Defensa els Bous de Ca-
rrer ha formalizado, en sólo 24 
horas, la inscripción en sus filas 
de 200 personas. Una cifra que 
para lso ideólogos de esta inicia-
tiva “es todo un éxito”. La enti-
dad acaba de presentarse y su 
principal objetivo es “defender 
la fiesta tradicional e histórica de 
nuestra tierra del ‘bou al carrer’, 
para que pueda protegerse y que 
nadie logre que se prohiba o se 
deje de celebrar”. Y es que, como 
asegura Héctor Soriano, uno de 
los impulsores del ente, “Vila-
real, con la tradición que tiene en 
la realización de actos taurinos 
no puede quedarse al margen 
de la defensa de esta fiesta”.

; en corto
Critican el concurso de 
ideas de los juzgados
El portavoz del PP de Vila-
real, Héctor Folgado, ha 
manifestado su sorpresa al 
comprobar que el equipo 
de gobierno “anuncia ahora 
un concurso de ideas para la 
plaza de los juzgados cuando 
a esta misma propuesta reali-
zada por el PP, todos votaron 
en contra”. “No deja de sor-
prenderme que el señor alcal-
de renegara de la propuesta y 
ahora la ponga en marcha”, 
afirma Folgado. “Deberían 
empezar a aceptar las iniciati-
vas que son buenas para Vila-
real, lleguen del partido que 
lleguen”, asevera. 

Amplían la rotonda hacia Burriana
La entrada este de Vila-real 

ha renovado completamente 
su imagen y mejorado su se-
guridad, gracias a la construc-
ción de una nueva rotonda, 
que prácticamente duplica la 
anterior, incluida en la urba-
nización del acceso desde Bu-
rriana por parte de una nue-
va gasolinera instalada en la 
zona. El concejal de Territorio, 
Emilio M. Obiol, ha visitado 
recientemente la infraestruc-
tura, “fruto de las muchas 
negociaciones, el esfuerzo y 
la gestión realizada desde el 
departamento de Urbanismo 
para hacer posible esta mejora 
ostensible de una de las princi-
pales entradas a la ciudad, que 
logra así por fin dotarse de un 
acceso digno por el este”.

La rotonda está ubicada a la 
entrada de la carretera CV-185, 
justo antes del puente sobre 
la carretera N-340 y a escasos 
metros del Hospital de la Pla-
na. La infraestructura regula 
la circulación entre Vila-real 
y Burriana, el acceso al centro 
sanitario y la entrada y salida 
a la N-340, facilitando también 
el enlace del tráfico procedente 
de Burriana hacia la carretera 
nacional. Además, mejora la 
conexión con la zona de alma-
cenes. El proyecto, asociado al 
derribo de un edificio abando-
nado en construcción, ha con-
sistido en la ampliación de la 
rotonda, además de la urbani-
zación de los viales que conflu-
yen y la mejora de los accesos 
peatonales al Hospital. H

El Termet acoge la Fira d’oportunitats
La asociación de comerciantes Ucovi, con la colaboración de la Conceja-
lía de Economía, ha instalado recientemente en el Termet la primera Fira 
d’oportunitats de verano. Una quincena de comercios de ropa, comple-
mentos, zapatos o perfumería han participado en la iniciativa, que ha 
contado con una programación lúdica para niños y mayores. 
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El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, y el concejal de Servicios 

Públicos, Francisco Valverde, han 
visitado el estado de algunas de 
las actuaciones incluidas en el Plan 
municipal de obras de verano, que 
ha impulsado una docena de tra-
bajos en la ciudad durante las va-
caciones con el objetivo de “seguir 
mejorando la calidad de vida de la 
población con las mínimas moles-
tias para los vecinos”. En total, du-
rante los meses de verano se desa-
rrollan en la ciudad una docena de 
obras, con una inversión estimada 
de unos 300.000 euros, que dan res-
puesta a las demandas planteadas 
por las asociaciones de vecinos.

La remodelación de la calle Car-
les Sarthou, la renovación de pa-
vimento y mesas en la plaza del 
Labrador, además de las actuacio-
nes en las plazas José Soriano y la 
Panderola, la construcción de pasos 
accesibles o la semipeatonalización 
de la calle Betxí son algunos de los 
proyectos, a los que se suman me-
dia docena de trabajos de asfaltado, 
como los que se han llevado a cabo 
en la avenida Francisco Tárrega. 
“Todas estas actuaciones son una 
muestra más de la apuesta que he-
mos hecho desde el equipo de go-
bierno por el microurbanismo, por 
las pequeñas intervenciones que 
dan trabajo a empresas del munici-
pio que antes no podían trabajar ni 
generar empleo y que permiten so-
bre todo mejorar la calidad de vida 
de la gente y que los vecinos com-
prueben cómo su ciudad avanza”, 
valora el alcalde. 

MENORES MOLESTIAS
Tanto el primer edil como el con-
cejal de Servicios Públicos han 
querido destacar también la “sen-
sibilidad” por la ejecución de este 
tipo de obras en verano, “cuando 

la ciudad se queda más vacía y las 
molestias son menores, sobre todo 
también en los alrededores de cen-
tros docentes”, indica Valverde. 

“En todos los planes de obras 
siempre intentamos buscar un equi-
librio territorial, con actuaciones en 
todas las zonas de la ciudad. Así, en 
este programa de verano hemos ac-
tuado, por ejemplo, en la calle San 
Juan Bosco, en la periferia urbana, 
y también en la calle Betxí, más cén-
trica. Pero lo más importante es que 
siempre se trata de actuaciones con-
sensuadas con los vecinos y las aso-
ciaciones de la ciudad”, puntualiza 
Valverde. En esta misma línea, Ben-
lloch recuerda que “hemos dado 
ya cumplimiento a más del 83% de 
las demandas de los vecinos en los 
presupuestos participativos, lo que 
demuestra que éste es también un 
equipo de gobierno que dialoga y 
abierto a la ciudadanía”. H

La ciudad se pone a punto 
en verano con 12 obras
La intención es generar las mínimas molestias durante los trabajos

El alcalde y el edil de Servicios Públicos han visitado las obras. 

300.000 euros 
y más de 50 
trabajadores

El programa del departa-
mento de Servicios Públicos 
ha vuelto a confiar en las 
empresas locales para la eje-
cución de obra pública, con 
un presupuesto aproximado 
de 300.000 euros y unas 50 
personas trabajando a través 
de las diferentes empresas 
del municipio contratadas. 
En total, las principales in-
versiones han ido a parar a 
la mejora de vías públicas, 
a las zonas verdes y también 
a la mejora y renovación del 
alumbrado público.

Vila-real unificará las 
terrazas con una norma
El Ayuntamiento de Vila-real 
está preparando una nueva 
ordenanza reguladora sobre la 
ocupación de la vía pública, en 
especial, de las terrazas de los 
bares. El objetivo es crear una 
imagen uniforme y, además, fa-
vorecer la estética callejera, tal y 
como ya se ha aplicado en otras 
ciudades, aunque es un regla-
mento que no se aplicaría justo 
ahora, sino en el futuro. 

; en corto
El PP pide abrir el 
restaurante del Termet
La concejala del PP Beatriz 
Serra, encargada del área de 
turismo, ha pedido al equipo 
de gobierno que “antes de 
realizar actividades en El Ter-
met, se ponga más interés en 
cuidar el paraje y no dejarlo 
morir”, al tiempo que ha pe-
dido la puesta en marcha del 
restaurante de la zona. 

Intensifican el tratamiento 
contra cucarachas y mosquitos

el tratamiento en la ciudad.
En concreto, el tratamiento con-

siste en la colocación de cebos, que 
se renuevan sistemáticamente cada 
tres meses, en todas las trapas de la 
ciudad. Los cebos contienen sus-
tancias químicas que atraen tanto 
a cucarachas como a roedores, para 
evitar su salida a la superficie, en 
un tratamiento de carácter anual y 
con efectos permanentes. 

El contrato anual de desinfección, 
desinsectación y desratización, ad-

El Ayuntamiento de Vila-real 
ha intensificado este verano los 
tratamientos de desinsectación y 
desratización, tras la reciente adju-
dicación del contrato, para preve-
nir y evitar la aparición de plagas 
durante los meses de más calor. El 
alcalde de la ciudad, José Benlloch, 
y el concejal de Servicios Públicos, 
Francisco Valverde, se han intere-
sado por conocer al detalle los pro-
cedimientos en una visita a algu-
nos de los puntos donde se aplica El alcalde y el edil Valverde han supervisado el trabajo de los técnicos. 

Servicios Públicos adjudica el plan de desinfección, 
desratización y desinsectación, que atiende en 24 horas

judicado con un importe de unos 
26.000 euros a la empresa Trahicsa, 
incluye también el cubrimiento de 
cualquier incidencia de plaga que 
pueda producirse fuera de los tra-
tamientos programados. “El pro-
tocolo de incidencias servirá para 
actuar en un máximo de 24 horas 
tras un aviso de plaga sin un coste 
adicional”, puntualiza Valverde. 
Además, el consistorio ha actuado 
contra los mosquitos, centrándose 
en la acequia Mayor, con 75 trata-
mientos al año mediante la pulve-
rización con productos larvicidas 
y adulticidas para la prevención y 
eliminación de los insectos. H

El INEM-Agrario recibe a 
los primeros beneficiarios

En concreto, los 17 trabajadores  
se han integrado en los Servicios 
Públicos hasta el 28 de agosto para 
la realización de diferentes tareas 
de limpieza y mantenimiento de 
caminos rurales, con una especial 
atención al cuidado del Termet. 
Antes de incorporarse al trabajo, 
los beneficiarios del INEM-Agra-
rio han participado en una sesión 
formativa en riesgos laborales. El 
programa, financiado por el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, 
beneficiará a un total de 51 per-
sonas paradas del sector agrario, 
seleccionadas por el Servef. H

El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, y el concejal de Servicios 
Públicos, Francisco Valverde, han 
dado la bienvenida a los prime-
ros 17 beneficiarios del programa 
INEM-Agrario, que en los tres 
turnos en los que se divide incor-
porará al trabajo de las brigadas 
municipales a más de medio cen-
tenar de desempleados del sector 
agrario en periodos de un mes. 

Los primeros trabajadores ya se han incorporado al programa. 

Ya hay 17 personas 
trabajando, de las 51 a 
las que se ofrece el plan
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Vila-real celebra 10 días de fiesta en 
honor a la Mare de Déu de Gràcia
Una de las principales novedades es el cambio del concurso de paellas a la Murà para recuperar su carácter popular

Vila-real celebra este mes de sep-
tiembre, como ya es tradición, 

10 intensos días de fiesta en honor a 
la Mare de Déu de Gràcia. 

Entre los actos preparados por 
la Junta de Festes y la Comissió de 
Penyes, destacan las actuaciones 
musicales, con orquestas, discomó-
viles y actuaciones de artistas de ni-
vel, como Camela, aunque también 
tienen cabida en la programación 
los eventos taurinos, las exposicio-
nes, las comidas de hermandad o, 
como no podía ser de otra manera, 
los actos religiosos en honor a la pa-
trona de nuestra ciudad. 

Así, una de las principales nove-
dades, este año, es el cambio de ubi-
cación del concurso de paellas para 
peñas, que se realizará el primer 
sábado, aunque, en esta ocasión, se 
realizará en la avenida de la Murà, 
con el objetivo de recuperar su ca-
rácter popular, tal y como ha anun-
ciado la Comissió de Penyes. 

La programación comenzará con 
la II Marxa de iaies de la campaña 
Coneixement, el jueves 4, día en el 
que se iniciará el montaje de ‘ca-
dafals’ y en el que tendrá lugar la 
segunda jornada del XXVII Festival 
Internacional de Danses. 

El Recinte de la Marxa será uno 
de los puntos clave estas fiestas, ya 
que acogerá todo tipo de eventos 
musicales, actividades infantiles y 
el IV Vés Gita’t Festival, el segundo 
sábado de los festejos. 

La ofrenda de flores y la misa en 
honor a la patrona, así como su re-
torno a la ermita, será otro de los ac-
tos más multitudinarios y cargados 
de fervor durante la semana. 

Evento multitudinario al que se 
sumarán otros similares, como la 
macrocena de disfraces, o la cena 
de vecinos, entre otros. La subida 
al campanar y la ‘xulla’, el lunes, o 
los mercados de artesanía y las con-
centraciones de vehículos clásicos, 
serán algunos de los actos más des-
tacados de un extenso programa 
festivo. MÁS INFO. PÁG. 22-23 La ‘xulla’ volverá a sacar a la calle a vecinos y visitantes el lunes. Uno de los eventos multitudinarios será la macrocena de vecinos. 

Los eventos musicales atraerán a un numeroso público a la ciudad. Los taurinos volverán a disfrutar con la programación específica. 

El concurso de paellas cambia esta edición a la avnida de la Murà. Los vecinos honrarán a la Mare de Déu de Gràcia durante 10 días.
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L’Aplec d’Estiu atén 72 xiquets 
per primera vegada a l’agost

molt orgullosos d’haver donat una 
solució a més de 72 famílies que han 
gaudit per primera vegada d’una 
escola d’estiu lúdica per als menors 
i que en alguns casos els permet la 
conciliació de la vida familiar i labo-
ral, al mateix temps que s’assegura 
un bon estiu a famílies que no tenen 
recursos econòmics fins i tot per a 
poder fer front al preu d’un menja-
dor per als seus menuts”, assenyala. 
En aquest sentit, la regidora apunta 
que tres quartes parts dels xiquets 
que han acudit a l’Aplec s’han aco-
llit a algun tipus de bonificació, de 
la mateixa manera que al menjador 

El primer Aplec extraordinari 
d’agost, impulsat per la Regidoria 
de Serveis Socials per a oferir als 
xiquets de Vila-real una alternati-
va d’oci i possibilitat de menjador 
escolar també a l’agost, ha celebrat 
la seua primera edició al col·legi 
Angelina Abad amb un total de 72 
xiquets atesos, dels quals 57 han fet 
ús del servei de menjador. La regi-
dora de Serveis Socials, Mònica Àl-
varo, s’ha mostrat “molt orgullosa” 
del resultat d’aquest primer Aplec 
d’agost, que, a més, incorpora tam-
bé sis xiquets i xiquetes de Betxí.

“Des de Serveis Socials estem La regidora de l’àrea, Mònica Àlvaro, de visita a l’Aplec d’Estiu. 

Un total de 57 nens, la majoria becats, fan ús del servei 
de menjador, obert a la participació de menors de Betxí

“gairebé tots han estat bonificats”.
“Tot i que el nombre de menors 

matriculats en aquesta escola ha su-
perat les expectatives que ens vam 
marcar, l’oferta inicial de places se 
situava entre 100 i 150 i, per això, 
des de Serveis Socials vam pensar 
que era una llàstima que cap xiquet 
poguera beneficiar-se d’aquestes 
places vacants.

Per això, vam decidir contactar 
amb l’Ajuntament de Betxí, i ofe-
rir-li la possibilitat que els menuts 
del municipi veí pogueren gaudir 
d’aquestes places, tenint també en 
compte que havia quedat exclòs de 
la convocatòria de subvencions de 
la Conselleria, que, tal com vam de-
nunciar l’equip de govern, és molt 
restrictiva”, explica Àlvaro. H

Els Premis Globalis, 
amb la innovació de 
les joves empreses
La convocatòria ofereix 2.500 euros en premis i la participació 
del guanyador en la trobada estatal de ciutats innovadores

premis són un pas més en aquest camí per la 
innovació com a base del creixement”.

Per la seua part, Bono, assegura que “els 
premis volen guardonar joves empreses 
amb un alt component d’innovació i reco-
néixer, promoure i divulgar l’esforç dels em-
prenedors”. “Perseguim ajudar a potenciar 
el teixit socioeconòmic de la ciutat, diversi-
ficar les activitats empresarials, fomentar 
l’esperit emprenedor i la innovació”, valora.

La convocatòria està oberta a les empre-
ses de Vila-real constituïdes després de l’1 
de gener de 2009 que tinguen un alt compo-
nent d’innovació, ja siga en el producte, en 
els processos o en el model de negoci.

Els interessats a participar en la convoca-
tòria han de remetre la documentació i el 
formulari de participació en format pdf a 
l’adreça electrònica ‘premis@fundacionglo-
balis.org’ abans del 18 de setembre. H

Xus Sempere i el president de Globalis, Juanvi Bono, durant la roda de premsa.

L’Ajuntament de Vila-real i la Fundació Glo-
balis han creat els Premis Globalis a les joves 
empreses innovadores de la ciutat, una con-
vocatòria que persegueix reconéixer l’esforç 
dels emprenedors locals per a introduir la 
innovació en els seus negocis i en els seus 
processos productius.

El regidor d’Innovació, Xus Sempere, i el 
president de Globalis, Juan Vicente Bono, 
han presentat la primera convocatòria 
d’uns premis que, a més dels 1.500 euros en 
metàl·lic, permetran el guanyador represen-
tar Vila-real en la I Trobada d’alcaldes de la 
Xarxa Innpulso i Emprenedors Locals, que 
se celebrarà a l’octubre a Madrid.

“Des de fa més de tres anys, la ciutat de 
Vila-real, sempre de la mà de la Fundació 
Globalis, ha anat donant importants passos 
en el desenvolupament del projecte de ciu-
tat innovadora”, apunta Sempere, “aquests La regidora de Serveis Socials, ha visitat el magatzem on es guarda el menjar. 

L’Escola de les 
Emocions arreplega 1,2 
tones de menjar solidari
Un total de 241 persones han participat en les activitats de 
formació emocional, i han donat un quilo de menjar per cada hora

“Són moltes i diverses les iniciatives que 
se centran en la recollida de menjar solida-
ri, que moltes vegades va a parar a alguna 
de les quatre entitats de Vila-real que tenen 
cura de les persones que pitjor ho estan pas-
sant amb la crisi”, assenyala Àlvaro.

Entre aquestes iniciatives solidàries es 
troba també l’Escola de les Emocions, per la 
qual la regidora ha volgut agrair al xicotet 
comerç de la ciutat, que ha patrocinat el pro-
grama, i particularment també “la iniciativa 
d’una persona, Jonathan Secanella, que ha 
contribuït a què rebosts com aquest de Sant 
Vicent de Paül s’ompliren amb productes 
de primera necessitat”.

Secanella, ‘coach’, formador i responsable 
de l’EMOS, ha destacat la bona acollida del 
programa -que repetirà edició-, amb uns ín-
dexs d’assistència que han augmentat fins 
als 40 participants de mitjana. H

L’Escola de les Emocions, impulsada por 
la Regidoria de Serveis Socials, ha tancat la 
primera edició a Vila-real amb un balanç de 
més de 1.200 quilos de menjar arreplegats en 
les 40 hores de formació emocional gratuïta 
impartides. La recollida solidària del menjar 
s’ha realitzat a través del projecte 1hx1kg, a 
través del qual els 241 participants a les di-
ferents sessions de l’Escola de les Emocions 
(EMOS) han aportat un quilo de productes 
per cada hora de formació rebuda.

Els aliments recollits en cadascuna de les 
sessions s’han repartit de manera alterna en-
tre les diferents associacions que treballen en 
l’ajuda a famílies amb dificultats, com  Càri-
tas, Joventut Antoniana, Creu Roja i Sant 
Vicent de Paül. La regidora de Serveis So-
cials, Mònica Àlvaro, ha presentat el balanç 
d’aquesta primera edició amb el responsa-
ble del programa, Jonathan Secanella.
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Los primeros huertos urbanos 
de Vila-real podrán comenzar 

a cultivar sus primeras verduras 
a partir del mes de octubre. El 
proyecto “pionero” en la ciudad 
e impulsado por el departamen-
to de Agricultura, se encuentra 
en una fase “muy avanzada” de 
ejecución, con el objetivo de po-
ner a disposición de los vecinos 
y asociaciones de la ciudad las 
36 parcelas en las que se divide 
el terreno, ubicado en la calle Ana 
Nebot con Camí la Mar.

“El proyecto de los huertos ur-
banos supone dar cumplimiento a 
uno de los compromisos del equi-
po de gobierno con la ciudadanía, 
al tiempo que responde a las peti-
ciones que han venido realizando 
en los últimos años asociaciones 
de vecinos, Consell de Participació 
Ciutadana, y entidades de todo 
tipo. En este sentido, con los huer-
tos urbanos demostramos una vez 
más que el ejecutivo local cumple 
sus promesas y da respuesta a las 
necesidades vecinales y la deman-
da social”, valora el concejal de Te-
rritorio, Emilio M. Obiol, quien no 
muestra “ninguna duda” de que la 
iniciativa “será un éxito”. 

Así la augura también la cifra de 
preinscripciones registrada hasta 
el momento para poder gestionar 
alguna de las 32 parcelas de uso 
individual, con una treintena de 
peticiones a principios de julio. 
“Hace ya algún tiempo que he-
mos abierto la posibilidad de que 
los interesados se preinscriban 
tanto en la sede del departamen-
to de Agricultura, en la antigua 
Cámara Agraria, como en las 
entidades que colaboran con la 
iniciativa: la Comunidad de Re-
gantes y la Cooperativa Católico-
Agraria, Fundació Caixa Rural. A 
principios del verano contábamos 

ya con una treintena de inscritos, 
por lo que superaremos la cifra de 
parcelas ofertadas”, detalla. Para 
adjudicar los huertos, el Ayunta-
miento elabora también la orde-
nanza y las bases que determina-
rán los criterios de adjudicación, 
priorizando aquellas solicitudes 
de personas con rentas bajas (en 
activo o pensionista) o parados 
de larga duración. 

Además de las 32 de uso indi-
vidual, de 42 m2, los huertos ur-
banos han reservado otras cuatro 
parcelas de 99 m2 destinadas a las 
asociaciones de la ciudad que tra-
bajan en el ámbito de los Servicios 
Sociales, además de una última 
parcela de 475 m2 para activida-
des formativas. Asimismo, Obiol 
detalla que, una de las novedades 
respecto a otras convocatorias de 
este tipo es la “inclusión de una 
parcela laboratorio o taller”. H

Los terrenos que acogerán en breve los huertos urbanos se ubican junto a las vías del tren, al este de la ciudad.

Los huertos urbanos, 
en marcha en octubre
El proyecto, con 36 parcelas, ultima los preparativos durante este mes

El edil de Territorio, Emilio Obiol, ha visitado los terrenos este verano. 

N Bienvenida a los niños saharauis

El concejal de Solidaridad, 
Cooperación e Integración, 
Alejandro Moreno, ha recibi-
do a los seis niños saharauis 

que han pasado el verano con 
cinco familias locales y una 
de Nules en el programa Van-
cances en Pau de Smara. 

N Formación en mediación a Argentina

La Policía Local de Vila-real 
ha ofrecido un curso de me-
diación a la Policía Metro-
politana de Buenos Aires 

(Argentina), que ha podido 
conocer el trabajo de la uni-
dad vila-realense a través de 
una videoconferencia. 

N Especialización en mediación 

El alcalde, el edil de Seguri-
dad y el intendente y la ins-
pectora de la Policía Local 
han entregado los diplomas 

a los alumnos de Brasil que 
han participado en el I Curso 
de Especialización en Media-
ción Policial en Vila-real. 

Tres meses y un 
presupuesto de 
25.500 euros

Los trabajos para la habi-
litación de estos huertos ur-
banos, con un presupuesto 
de 25.500 euros, comenza-
ron a finales de julio y con-
sisten en la preparación de 
la tierra, la construcción de 
una balsa de riego y una ca-
seta para guardar aperos, así 
como la aplicación del siste-
ma de riego. La ubicación, 
en la Fila 13 junto a las vías 
del tren, permite practicar 
la agricultura ecológica, ya 
que no cuenta con instala-
ción de riego por goteo. 

SETEMBRE DEL 2014 MUNICIPAL CRÒNICA DE VILA-REAL 9



El recuerdo de las antiguas mu-
rallas que rodeaban la Vila-

real medieval volverá a delimitar 
la vila original, gracias al proyecto 
de visibilización del trazado que 
está llevando a cabo la concejalía 
de Territorio en cuatro antiguos 
portales de la ciudad.

El proyecto persigue poner en 
valor la planta medieval “tanto 
como un interesante reclamo tu-
rístico más como para difundir 
entre la población el conocimien-
to de nuestra historia, por dónde 
discurría la vila medieval o nues-
tro patrimonio”, valora el concejal 
de área, Emilio M. Obiol. Tras una 
primera actuación de adecuación 
de infraestructuras en la plaza 
Mossèn Ballester, los trabajos se 
centran en estos momentos en la 
restitución de una parte de la mu-
ralla oculta hasta el momento en 
la calle Cova Santa, para lo cual 
se está utilizando la técnica ances-
tral de la arquitectura de tapia.

En concreto, en la antigua calle 
de Baix se ha dejado al descubier-
to la muralla que estaba oculta en 
una pared y se está restituyendo 
la parte en peor estado, de mane-
ra que sobresalga unos centíme-
tros, “marcando también así la 
diferencia de amplitud entre las 
murallas del siglo XIV y las del 
siglo XVI”. Para esta reconstruc-
ción se está utilizando la misma 
técnica que se usó en la construc-
ción original del muro. “Estamos 
utilizando la técnica de la arqui-
tectura de tapia, que es una forma 
de construcción muy antigua que 
se usa mucho en restauraciones 
y que consiste en la construcción 
del muro con tierra húmeda com-
pactada a golpes con un pisón y 
con un encofrado de madera que 
se va desplazando a medida que 
se avanza en la construcción”, ex-

plica el arquitecto responsable de 
los trabajos, Fermín Font. 

Además de esta laboriosa resti-
tución, el proyecto también con-
templa la colocación de un pavi-
mento especial para marcar en el 
suelo el trazado de la muralla, así 
como la visibilización del antiguo 
portal de la Sang, el dels Martins 
y el de Onda. En estos puntos, se 
colocará una placa de fundición 
de metal con el nombre de la 
puerta y, así como la delimitación 
y datación de las diferentes an-
churas que ha tenido la muralla. 
La colocación de puntos de luz 
completará el proyecto.

“La planta hipodámica de Vila-
real es uno de los ejemplos más 
interesantes de planta medieval; 
queremos ponerla en valor y fa-
vorecer su conocimiento como un 
valor patrimonial y turístico sig-
nificativo”, añade Obiol. H

Vila-real saca a la luz la 
‘vila’ y su trazado medieval
La actuación pone en valor las antiguas murallas que rodeaban la ciudad

Los técnicos seguirán trabajando en la zona tras las fiestas. 

El grueso de las 
obras, después 
de los festejos

Está previsto que el grue-
so de los trabajos continúe 
en breve, una vez finaliza-
das las fiestas en honor a la 
Mare de Déu de Gràcia -pe-
riodo durante el cual se pa-
ralizan los trabajos para no 
afectar al comercio- con nue-
vas intervenciones en algu-
nas calles. Una importante 
actuación de recuperación y 
puesta en valor del patrimo-
nio local que cuenta con una 
aportación presupuestaria, 
por parte del consistorio, de 
unos 50.000 euros. 

Benlloch, contra el 
cambio de ley electoral
Q PROPUESTA El alcalde de 
Vila-real, José Benlloch, ha de-
nunciado la “trampa que preten-
de perpetrar el Partido Popular” 
con la propuesta de reforma de 
la ley electoral para promover 
una elección directa de alcaldes 
“de manera unilateral” y con 
“intereses evidentemente parti-
distas”. “La democracia”, afir-
ma, “es justamente consenso, es 
diálogo y acuerdo”.

; en corto
Exigen la deuda con 
Servicios Sociales
Q DEUDA. La Generalitat 
valenciana adeuda a la Con-
cejalía de Servicios Sociales 
de Vila-real más de 640.000 
euros, según ha denunciado 
la edila Mònica Àlvaro. Esta 
cantidad corresponde a ayu-
das y programas sociales del 
2011, 2012 y 2013, por lo que 
pide su pronta aportación.

Programa de voluntariado ambiental
Q FORMACIÓN. El programa de voluntariado ambiental, impulsado 
por la Concejalía de Sostenibilidad, ha despedido su segunda edición, 
después de una semana en la que los 36 voluntarios procedentes de di-
versos puntos del Estado han recibido formación medioambiental.

Nueva edición del 
Campus Natura
Q ACTIVIDAD. La conce-
jala de Educación y Termet, 
Rosario Royo, y la edila de 
Deportes, Silvia Gómez, han 
anunciado, tras la clausura de 
la primera Escola Esportiva 
d’Estiu-Campus Natura para 
alumnos con necesidades 
educativas especiales, que 
habrá una segunda edición.

El PP reclama el Plan de 
Empleo Conjunto
Q EMPLEO. El portavoz del PP 
de Vila-real, Héctor Folgado, ha 
pedido al equipo de gobierno 
que no desperdicie una nueva 
oportunidad de generar empleo 
en Vila-real y aproveche al máxi-
mo el Plan de Empleo Conjunto 
impulsado por la Diputación 
y la Generalitat para contratar 
desempleados. Folgado pedido 
“aprovecharlo para aliviar la 
presión del desempleo”.

El Ayuntamiento aporta 25.000 
euros para la fiesta de Reyes

fiesta que se celebra hace más de 85 
años y que este mes ha sido decla-
rada de Interés Turístico Provincial 
(más información en pág.16).

“La Juventud Antoniana realiza 
una gran labor ayudando a cons-
truir entre los niños la ilusión de 
una fiesta tan mágica como es la de 
Reyes como y con la importantísi-
ma obra social que lleva a cabo a lo 
largo de todo el año. Por eso, siem-
pre hemos apoyado, y lo seguire-
mos haciendo, la organización de 

El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, y el presidente de Juventud 
Antoniana, Pascual Vilanova, han 
firmado el convenio por el cual el 
Ayuntamiento de Vila-real colabo-
ra, a través de la Concejalía de Ju-
ventud, para la organización de la 
Cabalgata de Reyes y la programa-
ción de Navidad, gracias a las cua-
les la entidad recauda fondos para 
llevar a cabo su labor social.

En concreto, el convenio supone 
la aportación de 25.000 euros a una Pascual Vilanova, el alcalde y Xavier Ochando en la firma del acuerdo. 

El alcalde y el presidente de Joventut Antoniana, junto 
al edil de Juventud, firman el convenio de colaboración

las actividades de Navidad y Reyes 
redoblando esfuerzos económicos 
y humanos”, valora el concejal de 
Juventud, Xavier Ochando.

En esta línea, recuerda que, desde 
el año 2011, la aportación económi-
ca del convenio se ha ido incremen-
tando desde los 20.000 euros de la 
anterior legislatura hasta los 25.000 
que destina este año. A este apoyo se 
suma también la colaboración con 
recursos humanos para preparar 
las actividades de animación que 
se organicen en las próximas fiestas 
de Navidad, así como el seguro de 
la Cabalgata, del cual se hace cargo 
también la Concejalía. H
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La Universitat Popular obri 
un nou curs amb 500 places
Els inscrits podran gaudir, a partir d’aquest mes, de 32 cursos, tallers i 
jornades, on destaquen els d’artesania, agricultura, balls o informàtica

La Universitat Popular ja té pre-
parada la 58a campanya, que es 

desenvoluparà del 15 de setembre 
al 14 de desembre, amb més de 500 
places per als 32 cursos, tallers i jor-
nades que s’ofereixen i que abasten 
diferents àmbits del coneixement.

La regidora d’Educació, Rosario 
Royo, ha donat a conéixer l’oferta 
formativa d’aquesta nova convo-
catòria, que té obert ja el període de 
matrícula durant tot l’estiu “per a 
evitar les cues al setembre”. Boixets 
i calats, ball, restauració de mobles, 
informàtica, cultura general, ita-
lià per a viatgers o les jornades de 
creació literària, la primera edició 
de les quals ha finalitzat amb la pu-
blicació d’una novel·la col·lectiva, 
són alguns dels cursets ja consoli-
dats que tornen a oferir-se.

Els 32 cursos i jornades 
s’estructuren en cinc àrees de co-
neixement: benestar, artesania, àrea 
humanista i de creativitat, agricul-
tura i àrea tècnica, amb cursos com 
iniciació a internet, el taller ‘Fa 
temps que vas deixar d’estudiar? 
Recicla’t’, tècniques decoratives, 
italià i rus per a viatgers, sevillanes, 
ballteràpia, hort urbà o els tallers 
més demandats i tradicionals de 
la Universitat Popular, com res-
tauració de mobles, calats, boixets, 
tapissos, retalls, pintura ceràmica o 
conservació de mobles.

“Tota aquesta programació ens 
permet abastar àrees de coneixe-
ment molt diverses i donar res-
posta a les diferents inquietuds de 
la població”, assenyala Royo, qui 
ha volgut destacar l’excel·lent aco-
llida que tenen els tallers de l’àrea 
d’artesania i la consolidació que es-
tan experimentant les propostes de 
l’àrea humanista, més recents.

A més d’aquests cursos, afegeix 
la regidora, la Universitat Popular 
ha incorporat en els últims anys un 
altre tipus d’oferta amb l’objectiu 
de “difondre i promoure la cultura, 
els valors naturals o el patrimo-
ni vila-realenc”. La col·laboració 
en viatges culturals, el concurs de 
pintura a l’aire lliure o la constitu-
ció d’un club de lectura, al qual se 
li suma també un club de música 

La regidora de l’àrea, Rosario Royo, ha presentat la nova campanya. 

clàssica són alguns exemples de les 
activitats de dinamització cultural 
que s’impulsen a la campanya.

L’oferta formativa es completa 
amb els més de 150 cursos en lí-
nia que s’imparteixen a través de 
l’Aula Mentor, amb una matrícula 
de més de 100 usuaris que reben 
formació en àrees com informàtica, 
anglés, educació o salut.

La 58a campanya de la Universi-
tat Popular ha mantingut obert tot 
l’estiu el període de matrícula, amb 
l’objectiu d’evitar les cues que es 
formen habitualment al setembre.

“Tots els interessats a participar 
en algun dels tallers poden passar 
per la Casa dels Mundina de 9.00 
a 13.00 hores a inscriure’s”, detalla. 
La regidora recorda, en aquest sen-
tit, que només podran impartir-se 
aquells cursos que arriben almenys 
al 50% de la matrícula i que, en el 
cas que siga necessari, també es du-
plicaran els tallers més sol·licitats 
per a atendre la demanda. H

La Universitat 
Popular ha 
mantingut obert tot 
l’estiu el període 
de matrícula per a 
evitar les cues

La 58a campanya es 
desenvoluparà fins 
al 14 de desembre 
i es completa amb 
els 150 cursos de    
l’Aula Mentor

6.000 euros al Certamen Literari
Q CONVOCATÒRIA. El Cer-
tamen Literari Ciutat de Vila-
real duplica enguany la quan-
tia del premi amb l’objectiu 
de reforçar i consolidar un 
certamen que en les últimes 
edicions ha aconseguit recupe-
rar el seu prestigi i col·locar-se 
com una de les convocatòries 
literàries de referència en 
l’àmbit autonòmic. D’aquesta 
manera, el Certamen Literari 
Ciutat de Vila-real premiarà 
enguany el millor treball narra-
tiu presentat amb 6.000 euros, 

l’edició de l’obra per part de 
l’Editorial 3i4 i una estatue-
ta commemorativa d’Arturo 
Doñate. “Amb aquesta edició 
tornem a demostrar el nostre 
compromís amb la literatura 
valenciana, duplicant el guar-
dó fins a arribar als 6.000 euros, 
però també, amb la publicació 
de la novel·la guanyadora per 
part de l’editorial 3i4, a més de 
l’escultura única d’Arturo Do-
ñate que es concedeix per se-
gon any”, valora el regidor de 
Cultura, Alberto Ibáñez. H

Serveis Públics impulsa un 
pla d’asfaltat en 12 carrers

del carrer de Pere III, el carrer de 
la Pietat, l’avinguda de Matilde 
Salvador -amb un pas elevat per 
a reduir la velocitat del trànsit-, i el 
carrer de la Mare de Déu dels Do-
lors. Els treballs s’han realitzat co-
incidint amb el Pla d’obres d’estiu, 
que ha permés dur a terme una 
dotzena d’obres a la ciutat, amb la 
millora de carrers, voreres i enllu-
menat, entre d’altres.

Després de les festes patronals 
en honor a la Mare de Déu de Grà-
cia, la Regidoria de Serveis Públics 
té previst reprendre la intervenció 
en l’asfaltat, amb actuacions en el 
camí de la Carretera, el carrer del 
Riu, el de Santa Caterina, així com 
a l’avinguda del Riu Ebre (Corona 
d’Aragó), la Pau, el carrer de Bo-
rriana, i els d’Ana Nebot i de Sant 
Joan Bosco. H

La Regidoria de Serveis Pú-
blics, que dirigeix el regidor Fran-
cisco Valverde, ha aprofitat els 
mesos d’estiu per a escometre la 
primera fase d’una operació de 
renovació de l’asfaltat en diferents 
punts de la ciutat que suposarà 
la repavimentació de carrers i 
camins en mal estat. Aquest pla 
d’asfaltat contempla una dotzena 
d’actuacions, amb un pressupost 
global de 160.000 euros.

En aquesta primera fase, els tre-
balls de repavimentació han per-
més millorar l’aspecte i seguretat 
de diversos trams de l’avinguda 
de Francesc Tàrrega, així com 

El departament ha asfaltat 12 carrers durant el mes d’agost. 

El departament aprofita 
l’estiu per a posar a punt 
vials en mal estat
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Vila-real derriba 
las alquerías 
abandonadas en 
la zona de Botànic
De esta forma se elimina un “foco histórico”   
de inseguridad e insalubridad en este barrio

mente contento”, por “dar solución, 
con mucho trabajo y gestiones, a un 
problema histórico de inseguridad 
e insalubridad, que vamos además 
a completar con la limpieza y nive-
lación de un solar cercano y la ac-
tuación en otra alquería que existe 
en la zona, exenta y al margen de 
las que ahora derribamos”.

El edificio, cerrado al acceso y 
por tanto en mejores condiciones 
de seguridad y salubridad que las 
alquerías demolidas, constituye, se-
gún acreditan los informes técnicos 
del área de Patrimonio, una buena 
muestra de la arquitectura rural de 
Vila-real, probablemente del siglo 
XVIII, “con un valor patrimonial 
quizás no tanto artístico pero sí et-
nológico”. La intención del equipo 
de gobierno es incluir la rehabili-
tación del edificio en los próximos 
presupuestos municipales, con el 
objetivo de que en un futuro pue-
da albergar la sede de la asociación 
de vecinos Botànic Calduch y otros 
equipamientos municipales.  

“Por tanto”, añade Obiol, “con 
esta actuación responsable logra-
mos un doble objetivo: limpiar y 
eliminar un foco de peligrosidad 
en el que no se había actuado en 
20 años, al tiempo que trabajamos 
para salvaguardar el patrimonio 
y ganamos equipamiento para la 
ciudad, en particular para una zona 
como Botànic Calduch, donde es-
tamos actuando para mejorar las 
dotaciones del barrio y solventar 
carencias históricas”. H

Imagen de la visita a las obras de demolición de las alquerías. 

El Ayuntamiento de Vila-real 
está procediendo al derribo del 

conjunto de alquerías abandonadas 
ubicadas frente al colegio Botànic 
Calduch, dando de esta manera 
solución “a un problema histórico 
de insalubridad e inseguridad en 
la zona que se arrastra al menos los 
últimos 20 años”. El alcalde, José 
Benlloch, y el concejal de Territorio, 
Emilio M. Obiol, han visitado los 
trabajos, que desarrolla una empre-
sa local con un importe aproximado 
de unos 8.500 euros. La actuación se 
completará con la rehabilitación de 
otra alquería próxima pero exenta 
al conjunto que se derriba, con el 
objetivo de destinarla a equipa-
miento municipal.

“Cuando llegamos al gobierno 
municipal, la situación que nos en-
contramos en Botànic Calduch era 
una zona en la que el Partido Po-
pular había actuado por el método 
extremo de ocupación directa sobre 
una propiedad y la otra, donde aho-
ra actuamos, que no supo resolver, 
dejando sin solución a este conjunto 
de alquerías abandonadas que eran 
un foco de insalubridad, delincuen-
cia e inseguridad; situación más 
grave si cabe si tenemos en cuenta 
su ubicación frente a un centro do-
cente”, valora Obiol, quien recuerda 
que la solución a este problema “ha 
sido una constante en las peticio-
nes de las asociaciones, entidades y 
Consejos de Participación Ciudada-
na”.  Por este motivo, el concejal de 
Territorio se ha mostrado “especial- Las alquerías se habían convertido en un foco de inseguridad. 

Q La 21ª Mostra Concurs de 
Fotografia El Món del Parany, 
organizada por la asociación 
Apaval y la peña l’Embolic 
con el patrocinio de la Con-
cejalía de Tradiciones, abre 
una nueva convocatoria para 
remitir las fotografías, que se 
exhibirán durante los festejos 
en honor a la Mare de Déu de 
Gràcia. Las mejores imágenes 
recibirán un primer premio 
de 450 euros, otorgado por 
el Ayuntamiento; un segun-
do premio de 200 euros y un 
tercero de 100 euros, ambos 
otorgados por Apaval. 

; en corto
El Món del Parany 
abre nueva edición

Q La concejala popular 
Dora Llop ha lamentado el 
deplorable estado en el que 
se encuentran numerosas 
calles del casco histórico de 
Vila-real. Viales como el de 
la Judería, Rubert, Sant Lluís 
Gonzaga o Meseguer se en-
cuentran, según Llop, en un 
“profundo estado de dete-
rioro por las numerosas pin-
tadas, suciedad y otros des-
perfectos”. “Esta situación 
no ofrece un buen escaparate 
de nuestra ciudad”, ha apun-
tado la edila popular. 

El PP reclama mejorar 
las calles del centro

Q El Ayuntamiento quiere 
renovar los alcorques de los 
árboles. Por esta razón, el 
departamento de Servicios 
Públicos ha realizado una 
prueba piloto en un tramo de 
la avenida Francesc Tàrrega 
para evitar, entre otras inci-
dencias, el levantamiento del 
suelo por el crecimiento de 
los ejemplares y los tropiezos 
de los ciudadanos con los in-
cómodos bordillos. El nuevo 
sistema eliminará las piedras 
y los bordes y rodeará a los 
árboles con cuatro losas con 
el escudo de la ciudad. 

La cerámica llega a 
los alcorques 

Vila-real renueva el 
convenio con Globalis

euros destinada al impulso de nue-
vos proyectos e iniciativas encami-
nadas a promover la innovación y 
el conocimiento, en la línea de los 
Premios Globalis a jóvenes empre-
sas presentados recientemente y 
que se otorgarán este mes. 

“Se trata de una cantidad que 
avala y refuerza la apuesta que, 
desde el primer día, hemos hecho 
por el cambio de modelo produc-
tivo. Una apuesta de futuro que 
da importantes frutos, de la mano 
de Globalis, con la obtención de la 
marca de Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación”, valora Benlloch. En la 
firma han estado presentes los di-
rectivos Pilar Marí y Eliseo Arrufat. 

El Ayuntamiento de Vila-real ha 
renovado el convenio de colabora-
ción con la Fundación Globalis, con 
el objetivo de seguir apoyando e 
impulsando iniciativas de carácter 
innovador y de apoyo al empren-
dimiento. El alcalde, José Benlloch, 
acompañado del concejal de Inno-
vación, Xus Sempere, ha suscrito el 
nuevo convenio con el presidente 
de la Fundación Globalis, Juan Vi-
cente Bono. El acuerdo contempla 
una aportación municipal de 70.000 El alcalde y el edil de Innovación han firmado el acuerdo. 

El Ayuntamiento aportará 
70.000 euros para reforzar 
el compromiso innovador

Q El desprendimiento de 
parte de la cornisa de la ca-
pilla del Cristo del Hospital 
ha obligado recientemente a 
vallar la entrada al edificio y 
a suspender el cultol. La caí-
da de los cascotes se produjo 
en viernes, sin lamentar da-
ños a los viandantes, según 
explica el arcipreste de Vila-
real y sacerdote de la capilla, 
Juan Ángel Tapiador, quien 
confía en que en brevepueda 
restablecerse el culto, gracias 
al andamio que permitirá la 
reparación de la cornisa.

Cae una cornisa del 
Cristo del Hospital
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L’Ajuntament de Vila-real reforça 
el seu compromís amb “la ceràmi-
ca, la innovació i el coneixement” 
amb la signatura del nou conveni 
anual amb la Càtedra d’Innovació 
Ceràmica Ciutat de Vila-real, que 
enguany incrementa substancial-
ment l’aportació municipal passant 
de 35.000 a 50.000 euros. L’alcalde, 
José Benlloch, i el director de la càte-
dra de l’UJI, Juan Carda, han reno-
vat la col·laboració entre ambdues 
institucions, amb l’objectiu de “se-
guir consolidant la presència de la 
Càtedra d’Innovació Ceràmica en 
la ciutat”. “Aquest pròxim any és 
un any de molts i molt interessants 
projectes i per això hem decidit 
augmentar l’aportació municipal 
fins als 50.000 euros, a més de les 
col·laboracions puntuals que puga 
iniciar la càtedra amb les diferents 
regidories”, valora Benlloch.

Tant l’alcalde com Carda han fet 
un balanç del treball realitzat durant 
l’any passat, amb “fites històriques” 
per a Vila-real com la visita del nét 
de Marie Curie, el segon concurs 
escolar centrat en la cristal·lografia, 
el 8é Congrés Francoespanyol de la 
Química i la Física de l’Estat Sòlid o 
l’exposició sobre dones científiques 
i sobre la premi Nobel Marie Curie, 
que encara pot visitar-se a la Biblio-
teca Universitària del Coneixement, 
seu de la càtedra.

La presència, per primera vega-
da, de Vila-real en la fira interna-
cional de la ceràmica Cevisama, la 
primera Setmana de la Ciència o els 
congressos de la Xarxa Europea de 
Química en la ciutat són altres de 
les fites de la Càtedra d’Innovació 
Ceràmica en el seu escàs any i mig 
de trajectòria, des de la seua consti-
tució al desembre del 2012.

“Hem intentat apropar la inves-
tigació, la universitat i la ciència a 
la ciutadania i als centres escolars i 

en aquesta línia seguirem treballant 
també en els pròxims mesos amb 
noves iniciatives i esdeveniments 
en les quals volem posar l’accent en 
l’aspecte tecnològic del taulellet i en 
la ceràmica artística, amb la progra-
mació de dues fires, entre d’altres 
projectes”, avança Carda.

En la mateixa línia, l’alcalde des-
taca la importància de l’activitat 
que desenvolupa la càtedra de l’UJI 
en “la construcció d’un futur amb 
garanties per a Vila-real”. “Fa tres 
anys, vam decidir començar a mirar 
al futur amb optimisme i enfocar els 
nostres esforços a construir un futur 
amb garanties de qualitat de vida i 
progrés econòmic. Teníem clar que, 
per a assolir aquest objectiu, era im-
prescindible conviure amb el món 
universitari i científic i, amb molt 
d’esforç vam aconseguir entrar en 
el club de ciutats innovadores de la 
Xarxa Innpulso”, recorda. H

Fotografia d’arxiu de la firma del conveni per a la creació de la Càtedra al desembre del passat 2012. 

Vila-real augmenta el conveni 
amb la Càtedra de ceràmica
La ciutat i l’UJI renoven la col·laboració amb una aportació de 50.000 euros

José Benlloch afirma que el proper any hi haurà projectes interessants. 

Els xiquets busquen el tresor al Termet

El Termet ha acollit tot tipus 
de jocs per a xiquets durant 
tot l’estiu. Entre les activitats 
han destacat els espais crea-

tius per a reciclar materials, 
contacontes, malabars, pràc-
tiques de ball i, fins i tot, un 
taller per a buscar un tresor.

Arrepleguen medicaments per a Gaza

Vila-real ha posat en marxa 
una campanya de recollida de 
medicaments per a Gaza, on 
ha arreplegat 36 caixes de ma-

terials, a més d’antiobiòtics, 
antihistamínics, antiinflama-
toris o analgèsics i productes 
de nutrició infantil.

La ciutat acollirà 
esdeveniments 
properament

“Els projectes i activitats 
impulsats des de la Càte-
dra d’Innovació Ceràmica 
li han donat a la ciutat una 
perspectiva internacional 
molt potent, al mateix temps 
que suposen un element 
d’innovació i progrés per 
al sector ceràmic”, afirma 
l’alcalde. “Per això és fona-
mental que seguim al costat 
de la càtedra per a impulsar 
un nou programa d’activitats 
que portarà a Vila-real esde-
veniments molt interessants 
en els pròxims mesos”.

La biblioteca acull l’Institut 
Local de la Innovació

ca per a fomentar els productes de 
quilòmetre zero. Per a això “es tin-
drà en compte tot el teixit empre-
sarial i les entitats, amb l’objectiu 
que aporten idees”.

La principal funció de l’ens serà 
“coordinar accions per a conso-
lidar un model diferent per a as-
segurar un futur sostenible, que 
aposte pel medi ambient i per la 
tecnologia com a mitjà per a supe-
rar la crisi”, afirma.

Per a Benlloch “és imprescin-
dible que el Govern central ens 
deixe clares les competències que 
podem assumir perquè ens tenen 
molt vetats i volem portar a terme 
diversitat d’accions aviat”.

L’Ajuntament ja forma part de 
l’Associació Xarxa Innpulso per al 
foment de la innovació. H

L’Ajuntament de Vila-real crea-
rà l’Institut Local de la Innovació, 
amb un projecte que vol “consoli-
dar el nou model econòmic de la 
ciutat”, explica l’alcalde, José Ben-
lloch. La seu de la institució estarà 
a la Biblioteca del Coneixement, 
a Pius XII, i centrarà els seus es-
forços a “posar en relleu les accio-
ns que s’han realitzat fins la data 
per a institucionalitzar el concepte 
de “ciutat de la ciència”.

Entre d’altres, l’alcalde ha recor-
dat la instauració de la Càtedra 
d’Innovació Ceràmica o la im-
plantació de l’agricultura ecològi-

El projecte vol  
consolidar el nou model 
econòmic de la ciutat
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El Ayuntamiento de Vila-real 
estaría dispuesto a llegar a un 
acuerdo que permita llevar a 
cabo la ejecución de la ronda 
suroeste, con la finalidad de 
desbloquear la construcción 
de este vial, paralizado desde 
diciembre del 2008.

Así lo ha asegurado el al-
calde, José Benlloch, quien se-
ñala que “se le ha dicho a los 
responsables de la Generalitat 
que, si es necesario, el consisto-
rio estaría dispuesto a estudiar 
poner una parte del coste de 
la infraestructura”. Y asegura 
que “nunca nadie le ha puesto 
las cosas tan fáciles al Consell, 
porque en el caso de la ronda 
suroeste ya hemos propuesto 
que, de momento, se realice 
una vía de solo dos carriles”. 

Vila-real ofrece 
al Consell un 
acuerdo para 
construir la ronda

Negocian la adquisición 
del legado de Llorens Poy
Las conversaciones con los herederos del artista avanzan a buen ritmo 
para que su patrimonio pueda convertirse en actractivo turístico

El Ayuntamiento de Vila-real 
está cada vez más cerca para 

alcanzar un acuerdo con los fa-
miliares del pintor y escultor local 
Vicente Llorens Poy para adquirir 
la casa-museo del artista y los terre-
nos adyacentes así como la cesión 
de la colección privada del artista 
a la ciudad. Como ha explicado el 
alcalde, José Benlloch, antes de ad-
quirir la casa-museo, ubicada en el 
camino Ermita, “tanto el concejal 
de Cultura Alberto Ibáñez como 
yo mismo consideramos que era 
importante conseguir una acuer-
do unánime por parte de todos los 
grupos políticos del Ayuntamien-
to y, por esta razón, hemos estado 
informando en todo momento al 
Partido Popular de cómo estaban 
las negociaciones con los familiares 
y las posibilidades que teníamos 
para la compra de la casa del artista 
e Hijo Predilecto de la ciudad falle-
cido el pasado mes de febrero”. 

“Nuestra intención sería pagar el 
inmueble en diversas anualidades 
y evitar un mayor endeudamien-
to”, ha detallado el primer edil 
quien ha destacado que, gracias 
a este acuerdo, la ciudad contaría 
“no sólo con un edificio municipal 
de gran valor histórico” sino con 
una vasta colección de más de 1.200 
piezas, entre las que se cuentan es-
culturas y pinturas tanto propias 
como de otros autores, cerámica, 
muebles antiguos, objetos religio-
sos, objetos decorativos, indumen-
taria religiosa, tejidos, títulos y con-
decoraciones y fotografías.

Benlloch ha informado que, 
recientemente, el Ayuntamiento 
ha reiniciado el pago del alquiler 
mensual del inmueble y, en bre-
ve, el departamento de Museos 
retomará la programación de las 
visitas guiadas a la casa-museo 

Imagen de una de las visitas escolares realizadas a la casa-museo.

zado y que, ahora, se trabajará en 
un plan museístico “para dar a co-
nocer y poner en valor la casa-estu-
dio, su obra y sus valiosas piezas”.

“Llorens Poy ha sido uno de 
los artistas más importantes de 
Vila-real y poseedor de una de las 
colecciones de arte más preciadas 
y valiosas”, ha afirmado Benlloch, 
“por eso era importante alcanzar 
un acuerdo sobre su legado”. H

del artista, después de haber sido 
suspendidas los últimos meses a 
la espera de saber quiénes eran los 
herederos del artista “ya que murió 
sin dejar testamento”. En este senti-
do Benlloch ha querido agradecer 
públicamente “la buena predispo-
sición mostrada por la familia” y 
ha recordado que, la catalogación 
e inventario de la extensa colección 
particular del artista ya se ha reali-

El Ayuntamiento prevé, en 
las próximas semanas, iniciar 
los trabajos de derribo de los 
antiguos juzgados, ubicados 
en la plaza Colón, y acondi-
cionar la superficie resultan-
te antes de que concluya este 
año. Así lo ha confirmado el 
primer teniente de alcalde y 
concejal de Economía, Pas-
qual Batalla, quien remarca 
que las obras cuentan con 
una reserva presupuestaria 
de 200.000 euros.

; en corto
El derribo de los 
juzgados, más cerca

El portavoz del Partido Po-
pular de Vila-real, Héctor 
Folgado, ha reclamado al 
equipo de gobierno que ac-
túe y regule el baño en la 
zona del Assut. Al respecto, 
ha denunciado la “inacción 
y la pasividad del consistorio 
ante la peligrosa situación a 
la que se exponen a diario las 
decenas de jóvenes que acu-
den hasta el paraje para sal-
tar”, señalando que “es una 
práctica de riesgo”. 

El PP reclama regular 
el baño en el Assut

El representante sindical de 
CGT Correos en la provincia 
de Castellón, Joan Piñana, 
ha denunciado “la grave si-
tuación” que se esta produ-
ciendo en Vila-real, “porque 
no se contrata al personal 
necesario para repartir toda 
la correspondencia -ordina-
ria, certificada y urgente- que 
por ley debe llegar a todos los 
domicilios los cinco días de la 
semana”. Así, aseguraque de 
“21 trabajadores que se nece-
sitarían, solo hay 15”. 

CGT critica la falta de 
personal en Correos

El Servicio de Seguimiento de 
Víctimas Graves por Acciden-
tes de Tráfico (Servigrac) de 
la Policía Local de Vila-real se 
amplía para ofrecer a los im-
plicados en incidentes urbanos 
un servicio de mediación para 
interesarse por el estado de las 
víctimas y poner a su alcande 
los recursos disponibles en la 
Administración. 

“Hasta ahora, la finalidad era 
hacer un seguimiento policial 
de aquellas víctimas graves de 
accidentes de tráfico ocurridos 
en el casco urbano; ahora el ser-
vicio extiende su acción hacia 
cualquier ciudadano que haya 
sufrido algún accidente de gra-
vedad”, indica el edil de Seguri-
dad Ciudadana, Javier Serralvo. 

El Servigrac 
se amplía con 
un servicio de 
mediación 

N Renuevan la plaza del Labrador

El departamento de Servicios 
Públicos ha renovado la ima-
gen de la plaza del Labrador 
con el objetivo de ofrecer un 

espacio más agradable y có-
modo para el vecindario. El 
espacio cuenta con nuevo pa-
vimento y cuatro mesas. 

N La ciudad instala pérgolas en jardines y plazas

La Concejalía de Servicios Pú-
blicos ha iniciado la instalación 
de pérgolas en varios jardines 
de la ciudad, con el objetivo de 

crear nuevas zonas de sombra 
en lugares de descanso, que se 
completarán con bancos y cu-
biertas de carácter vegetal. Por 

el momento, se han instalado en 
el jardín frente al José Soriano, 
Botànic Calduch y en el cruce de 
Molí Bisbal y Almassora. 
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Dos terços dels veïns han acudit 
alguna vegada a Serveis Socials
La Memòria 2013 de l’àrea reflecteix un increment del 7,6% de les atencions

Dos terços de la població de 
Vila-real (62%) han acudit 

alguna vegada a algun dels recur-
sos dels Serveis Socials municipals. 
Aquesta és una de les xifres que es 
desprén de la Memòria d’activitat 
del departament corresponent a 
l’any 2013, que reflecteix que, des 
de la seua creació, el departament 
municipal ha atés un total de 10.613 
famílies i 31.839 persones. 

La regidora de Serveis Socials, 
Mònica Àlvaro, ha presentat la me-
mòria, elaborada per primera vega-
da en un vídeo que pot consultar-
se en el canal de l’Ajuntament en 
Youtube, amb la qual el consistori 
posa en valor el treball dels Serveis 
Socials enfront de “l’amenaça” que 
suposa la Llei de reforma local. 

“Les xifres parlen clar: l’any 2013, 
es van donar d’alta en el servei 744 
famílies (al voltant de 2.976 perso-
nes), la qual cosa suposa un incre-
ment de la demanda del 7,67% pel 
que fa a 2012. I no només això, sinó 
que, fins al moment, en aquest 2014 
seguim percebent un increment de 
les atencions”, valora Àlvaro. 

La regidora ha desgranat algunes 
de les dades contingudes en la me-
mòria, com les 3.128 tramitacions de 
recursos socials de tot tipus realitza-
des, les més de 140 visites domici-

La regidora de Serveis Socials ha presentat la Memòria 2013 de l’àrea, que ofereix dades de les atencions.

escasses quantitats concedides fa-
rien inviable la subsistència de mol-
tes famílies”, adverteix la regidora. 

“Tampoc serien viables altres 
serveis, com la Teleassistència o el 
Servei d’Ajuda a Domicili”, afegeix. 
Referent a això, la Memòria de 2013 
recull un total de 41 famílies ateses 
pel SAD, amb 7.663 hores de servei 
prestades i un cost de 121.127 euros, 
“dels quals la Conselleria només ha 
aportat 27.904 euros”. 

Els 24 expedients d’acollida de 
menors tramitats, programes com 
el Promou, l’Aplec d’Estiu, el centre 
de dinamització Ziga-Zaga, els ser-
veis d’orientació, l’oficina d’atenció 
als desnonaments, la prevenció i 
atenció de dependència i el foment 
del teixit associatiu són altres de les 
accions impulsades. S’hi sumen els 
programes d’ajuda a les famílies, 
com la dispensa d’aliments o el 
programa Alimentació necessària, 
que ha repartit 18.000 euros en vals 
de compra. La Memòria també 
arreplega l’increment dels convenis 
amb entitats socials, com els 13.000 
euros per a Càritas, els 9.000 euros 
de l’Escola de Família de Joventut 
Antoniana o els 25.000 euros que 
ha rebut el centre Molí la Vila i els 
60.000 euros del conveni de la Fun-
dació Primavera, entre d’altres. H

La regidora de 
l’àrea denuncia 
que la nova Llei de 
bases de règim local 
perjudicaria l’atenció 
als necessitats

liàries o les 476 ajudes d’emergència 
concedides, amb un import total de 
200.000 euros, destinades en la seua 
majoria a l’habitatge (55%) i a cobrir 
necessitats bàsiques (37%). 

“De totes aquestes ajudes, la Con-
selleria només n’ha subvencionat, 
encara que no pagat, un 34%. És a 
dir, amb la nova Llei de bases de 
règim local, la concessió d’aquestes 
ajudes correspondria a la Conselle-
ria, la qual cosa vol dir que només 
es podria atendre un 34% de la de-
manda. La falta de pagament i les 

N Millora del carrer de Carles Sarthou

El carrer de Carles Sarthou 
s’ha reobert ja al trànsit, des-
prés dels treballs de millora 
realitzats per la Regidoria de 

Serveis Públics. Els treballs 
han consistit en la renovació 
de paviments i voreres, que 
estaven en molt mal estat.

N Renoven el carrer de Betxí

El departament de Serveis 
Públics ha renovat completa-
ment el carrer de Betxí per a 
donar-li una solució de zona 

parcial de vianants, en la línia 
de millorar la seguretat i prio-
ritzar el pas de vianants en di-
ferents punts de la ciutat. 

N El carrer El Tancat, per a vianants

L’Ajuntament ha invertit 
22.000 euros en remodelar el 
carrer del Tancat, situat entre 
els carrers de València i Nu-

les, per a donar-li una solució 
com a zona de vianants, per 
adaptar d’aquesta manera el 
vial al seu ús majoritari.
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HISTORIAS DE ÉXITO

Desde que hace poco más de 
un año comenzara a funcio-

nar, Beer Attack ya ha conseguido 
llevar un poco más lejos el nombre 
de Vila-real, gracias a la ‘Grogueta’, 
una cerveza especial y única que 
podemos encontrar en este local.

El responsable de la idea es un 
vila-realense de 46 años que, tras 20 
años trabajando en el departamento 
de cargas de una empresa cerámica 
de la ciudad, se quedó en paro y de-
cidió emprender su propio negocio, 
y qué mejor forma de hacerlo que 
en un sector tan especial y exclusivo 
como el de la cerveza.

Llorenç Bonet se considera un 
amante de esta bebida, además de 
un experto, por lo que no le fue di-
fícil tomar la decisión. “En un prin-
cipio tuve cierto miedo, porque, 
aunque es un mercado emergente, 
y sabía que podía funcionar, se ne-
cesita una inversión fuerte”, indica.

Sin embargo, el 26 de abril del 
año pasado, y tras muchos esfuer-
zos, Beer Attack abrió sus puertas 
en Vila-real, y lo hizo con buen pie.

“Antes de inaugurar la tienda 
visité negocios de este estilo en Bar-
celona, Madrid, Valencia y otras 
ciudades”, asegura Bonet, “pero 
una vez abrí el local, en unos pocos 
meses comenzó a funcionar”.

Y no es para menos, ya que los 
amantes de esta singular bebida en-
cuentran en Beer Attack multitud 
de tipos de cerveza llegadas desde 
todos los rincones del mundo.

Para Bonet, su función es clara. 
“Es una tarea de dar a conocer un 
producto que, a pesar de ser muy 
popular, es muy desconocido, se-
lecto y especial”, explica. “Aquí no 
se ofrece un simple tercio”, afirma, 
“mucha gente que prueba este tipo 
de cervezas ya no consume otras”.

Bonet asegura que “en España la 
cerveza está viviendo un ‘boom’ y 

cada vez hay más marcas, muchas 
de ellas elaboradas de forma artesa-
nal, ese es el producto que yo tam-
bién quiero potenciar”.

Así, Bonet explica que “compro 
cerveza a una joven empresa de 
Alboraia, también a otras de Faura, 
Alcoi o Peñíscola”. “Me gusta po-
tenciar nuestros productos”.

Por ello, también ofrece el licor 
Nelet, que se fabrica en Vila-real, 
o “vermut, ya que antiguamente 
teníamos muchas fábricas en la 
ciudad y debemos recuperar el pro-
ducto y la tradición de tomarlo”.

Pero si algo diferencia a Beer 
Attack es su producto estrella: la 
‘Grogueta’, una cerveza de produc-
ción propia que lleva el nombre de 
Vila-real cada vez más lejos y que 
va ligada a la afición de la ciudad. 
“Una afición de primera”, como 
señala Bonet, quien asegura que 
quien la prueba, repite. H

Beer Attack ofrece todo tipo de cervezas de importación y también autóctonas, elaboradas en nuestra tierra. 

Beer Attack impulsa 
la cerveza de Vila-real
La ciudad cuenta con un local especializado que ofrece su propia marca: Grogueta

Llorenç Bonet es el creador de Grogueta, una cerveza única en Vila-real. 

Beer Attack, el 
paraíso de los 
cerveceros

Beer Attack es el punto de 
encuentro de los amantes de 
la cerveza, que encuentran 
un sinfín de marcas, desde 
las artesanales locales a las 
de importación. El local se 
encuentra en la calle Germa-
nies, un lugar donde com-
partir la afición por esta be-
bida degustándola ‘in situ’ 
o llevándola a casa, siempre 
asesorados por Llorenç Bo-
net, que afirma que cuando 
algo te apasiona, “aunque el 
camino sea difícil, hay que 
llevarlo a cabo”.

La Fiesta de Reyes, de 

Interés Turístico Provincial

según ha expresado el edil.
Tanto Ochando como el conce-

jal de Turismo, Emilio Obiol, han 
destacado “la agilidad” con  la que 
ha sido concedida la distinción.

Por su parte el presidente de Ju-
ventud Antoniana, Pascual Vila-
nova, ha señalado que “desde Ju-
ventud Antoniana estamos muy 
contentos por la concesión de esta 
distinción que esperábamos con 
mucha ilusión y es una forma de 
reconocer la labor tanto cultural 
como solidaria que lleva a cabo la 
entidad a través de la Cabalgata”.

Tanto Vilanova como Ochando 
han querido felicitar al personal 
de Juventud, a las concejalías de 
Turismo y Tradiciones así como a 
todas las entidades públicas y aso-
ciaciones que se han sumado a la 
petición como son la Diputación 
de Castellón, el ministro provin-
cial de los Franciscanos, la Aso-
ciación Valenciana de Empresas 
de Inserción Social y la Fundación 
Tots Units, entre otros.

La Fiesta de Reyes se convier-
te en la tercera Fiesta de Interés 
Turístico Provincial de la ciudad, 
además de la Semana Santa local 
y la Feria de Santa Caterina. H

Vila-real ha conseguido que la 
Conselleria de Economía, Indus-
tria, Turismo y Empleo declare 
Fiesta de Interés Turístico Provin-
cial la Fiesta de Reyes que orga-
niza desde 1928 la entidad social 
Juventud Antoniana. Una conce-
sión que llega poco después de 
la solicitud presentada el pasado 
5 de junio por el Ayuntamiento 
de Vila-real ante la Generalitat 
Valenciana y que reconoce “la an-
tigüedad, singularidad y solidari-
dad que tiene la Cabalgata local”, 
según ha expresado el concejal de 
Juventud, Xavi Ochando.

“Desde la Concejalía hemos re-
cibido la noticia con emoción por 
el reconocimiento histórico al tra-
bajo que hace una asociación juve-
nil como es Juventud Antoniana 
no sólo por materializar con su 
esfuerzo diario esta Cabalgata tan 
arraigada en Vila-real sino por la 
obra social que se realiza a través 
de ella. Un hecho que va en la lí-
nea de la Concejalía de dotar a los 
jóvenes de los medios para que 
puedan llevar a cabo sus propios 
proyectos y que además ayuda 
a romper los tópicos que hablan 
que los jóvenes no tienen ideales” 

El evento de Juventud Antoniana es el tercero 
de la ciudad en conseguir esta declaración

Imagen de la presentación de la solicitud, el pasado mes de junio. 

El Defensor del Veí, más cerca
El Ayuntamiento de Vila-real 
trabaja ya en el Pla de Desen-
volupament del Reglament 
de Participació Ciutadana, un 
documento que servirá “para 
completar el estatuto y para 
poner en marcha iniciativas 
con las que, hasta el momento, 
no contaba la ciudad”, como 
el Defensor del Veí. Así lo ha 
confirmado el concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Xavier 
Ochando, quien recuerda que 
“el nuevo reglamento se apro-

bó en el 2013, aunque “quere-
mos ir un paso más allá”.De 
este modo, uno de los puntos 
que destacan en el nuevo do-
cumento es el Artículo 22, refe-
rido al sistema de defensa de la 
ciudadanía. “El Defensor del 
Veí será una figura a nivel lo-
cal que atenderá a los vecinos 
que lo soliciten para ayudarles 
y trabajará de forma indepen-
diente para solicitar todo aque-
llo que requiera para el bien de 
la ciudad”, indica. H
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Malabara’t bat el seu rècord i 
supera els 3.000 assistents
El festival, que s’ha celebrat al Termet, ha triplicat l’assistència a cada espectacle en tres dies

La IV Trobada de Malabaristes 
Malabara’t ha tancat les seues 

portes al paratge del Termet de 
Vila-real, després de tres intensos 
dies en els quals ha batut el seu 
rècord d’assistència, amb més de 
3.000 persones. Una xifra que va-
loren de manera molt positiva des 
de l’Associació de Malabaristes de 
Castelló (AMACA) i també la di-
rectora del festival, Marta Martín, 
qui assegura que “estem sorpresos 
amb la progressió que ha tingut el 
festival any rere any, que ha dupli-
cat inscripcions (amb unes 60) i que 
també ha triplicat l’assistència a 
cada espectacle”. 

Martín explica que “la progressió 
ha sigut espectacular, s’ha demos-
trat que la cita ja està pràcticament 
consolidada i s’ha donat un salt 
qualitatiu a tots els nivells”. 

En aquest sentit, expressa que “no 
només hem comptat amb distingits 
artistes que han estat des dels ini-
cis del festival amb nosaltres, sinó 
que, tot i ser agost, en cada espec-
tacle hem tingut l’aforament com-
plet, perquè, si disposàvem de 300 
cadires disponibles, totes estaven 
ocupades, i pràcticament hi havia el 
mateix nombre de persones dretes 
per a gaudir dels diferents actes”. 

“Va arribar un punt en el qual no 
cabia ningú més, especialment en la 
nit de la gran gala”, afirma. 

Segons Martín, “el festival cami-
na a soles i ja tenim la mirada posa-
da en la cinquena edició”. 

Durant els tres dies en els quals 
Malabara’t ha pres el paratge del 

Ibáñez, ha indicat que “Malabara’t 
segueix creixent i consolidant-se en 
el cartell de festivals de Vila-real amb 
un cap de setmana d’espectacles i 
activitats encadenats pràcticament 
sense descans que han convertit el 
festival en una trobada única amb 
la màgia del circ i en una referència 
indiscutible del calendari cultural 
d’agost en la província”. H

Nombroses activitats dins de Malabara’t s’han realitzat durant tres dies al paratge del Termet. 

societat Vila-real celebra la 
tradicional festa del 
fanalet al Termet

Vila-real va donar la benvinguda al mes 
d’agost amb la tradicional festa del fana-
let, on van participar més d’un centenar 
de xiquets, que van il·luminar el Termet.

Termet, els espectadors han pogut 
gaudir del meravellós món del circ 
i els malabars, de la mà d’una vin-
tena de companyies i mig centenar 
d’artistes internacionals. 

Però no només s’han realitzat es-
pectacles, sinó que veïns i visitants 
han disposat d’un ampli programa 
de tallers, on han pogut conéixer de 
més a prop aquest món. 

Entre les activitats han destacat el 
cabaret Malabara’t, la gran gala, les 
olimpíades, així com una ‘Batuclo-
wn’, on no van faltar malabaristes, 
acròbates xancuts i monocicles. 

Es tracta d’un festival obert a tota 
la família, on s’imparteixen tallers 
gratuïts d’iniciació i d’especialització 
en diferents matèries. 

El regidor de Cultura, Alberto 

El Festival Internacional de 
Curtmetratges de Vila-real 
Cineculpable 2014 reforça en 
la seua dissetena edició els 
premis tècnics, amb l’objectiu 
de potenciar els creadors, 
principalment en l’àmbit 
local, i “seguir creixent en 
prestigi com a certamen in-
ternacional”, segons ha do-
nat a conéixer el regidor de 
Joventut, Xavier Ochando. 

; en curt
Cineculpable potencia 
els creadors locals

La Regidoria de Joventut de 
Vila-real ha realitzat dues 
excursions al Planetari de 
Castelló per a veure la plu-
ja d’estels coneguda com a 
Llàgrimes de Sant Llorenç. 
En un primer moment es va 
programar només una eixi-
da, però degut a l’èxit acon-
seguit, tot i el mal oratge, el 
departament va realitzar una 
segona excursió. Els interes-
sats van disposar d’un auto-
bús gratuït que va eixir des 
de l’Espai Jove de Vila-real. 

Joventut visita el 
Planetari de Castelló

L’Ajuntament ha formalitzat 
tots els tràmits per a dispo-
sar al 100% tant de l’edifici 
del restaurant El Molí com 
del material que hi ha al seu 
interior. De fet, el consistori 
ha invertit 280.000 euros en 
l’adquisició del mobiliari per 
a traure a concurs la gestió 
del restaurant. Mentrestant, 
les instal·lacions s’usaran per 
a activitats que realitzen les 
regidories, i es convertirà en 
l’auditori del Termet, ja que 
acollirà congressos. 

Finalitzen els tràmits 
per a licitar el Molí

Vila-real celebra el Dia 
Internacional de la Joventut

la necessitat de majors polítiques 
públiques destinades als joves, que 
són, a més, el col·lectiu més vulne-
rable i afectat per la crisi”. 

El Dia de la Joventut, organitzat 
en col·laboració amb Soundglasses, 
Amaca i Otakuonda, ha comptat 
amb tallers d’elaboració de gelats, 
cocteleria sense alcohol i llepolies, 
a més de jocs de taula gegants, jocs 
amb corda o jocs de rol. Les exhibi-
cions de circ d’AMACA i capoeira, 
a càrrec dels alumnes del grup Ca-
poeira Brasil, van completar la pro-
gramació de la vesprada, que va 
seguir amb un sopar de pa i porta i 
una festa amb DJ més tard. H

Vila-real va commemorar, el pas-
sat 12 d’agost, el Dia Internacional 
de la Joventut. Per a celebrar-ho, el 
departament que dirigeix el regidor 
Xavier Ochando, va preparar, un 
any més, una àmplia programació 
destinada a tots els joves. 

Tallers, exhibicions i sessions de 
DJ a la nit van configurar la com-
memoració especial d’una jornada 
que, segons explica el regidor, ser-
veix també per a “posar l’accent en Els més joves han commemorat el dia de la Joventut al Termet. 

Tallers, exhibicions i tallers 
de DJ van servir per a 
gaudir d’aquesta jornada

Vila-real traslladarà els alum-
nes d’infantil del col·legi 
Carles Sarthou al seu edifici 
original, a l’antiga estacio-
neta de la Panderola, durant 
les vacances de Nadal. Així 
ho ha confirmat la regidora 
d’Educació, Rosario Royo, 
que assegura que els treballs 
de reparació de la coberta de 
l’immoble, que es va desplo-
mar a finals del 2012, ja estan 
pràcticament al 80% i que 
s’espera que estiguen com-
pletament finalitzats al llarg 
del mes de setembre. 

Fi de les obres del 
sostre de l’estacioneta
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Vila-real inicia 
aquest mes les 
obres del pavelló 
de Melilla
El projecte esportiu ha d’executar-se en quatre 
mesos i representa una inversió de 950.000 euros

manera, els treballs estaran finalit-
zats el 31 de desembre”. 

Cal recordar que el projecte ja es 
va posar en marxa durant la legis-
latura del PP, a càrrec d’una unió 
temporal de tres empreses que, per 
problemes financers, finalment van 
deixar els treballs quan acabaven 
de començar. Més tard, el consisto-
ri, amb l’actual equip de govern al 
front, va tornar a la zona el seu as-
pecte original perquè els veïns po-
gueren gaudir de l’anterior recinte. 

Tot i així, l’executiu reprén ara 

El nou projecte esportiu s’executarà en els propers mesos. 

El recinte 
donarà especial 
protagonisme 
a esports com 
l’handbol, el futbol    
sala o l’hoquei

Vila-real iniciarà la construcció 
del pavelló poliesportiu del 

barri de Melilla a inicis d’aquest 
mes. Així ho ha donat a conéixer la 
regidora d’Esports, Silvia Gómez, 
qui explica que, després de la lici-
tació, ja s’ha produït durant el mes 
d’agost l’adjudicació de les obres, 
que seran realitzades a càrrec de 
l’empresa Becsa. 

“L’adjudicació s’ha fet de la 
manera més ràpida possible per-
què els treballs puguen començar 
d’immediat i complir així amb els 
terminis establerts”, indica Gómez, 
qui assegura, en aquest sentit, que 
s’ha optat per aquesta empresa a 
causa de la solvència en el compli-
ment de terminis que ofereix, ja que 
l’edifici haurà d’estar completa-
ment finalitzat abans del 2015. 

En total, les obres duraran quatre 
mesos i tindran un cost de 950.000 
euros, que aniran amb càrrec al Pla 
Confiança de la Generalitat, una 
ajuda que es concedeix dins de 
l’exercici 2014. 

A aquest respecte, el regidor de 
Territori, Emilio Obiol, confia que, 
tot i que el projecte ha d’estar com-
pletament finalitzat abans d’acabar 
l’any, l’Administració autonòmica 
siga “flexible” en cas que les obres 
s’allarguen més d’allò previst. Tot 
i que assevera que “de qualsevol 

el pla, amb l’objectiu que els veïns 
puguen gaudir d’aquesta nova in-
fraestructura esportiva el 2015. Un 
recinte en el qual disciplines com 
el handbol, el futbol sala o l’hoquei 
tindran un especial protagonisme. 

A més, des de l’àrea de Territori 
s’ha treballat perquè la infraestruc-
tura “cause el mínim impacte pos-
sible en l’entorn”. H

El Consell cedirà 
l’ús del Centre 
de Tecnificació a 
l’octubre
Q L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, ha assegurat que “confiem 
en la lleialtat de la Generalitat 
i encara treballem al seu costat 
perquè som conscients que és 
un assumpte complicat i amb 
dificultats de gestió”. Així s’ha 
pronunciat respecte de la cessió a 
l’Ajuntament del Centre de Tecni-
ficació Esportiva. 

D’aquesta manera respon 
a l’anunci de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, re-
latiu a què en dos mesos esta-
rà enllestit i aprovat pel Ple del 
Consell el document pel qual 
l’Administració autonòmica cedi-
rà l’ús i la gestió de la infraestruc-
tura a l’Ajuntament de Vila-real. 

Benlloch insisteix que “des 
d’aquest equip de govern hem fet 
tots els deures”, al mateix temps 
que afirma que “em consta que el 
treball que es fa des de la Conse-
lleria és real i entenem que les difi-
cultats d’ara s’originen per la nova 
Llei de bases de règim local apro-
vada pel Govern i pels problemes 
de la Generalitat”. Així, l’alcalde 
confia que “ara sí es compliran els 
terminis” i es cedirà a principis del 
mes d’octubre. H

El CN Vila-real 
participa en 
el Campionat 
d’Espanya infantil
Q La Piscina Nova de l’Escullera, 
pertanyent al Club de Natació de 
Barcelona, ha acollit el Campio-
nat d’Espanya Infantil d’estiu, on 
el Club de Natació Vila-real, co-
mandat per l’entrenador Ramón 
Miguel, ha estat representat per 
Marta Navarro, Marta Cabanes, 
Alba Martínez i Mireia Planas. 

Totes tres van realitzar excel·lents 
treballs individuals en relleus i es 
van classificar prèviament per a 
totes les proves que es disputaven 
en el campionat d’Espanya. 

En els 4x100 lliures van obtenir 
la 46a posició, amb un temps de 
4:29.03, amb la qual cosa van re-
baixar l’obtingut en el recent au-
tonòmic d’estiu. 

En els 4x200 metres lliures tam-
bé van realitzar una bona carrera 
i van finalitzar 32es amb un cro-
no de 9:34.31. La millor prova la 
van realitzar en els 4x100 estils, 
una carrera plena de compromís 
i cohesió en la qual van donar el 
màxim per a rebaixar la mínima 
que portaven i aconseguir, amb 
un registre de 4:57.15, la 37a po-
sició a la competició. H

N V European Police and Fire Games

La Policia Local de Vila-real 
ha participat en els V Euro-
pean Police and Fire Games, 
celebrats a Brussel·les, on ha 

guanyat vuit medalles en di-
verses modalitats de natació, 
a més de participar en compe-
ticions de pàdel i ‘bike’.

N Recepció a la ciclista Aida Beteta

L’alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, i la regidora 
d’Esports i Salut, Silvia Gó-
mez, han felicitat la ciclista 

vila-realenca Aida Beteta per 
“l’excel·lent” temporada de 
ciclisme femení BTT que està 
realitzant aquest estiu.

N Pista lúdic-esportiva a l’aire lliure

El regidor de Territori, Emilio 
Obiol, ha visitat l’estat dels 
treballs de la primera pista 
esportiva a l’aire lliure, que 

l’Ajuntament instal·la en la 
zona de Botànic Calduch, que 
permetrà dotar-la d’un espai 
esportiu i d’esplai.

esports Noelia Bouzó s’alça 
amb el Campionat 
d’Espanya de tennis

Q CAMPIONAT. L’Ajuntament felicita 
a Noelia Bouzó, del Club de Tenis Vila-
real, per la consecució del Campionat 
d’Espanya 2014 celebrat a Logronyo. 
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Q Partits polítics

Ja ha arribat el mes de setembre. 
Un mes molt especial a Vila-real 

perquè tornem a celebrar les fes-
tes en honor a la nostra patrona, 
la Mare de Déu de Gràcia. Unes 
celebracions que marquen, per a 
als nostres veïns, que acaba l’estiu, 

comença el curs i ja toca baixar dels 
masets a l’hora que la Verge també vé a visitar-nos.

Són 10 dies plens d’actes que organitza la societat. 
Perquè no hem d’oblidar que les festes són un apara-
dor on els vila-realencs mostrem allò que sabem fer i 
que anem millorant amb el temps. Són moltes les as-
sociacions i col·lectius que volen participar de la festa, 
grups de danses, congregacions, clubs esportius i, 
com no, les penyes, que són el motor de les festes.

Des del Grup Municipal Socialista volem agrair 
l’esforç de totes aquelles persones que, amb el seu 
granet de sorra, fan que les festes siguen el que són. 
Però, volem fer més fort, si cap, aquest agraïment a 
la gent que conforma la Junta de Festes, encapçalada 
pel president, José Pascual Colás. Una gent que treba-
lla de forma desinteressada per mantenir les nostres 
tradicions i per fer que el nostre municipi siga un refe-
rent durant els mesos de maig i de setembre.

I és que tots els membres de la Junta de Festes han 
entés la situació econòmica en la que vivim i amb la 
que hem de lluitar cada dia a l’Ajuntament. Per això, 
actuen amb total responsabilitat i fan molt més amb 
menys recursos. Una vegada més, la Junta de Festes 
ha confeccionat un programa que integra actes per a 
tots els gustos i per a totes les edats, sense deixar fora 
ningú i evitant els malbarataments dels recursos, ma-
joritàriament públics, que disposen. 

Des del Grup Municipal Socialista hem apostat 
sempre per la independència de la Junta de Festes. 
No obstant, sempre li hem donat suport en allò que 
ens han demanat. Pensem que aquesta és una gran 
forma de fomentar la participació ciutadana, però 
també som conscients que sense el treball d’aquestos 
voluntaris que configuren la Junta, les festes no se 
semblarien en gairebé res al que ara són.

També mereix una menció molt especial la Comis-
sió de Penyes. Com hem mencionat abans, les penyes 
són el motor de la festa. Sense aquestos grups d’amics 
que obren la seua seu a tothom durant els 20 dies a 
l’any de celebracions, no serien possibles unes fes-
tes tan populars. I durant els seus 35 anys d’història, 
aquesta comissió, també formada per penyistes vo-
luntàries i voluntaris, ha anat organitzant les activitats 
d’uns organismes tan independents com les penyes. 
Per tant, des d’aquestes línies al diari de la nostra ciu-
tat, també volem fer arribar el nostre sincer agraïment 
i felicitació a la gent que ha format part i que forma 
part de la Comissió de Penyes de Vila-real.

Per finalitzar, des del PSPV-PSOE ens agradaria 
convidar els vila-realencs a què gaudisquen de les 
festes com més ho dessitgen. Sempre des del res-
pecte, compaginant les ganes de descansar d’alguns 
amb les de fer soroll d’altres. Comprenent que hi ha 
gent que vol més festa, però que també hi ha qui no 
en vol tanta. Ens hem d’entendre totes i tots per tal 
de seguir tenint unes festes com les que va pensar al 
seu moment el primer alcalde de l’actual democràcia 
a Vila-real, Batiste Carceller, quan al 1979 va escoltar 
la reivindicació de les ciutadanes i ciutadans i va recu-
perar les festes tal i com ara les coneixem.

Són moments de viure l’homenatge a la nostra pa-
trona i retrobar-nos amb amics i familiars al voltant 
d’una taula o durant algun dels més de 200 actes que 
hi ha preparats. Per això, gaudim de les festes de la 
Mare de Déu de Gràcia i fem més gran, si és que es 
pot, la nostra ciutat.

Vila-real real viu les 
festes de setembre

PSPV-PSOE

Revisant la majoria de les de-
claracions vessades pel Par-

tit Popular de Vila-real fa l’efecte 
que hagen apostat fortament per 
l’estratègia del “discurs de la por”, 
pareix mentida que un líder tan 
jove com és Hèctor Folgado capi-

tanege discursos anacrònics propis 
del PP valencià dels anys 80 i 90. El líder popular 
local s’ha eregit com el pal·ladi de l’anticatalanisme 
i no dubta gens en acusar a aquest equip de Govern 
de ser l’esquerra radical, d’independentista, de repu-
blicà i de voler cremar les esglésies, bé sols falta que 
ens acuse de ser socis fundadors de l’Estat Islàmic 
que s’ha proclamat entre Síria i Iraq. Segur que eixa 
bestiesa també li ha passat pel cap però suposem que 
no haurà volgut arriscar més per no comprometre la 
versemblança del seu discurs que tot i així en té ben 
poca. Tampoc és estrany que caminen per aquestes 
travesses, ja que la figura prometedora de Folgado es 
va estavellar al primer vol, lluny queda aquell regidor 
jove, dinàmic i dialogant de la legislatura passada, 
poc després de temps d’assolir la presidència del PP 
local és com si l’hi haveren caigut 30 anys damunt.

El Partit Popular de Vila-real lluny de reciclar-se 
i reinventar-se s’ha tancat al lloc més fos i fons de la 
caverna i sols arrimar-se a la boca de la cova per amo-
llar el seu discurs ranci i anacrònic. Estar asseguts a 
la bancada de l’oposició els ha anat molt bé, perquè 
han presentat propostes ( que no es creuen ni de bon 
tros) que quan ells governaven no varen fer i en mol-
ts casos varen votar en contra quan les va presentar 
l’oposició i a més ho han fet només saber que s’estava 
treballant en eixa línia, a qui volen enganyar?. Segu-
rament aquest fet es deu a les influències Marxistes, 
no de Karl Marx, més bé de Grouncho Marx per allò 
de “si no t’agraden els meus principis, en tinc uns 
altres”. Pel que fa als diversos casos que fiquen de 
manifest la seua mala gestió a la legislatura passada 
s’han limitat a donar la callada per resposta i fer allò 
de “passa paraula” o passa problema, no dir res, no 
donar explicacions i quan totes les evidencies els sen-
yalen, han tirat la culpa als que ja no hi són.

Possiblement l’origen d’aquesta conducta siga que 
encara no s’han donat conter que no són els que go-
vernen perquè la ciutadania els han retirat la ajusta-
díssima majoria absoluta de la qual gaudien. És cert 
que han sigut la llista més votada, i què? Al sistema 
democràtic les coses s’obtenen per majoria absoluta, 
no per majoria relativa i l’actual equip de Govern és 
qui més vots té. Pels que fa a la confusió entre majoria 
absoluta i relativa sembla que eixe siga un defecte del 
PP en l’àmbit general perquè ara resulta que volen 
guanya amb legislació el que perdran a les urnes. 

Bé, doncs així estan les coses pel que fa en l’actualitat 
política a la nostra ciutat, per un costat la gent de 
Compromís esforçant-se per donar el millor de si 
mateix per tal de fer el màxim possible per la Vila-real 
i per l’altre un PP que s’ha estat rascant la panxa i que 
no ha pegat ni brot en tota la legislatura. Els populars 
han vist que a les enquestes no els ixen els números 
i que el seu electorat ja no té ganes ja de seguir-los el 
joc perquè s’estan donant conter d’aquest equip de 
govern, on Compromís juga un paper decisiu. La 
gent ja sap que som gent que treballem per al poble, 
i si, som radicals, radicalment democràtics. Si el PP 
vol seguir inculcant el discurs de la por, allà ells! Això 
sí que siga coneixedor que eixe tipus d’oposició no 
aporta res a la ciutat. La gent ja ha vist com governen i 
no està predisposada a tragar el discurs. Per altra ban-
da si el PP en l’àmbit estatal vols seguir amb estrata-
gemes legals i raboseries per guanyar amb reformes 
que sàpiga que ens tindrà en contra d’ells. 

El discurs de la por 
del PP a Vila-real

Bloc Nacionalista Valencià

Imatges

Riquesa cultural, fervor i tradicions pròpies.

Instal·lacions punteres obertes a tothom.

Oci, formació i educació per a la gent jove. 

Infraestructures esportives a l’abast dels veïns.

Serveis adaptats a les necessitats de cada zona. 
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Q Partits polítics

L’empresa Piaf vinculada 
a la trama Gürtel, que fi-

nançava il·legalment al PP, va 
facturar la passada legislatura 
més de 200 milions d’euros a 
les diferents administracions 
valencianes. Cal destacar que 

només a l’Ajuntament de Vila-
real va facturar 14’2 milions d’euros. 

L’UDEF apunta que el modus operandi de la 
trama és la facturació fictícia i el increment del cost 
dels treballs realitzats, i el fraccionament de contrac-
te. Nosaltres, confiem en l’Estat de Dret, i respectem 
la presumpció d’innocència ara també demanem la 
presumpció d’intel·ligència per a la ciutadania de 
Vila-real. 

El PP de Vila-real ha decidit tancar-se en si mateix 
per no assumir cap vinculació amb la trama, per no 
assumir el balafiament i descontrol dels recursos pú-
blics al llarg e la seua gestió. Però, hem obert les fines-
tres i la llum els deixa a la intempèrie. 

Malauradament, pot ser legal. gastar-se 550 euros 
per “arreglar la cadira del Sr. Alcalde” per què va fer 
falta 4 operaris durant 30 hores i un camió amb ca-
pacitat per a 10 tones, o gastar-se 284 euros “per re-
parar la maneta de la porta de vidre” on durant sis 
hores van treballar dos operaris, i van fer tres viatges 
amb un camió amb capacitat per a 10 tones, o gas-
tar-se 315 euros per “revisar l’aire condicionat de la 
sala de premsa” on durant 18 hores van treballar 
dos oficials de climatització i també van realitzar tres 
viatges amb un camió amb capacitat de 10 tones, o 
entre altres, gastar-se 211 euros per “explicar com 
funciona l’enllumenat” perquè va haver-hi 2 oficials 
d’electricista durant 8 hores i van realitzar tres viat-
ges amb un camió amb capacitat per a 10 tones. Pot 
ser legal però ens sembla indecent, un saqueig de les 
arques públiques i un balafiament continuat dels re-
cursos de l’Ajuntament.

DEUTE IL·LEGÍTIM
Afortunadament, l’actual equip de govern va pren-
dre el compromís de no pagar el deute il·legítim. Un 
deute que el Sr. Rubert considera que cal pagar, i ho va 
intentar amb un endossament bancari irregular i sen-
se l’acreditació de cap tècnic municipal. Entre altres, 
cal destacar factures com aquestes factures del dia de 
San Pasqual del 2011 on Piaf va facturar el següent; 
“Traslladat d’arxivadors de Tresoreria a l’Arxiu Mu-
nicipal” per valor de 11.085,73 euros o altre “traslla-
dat de la segona planta a la planta baixa” per valor de 
8.643,71 euros, o “massillar escantells a la paret de la 
Casa de l’Oli” per valor de 16.141,87 euros. 

Però, fins i tot, factures falses en esdeveniments so-
lidaris com “muntatge i desmuntatge desfilada soli-
daria Jucar” per valor de 19.914,03. 

Tot factures fictícies, falses, per treballs realitzats 
pels funcionaris municipals com s’acredita a tots els 
informes. 

Per no parlar d’encontrar-nos sorpresivament grà-
cies al contracte de manteniment d’edificis amb fac-
tures amb quantitats de 29.999,99 aproximadament 
que sumen un total de 567.333,75 euros sense cap ad-
judicació pública amb un nou “Trinquet Municipal”.

Pot ser serà legal o no, però per a nosaltres és un 
balafiament de recursos públics de forma continuada 
fruit d’una forma d’entendre la política i les institu-
cions, de no entendre que els diners públics són de 
tots i no de ningú. 

Fruit d’un descontrol en la gestió que causalment 
i casualment beneficiava a una empresa de la trama 
que beneficiava al seu partit. Al capdavall, un saqueig 
organitzat de les arques públiques en compte de ges-
tionar pel interès general de la ciutat.

Iniciativa per Vila-real

El ‘modus operandi’ del  
PP a la nostra ciutat

És ben cert que un partit quan 
està en l’oposició ha de bus-

car el costat flac d’un govern 
al qual no té ni dret ni poder 
d’accés,. El problema està quan 
aqueix partit com el cas de Vila-
real, creu que per inèrcia, ha de 

ser ell, el que deu estar governant 
i no pot. Tard li arribarà al PP de Vila-real la nova re-
forma antidemocràtica de Rajoy, que pretén eternit-
zar als populars en els ajuntaments. Diuen que amb 
el 40% ja són majoria absoluta, quin despropòsit. És 
ací on es demostra que la lògica política és etèria sem-
pre. Seria lamentable comprovar com a colp de de-
cret, a Vila-real, Héctor Folgado, que arenga a ajustar 
comptes, perquè no compartim la seua ideologia o la 
seua forma i pràctica de creences i fins a la seua supo-
sada “cultura”, en un futur s’alça amb l’alcaldia amb 
12 regidors i regidores, sense la satisfacció d’haver-ho 
guanyat netament en les urnes. Seria denigrant. 

Nosaltres no tindríem el valor moral per a sostenir 
amb arguments tal fal·làcia, però com sabem, ells i 
elles tenen doble moral, i usen una en lloc de l’altra, 
segons els convinga. I així, han insistit una vegada i 
una altra a utilitzar primer, la incertesa i la por, en ai-
rejar de la manera més baixa, de què havíem alguns 
elements que tancaríem esglésies, que tancaríem 
col·legis concertats, sobretot els de l’àmbit religiós. 

Afortunadament per a alguns, estem en una èpo-
ca on algunes persones hem evolucionat socialment. 
Desafortunadament, uns altres es mantenen en les 
normes del passat, volent recuperar el seu poder a 
força de la submissió, per açò nosaltres ens manifes-
tem i diem que no val la imposició, no val la manio-
bra i la manipulació, no val l’engany i la confusió.

La veritat és una de les coses que no s’atreveixen a 
anteposar en la seua verborrea. I és lamentable i molt 
perillós per a la nostra societat. A més d’indignant.

Des d’EUPV de Vila-real, cridem a tots i a totes les 
persones al fet que observen amb atenció, al fet que 
escodrinyen amb objectivitat tot allò que esdevé en 
el nostre municipi, nosaltres estem treballant per un 
canvi real, perquè la veritat s’imposa a la maniobra 
d’ocultismes al fet que se’ns té acostumats en l’àmbit 
de la política, per açò seguirem treballant des del ca-
rrer, amb la gent, amb els treballadors en actiu i en 
atur, amb els pagesos, amb el personal docent, amb 
els funcionaris, amb els veïns dels barris, amb les 
associacions locals, amb les ONG’s, amb els immi-
grants, amb els joves, amb la dona, amb els nostres 
majors, amb els esportistes, amb tots totes.

Volem la veritat abans de res, i la participació de tots 
i totes, cadascun des del seu lloc, ofici, lluita, cadascu-
na des de la seua trinxera on construïm un Vila-real 
per a les persones, Un Vila-real per als treballadors 
del camp i de la ciutat, del comerç, de la cultura, de 
l’esport. No tenim la solució en les nostres mans, la 
solució i el canvi està en la participació i el compro-
mís de la societat, en la unitat de l’acció respectant la 
pluralitat, en l’acord programàtic, on es definisquen 
els objectius d’aquest canvi. 

En la resposta, de  quina ciutat és la que volem, de 
com devem administrar-la i gestionar-la, de quins 
són els nostres problemes prioritaris i que tipus de 
respostes podem donar-li entre tots i totes. Tot açò 
implica que tots tenim el deure del canvi, el deure 
d’aportar el nostre granit de sorra amb cohesió i 
col·lectivitat, solidaritat i participació. El canvi és cosa 
de treball, diàleg, acord, participació, el canvi és cosa 
de tots i totes. El canvi és cosa de les majories i no com 
pretenen imposar-nos els populars, amb dictadures 
minoritàries. Des d’EUPV Vila-real treballarem per 
guanyar Vila-real amb tots i totes. Açò no comença 
avui, i no acabarà demà...

Guanyem Vila-real amb 
l’esforç de tots els veïns

Esquerra Unida

Un dels principals proble-
mes del govern actual de 

Vila-real és antepossar els seus 
interessos polítics abans que les 
necessitats de la gent o del sentir 
de la gent. Si damunt, les opinio-
ns o suggerències provenen del 

Partit Popular o de persones que 
ells estimen que són simpatitzants, la reacció del qua-
tripartit és tan visceral que, si és possible, no només no 
ho acceptaran, sino que faran tot el contrari (al menys 
d’inici, perquè al cap de unes setmanes, presentaran 
la mateixa idea com si se l’hagueren inventat ells).

Des de l’inici d’esta legislatura, des del Partit Po-
pular de Vila-real hem volgut fer una actuació de 
política constructiva proposant idees per millorar la 
nostra ciutat, sino que hem volgut ser l’altaveu dels 
problemes i del sentir de la gent de carrer, dels veïns 
de la ciutat.

Per això em sap tan greu que, quan des del Partit 
Popular es denuncia una situació irregular al poble 
o es fica el punt de mira en un desperfecte o una ne-
cessitat, l’alcalde socialista és faça el sord i no preste 
atenció.

Crec que és una mala costum de l’esquerra pensar 
que té la veritat absoluta i no escoltar mai als demés. 
Esta falta d’oïda davant les demandes de la gent no 
fa sino mostrar com de lluny està Benlloch de la ciu-
tadania.

LA MORT DEL PINAR
Els vam dir el que és clamor popular: que el pinar 
del termet s’està morint i, de fet, el regidor Ramón 
Tomàs se va oferir per dir-los quin és el tractament 
que manté a ratlla les plagues, però ells, ni cas. I els 
pins seguixen morint-se i ser tallats.

CARRERS BRUTS AL CENTRE
Els diem que els carrers del centre donen fàstic de 
la presència de rates i de les pintades que embruten 
moltes parets, o la propia escultura d’Ortells. Ho veu 
tot el mon, ho sap tota la gent, però ells ni cas.

AVINGUDA D’ALEMANYA
Els recordem que els veíns de l’avinguda Alemanya 
porten quasi quatre anys sent enganyats dient-los 
que prompte se solventarà el lamentable estat del ca-
rrer, ple de socavons. Però a Benlloch, li és igual ú que 
vint-i-ú. Ni al plà d’asfaltat s’ha inclós l’avinguda, 
encara que siga per la seguretat dels conductors i les 
bicicletes.

IRRESPONSABILITAT AMB L’ASSUT
Però el que és pitjor, és que quan els denúnciem una 
situació perillosa per a les vides humanes i que tot el 
món coneix, es facem també els sords, això és ja una 
irresponsabilitat. Després de dir-los que els joves se-
gueixen banyant-se a l’assut en perill d’ofegar-se, ells 
s’escuden en que ja van ficar una lletreros de prohibit 
el bany i que el riu és de la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer; però ni tracten d’arribar a un acord en la 
confederació per evitar-lo, ni prenen medides actives 
per sancionar als banyistes. 

Espere que no tinguen que donar eixa explicació si 
hi ha un accident, perque farà vergonya vore la seua 
inactivitat.

No em sembla intel·ligent fer cas omís del que la 
gent denúncia i és un sentir popular. 

Això només demostra la prepotència d’un alcalde 
que es creu per damunt de la gent. 

I sobre tot, perquè la sabiduria popular ja anuncia 
que  quan el riu sona, aigua porta. 
*Per Héctor Folgado
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

Quan el riu sona... aigua 
porta, a la nostra ciutat

Partit Popular
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PROGRAMA

DISSABTE, 30

12.00 Al pavelló Bancaixa, inici de la
XXXIV edició de les 24 HORES 
DE BÀSQUET.

19.00 XXVII CONCURS Internacional
de RECLAM a la plaça del Pas-
toret de l’ermita de la Mare de
Déu de Gràcia.

DIUMENGE 31 

16.00 Al pavelló Bancaixa, final de la

XXXIV edició de les 24 HORES 
DE BÀSQUET i, seguidament,
lliurament de trofeus.

DIMARTS 2 

12.00 A la Casa dels Mundina, PRE-
SENTACIÓ del PROGRAMA oficial
de FESTES.

DIMECRES 3 

19.30 A la plaça de la Vila, acte ofi-
cial D’INAUGURACIÓ del XXVII
FESTIVAL Internacional de DAN-
SES.

20.45  Al camp d’esports El Madri-
gal, PARTIT BENÈFIC dins el
projecte Units per l’Esperança
entre els equips Villarreal CF
SAD i el Cèltic FC.

DIJOUS 4 

16.00 MUNTATGE de cadafals.
18.30 A la plaça Major, inici de la

II MARXA DE IAIES de la cam-
panya Coneixement amb una
marxa per l’itinerari següent:
plaça Major i carrers Cova
Santa, Pare Molina, Joan Fus-
ter, Ignasi Vergara, parc de
Sant Pasqual, Mare de Déu
de Gràcia, Major Sant Jaume
i plaça Major, amb berenar
popular, globotada i sortejos a
l’arribada a meta. S’ha d’anar
disfressat de la iaia de Co-
neixement.

22.30 XXVII FESTIVAL Internacional
de DANSES. A l’Auditori Muni-
cipal ACTUACIÓ del grup Vereia
de Bulgària.

DIVENDRES 5 

13.00 OBERTURA de la festa al jardí
de Jaume I, amb volteig de
campanes i descàrrega de
coets.

13.15 INAUGURACIÓ de la 28a Fira de
la TAPA, al jardí de Jaume I.

13.45 INAUGURACIÓ del RECINTE de la
MARXA a l’avinguda d’Europa.

17.00 Al carrer de Sant Joan, 17,
FESTA 5É ANIVERSARI.

17.30 Al carrer de Sant Antoni,
FLUNKY BALL, com a festa 5é
aniversari.

18.00 EIXIDA de la imatge de la Mare
de Déu de Gràcia des de
l’ermita.

18.00 Al carrer de Carles Sarthou
Carreres, 38, casal dels So-
carrats, EXPOSICIÓ fotogràfica
“Mirades sobre el camí”. Ro-
mandrà oberta tot el mes de
setembre.

18.45 Al carrer de Blasco Ibáñez,
CONCENTRACIÓ de penyes,
entitats, veïns i veïnes per a
participar en l’ofrena.

19.00 A l’avinguda d’Europa, s/n,  
INAUGURACIÓ de FESTES amb

DJ.
19.00 RECEPCIÓ de la Mare de Déu

de Gràcia davant del col.legi
dels pares Carmelites pel po-
ble, les penyes, els gegants,
la reina i les dames, les au-
toritats i el clero. Tradicional
TRACA i solta de coloms. Se-
guidament, PROCESSÓ fins a
l’Arxiprestal, cant del Tota Pul-
chra, i benvinguda pel rector.

19.20  OFRENA DE FLORS a la Mare de
Déu de Gràcia per les entitats

ciutadanes, penyes,
veïns i veïnes, ge-
gants, pels carrers
de l’ermita, Doctor
Font, Bayarri, Major
Sant Jaume, plaça
de la Vila, Comte Al-
bay i Sant Roc fins a
l’esglésiaArxiprestal.
Després de l’ofrena
es farà la MISSA i pri-
mer dia de la novena
a la patrona, amb el
cant de la Salve de
la Coronació i els

goigs.
20.00 Al carrer de Cervantes, 26, 3a

edició PREMIS Tio Canya, ator-
gat a la Unió Musical La Lira
de Vila-real.

20.30 Al balcó de l’Ajuntament,
LLIURAMENT DE LA CLAU de la
Festa i, a continuació, CRIDA a
la Festa a càrrec de Carmen
Moliner Villarreal.

23.00 Al Recinte de la Marxa, ACTUA-
CIÓ de grups locals amb Los
Twangs, Five fingers with pa-
rasol, Impass i Dr. Seco.

23.00 A la plaça Major, XXVII FESTI-
VAL Internacional de DANSES.
Actuació dels grups Guadalu-
pe Omexochitl de Mèxic, Ve-
reia de Bulgària, i Asociación

Etnográfica Bajo Duero de
Zamora.

23.00 Al carrer de Cervantes, 26,
CORREFOCS pels carrers de la
vila.

23.00 Al carrer de la Sang, 3, II TA-
LLER DE CÒCTEL amb gintònics
a càrrec d’un especialista coc-
teler amb DJ d’Espectáculos
Click-on music.

23.30 Al carrer del Tremedal, 30, DIS-
COMÒBIL 5é aniversari.

00.00 Al carrer de Zumalacárregui,
14, ORQUESTRA Alabama.

00.00 Al carrer Major Sant Domé-
nec, 24, DISCOMÒBIL amb DJ
Palmito.

00.30 Al carrer de la Mare de Déu
dels Desemparats, 2, DIS-
COMÒBIL Dismo Show.

02.30  Al Recinte de la Marxa, FESTI-
VAL DJ locals.

DISSABTE 6

08.00 ENCIERRO pel recinte de la vila,
amb bestiar de la ramaderia
Germán Vidal.

10.00 Als carrers de la Sang i de Co-
lom, IV MOSTRA D’ARTESANIA
de productes valencians, a la
qual s’uniran per la vesprada
els grups participants en el
XXVII Festival Internacional
de Danses. Horari: de 10.00 a
20.00 hores.

11.00 A la plaça de la Vila i al carrer
Major Sant Jaume, TALLERS
de JOCS POPULARS dels països
participants en el Festival de
Danses.

12.00 A l’avinguda de La Murà, 71é
CONCURS de paelles per a pen-
yes.

14.00 A l’avinguda de La Murà, 28é
DINAR de PENYES.

14.00 Al restaurant Els XIII, DINAR de
GERMANOR. Tot seguit, BALL
amb el músic Miguel Ángel.

15.30 A l’església arxiprestal Sant
Jaume, NOVENETA de les do-
nes a la Mare de Déu de Grà-
cia. Continuarà cada dia fins
al diumenge dia 14.

16.00 Al camp de futbol Flors, V i
VI PROVES D’AGILITY Ciutat de
Vila-real.

16.00 Al carrer del Bisbe Rocamora,
62, ACTUACIÓ de DJ Lore Nie-
to.

16.00 A la pista de l’avinguda
d’Europa, CAMPIONAT local de
BOLOS SERRANOS.

17.00 Al CEAM, c/ Gamboa, BALL en
viu inaugural de festes.

17.30 A la plaça Major, ESCACS al ca-
rrer.

18.00 OBERTURA d’exposicions.
18.00 Al carrer de Bayarri, EXHIBICIÓ

de CAPOEIRA pels alumnes del
grup de capoeira ACAHD de
l’Espai Jove.

18.00 Al recinte de la vila, Anem al
bou, CERCAVILA amb la xaran-
ga Donant la nota pels carrers
de la vila.

18.30  BOU PER LA VILA, amb el bou
núm. 153, guarisme 9, de la
ramaderia Salvador Guardio-
la Fantoni; el bou núm. 24,
guarisme 9, de la ramaderia
Juan Albarrán, i el bou núm.
7, guarisme 9, de la ramaderia
Antonio López Gibaja.

19.00 A l’avinguda d’Europa, s/n,
SALSA papa rumba movi-
ments.

19.30 Al campanar de la basílica de
Sant Pasqual, el grup
d’Amics de les Cam-
panes de Sant Pasqual
realitzaran el TOC MANUAL 
de l’Ave Maria, repicada.
19.30 A l’església Arxi-

prestal, NOVENA a
la Mare de Déu de
Gràcia.

21.30 Al restaurant Jar-
dín Alaska, SO-
PAR, i a partir de
les 23.00 hores,
BALLS de SALÓ i
ritmes llatins.

22.00 Al parc de la Panderola, CON-
CERT DE ROCK amb els grups
provincials Betrayed, Under
Cold Sun, Agnusday i Out of
Ink.

22.30 A la plaça Major, IV FESTIVAL

Nacional de BALLS de SALÓ,
Artístic i Esportiu Ciutat de
Vila-real.

23.00 A l’Auditori Municipal, XX-
VII FESTIVAL Internacional de
DANSES, actuació dels grups
Guadalupe Omexochitl de
Mèxic i Salpassa del Campe-
llo (Alacant).

23.00 Al carrer de la Sang, 3, 1a CITA 
MUSICAL urbana amb Quinta

planta.
23.30 A la plaça del Llaurador, AC-

TUACIÓ de Los Dalton i de Los
Zigarros.

23.30  BOU EMBOLAT, amb dos
dels bous de la vesprada
i amb embolades al carrer
de Josep Ramon Batalla, a
l’encreuament amb el Raval
del Carme.

23.30 Al carrer del Pintor Gimeno
Barón, 2 baix, Guettocidi 4.0,
festival de MÚSICA ELECTRÓNI-
CA.

23.30 Al passeig de l’Estació, 8,

FESTIVAL Xisclaina, a càrrec de
Passadema Disco.

23.55 Al carrer de l’Ecce Homo, 45,
PREPARACIÓ al carrer i repar-
timent del carajillo per tota
la gent, tot amenitzat amb
bona música a càrrec dels DJ
Pit&Rix.

00.00 Al carrer de la Pietat, 20, el
JOC DE LA RULETA, amb música
i regals.

00.00 Al carrer del Comte de Riba-
gorça, 18, 3a DISCOMÒBIL pa-
chanhouse amb DJ Edgar Va-
lera des de disco pub Cotton.

00.00 Al carrer de Santa Llúcia, 72,
festa 5é aniversari amb DIS-
COMÒBIL a càrrec de DJ Pal-
mito.

00.00 Al carrer de la Soletat, 27, DIS-
COMÒBIL a càrrec del DJ Jorge
Iserte.

00.00 Al carrer del Crist de la Peni-
tència, 62, 3a DISCOMÒBIL.

00.05 Al carrer de Sant Joan, 19,
FESTA 5é aniversari amb DJ JF
Castillo.

02.00 Al Recinte de la Marxa, MA-
CRODISCO amb DJ residents
en discos locals i provincials.

DIUMENGE 7

08.00 DIANA a càrrec de la Colla de
Dolçainers i Tabaleters El Trull
de Vila-real pels carrers de la
ciutat.

09.00 Al camp de futbol Flors, V i
VI PROVES D’AGILITY Ciutat de
Vila-real.

10.00 Al circuit urbà c/ Sant Pas-
qual, plaça de Sant Pasqual,
c/Santa Clara, c/Mare de Déu
de Gràcia i c/Bayarri, CARRERA
D’ESCOLES CICLISTES III Memo-
rial Jofre Grau.

10.30 A la plaça Major, XIV CONCEN-
TRACIÓ de SEAT 600, motos
i cotxes clàssics. Tot seguit,
DESFILADA.

11.00 A la plaça Major, XI CONCEN-

TRACIÓ de gos rater.
13.30 A la plaça Major, LLIURAMENT

dels PREMIS de la XIV Con-
centració de SEAT 600, motos
i cotxes clàssics.

14.00  MASCLETÀ al parc de la Pande-
rola, a càrrec de la pirotècnia
Martí.

16.00 Al carrer de la Consolació, 20,
VIII CAMPIONAT de GUINYOT.

16.30 Al carrer de la Soletat, 27, 1r
torneig POKER Texas Hold’em.

17.00 Al CEAM, c/Gamboa, BALL de
DISC.

17.00 Al carrer de Zumalacárregui,
36, 2n CONCURS de GUINYOT.

18.30 A l’església Arxi-
prestal, NOVENA a
la Mare de Déu de
Gràcia.

19.00 A l’església Arxi-
prestal, MISSA SO-
LEMNE en honor a
la patrona de la
ciutat, la Mare de
Déu de Gràcia. A
continuació, PRO-
CESSÓ.

22.30 CLOENDA del XXVII
Festival Interna-
cional de Danses
a la plaça Major.

23.30 Al carrer de l’Exèrcit, 3, 1a
FESTA LLATINA amb degustació
de refajito.

02.30 Al carrer de l’Exèrcit, 3, 6a DE-
GUSTACIÓ de creïlles fregides.

DILLUNS 8 

11.00 PUJADA al campanar. Horari
d’11.00 a 13.00 i de 17.00 a
19.00 h.

13.00  VAQUES a la zona de cadafals,
a càrrec de la ramaderia El Mi-
jares.

17.00 A la plaça Major, STREET HAN-
DBALL.

18.00 A la casa social de la con-
gregació, INAUGURACIÓ de
l’exposició de vestits de 1a
comunió.

18.30  VAQUES a la zona de cadafals,
a càrrec de la ramaderia Ger-
mán Vidal.

18.30 A la plaça de la Vila, II PEDALE-
JA a la vila. Marató de cicle a
benefici de l’associació contra
el càncer de Vila-real, a càrrec
de F&H Fitness.

19.00 A la placeta de l’església Ar-
xiprestal, III TROBADA de GRÀ-
CIES.

19.00 Al carrer de la Senda Pesca-
dors, 13, I TORNEIG Federat de
PÀDEL Ciutat de Vila-real.

19.00 Al carrer de Cervantes, 26, DE-
GUSTACIÓ de productes de les
nostres comarques i concert
de Toni de l’Hostal.

19.30 A l’església Arxiprestal, NOVE-
NA a la Mare de Déu de Grà-
cia.

19.30 Al carrer de Lluís Vives, 9, VII
TAST DE VINS de les terres de
Castelló a càrrec del Celler
Barranco Magro de Villaher-
mosa del Rio.

21.00 A l’avinguda d’Europa, s/n,
XULLA de pa i porta.

21.00 A la seu de l’associació de
pensionistes i jubilats La Murà,
SOPAR de pa i porta amb xulla.
Tot seguit BALL amb orques-
tra.

21.00 A la seu de l’associació de
pensionistes i jubilats El Pra-
do, SOPAR de XULLA i, tot se-
guit, ball.

21.00 Al CEAM, c/ Gamboa, SOPAR
de la XULLA, i BALL de disc.

22.00 TRADICIONAL XULLA pels ca-
rrers de la ciutat.

00.00 A la plaça Major, NIT DE LA XU-
LLA. Actuació de Space Ele-
phants i DJ locals.

00.00 Al carrer de Zumalacárregui,
18, DISCOMÒBIL TrocoXorles.

04.30 Al carrer de Zumalacárregui,
18, MACARRONADA TrocoXor-
les.

DIMARTS 9 
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11.00    A la plaça Major, campanya 
de SENSIBILITZACIÓ i MENTALI-
TZACIÓ al MEDI URBÀ, amb ac-
tivitats diferents per a majors i 

xiquets.
13.30  Al Casal de Festes, FESTA de 

la 3a edat, amb PAELLA monu-
mental i, tot seguit, BALL amb 
orquestra.

16.00  Al carrer de la Plana, davant 
del col.legi José Soriano, 
Jugant, Jugant, ACTIVITATS
per als MENUTS, amb Wanda 
Parc.

18.30  BOU PER LA VILA, amb el bou 
núm. 46, guarisme 9, de la ra-
maderia Rocío de la Cámara 
Ysern.

19.00  Al carrer de la Senda Pesca-
dors, 13, I TORNEIG Federat de 
PÀDEL Ciutat de Vila-real.

19.00  Al jardí de Jaume I, ACTUACIÓ
del grup de hip hop Nacidos 
de la Tierra que pertany a un 
projecte anomenat “La diver-
sidad nuestra mejor opción“, 
on es treballa la sensibilització 
per a joves amb la lletra de les 
seues cançons.

19.30  A l’església Arxiprestal, NO-
VENA a la Mare de Déu de 
Gràcia. En acabar, SERENATA
a la Mare de Déu de Gràcia a 
càrrec del grup Karmel.

22.30  A l’Auditori Municipal, ACTUA-
CIÓ de Pep Botifarra i Llurs 
Metalls.

23.15  A la plaça Major, ACTUACIÓ d’El 
Pescao. 

23.30  BOU EMBOLAT amb els bous de 
la vesprada i amb embolades 
al carrer de Josep Ramon Ba-
talla, a l’encreuament amb el 
Raval del Carme.

01.00  Al Casal de Festes, REPARTI-
MENT dels lots de menjar per 
al Concurs d’empedraos.

01.30  Al Casal de Festes, 22é CON-
CURS D’EMPEDRAOS per a pen-
yes.

DIMECRES 10

14.30  Al restaurant 
Jardín Alaska, 
DINAR DE GER-
MANOR, i segui-
dament BALL.

16.30  Al carrer de Zu-
malacárregui, 
36, CERCAVILA
amb la xaran-
ga Vakalenta.

17.00  Al Recinte de 
la Marxa, FESTA
per als xiquets. 

18.30  BOU PER LA 
VILA, amb el 
bou núm. 95, 
guarisme 0, de la 
ramaderia Salvador Domecq  
i el bou núm. 63, guarisme 0, 
de la ramaderia Antonio Rubio 
Macandro.

19.00  A l’avinguda d’Europa, s/n, 
EXHIBICIÓ de l´Skate Club Ska-
te Snow Revolution Vila-real.

19.00  Al carrer del Bisbe Rocamora, 
62, 9é BINGO i PORRAT popu-
lar.

19.00  Al carrer de la Senda Pesca-
dors, 13, I TORNEIG Federat de 
PÀDEL Ciutat de Vila-real.

19.00  Al carrer de Cervantes, 26, 
TAST de CREÏLLES de l’infern.

19.30  A l’església Arxiprestal, NOVE-

NA a la Mare de Déu de Grà-
cia.

22.30  A la plaça Major, ACTUACIÓ del 
cantautor local Pasqual Riera.

23.00  ENCIERRO de 6 
bous embolats, 
de la ramaderia 
Mansilla. A con-
tinuació, EMBO-
LADA dels bous 
de la vesprada al 
carrer de Josep 
Ramon Batalla, 
a l’encreuament 
amb el Raval del 
Carme. 

23.30  A la plaça Major, 
ACTUACIÓ de Ca-
mela.

DIJOUS 11

11.00  Als Multicines Sucre Vila-real, 
DIA DEL CINE. Totes les exhibi-
cions a 3 euros.

14.00  Al restaurant Menfis, DINAR DE
GERMANOR.

16.00  Al carrer del Cardenal Taran-
cón, DIA de PORTES OBERTES.
Fins a les 19.00 h.

16.00  A la plaça de la Maiorasga, 
Jugant, Jugant, ACTIVITATS
per als menuts, amb Anima-
temps. 

18.00  A la seu de l’associació de 
pensionistes i jubilats La 
Murà, BALL amb orquestra.

18.00  A la seu de l’associació de 
pensionistes i jubilats El Pra-
do, BERENAR per als socis. 
Tot seguit BALL.

18.30  VAQUES pel recinte de la vila, 
a càrrec de la ramaderia Mi-
guel Parejo.

19.00  A la plaça Major, Moda al ca-
rrer, DESFILADA de models.

19.00  Al carrer de la Senda Pesca-
dors, 13, I TORNEIG Federat de 
PÀDEL Ciutat de Vila-real.

19.00  Al carrer de Cervantes, 26, XA-
RRADA, “La dieta mediterrània 
després de l’estiu” a càrrec de 
la diestista nutricionista Lina 
Granell.

19.30  A l’església Arxiprestal, NOVE-
NA a la Mare de Déu de Grà-
cia.

20.30  A la plaça de la Vila, Arrels, VIII 
MOSTRA de CULTURA i TRADI-
CIONS populars, ball de plaça.

20.30  A la Casa dels Mundina, LLIU-
RAMENT de TROFEUS dels Jocs 
Esportius Locals d’Hivern 
2013-2014 i d’Estiu 2014.

20.30  Al carrer d’Almassora, INAU-
GURACIÓ de la nova seu de 
l’Agrupació de Penyes del Vi-
llarreal CF SAD.

22.00  Al Recinte de la Marxa, 23a 
NIT DE PENYES amb TOMBET de 

BOU.
22.30  A l’Auditori Municipal, TEATRE

a càrrec del grup de teatre 
Tabola amb la representació 
dels sainets valencians Amor 
per agraiment d’Antonio Vi-
rosque, i Nelo Bacora, de 
José Peris Celda.

23.00   Al Recinte de la Marxa, AC-
TUACIÓ de l’orquestra Super-
magic. Tot seguit DISCOMÒBIL.

DIVENDRES 12

11.00  A la Casa de la Festa, plaça de 
Mossén Ballester, 2, EXPOSICIÓ

de BONSAIS. Fins al diumenge 
14 de setembre.

12.00  Al carrer Major Sant Domé-
nec, 27, NABOS PARTY 2014.

13.00  VAQUES a la zona de cadafals, 
a càrrec de la ramaderia El Mi-
jares.

15.30  A la plaça de Sant Ferran, Ju-
gant, Jugant, ACTIVITATS per 
als menuts: festa de l’escuma 
i estructures unflables aquàti-
ques amb Acuàtic Park Lolín.

17.00  Al CEAM, c/Gamboa, BALL de 
disc. 

17.00  Al carrer de Lluís Vives, 20, 
XOCOLATADA i festa infantil.

18.00  Al parc de Jaume I, INAUGU-
RACIÓ del MERCAT D’ARTESANIA
amb actuacions, danses, con-
tacontes, endevinalles, taller 
de dansa, pintacares, anima-
ció teatral. Fins a les 22.30 h.

18.00  Al carrer de Cervantes, 26, 
ORXATADA popular per a tots.

18.00  Al carrer de l’Exèrcit, 1, ANI-
MACIONS per a xiquets i cas-
tells unflables.

18.30  VAQUES a la zona de cadafals, 
a càrrec de la ramaderia Can-

tera i Ponce.
18.30  Al pavelló Bancaixa, CLASSE

de ZUMBA a benefici de Cári-
tas.

19.00  CAMPANYA d’aliments solidaris. 
Inici de la recollida d’aliments 
a la plaça Major.

19.00  Al carrer de la Senda Pesca-
dors, 13, I TORNEIG Federat de 
PÀDEL Ciutat de Vila-real.

19.30  A les pistes del club, VII OPEN
PÀDEL Auto-real.

19.30  A l’església Arxiprestal, NOVE-
NA a la Mare de Déu de Grà-
cia. En acabar, SERENATA a la 
Mare de Déu de Gràcia.

22.00  A la plaça Major, 26é MACRO-
SOPAR i 6é de DISFRESSES
per a PENYES.

22.00  A l’encreuament de la 
plaça del Llaurador amb 
el carrer de Sant Joa-
quim, NIT DE ROCK amb 
els grups El Estupendo, 
The Fun Forrones, Toxi-
na i De Puto Culo.

23.00  A la plaça Major, ACTUA-
CIÓ de La Ranamanca i 
DJ.

23.00  Al carrer de la Sang, 3, III 
TALLER DEL CÒCTEL amb 
mojitost i amb DJ sor-
presa.

23.00  A l’avinguda d’Europa, s/n, 
NIT DE ROCK amb els grups The 
Taste of Tragedy, Mai Mai, Sil-
houettes i Retrage the Lines.

23.00  Al carrer del Salvador, 62, DI-
COMÒBIL i FESTA de L’ESCUMA.

23.00  Al carrer de Cervantes, 26, 
VI CONCERT dels grups locals 
Plum!, Rojo 5 i Nowhere Kids.

00.00  Al Raval del Carme, 20, AC-
TUACIÓ del Dúo Color.

00.00  Al Raval del Carme, 37, DIS-
COMÒBIL nit temàtica.

00.00  Al carrer de la Pietat, 20, 
El Show que emocionó a 
Spielberg amb els MONÒLEGS
d’Alejandro Bleda i Simó Mar-
tí.

00.00  Al carrer de Lluís Vives, 20, 
FESTA de DISFRESSES i DIS-
COMÒBIL remember amb DJ 
Fran.

00.00  Al carrer de Zumalacárregui, 
14, DISCOMÒBIL.

00.00  Al carrer de la Puríssima,12, 
DISCOMÒBIL 5é aniversari.

00.00  Al carrer del Rei En Jaume, 
13, IV FESTA PETARDA amb DJ 
Palmito Vs Ra-
món Dorado.

01.00  VAQUES EN-
FUNDADES a la 
zona de cada-
fals, a càrrec 
de la ramade-
ria El Mijares.

02.00   Al Recinte de 
la Marxa, FES-
TIVAL DJ.

03.00  Al carrer de 
C e r v a n t e s , 
26, 4a MACA-
RRONADA soli-
dària.

DISSABTE 13

08.00  ENCIERRO pel recinte de la vila, 
amb bestiar de la ramaderia 
Germán Vidal.

09.00  A la plaça de La Vila, DIA DE LA 
FOTO.

09.00  A la pista de PATINATGE de la 
Maiorasga, IV Trofeu Hockey 
Línia Festes Mare de Déu de 
Gràcia.
09.00  Al carrer de la Sen-

da Pescadors, 13, 
I TORNEIG Federat 
de PÀDEL Ciutat 
de Vila-real.

09.30  Al parc de l’Arbre 
del Desmai, XVII 
Trofeu Mare de 
Déu de Gràcia de 
PETANCA.

10.30  A la plaça de 
Mossén Ballester, 
VII CONCENTRACIÓ
de màquines de 
raure. Tot seguit, 
DESFILADA.

11.00  Al carrer de la Sang, 3, III Ba-
varia FESTA solidària. A partir 
de les 23.00 h. festa a càrrec 
de DJ Reyes.

11.00  A les pistes del club, VII OPEN
PÀDEL Auto-real.

12.00  Al parc de Jaume I, CONTINUA-
CIÓ del MERCAT D’ARTESANIA.
Fins a les 22.30 h.

16.30  Al pavelló Campió Llorens, 
PRESENTACIÓ dels EQUIPS del 
CLUB amb partits dels cadets, 
juvenil i sénior.

17.00  Al CEAM, c/ Gamboa, BALL de 
disc. 

18.30  BOU PER LA VILA, amb el bou 

núm. 1, guarisme 0, de la 
ramaderia Antonio López 
Gibaja, i el bou núm. 103, 
guarisme 0, de la ramaderia 
Aurora Algarra. A continuació 
s’exhibiran 2 VAQUES CERRILS
de la ramaderia Monteviejo.

19.30  Al campanar de la basílica de 
Sant Pasqual, el grup d’Amics 
de les Campanes de Sant 
Pasqual realitzaran el TOC MA-
NUAL de l’Ave Maria, repica-
da.

19.30  Últim dia de la NOVENA a la 
Mare de Déu de Gràcia, a 
l’església Arxiprestal.

20.00  Al parc de la Panderola, CLAS-
SE magistral de ZUMBA a cà-
rrec d’Eva Mata.

21.00  A la plaça Major, V SOPAR DE
GERMANOR per a veïns i veïnes 
de Vila-real.

21.30  A la plaça Major, ACTUACIÓ del 
grup de ball de l’Associació 

de Veïns Barri de l’Hospital  i 
de l’orquestra La Moda.

21.30  Al restaurant Jardín Alaska, 
SOPAR, i a partir de les 23.00 

hores, BALLS de SALÓ i ritmes 
llatins.

23.00  A l’avinguda d’Europa, s/n, NIT 
DE ROCK amb el grup Salvando 
a Maria.

23.30  BOU EMBOLAT amb els bous de 
la vesprada i embolades al ca-
rrer de Josep Ramon Batalla, 
a l’encreuament amb el Raval 
del Carme.

23.30  Al parc de la Panderola, en-
front de la seu NIT ANDALUSA a 
càrrec del grup rociero Jaca-
randa.

23.30  A la discoteca LaEros, ESPE-
CIAL AUDIOVISUAL dels grups 
The Beatles Vs Rolling Sto-
nes.

00.00  Al carrer del Bisbe Rocamora, 
62, ACTUACIÓ de David Cube-
do DJ.

00.00  Al carrer de Santa LLúcia, 72, 
festa 5é aniversari amb DIS-
COMÒBIL a càrrec de DJ Fran.

00.00  Al carrer de la Soletat, 27, fes-
ta fi de festes a càrrec de DJ 
Palmito.

02.30  Al Recinte de la Marxa, IV VÉS 
GITA’T FESTIVAL.

DIUMENGE 14 

08.00  DESMUNTATGE de cadafals.
09.00  Al carrer de la Senda Pesca-

dors, 13, FINALS I LLIURAMENT 
DE TROFEUS del I Torneig Fe-
derat de Pàdel Ciutat de Vila-
real.

10.00  A l’Espai Jove, IX CAMPIONAT 
D’ESCACS Ciutat de Vila-real.

10.30  A la plaça de la Maiorasga, III 
CONCURS nacional CANÍ de be-
llesa Ciutat de Vila-real.

11.00  A la Casa de la 
Festa, plaça de 
Mossén Balles-
ter, 2, ACTIVITATS
dels alumnes de 
l’exposició de 
bonsais.

11.00  A les pistes del 
club, VII OPEN
PÀDEL Auto-real 
(FINALS).

12.00  Al parc de Jau-
me I, CONTINUA-
CIÓ del MERCAT 
D’ARTESANIA. Fins 
a les 22.30 h.

17.00  OFRENA DE FLORS a la Mare 
de Déu de Gràcia a l’església 
Arxiprestal, realitzada per la 
reina i dames de la ciutat. A 
continuació, PROCESSÓ de re-
torn de la imatge de la patrona 
fins a l’ermita.

17.00  Al CEAM, c/Gamboa, EXHIBI-
CIÓ de MANTONS de MANILA i 
BALL en viu.

20.00  A la plaça Major, ACTUACIÓ de 
Los Puntos.

21.45  TRACA FINAL DE FESTES, des 
del temple de Sant Pasqual 
fins a l’Ajuntament. A conti-
nuació, CORREFOCS a càrrec 
de La Diabòlica de Morvedre 
i de la xaranga Vakalenta pels 
carrers: plaça Major, Comte 
Albay, Comunió, Penitència, 
Vilavella, av. Itàlia, Sant Ma-
nuel, Pasqual Font de Mora, 
fins al parc d’Alaplana.




