
d L’exrepresentant municipal ha presentat un escrit de desestiment en els processos judicials 

; en curt

L’exalcalde Rubert (PP) s’aparta del procés de Piaf

L’Ajuntament 
suma 246.000 euros 
a la remodelació de 
la plaça de Colom

Q El Ple ha aprovat dotar 
amb 246.000 euros el projecte 
d’enderrocament dels jutjats an-
tic i la remodelació de la plaça de 
Colom. H PÀGINA 4

La Policia realitza 
controls de drogues 
als conductors

Pàgina 7

Els beneficiaris de Vila-
beca han participat en 
la primera jornada for-
mativa per a despertar la 
seua consciència empre-
nedora. H PÀG. 6

Vilabeca inicia el 
cicle de sessions 
de ‘coworking’

Vila-real reforça l’aposta per 
les instal·lacions esportives
El circuit de ‘running’, la Ciutat Esportiva i el CTE faran  
de Vila-real una de les ciutats amb més infraestructures

L’Ajuntament aprova el conveni de col·laboració amb la 
Conselleria, que permetrà fer ús del CTE i gestionar-lo

Q L’alta participació i la tranquil·litat han sigut les 
principals claus de l’èxit de les festes en honor a 
la Mare de Déu de Gràcia, que han estat mar-
cades també per les altes temperatures. Enguany 

destaquen la bona acollida de la reubicació del 
concurs de paelles per a penyes, que s’ha celebrat 
a l’avinguda de la Murà, i la consolidació del Re-
cinte de la Marxa. H PÀGS. 12-15

La ciutat tanca 10 dies 
de festes patronals
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Vila-real reforça l’aposta per les 
instal·lacions esportives i la salut
El circuit de ‘running’, la Ciutat Esportiva i el CTE faran  
de Vila-real una de les ciutats amb més infraestructures

Vila-real avança en infraestruc-
tures esportives per tal de 

convertir-se en Ciutat de l’Esport i 
la Salut. Una aposta de l’equip de 
govern que en els propers mesos 
es veurà reflectida en noves infra-
estructures que estaran disponibles 
per a tots els vila-realencs. 

Així, a les millores que es duen a 
terme de forma constant en les di-
ferents infraestructures esportives 
de la ciutat (MÉS INFORMACIÓ 
EN PÀGINA 19) se sumen noves 
creacions, com un nou circuit de 
‘running’, el pavelló Melilla, el 
Centre de Tecnificació Esportiva o 
la Ciutat Esportiva Municipal, que 
permetran dotar la ciutat dels recin-
tes necessaris perquè els esportis-
tes puguen realitzar exercici en les 
millors condicions i també atraure 
a la ciutat competicions i esdeveni-
ments d’alt nivell. 

D’aquesta manera, un dels pri-
mers projectes en veure la llum 
serà el nou circuit de ‘running’ del 
Termet, que habilitarà un recorre-
gut de 2,2 quilòmetres i que estarà 
integrat en el paratge. 

Les obres, que ja han començat, 
compten amb un pressupost de 
193.000 euros i estaran acabades 
abans de finalitzar el 2014. 

Els aficionats a aquesta disciplina 
podran practicar de manera segura, 
ja que el circuit connectarà les dues 
zones de pinar a través d’un pas 
subterrani. El projecte s’emmarca 
dins del Pla de Millora i Recupera-
ció del Termet i forma part també 
del projecte de Vila-real com a Ciu-
tat de l’Esport i la Salut. 

Un dels altres projectes que tam-
bé veurà la llum abans de finalitzar 
l’any és el pavelló Melilla, que do-
tarà el Progrés d’un poliesportiu 
integrat al barri per a la pràctica 
d’hoquei, futbol sala i handbol. 

Les obres, que compten amb un 
pressupost de 902.000 euros a cà-
rrec del Pla Confiança de la Genera-
litat, s’han iniciat durant el mes de 
setembre i permetran dotar la zona 
d’un pavelló cobert de 1.800 metres 
quadrats que serà ambientalment 
sostenible i estarà plenament inte-
grat al barri del Progrés. 

Un projecte que en breu es po-
sarà en marxa és la Ciutat Esportiva 
Municipal, que ja ha tret a licitació 
les obres i que, probablement, es 
puguen posar en marxa aquest pro-
per mes de novembre. 

Es tracta d’una iniciativa de fu-
tur que s’ubicarà a l’espai ocupat 
per la Bassa d’Insa i que permetrà 
dotar la ciutat de diferents espais 
per a la pràctica esportiva, a més de 
comptar amb un vial d’accés. La in-
tenció de l’Ajuntament és tenir en-
llestit aquest vial i un dels camps de 
futbol operatius el mes d’abril. Els 
treballs costaran uns tres milions. 

L’Ajuntament aprova el conveni de col·laboració amb la 
Conselleria, que permetrà fer ús del CTE i gestionar-lo

L’alcalde es va reunir amb Mateo Castellá per a parlar del CTE.

CENTRE DE TECNIFICACIÓ
Però si hi ha una infraestructura es-
perada pels vila-realencs és el Cen-
tre de Tecnificació Esportiva (CTE), 
inaugurat la darrera legislatura del 
Partit Popular, però que no es va 
arribar a obrir mai al públic. 

L’alcalde, José Benlloch, s’ha 
reunit durant el mes de setembre 
amb el director general de l’Esport, 
Mateo Castellá, on s’han posat so-
bre la taula les últimes novetats i 
previsions pel que fa a l’edifici. 

A més a més, el passat dia 30 de 
setembre, el Ple va aprovar -des-
prés de comptar amb tots els infor-
mes tècnics municipals favorables- 
el conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esports i l’Ajuntament, que perme-
trà la gestió, ús i explotació per part 
del consistori del CTE. 

“Hem avançat tot el que hem 
pogut els tràmits necessaris i per la 
nostra part està tot preparat des de fa 

any i mig per a poder posar en mar-
xa al més aviat una infraestructura 
molt necessària i demandada per 
clubs i veïns”, ha recordat l’alcalde, 
José Benlloch. Ara cal esperar a que, 
amb tota probabilitat, ratifique, el 
primer divendres d’aquest mes 
d’octubre, aquest conveni. 

“Una vegada signat el conveni 
entre Generalitat i Ajuntament, 
podrem accedir a l’edifici per tal 
d’avaluar l’estat de les instal·lacions 
i fer totes les proves i actuacions 
que siguen necessàries als equipa-
ments, després de més de tres anys 
tancat i sense ús, per tal de garantir 
l’obertura en les millors condicions i 
en el mínim temps possible”, indica 
Benlloch. Cal recordar que la nova 
Llei de bases de règim local ha obli-
gat a modificar diversos aspectes 
tècnics de l’acord entre el consistori 
i la Conselleria, motiu pel qual es va 
endarrerir l’aprovació i signatura 
d’aquest conveni. H

El Centre de Tecnificació Esportiva (CTE) serà un dels principals referents en la marca de Vila-real com a Ciutat de l’Esport i la Salut. 

L’Ajuntament i la 
Conselleria ultimen 
els detalls per a 
poder signar un 
conveni de cessió de 
l’ús del CTE

El recinte podria estar en mans de l’Ajuntament aquest mes. 

El CTE haurà 
de ser revisat i 
posat al dia

L’alcalde ha indicat que, 
una vegada signat el con-
veni entre la Generalitat 
i l’Ajuntament, “podrem 
accedir a la infraestructu-
ra per a avaluar l’estat de 
les instal·lacions i fer totes 
les proves i actuacions que 
siguen necessàries en els 
equipaments”. En aquest 
sentit, recorda que l’edifici 
porta “més de tres anys tan-
cat i sense ús” i que “s’ha 
de garantir l’obertura en 
les millors condicions i en 
el mínim temps possible”, 
conclou l’alcalde.
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La Ciutat Esportiva, 
a concurs públic

altres equipaments, per a comple-
tar la “gran illa dedicada a l’esport 
i la salut” que l’equip de govern 
projecta en l’àrea de dos quilòme-
tres que conformen el CTE, l’IES 
Miralcamp i Ciutat Esportiva del 
Villlarreal CF i el futur pavelló de 
Melilla. Les obres eixiran a licitació 
amb un pressupost de 3.063.344 
euros i un termini d’execució de 
18 mesos, que l’executiu té previst 
retallar com a millora en les ofer-
tes que es reben amb l’objectiu de 
poder tenir enllestit el vial d’accés 
i un dels camps de futbol opera-
tius en el mes d’abril.

Cal recordar que l’Ajuntament 
va aprovar en el Ple ordinari del 
mes de juny els nou convenis ur-
banístics per a l’obtenció del sòl, 
previs a la licitació dels treballs. 

Així, poc després es va exposar 
al públic durant un mes, període 
durant el qual els veïns podíen 
presentar al·legacions i, ja supe-
rada aquesta fase, s’ha pogut con-
vocar la licitació de les obres, que 
s’espera que es puga resoldre al 
llarg d’aquest mes d’octubre. H

El primer edil, José Benlloch, ha 
signat recentment la Resolució 
d’Alcaldia per a la licitació de les 
obres de la Ciutat Esportiva Mu-
nicipal. “A partir de la seua pu-
blicació en el ‘Butlletí Oficial de la 
Província’ (BOP) les empreses in-
teressades tindran un termini de 
27 dies per a optar a aquesta con-
vocatòria”, va anunciar Benlloch.

L’alcalde ha recordat que, en el 
Ple extraordinari celebrat el passat 
27 d’agost, la corporació va apro-
var, amb l’abstenció del PP, el pla 
per a finançar aquest projecte ur-
banístic a través de diversos paga-
ments plurianuals previstos per 
al 2014, 2015 i 2016. “D’aquesta 
manera ens asseguràvem la seua 
aportació econòmica perquè la in-
fraestructura puga ser una realitat 
en el 2016”, concreta. 

La Ciutat Esportiva Muni-
cipal, que s’ubicarà a la Bassa 
d’Insa, dotarà a Vila-real d’una 
gran zona enjardinada amb dos 
camps de futbol, circuit de ‘run-
ning’, pista poliesportiva i pista 
d’entrenament d’atletisme, entre 

El projecte compta amb un gran vial d’accés i preveu 
estar en marxa al llarg del proper mes de novembre

La Bassa d’Insa es convertirà en la Ciutat Esportiva Municipal.

El pavelló Melilla inicia 
els treballs de construcció
La infraestructura, finançada pel Pla Confiança, estarà abans del 2015

L’Ajuntament de Vila-real ha ini-
ciat recentment les obres per a la 

construcció, abans del 2015, del pa-
velló Melilla, un projecte que dotarà 
el barri del Progrés d’un pavelló co-
bert de 1.800 metres quadrats, desti-
nat fonamentalment a la pràctica de 
l’hoquei, el futbol sala i l’handbol. 
L’alcalde, José Benlloch, acompan-
yat dels regidors d’Esports i Salut, 
Silvia Gómez, i Territori, Emilio 
M. Obiol, han presentat el projec-
te, que compta amb un pressupost 
de 902.000 euros finançats a càrrec 
del Pla Confiança de la Generalitat. 
L’acte no va comptar amb represen-
tants de la Generalitat per un error 
pel qual l’alcalde va demanar pos-
teriorment disculpes públiques i 
personalment a la Conselleria. 

Referent a això, Benlloch recor-
da que “si el pavelló Melilla no és 
hui una realitat és perquè els im-
pagaments del Consell van dur 

l’empresa adjudicatària en el seu 
moment a abandonar les obres i 
afortunadament vam poder arri-
bar a un acord perquè renunciara 
al contracte sense que suposara cap 
cost per a les arques municipals”. 

“Açò ens ha permés també can-
viar substancialment el projecte 

inicial, que no oferia les suficients 
garanties”, apunta l’alcalde, per a 
qui el projecte ara en execució “és la 
millor solució i s’adapta a les neces-
sitats de la ciutat, a més de garantir 
que no perdrem el finançament de 
quasi un milió d’euros de la Ge-
neralitat, a la qual hem d’agrair la 
bona predisposició per a la modifi-
cació del projecte”.

La regidora d’Esports i Salut inci-
deix que el pavelló no suposarà cap 
impacte en l’entorn i “permetrà do-
nar cobertura a l’hoquei, l’handbol 
i el futbol sala, que no comptaven 
amb dotacions”. L’alcalde apun-
ta que, “a poc a poc, anem filant i 
cosint el projecte de Vila-real com 
a Ciutat de l’Esport i la Salut, amb 
infraestructures com aquesta, la 
Ciutat Esportiva o el CTE, que ens 
permeten concentrar en només dos 
quilòmetres a la redona una impor-
tant oferta esportiva”. H

L’edifici completa 
el projecte de         
Vila-real com a 
Ciutat de l’Esport i la 
Salut, amb la Ciutat 
Esportiva i el CTE

Image dels representants municipals durant l’inici de les obres de construcció del pavelló al setembre.

Un nou circuit de ‘running’ habilitarà 
2,2 quilòmetres integrats al Termet

l’empresa adjudicatària, Pavasal, 
s’emmarca dins del Pla de Millora 
i Recuperació del Termet i forma 
part també del projecte de Vila-real 
com a Ciutat de l’Esport i la Salut. 

“Aquest projecte completa les 
actuacions mínimes que havíem de 
fer per a convertir el Termet en un 
espai referent, tant per a la qualitat 
de vida dels veïns com dins de la 
marca de ciutat de la salut i l’esport, 
en la línia d’actuacions com la platja 
del Millars, la restauració del Molí, 

El paratge del Termet comptarà en-
guany amb un complet circuit de 
‘running’ de 2,2 quilòmetres de lon-
gitud, integrat en l’entorn, que con-
nectarà de manera segura les dues 
zones de pinar i l’àrea d’aparcament 
a través d’un pas subterrani de qua-
tre metres d’ample. 

El projecte, que han presentat 
l’alcalde, José Benlloch, i els regi-
dors de Territori, Emilio M. Obiol, 
i d’Esports i Salut, Silvia Gómez, 
juntament amb els responsables de 

Els treballs, que estaran acabats abans de finalitzar l’any, 
connectaran els dos pinars a través d’un pas subterrani

el Museu Etnològic, la piscina o el 
carril bici”, assenyala l’alcalde. 

“Aquest espai”, afegeix, “és ideal 
per a la pràctica de l’esport, com 
ho és també la ciutat de Vila-real 
en el seu conjunt, i per això estem 
fent una especial incidència en la 
posada en marxa de dotacions es-
portives que aprofiten l’espai urbà, 
com els jocs biosaludables en tots 
els jardins, el ‘workout’ d’Alaplana 
o el gimnàs a l’aire lliure al Termet, a 
més d’infraestructures com la ciutat 
esportiva, el CTE o la ciutat esporti-
va del Villarreal, que faran de Vila-
real una de les ciutats amb major 
nombre d’instal·lacions”, afirma. HEl Termet acollirà a finals d’aquest any el nou circuit de ‘running’. 



Vila-real suma 246.000 euros a la 
remodelació de la plaça de Colom
Incorporen 1,5 milions per a finalitzar l’any, amb els quals es pagaran sentències heretades

El Ple de l’Ajuntament de Vila-
real ha aprovat dues modifi-

cacions de crèdits, amb un valor 
conjunt d’1,5 milions d’euros, que 
permetran dotar amb 246.000 euros 
el projecte d’enderrocament dels 
antics jutjats i remodelació de la 
plaça de Colom, a més de sufragar 
el pagament de sentències judicials 
derivades de la gestió urbanística 
de la legislatura anterior o apor-
tar 37.500 euros per a fomentar 
l’emprenedoria a través d’un con-
veni amb la Caixa Rural. 

“Les dues modificacions de 
crèdit són possibles perquè ja al 
seu moment, en la distribució dels 
romanents de 2013, vam ser pre-
visors i vam guardar una partida 
per a imprevists i no classificats, i 
gràcies a això ara podem fer front a 
temes urbanístics heretats de la pas-
sada legislatura i també completar 
les obres d’enderrocament dels an-
tics jutjats i adequació de l’entorn 
del mercat, recuperant d’aquesta 
manera un espai urbà de gran im-
portància per a Vila-real”, apunta 
el regidor d’Hisenda i portaveu de 
l’equip de govern, Javier Serralvo. 

A més del projecte de la plaça de 
Colom, la modificació de crèdits 
permetrà incrementar partides de 
diferents regidories per a millores 
en seguretat pública, manteniment 
de col·legis, ajudes a les famílies o 
foment començ i de l’emprenedoria, 
a través del conveni que se signarà 
amb Caixa Rural. “Els pressupostos 
vénen sempre condicionats per a 
fer front a circumstàncies no previs-

tes al principi de cada exercici, cir-
cumstàncies canviants i també nor-
mativa estatal que ens obliga moltes 
vegades a modificar qüestions que 
no estaven contemplades, a més de 
l’obligació de donar compliment a 
les sentències urbanístiques que no 
són responsabilitat d’aquest equip 
de govern, però que ens veiem en 
l’obligació d’abonar”, valora Serral-
vo. El regidor, a més, lamenta que 
a aquesta circumstància se suma 
el fet que “altres administracions 
com la Generalitat no aporten allò 
a què es van comprometre, com 
és el cas dels dos milions d’euros 
que el Consell deu per la Biblioteca 
Universitària del Coneixement, o la 
pràcticament nul·la inversió de la 
Diputació Provincial a Vila-real”. H Vila-real enderrocarà els antics jutjats per a realitzar el projecte.

El Ple de l’Ajuntament de Vila-real ha aprovat les modificacions de crèdits per a dur a terme l’actuació. 

municipal Vila-real i AFA 
commemoren el Dia 
Mundial de l’Alzheimer

Q JORNADA. AFA Castelló ha organit-
zat recentment una taula informativa a la 
plaça de la Vila per la commemoració del 
Dia Mundial de l’Alzheimer. 

N Més de 8.000 alumnes inicien el curs escolar a Vila-real

Més de 8.000 alumnes 
d’educació infantil, primària, 
secundària obligatòria i batxi-
llerat han iniciat el curs escolar 
a Vila-real. L’alcalde, José Ben-
lloch, i la regidora d’Educació, 
Rosario Royo, van visitar el 
col·legi Botànic Calduch amb 
motiu de l’inici del curs acadè-
mic 2014-2015  “que ha arrancat 
amb normalitat en tots els cen-
tres escolars”, segons ha expre-
ssat la regidora. Concretament 
són 1.695 xiquets i xiquetes 
en infantil, 3.550 en primària, 
2.455 en secundària i 414 en ba-
txillerat. La regidora de l’àrea 
ha recordat que en infantil de 
tres anys només han quedat 20 
places lliures en total. 

Q La Policia Local ha de-
tingut un home, N. N., de 
37 d’anys i nacionalitat ro-
manesa, com a presumpte 
autor d’un robatori. Després 
de la detenció, es va com-
provar que sobre ell pesaven 
dues reclamacions del Jutjat 
d’Instrucció núm. 1 d’Elx i el 
núm. 2 de Pozoblanco (Còr-
dova). Els fets van succeir 
quan una patrulla va ser aler-
tada perquè l’home havia 
arrancat un collar a una dona 
major i havia fugit. 

; repàs
Detenen un home 
reclamat per la justícia

Q El Ple de l’Ajuntament 
ha mostrat el seu rebuig a la 
proposta de reforma de la 
Llei electoral plantejada pel 
Govern central per a l’elecció 
directa d’alcaldes per con-
siderar-la un “atac a la de-
mocràcia municipal” i un 
“menyspreu al paper impor-
tantíssim dels ajuntaments” 
per a “afavorir únicament els 
interessos polítics i electorals 
del PP”. El Grup Municipal 
Popular ha votat en contra. 

Vila-real rebutja la 
reforma electoral

Q La Unitat de Trànsit de 
la Policia Local de Vila-real 
realitzarà fins al proper dia 5 
d’octubre una campanya de 
seguretat per tal de controlar 
la ITV en els vehicles que cir-
culen per la ciutat. D’aquesta 
manera, la campanya perse-
gueix reduir els cotxes i ci-
clomotors que circulen sense 
haver passat la corresponent 
inspecció, que garanteix que 
circulen en perfectes condi-
cions tècniques per a la segu-
retat vial.

Els agents controlen 
la ITV dels vehicles

Q El regidor del PP Ignasi  
Clausell ha lamentat que el 
regidor de Cultura “preten-
ga enganyar els veïns amb 
els números de la seua ges-
tió”. El popular indica que 
“ha quedat al descobert que 
ha superat el pressupost, tot 
i les modificacions de crèdit 
en més de 300.000 euros, que 
encara té 150.000 euros de 
factures sense pagar i que no 
té crèdit per a seguir amb la 
programació d’enguany”. 

El PP critica la 
despesa en Cultura
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Vila-real impulsa el empleo 
con ayudas a la contratación
El programa de subvenciones a empresas y el II Plan de Empleo Conjunto cuentan con más de 135.000 euros

El Ayuntamiento de Vila-real 
destinará más de 135.000 euros 

para impulsar el empleo en la ciu-
dad, a través de un nuevo progra-
ma de subvenciones a la contrata-
ción para las empresas locales y la 
puesta en marcha de la segunda 
edición del Plan de Empleo Conjun-
to, cofinanciado entre el consistorio, 
la Generalitat y la Diputación. 

El concejal de Economía, Pas-
qual Batalla, ha presentado ambos 
programas, enmarcados en el Plan 
Municipal de Fomento del Empleo 
que desarrolla el departamento 
“para trabajar desde todos los ám-
bitos posibles en la lucha contra el 
paro en la ciudad”. En concreto, el 
consistorio ha publicado las bases 
de un nuevo plan de subvenciones 
a la contratación, exclusivamente 
municipal, que contará con una 
dotación de 90.000 euros para faci-
litar a las empresas con centro de 
trabajo en Vila-real la contratación 
de trabajadores desempleados con 
una ayuda de 375 euros al mes por 
un máximo de tres meses (1.125 
euros por contrato). Algunas de las 

mente diseñado para ayudar a los 
pequeños negocios. Las solicitudes 
pueden presentarse hasta el 31 de 
octubre y hasta el 1 de diciembre, 
y pueden acogerse los contratos 
iniciados en el mes de septiembre y 
hasta el 1 de diciembre.

Por otra parte, el Ayuntamiento 
ha presentado ya a la Diputación 
la solicitud de participación en el 
Plan de Empleo Conjunto, que está 
dotado en esta segunda edición con 
118.000 euros, cofinanciados entre 
las tres administraciones implica-
dos. “Vila-real ya hemos puesto los 
45.200 euros que nos corresponde, 
porque siempre hemos dicho que 
vamos a estar abiertos a toda la 
ayuda que pueda venir contra el 
drama del paro”, señala Batalla. 

En esta convocatoria, el progra-
ma supondrá la contratación de 18 
personas, que serán derivadas de la 
oficina del Servef, por un periodo 
de cinco meses. En concreto, se ha 
incluido en el plan la contratación 
de dos técnicos de Servicios Socia-
les, tres auxiliares administrativos, 
siete ordenanzas y seis peones. H

El edil Pasqual Batalla durante la rueda de prensa de presentación. 

condiciones son que los contratos 
formalizados tengan por beneficia-
rias a personas empadronadas en 
Vila-real, por un mínimo de 20 ho-
ras semanales y que estén al menos 
12 meses en el paro. La subvención 
no podrá superar los 18.000 euros 
por empresa. “Queremos impul-
sar la contratación digna y por eso 
las bases de las ayudas premiarán 

cuestiones como la duración de los 
contratos, además de favorecer el 
empleo para colectivos con mayo-
res dificultades, por lo que también 
se tendrá en cuenta en la barema-
ción cuestiones como que los bene-
ficiarios sean mayores de 40 años”, 
detalla Batalla, para quien el plan, 
que primará también a las empre-
sas más pequeñas, está especial-

El programa de subvenciones a empresas y el II Plan de Empleo Conjunto permitirán dar trabajo a numerosos vila-realenses en la ciudad. 

Serveis Socials 
abre el plazo para 
solicitar las becas 
de comedor 
La Concejalía de Servicios Socia-
les ha abierto ya el plazo para la 
presentación de las solicitudes de 
becas de comedor municipales, 
a las que puede acceder todo el 
alumnado de Infantil y Primaria 
de Vila-real que previamente haya 
solicitado la beca de la Conselleria. 
De esta manera, con las becas mu-
nicipales, para las que el Ayunta-
miento de Vila-real destina 61.750 
euros, Servicios Sociales completa 
las ayudas de la Generalitat para 
llegar a subvencionar el 100% del 
coste del comedor y garantizar “la 
correcta alimentación y nutrición 
de nuestros niños y niñas”. 

La concejala de Servicios So-
ciales, Mònica Àlvaro, señala que 
“mediante esta convocatoria de 
becas, Servicios Sociales hace una 
tarea importantísima al completar 
las becas que otorga la Conse-
lleria, de forma que se pretende 
subvencionar el 100% de la beca 
al alumnado, ya que la Conselleria 
el máximo que aporta es de 3,94 
euros por niño y día, mientras 
que el Ayuntamiento de Vila-real 
completa la beca hasta 4,25 euros, 
que es el precio máximo que la 
Generalitat estipula para los co-
medores escolares”. También, tal y 
como ocurrió el año pasado, des-
de Servicios Sociales se potencia 
que aquellos menores que obten-
gan una beca autonómica al 70%, 
puedan disfrutar de la gratuidad 
total del comedor. 

“Vila-real destina una partida 
de 61.750 euros por este con-
cepto, puesto que la correcta ali-
mentación de nuestros escolares 
es fundamental y hoy por hoy es 
la mejor herramienta con la que 
cuenta el municipio para luchar 
contra la pobreza infantil”, apunta 
Àlvaro. “Gracias al esfuerzo de los  
vila-realenses, estamos evitando 
casos graves de desnutrición y ga-
rantizando un desarrollo correcto 
a menores que, de otra forma, no 
tendrían asegurada una dieta mí-
nima diaria”, reconoce. “Por eso”, 
añade, “en los últimos años las be-
cas municipales se han multiplica-
do”. De hecho, hasta el 2012 tan 
sólo disfrutaban de esta beca los 
alumnos de colegios concertados 
y de Infantil, mientras que ahora 
la ayuda “es universal y abarca a 
todos los centros docentes”. H
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“Los técnicos y servicios jurídicos 
del Ayuntamiento buscarán todas 
las fórmulas posibles para defender 
los derechos e intereses de Vila-real 
ante una reclamación de 14.398.144 
euros contra el Ayuntamiento de 
Vila-real y, solidariamente, contra la 
Generalitat Valenciana”. 

Así lo ha anunciado el alcalde de 
Vila-real, José Benlloch, quien ha 
detallado que se trata de una recla-
mación presentada por una inmo-
biliaria vinculada al Banco Santan-
der que se ha visto afectada por la 
sentencia del 7 de junio de 2013 del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana que anulaba 
las modificaciones del plan general 
del entorno de la antigua nave de 
Fritta. El primer edil ha concretado 
que la reclamación va en contra del 
Ayuntamiento por haber iniciado 
un convenio urbanístico que fue 
firmado por el anterior gobierno 
del PP y al que ha calificado de “a 
la carta, beneficiando a unos y no 
a otros y, en definitiva, una barba-
ridad” y también en contra de la 
Generalitat Valenciana, “por ser la 
responsable de haber aprobado un 
acuerdo que, posteriormente, los 
tribunales han declarado ilegal”.

Benlloch ha recordado que la 
sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunitat Valen-
ciana anulaba las modificaciones 
del PGOU en la zona de Fritta que 
fueron aprobadas por gobierno del 
PP, con el voto en contra los grupos 
que formaban parte de la oposición, 
“porque no se repartían de forma 
equitativa ni las cargas ni los bene-
ficios de la urbanización”. Además 
ha indicado que, desde el consisto-
rio no se ha querido recurrir la sen-

tencia del TSJCV al Tribunal Supre-
mo “porque queríamos evitar un 
gasto en abogados de todo lo que 
podría generar el proceso, ya que 
no contábamos con el aval de nin-
gún técnico que nos asegurase que 
teníamos alguna opción de ganar”.

El alcalde ha avanzado que existe 
un plazo de seis meses para tomar 
una decisión “ante un empastre ur-
banístico más del PP” y ha lamen-
tado el tiempo y esfuerzo “que nos 
van a provocar las irresponsabilida-
des del anterior gobierno“. 

“Trabajaremos para evitar toda 
responsabilidad por parte de esta 
administración siempre que haya 
una base jurídica”, ha concretado. 

Esta cantidad se suma a los ocho 
millones “que hemos debido de pa-
gar en esta legislatura en sentencias 
de los jueces que daban la razón a 
los propietarios de terrenos a los 
que el PP había engañado”. H

Llega otra reclamación 
urbanística por 14 millones
Una recalificación de la antigua nave de Fritta en la época del PP, el detonante

José Benlloch afirma que buscará todas las soluciones posibles. 

Una inmobiliaria 
vinculada al Banco 
Santander, afectada 
por la sentencia que 
anulaba el PGOU, 
reclama 14 millones

Terreno de la antigua fábrica de Fritta, que adquirió una inmobiliaria asociada al Santander para pisos. 

Debate sobre el Arco Mediterráneo
La Concejalía de Economía del 
Ayuntamiento de Vila-real, en 
colaboración con el Instituto 
de Economía y Empresa Ig-
nasi Villalonga y la Fundación 
Globalis, ha organizado unas 
jornadas de reflexión y debate 
sobre el Arcco Mediterráneo y 
las potencialidades económi-
cas que esta zona ofrece. La 
jornada ha contado con la par-
ticipación de dos reconocidos 
expertos en este ámbito, como 
son el catedrático de Transpor-
te de la Universitat Politècnica 

de Catalunya, Mateu Turró, 
autor del informe básico del 
Libro Blanco de las Infraes-
tructuras del Euram, y Joan 
Torrent, profesor de estudios 
de economía y empresa de la 
UOC, director del grupo de in-
vestigación i2TIC y coordina-
dor de la red empresarial del 
Euram. Las conferencias, con 
el título ‘El Arco Mediterráneo, 
infraestructuras y oportuni-
dades empresariales de un eje 
estratégico’, se impartieron en 
la Casa dels Mundina. H

Vilabeca inicia el nuevo 
ciclo de ‘coworking’

Además, les ha invitado a 
“arriesgar, a despertar su con-
ciencia emprendedora y poner 
en marcha aquellos proyectos en 
los que creen que puedan generar 
nuevas oportunidades”. 

El concejal de Innovación, Xus 
Sempere, les ha dado la bienve-
nida y les ha recordado que más 
de la mitad de los beneficiados de 
alguna de las convocatorias ante-
riores ha encontrado una salida 
en el mercado laboral. Los beca-
dos han conocido también en qué 
consisten las sesiones de ‘cowor-
king’ y motivación que se llevan a 
cabo cada viernes en la Biblioteca 
Universitària del Coneixement y 
en las que este año participan, no 
sólo los beneficiarios de Vilabeca 
Experiencia, sino también los de 
Vilabeca Emprén. H

Los 25 beneficiarios del subpro-
grama Vilabeca Experiencia y los 
10 beneficiarios del subprograma 
Vilabeca Emprén, han participa-
do en la primera de las sesiones 
de ‘coworking’ y motivación que 
forman parte del programa de be-
cas formativas Vilabeca 2014 del 
Ayuntamiento de Vila-real. 

El alcalde, José Benlloch, ha visi-
tado a los jóvenes y, tras narrar su 
propia experiencia, les ha anima-
do a “aprovechar esta gran opor-
tunidad y nutrirse de la estancia 
en los departamentos municipa-
les para darse a conocer y abrirse 
puertas a empresas y entidades”. 

Los beneficiarios de Vilabeca han realizado su primera sesión. 

Las sesiones sirven para 
despertar la conciencia 
emprendedora juvenil
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L’exalcalde Rubert (PP) 
s’aparta del procés de Piaf
José Benlloch informa sobre l’escrit de desistiment dels procediments 
judicials oberts on l’exrepresentant reclamava que es pagara a l’empresa

L’exalcalde de Vila-real Juan 
José Rubert ha presentat un 

escrit de desistiment en els pro-
cessos judicials pel cas Piaf en els 
quals estava personat per a recla-
mar a l’Ajuntament que pagara 
a l’empresa, implicada en el cas 
‘Gürtel’, els 600.000 euros en fac-
tures irregulars que l’actual primer 
alcalde, José Benlloch, va anul·lar i 
va evitar pagar. Així ho ha indicat 
Benlloch, que ha volgut donar tras-
llat a la ciutadania de les últimes 
novetats en ‘el cas Piaf’, “en la línia 
de la transparència informativa 
que hem mantingut en aquest as-
sumpte en tot moment”. “Rubert 
recula i s’aparta ara del procés judi-
cial, la qual cosa ve a dir que reco-
neix que les factures no havien de 
pagar-se i que, per tant, són irregu-
lars”, apunta l’alcalde. 

L’exalcalde del PP, juntament 
amb l’administradora concur-
sal de Piaf, havia demandat a 
l’Ajuntament el pagament de les 
factures irregulars i anul·lades a 
Piaf en els dos procediments oberts 
en els jutjats de Castelló per aquest 
cas. Ara, Rubert ha remés un escrit 
en el qual s’aparta del procés, “pre-
cisament quan acabem de tancar 
la Comissió d’Investigació de Piaf, 
en la qual han quedat absoluta-
ment acreditades les irregularitats 
i el balafiament sistemàtic del Par-
tit Popular en l’anterior executiu 
municipal”, valora Benlloch. “Ens 
alegrem que Rubert ja no preten-
ga que els vila-realencs paguen 
aquests 600.000 euros a una empre-
sa que a més està implicada en ‘el 
cas Gürtel’, però lamentem profun-
dament que no haja volgut compa-
réixer en la comissió per a donar 
les explicacions pertinents i que, a 
més, haja iniciat una demanda con-
tra l’Ajuntament que genera uns 
costos que els vila-realencs tampoc 
tenen perquè assumir”, apunta. 

En aquesta línia, Benlloch avança 
que el consistori reclamarà a Rubert 
que assumesca el pagament de les 
costes que la seua demanda ha ge-
nerat per a les arques municipals. 

“L’exalcalde i el PP haurien de 
retre comptes a la ciutadania i ex-

Imatge de la darrera sessió de la Comissió d’Investigació de Piaf. 

plicar per què va signar els endo-
ssos bancaris perquè Piaf cobrara 
aquests 600.000 euros, si va ser per 
a beneficiar l’empresa, perquè se-
guia instruccions d’algú o perquè 
el van enganyar des de les seues 
files. Hauria estat molt bé que 
Rubert haguera donat la cara i ha-
guera comparegut en la comissió 
de Piaf per a donar explicacions”, 
lamenta. El cas ‘Piaf’ es remunta 
al mes de maig de 2011, quan, poc 
abans de les eleccions municipals i 
autonòmiques i en alguns casos es-
tant ja en funcions, l’anterior alcal-
de de Vila-real va signar una sèrie 
de pagaments mitjançant endossos 
bancaris a l’empresa Piaf, encarre-
gada del manteniment d’edificis i 
instal·lacions municipals per valor 
de 600.000 euros. Després de pren-
dre possessió l’actual equip de go-
vern, el departament d’Intervenció 
va determinar en una investigació 
que les factures endossades eren 
irregulars i es van anul·lar. H

Rubert ha remés 
un escrit en el 
qual s’aparta del 
procés, una vegada 
tancada la Comissió 
d’Investigació 

L’Ajuntament 
reclamarà a Rubert 
que assumesca el 
pagament de les 
costes que la seua 
demanda ha generat

Abonen una part de la paga extra
Q PAGA. L’Ajuntament de 
Vila-real ha ingressat als fun-
cionaris la part proporcional de 
la paga extraordinària de Na-
dal que va ser suprimida per 
imperatiu del Govern central 
a l’any 2012. D’aquesta forma 
ja s’ha fet efectiu l’abonament, 
en un únic pagament, als em-
pleats municipals del període 
que va de l’1 de juny al 14 de 
juliol de 2012, quan va entrar 
en vigor el decret de supressió 
de la paga. “Sempre ens hem 
mostrat contraris a la mesura 

adoptada per l’executiu cen-
tral d’eliminar la paga extra als 
funcionaris municipals”, recor-
da l’alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, que assenyala que 
“malgrat el requeriment de 
l’executiu central i la Subdele-
gació del Govern a Castelló per 
a no efectuar aquest pagament, 
hem abonat els diners als em-
pleats públics municipals res-
tituint, d’aquesta manera, la 
part de la paga que tenim pos-
sibilitat de retornar i que mai 
s’hagué de suprimir”. H

L’Ajuntament s’adhereix 
a la Fundació Isonomia

xarxa col·laborativa, tenir accés a 
assessorament i orientació espe-
cialitzada, disposar de mesures i 
recursos per avançar cap a una so-
cietat més igualitària, i disposar de 
canals de comunicació, divulgació 
i transferència de les experiències i 
bones pràctiques. 

La Fundació Isonomia propor-
cionarà informació actualitzada, 
possibilitarà la interacció amb 
altres ajuntaments i facilitarà la 
participació en accions formatives 
per al personal tècnic.

L’alcalde, José Benlloch, ha afir-
mat que el conveni servirà per a 
millorar l’educació en aquest àm-
bit entre la ciutadania, en especial, 
entre els més joves i ha reivindicat 
el treball “transparent i honrat” de 
fundacions com Isonomia per mi-
llorar la societat en igualtat. H

El president de la Fundació Iso-
nomia de la Universitat Jaume 
I, Vicent Climent, i l’alcalde de 
Vila-real, José Benlloch, han signat 
un conveni marc de col·laboració 
entre les dues institucions, que a 
més de les accions que es puguen 
acordar en un futur, estableix la 
participació de la ciutat en la Xar-
xa Isonomia de Municipis per a la 
Igualtat Efectiva de Dones i Ho-
mes en els seus programes anuals 
per a la promoció de la igualtat en 
tots els àmbits i la prevenció de la 
violència de gènere.

L’acord permetrà a 
l’Ajuntament formar part d’una 

Benlloch i Climent han signat el conveni de col·laboració. 

Es tracta d’una xarxa de 
municipis per a la igualtat 
de dones i homes
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Vila-real i Benicàssim presenten 
un còmic sobre Francesc Tàrrega

guitarrista nascut a Vila-real i que 
dóna nom al reconegut Certamen 
Internacional de Guitarra que té 
lloc tots els anys al municipi veí 
de Benicàssim”, ha expressat el re-
gidor de Cultura, Alberto Ibáñez, 
durant aquesta presentació, que ha 
comptat també amb l’assistència de 
l’alcaldessa de Benicàssim, Susana 
Marqués, i el regidor de Cultura, 
Mauro Soliva, entre d’altres repre-
sentants dels municipis. 

Les il·lustracions del còmic les 
ha realitzat Tica Godoy, mentre els 
textos són obra del director del Cer-
tamen de Guitarra de Benicàssim, 

El regidor de Cultura de Vila-real, 
Alberto Ibáñez, ha presidit re-
centment la recepció oficial que 
l’Ajuntament l ofereix tots els anys 
als membres del Jurat del Certamen 
Internacional de Guitarra Francesc 
Tàrrega de Benicàssim. Una con-
vocatòria que ha servit, en aquesta 
ocasió, per a presentar el còmic de 
Tica Godoy, editat pels ajuntaments 
de Vila-real i Benicàssim, que acos-
tarà la figura del músic i composi-
tor local als més joves. 

“Es tracta d’un treball pensat per-
què els alumnes puguen conéixer 
millor la vida i obra del cèlebre Els representants dels municipis durant la visita a la Casa de Polo.

Ambdós ajuntaments editen el treball de Tica Godoy, que 
servirà per a apropar la figura del compositor als escolars

Domingo Tàrrega. 
Ambdós autors han estat pre-

sents també en aquest tradicional 
acte que se celebra tots els anys el 
dia en el qual els membres del Ju-
rat del certamen visiten la tomba 
de Francesc Tàrrega al cementeri 
de Castelló i, posteriorment, la sala 
que hi ha dedicada al cèlebre guita-
rrista en el Museu de la Ciutat Casa 
de Polo de Vila-real, que es pot visi-
tar durant tot l’any. 

La visita dels representants 
d’ambdós municipis a la Casa de 
Polo de Vila-real ha comptat tam-
bé amb l’actuació teatral del grup 
local Visitants, que ha fet una repre-
sentació en anglés i francés per tal 
de facilitar la comprensió a tots els 
membres del Jurat. H

La primera fira 
científica Destaca 
arriba a Vila-real
La Càtedra d’Innovació Ceràmica convoca, del 24 al 28 de 
novembre, una trobada de divulgació i per a professionals

universitari a les empreses”, valora l’alcalde, 
José Benlloch. En l’àmbit professional, Des-
taca es concentrarà en els dies 26, 27 i 28 de 
novembre i està dirigit a empreses i associa-
cions, universitats i centres d’investigació, 
amb l’objectiu d’impulsar el teixit industrial 
i millorar els productes i processos, a més de 
fomentar la cooperació científica i la trans-
ferència de coneixement. Per a això, la fira 
ofereix espais per a la ubicació d’estands i 
la possibilitat d’organitzar presentacions de 
productes i projectes, així com també troba-
des b2b amb altres participants i empreses.

Les reunions tindran lloc en l’espai re-
servat per al Fòrum Globalis, que també 
incorporarà una àrea d’informació finança-
ment per a projectes d’investigació. La fira 
es completa amb un ampli programa de 
conferències i activitats que també estaran 
oberts als escolars de Vila-real. H

La Biblioteca del Coneixement serà l’escenari d’aquesta primera fira Destaca. 

Vila-real tornarà a convertir-se, del 24 al 
28 de novembre, en epicentre del de-

bat científic i les últimes novetats tecnolò-
giques de la indústria, de la mà de Destaca 
2014, la primera fira científica, tecnològica 
i d’innovació, organitzada per la Càtedra 
d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real de 
l’UJI i l’Ajuntament, juntament amb la Fun-
dació Globalis. La fira, enfocada tant als pro-
fessionals com a la divulgació, oferirà diver-
ses àrees de treball: una zona d’expositors, 
una altra àrea d’estands per a investigadors 
i un espai dedicat al debat, ‘networking’, 
conferències i activitats divulgatives.

“Es tracta d’un esdeveniment am-
biciós que col·locarà de nou Vila-real a 
l’avantguarda del sector científic i tecnolò-
gic, al mateix temps que vol convertir-se en 
un punt de trobada per a la transferència del 
coneixement des de l’àmbit investigador i Imatge de l’obertura del congrés internacional Arnoldshain Seminar a Vila-real. 

Vila-real acull el 
Congrés Internacional 
Arnoldshain Seminar
La trobada, amb més de 60 reconeguts economistes arribats de 
20 països, aborda l’actualitat en l’àrea de relacions econòmiques

tzador del seminari, Celestino Suárez, ha 
presentat aquesta important trobada. 

Sota el títol ‘Globalització, Desenvolupa-
ment i Capital Humà. El Paper de la Infor-
mació i les Xarxes en l’Economia’, la dotzena 
edició ha abordat la rellevància de les xarxes 
i la informació en el procés de globalització 
econòmica i el desenvolupament. Per a això, 
el programa ha comptat amb intervencions 
de personalitats de prestigi i projecció inter-
nacional en l’àmbit econòmic. 

En les dues jornades s’ha celebrat, de for-
ma simultània, el 3rd Meeting on Interna-
tional Economics, que organitza també l’IEI 
per tercer any consecutiu i que sota el títol 
‘Comerç i Moviment de Factors: El Paper 
de la Informació i dels Temes Culturals’ ha 
tractat aspectes convergents amb els del Ar-
noldshain Seminar. A més, els congressistes 
han pogut visitar la ciutat. H 

Més de 60 especialistes en economia interna-
cional procedents de 20 països s’han reunit 
els dies 25 i 26 de setembre a Vila-real per a 
abordar els temes d’actualitat internacional 
en l’àrea de les relacions econòmiques. 

És la primera vegada que l’Arnoldshain 
Seminar se celebra a Espanya i ho ha fet a 
València i Vila-real. El Congrés, organitzat 
per l’Institut d’Economia Internacional en 
col·laboració amb la Universitat de València, 
la Generalitat i l’Ajuntament, “demostra, 
una vegada més, que el projecte de Vila-real 
com a ciutat de congressos, festivals i esde-
veniments està agafant, cada vegada, més 
força i projecció”, ha destacat la regidora de 
Relacions Institucionals, Sabina Escrig, que 
juntament amb el catedràtic d’Economia 
Aplicada de la Universitat Jaume I de Cas-
telló, representant de l’Institut d’Economia 
Internacional i membre del comité organi-
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La Policía Local de Vila-real ya 
está llevando a cabo los pri-

meros controles para detectar el 
consumo de drogas entre los con-
ductores. Así lo han anunciado 
recientemente el concejal de Segu-
ridad Ciudadana, Javier Serralvo, 
y el intendente general jefe de la 
Policía Local, Jose Ramón Nieto, 
quienes han dado a conocer la nue-
va medida que ya está siendo apli-
cada por los 35 agentes que acaban 
de recibir formación específica para 
poder realizar este tipo de pruebas 
durante todo el año.

El funcionamiento del nuevo test 
consiste en una prueba salival que 
se realiza a los conductores a través 
de la cual se detecta si se ha consu-
mido alguna sustancia. Un aparato 
que distingue si el consumo es de 
cocaína, cannabis, éxtasis, heroína, 
anfetaminas o metanfetaminas es 
el que se utiliza para realizar estas 
pruebas de control. 

Además se realiza un segundo 
análisis, con la correspondiente ca-
dena de custodia y conservación 
establecida, que se remite a un labo-
ratorio para confirmar el resultado.

Las multas, en caso de dar positi-
vo, ascienden a 1.000 euros, además 
de suponer la pérdida de seis pun-
tos del carné de conducir y, en caso 
de negativa, según ha explicado el 
jefe de la Policía Local, se tramita-
ría como un delito contra la segu-
ridad vial. Nieto ha señalado que 
las pruebas se practican tanto en 
campañas específicas como en con-
troles rutinarios y que, en algunos 
casos, estarán vinculadas también 
a la prevención en el consumo de 
alcohol. “Aunque principalmente 
se ha acordado realizarlas duran-
te los fines de semana, no hay que 
olvidar que los efectos de algunas 
sustancias pueden durar entre dos 
y cinco días”, ha especificado el in-

tendente jefe de la Policía Local. 

PREVENCIÓN
Tal y como ha destacado el conce-
jal de Seguridad Ciudadana, Javier 
Serralvo, “se trata de una nueva he-
rramienta preventiva con la inten-
ción de contribuir a una mayor se-
guridad vial”. Y es que, tal y como 
asegura, “la intención última es ga-
rantizar la seguridad de los vecinos 
y, en lo posible, evitar accidentes”, 
ha añadido el edil. 

Cabe destacar que durante la for-
mación del curso, homologado por 
el Ivaspe, los 35 agentes en prácti-
cas realizaron estos controles en un 
día laboral aproximadamente a las 
12 del mediodía. En total, de las 15 
pruebas realizadas al azar entre los 
conductores de Vila-real, dos dieron 
positivo en consumo de sustancias. 
Las pruebas se realizarán durante 
todo el año en la ciudad. H

La Policía realiza controles 
de drogas a los conductores
Un total de 35 agentes se han formado para aplicar las nuevas pruebas

Los agentes ya han puesto en práctica lo aprendido durante el curso. 

Campañas de 
concienciación 
de la policía

Los controles de drogas son 
una prueba más de las que 
puede realizar la Policía Lo-
cal dentro de las múltiples 
campañas que pone en mar-
cha a lo largo del año para 
garantizar la seguridad de 
todos. Los agentes realizan 
también campañas para 
controlar el uso del cinturón 
de seguridad, campañas de 
control de velocidad, con-
sumo de alcohol, compro-
bación de la ITV y también 
campañas especiales a me-
dios de transporte escolares. 

Empaperart, ganadora 
de los Premios Globalis
La joven empresa local Empa-
perart ha sido la ganadora de la 
primera edición de los Premios 
Globalis. Una convocatoria des-
tinada a reconocer el esfuerzo de 
los emprendedores por introdu-
cir la innovación. El galardón, 
además de 1.500 euros, con-
templa la participación en el I 
Encuentro de Alcaldes de la Red 
Impulso y Emprendedores Lo-
cales, que tendrá lugar el día 1.

; en corto
Vila-real celebra la  
IV Fira de la Bici
Vila-real se ha sumado un año 
más a la Semana Europea de 
la Movilidad con la convoca-
toria de la IV Feria de la Bici, 
que ha traído hasta la ciudad 
talleres, juegos y premios , 
aunque la esperada bicicleta-
da popular por las calles de la 
ciudad tuvo que ser suspen-
dida debido a la lluvia. 

La Dona presenta su nueva 
campaña ‘Avançant amb la igualtat’

por la Concejalía, con la participa-
ción de las usuarias de la Casa de la 
Dona y la actuación de las alumnas 
de la clase de danza oriental. 

El acto de inauguración sirvió 
para explicar la finalidad de los ta-
lleres y los éxitos y objetivos de las 
actividades de la Dona de cara a la 
mejora profesional, laboral y perso-
nal de las mujeres que participan. 

Por otro lado, la nueva progra-
mación continua haciendo inciden-
cia en la ocupabilidad de las muje-

La programación de la Regido-
ria de la Dona de septiembre a di-
ciembre ya está disponible en los 
edificios municipales y llegando a 
las casas de los vecinos con impor-
tantes novedades. La primera de 
ellas ha sido la presentación formal 
de esta nueva campaña, llamada 
‘Avançant per la igualtat’, que tuvo 
lugar el pasado 18 de septiembre, 
con un encuentro en el salón de ac-
tos de Caixa Rural, donde se visio-
naron los últimos vídeos realizados Las alumnas realizaron una representación en el salón de actos. 

La Concejalía abre la nueva programación con un 
encuentro en la Caixa Rural para presentar los talleres

res, con los cursos ‘Prepara’t per a 
aconseguir feina’ y ‘Activa la teua 
autoocupabilitat’, que encaran una 
nueva edición avalados por los éxi-
tos conseguidos en la integración 
laboral de un número importante 
de mujeres que han pasado por es-
tos talleres de ‘coaching’ y mejora 
del capital humano. 

Al mismo tiempo, la vertiente 
más lúdica de la programación de 
la Dona incorpora novedades inte-
resantes, como un nuevo curso de 
‘Disseny i patronatge’, para incul-
car nociones básicas de costura, y 
se consolidan el curso de educación 
de suelo pélvico y la Risoterapia. H

Vila-real impulsa la 
agricultura ecológica

posibilidades y salidas profesio-
nales a sus usuarios“, según ex-
plica Obiol. Éste es precisamente 
el caso de los antiguos alumnos 
que han formado parte de las an-
teriores ediciones del curso en el 
que, este año, la mitad de ellos ha 
formado parte de los expositores 
de la 2ª Feria Agroecológica, que 
se ha celebrado durante todo un 
fin de semana en la plaza de Sant 
Pasqual. El curso, que cuenta con 
más de una treintena de alumos, 
está organizado también por 
Agrecovil, tal y como ha dado a 
conocer el edil del área. H 

La Concejalía de Territorio, diri-
gida por el edil Emilio M. Obiol, 
continúa su apuesta por convertir 
a Vila-real en todo un referente 
provincial en impulsar la agri-
cultura ecológica. Un año más se 
ha puesto en marcha la segunda 
edición de la Feria Agroecológica 
y se celebra ya el tercer curso de 
agricultura “que ha permitido im-
pulsar el sector, además de ofrecer 

El edil de Territorio, Emilio Obiol, durante la Feria Agroecológica.

Celebra la 2ª Feria 
Agroecológica y el 3er 
curso de agricultura

OCTUBRE DEL 2014 MUNICIPAL CRÒNICA DE VILA-REAL 9



10 OCTUBRE DEL 2014PUBLICIDADCRÒNICA DE VILA-REAL



OCTUBRE DEL 2014 PUBLICIDAD CRÒNICA DE  VILA-REAL 11



Vila-real cierra 10 intensos días 
de festejos en honor a la patrona
La alta participación y la tranqulidad, claves del éxito de 
unas fiestas marcadas también por las altas temperaturas

El tradicional castillo de fuegos 
artificiales puso el pasado día 

14 el broche final a unas fiestas de 
la Mare de Déu de Gràcia marcadas 
por las altas temperaturas, la tran-
quilidad y, sobre todo, por la masi-
va participación en los más de 230 
actos que la Junta de Festes, peñas y 
entidades habían preparado en ho-
menaje a la patrona de la ciudad.

Tanto el concejal de Fiestas, Xus 
Sempere, como el presidente de la 
Junta de Festes, José Pascual Colás, 
el edil de Seguridad Ciudadana, Ja-
vier Serralvo, y el intendente jefe de 
la Policía Local, José Ramón Nieto, 
han hecho una valoración altamen-
te positiva de los 10 días. 

Entre los eventos con mayor asis-
tencia destaca el concierto de Ca-
mela en la plaza Mayor “con más 
de 4.000 personas”, según expecifi-
ca Sempere, “sobrepasando, inclu-
so, las expectativas marcadas por la 
Junta de Festes”, añade Colás.

El otro evento de éxito en estas 
fiestas ha sido el concurso de pae-
llas, con más de 2.400 peñistas, 
“avalando el cambio de ubicación 
del certamen, que por primera vez 
se ha celebrado en la avenida de la 
Murà”, recuerda Sempere. 

Otro de los actos gastronómicos 
que sigue superando las cifras de 
participación ha sido la cena de 
hermandad para vecinos, que con-
tó con más de 1.800 personas, 200 
más que en mayo. El concurso de 
empedraos reunió a más de 2.300 
personas en el Casal de Festes y el 
Recinte de la Marxa “se ha consoli-
dado como uno de los espacios más 
populares al permitir poder alargar 
la fiesta hasta altas horas de la ma-
drugada”, destaca Colás. 

Por su parte, el concejal de Segu-
ridad Ciudadana, Javier Serralvo, 
indica que “desde el punto de vis-
ta policial las fiestas han sido muy 
tranquilas”. En esta misma línea, el 
intendente jefe de la Policía Local, 
José Ramón Nieto, señala que ha 
habido 34 quejas. En total se han 
realizado 15 denuncias por no estar 
registradas las peñas, por ensuciar 
y por causar molestias. En cuanto al 
‘bou al carrer’, Nieto ha destacado 
el trabajo organizativo realizado. 

Otro de los balances positivos 
que dejan las fiestas se refiere a la 
difusión del programa de fiestas. 
Así, a los 12.000 ‘llibrets’ repartidos 
en papel, se suman las 21.460 visitas 
realizadas a la versión móvil, casi 
duplicando la cifra respecto a las 
12.550 entradas que se dieron en las 
fiestas de septiembre de 2013 y un 
20% más que en mayo en las que se 
contabilizaron 17.508 visitas. H

Destacan la buena acogida de la reubicación del concurso 
de paellas y la consolidación del Recinte de la Marxa

La II Marxa de iaies Coneixement reunió a decenas de participantes.

Miles de vecinos se volcaron con la bajada de la Mare de Déu de Gràcia a la ciudad, donde la recibieron con una gran ofrenda de flores. 

La reina y damas y autoridades inauguraron los principales recintos. 

El XXVII Festival Internacional de Danses se adueñó de la ciudad. Carmen Moliner fue la encargada de realizar la Crida a la Festa. 

La Casa de la Festa fue la sede del reparto de 12.000 ‘llibrets’.
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N Els balls de saló prenen la plaça

La plaça Major va acollir durant les festes 
el IV Festival Nacional de Ball de Saló, 
Artístic i Esportiu Ciutat de Vila-real. Un 
esdeveniment on els artistes van mostrar 

el seu talent davant l’alcalde, José Benllo-
ch; la regidora d’Esports; Silvia Gómez, 
nombrosos regidors de la corporació, i 
centenars de vila-realencs. 

N Concentració de veïnes amb el nom de la patrona

La placeta de l’església Arxiprestal ha si-
gut l’escenari de la III Trobada de veïnes 
amb el nom de la patrona de Vila-real. 
El president de la Junta de Festes, José 

Pascual Colás, ha presentat l’acte, que ha 
comptat amb l’assistència de la reina i les 
dames de les festes, a més dels regidors 
de la corporació municipal. 

N La mascletà obri les festes de Vila-real

La reina de les festes, Paula Rico, i les 
seues dames, Carmen María Folch, Be-
lén Héctor, Miryam Sánchez de la Nieta 
i Marina Mata, van encendre la metxa de 

la mascletà que dóna inici a les festes i 
que, com cada any, va tenir lloc a la plaça 
de la Panderola. Enguany la mascletà ha 
estat a càrrec de la Pirotècnia Martí. 

N Els cotxes clàssics arriben a la plaça Major

Els cotxes clàssics també van tenir ca-
buda en les festes de Vila-real, amb una 
concentració a la plaça Major. La XIV 
Concentració de SEAT 600, motos i co-

txes clàssics, organitzada per l’Associació 
Cultural Socarrats, va comptar també 
amb una desfilada pels carrers de la ciu-
tat i una entrega de premis. 
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N Obertura d’exposicions

Els espais culturals de Vila-
real han acollit durant totes les 
festes diverses exposicions de 
pintura, fotografia i escultura. 

Unes mostres que han estat 
inaugurades per la reina i les 
dames, els regidors municipals 
i els representants de la festa.

N Èxit del concurs de paelles per a penyes en la nova ubicació

Milers de persones es van donar cita el primer 
dissabte de festes al 71é Concurs de paelles per a 
penyes, que enguany s’ha celebrat a l’avinguda de 
la Murà, en lloc de realitzar-se al Casal de Festes. 
Un canvi d’ubicació que s’ha transformat en un 

augment de la participació, amb més penyistes 
amb ganes de competir per elaborar la millor pae-
lla. Finalment, el jurat va decidir que els millors 
plats els havien cuinat els membres de les penyes 
Capçots, La Fusta i Pocs i Bojos. 

; festes de la Mare de Déu de Gràcia



N Vila-real saca en procesión a la patrona

La iglesia Arciprestal acogió durante las 
fiestas una misa en honor a la patrona, 
en la que tuvo lugar la toma de posesión 
de la parroquia del nuevo rector, Javier 

Aparici. Acto seguido, la Mare de Déu 
de Gràcia salió en procesión por las ca-
lles del centro de la ciudad arropada por 
miles de vecinos y visitantes. 

N La ‘xulla’ invade las calles de la ciudad

Como cada primer lunes de fiestas, la 
‘xulla’ invadió las calles de la ciudad con 
su aroma a carne torrada. Numerosos ve-
cinos y peñistas disfrutaron de una cena 

entre amigos y familiares en la vía públi-
ca y más tarde de una actuación en la pla-
za Major. Las autoridades, la reina y las 
damas también se sumaron a la fiesta. N Los mayores disfrutan de un encuentro

El Casal de Festes ha acogido la fiesta de 
la tercera edad, en la que se han reunido 
1.500 personas, que han degustado una 
paella monumental cocinada por el chef 

Santiago Becerra y repartida por la reina, 
damas y autoridades, que se unieron a 
esta fiesta, en la que los más mayores de 
la ciudad fueron los protagonistas. 

N Alta participación en el concurso de empedraos

Uno de los actos que a més gente reúne 
es el concurso de empedraos, que este 
año ha llegado a la 22ª edición, con más 
de 2.300 participantes, que se reunieron 

en el Casal de Festes, donde compitieron 
por elaborar el mejor plato. Las peñas 
Guayabó, Resaca y Ratonera se alzaron 
con los premios durante la noche. N Acudim conciencia sobre los obstáculos

La asociación Acudim organizó durante 
las fiestas la yincana ‘Passejant pels ca-
rrers de la ciutat’, con el objetivo de fa-
vorecer la concienciación ciudadana por 

la integración del colectivo de personas 
con diversidad funcional y para luchar 
por la eliminación de las barreras socia-
les y arquitectónicas en las ciudades. 

N Actividades para los más pequeños

Los más pequeños también han sido 
protagonistas durante los festejos en 
honor a la Mare de Déu de Gràcia, con 
diversas actividades organizadas expre-

samente para ellos, como las que acogió 
el Recinte de la Marxa, con hinchables, 
juegos y todo tipo de actividades para 
que lo pasaran en grande. 

14 OCTUBRE DEL 2014MUNICIPALCRÒNICA DE VILA-REAL

; festes de la Mare de Déu de Gràcia



N Les penyes porten diversió i color a la plaça

Més de 1.500 penyistes es van reunir el 
darrer divendres de festes a la plaça Ma-
jor aen el macrosopar de disfresses per 
a penyes, on va actuar La Ranamanca. 

La reina i dames de la ciutat van parti-
cipar també disfressades. La fantasia i 
l’originalitat van ser claus en aquesta 
multitudinària trobada. 

N Èxit del macrosopar de veïns

Durant les festes es va celebrar una nova 
edició del macrosopar de veïns que, una 
vegada més, va ser tot un èxit, amb més 
de 1.800 persones, 200 més que en les fes-

tes de maig. D’aquesta manera es torna a 
batre un rècord de participació en aques-
ta convocatòria, que va comptar amb 
l’actuació de l’orquestra La Moda. 

N El ball de plaça, més viu que mai

La Mostra Arrels ha tingut un destacat 
espai a les festes de la Mare de Déu de 
Gràcia, amb la interpretació del tradi-
cional ball de plaça, que enguany ha 

comptat amb la participació de l’alcalde, 
José Benlloch, que ha aprés de la mà del 
Grup de Danses El Raval, que ensenya a 
tots els interessats a l’estiu al Termet.

N Les festes deixen espai a la solidaritat

Les festes han deixat un espai a la soli-
daritat, amb la posada en marxa, un any 
més, de la campanya d’aliments solida-
ris organitzada per la Junta de Festes i 

la Comissió de Penyes. L’inici de la re-
collida d’aliments solidaris, a benefici 
de Càritas, ha tingut lloc als porxes de la 
Fundació Caixa Rural Vila-real. 
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N El campanar obri les seues portes

Un any més, el campanar de 
l’església Arxiprestal ha obert 
les seues portes. Va ser el pri-
mer dilluns de festes i, entre les 
visites que va rebre, es troben 
la de la reina, Paula Rico, i les 
seues dames, Carmen María 
Folch, Belén Héctor, Miryam 
Sánchez de la Nieta i Marina 
Mata, amb el president de la 
Junta, José Pascual Colás i el de 
la Comissió, Javier Colinas. Els 
regidors de Participació Ciu-
tadana i de Solidaritat, Xavier 
Ochando i Alejandro Moreno, 
els van acompanyar.

N Vila-real ret homenatge a les reines 

Com cada any, la ciutat ha ho-
menatjat les reines de les fes-
tes de la història de Vila-real. 
Un acte que va comptar amb 

la participació de la reina i da-
mes actuals i del primer tinent 
d’alcalde i també regidor de 
Tradicions, Pasqual Batalla. 

; festes de la Mare de Déu de Gràcia
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de VilA-reAl



HISTORIAS DE ÉXITO

Apenas cuatro meses han sido 
suficientes para comprobar 

que el esfuerzo ha valido la pena. 
A sus 30 años, y tras prácticamente 
una década trabajando por cuenta 
ajena y formándose continuamen-
te, Mari Carmen Llorens ya tiene su 
propio negocio en Vila-real. 

CabiMa, centro de estética y ma-
saje, abrió sus puertas el pasado 
mes de junio y, desde entonces, no 
ha dejado de trabajar, incluso en ve-
rano. “Estoy muy contenta, no me 
puedo quejar, porque no esperaba 
tan buena acogida”, explica esta 
joven emprendedora vila-realense, 
quien asegura que “el camino no ha 
sido fácil, pero me han asesorado 
muy bien y yo también he puesto 
mucho de mi parte”. 

Así, esta titulada en Estética in-
tegral y Bienestar y en Estética Per-
sonal Decorativa, afirma que “soy 
afortunada, porque siempre he tra-
bajado de lo mío, pero ahora se han 
dado las circunstancias propicias 
para que pudiera emprender mi 
propio negocio y está funcionando, 
a pesar de la situación económica”. 

Un éxito que bien podría atribuir-
se a sus años de experiencia en cen-
tros cualificados y de un alto nivel 
profesional, donde aprendió a dar 
un trato personalizado a los clien-
tes, algo que aplica hoy en día en su 
nuevo local, donde también ofrece  
tratamientos y productos con una 
buena relación calidad-precio.

Tal y como indica, “la clave está 
en estar a la última de todo para 
ofrecer el mejor servicio”. Por ello, 
esta profesional no deja de formar-
se, realizando cursos formativos 
y acudiendo a todo tipo de even-
tos del sector donde se presentan 
las últimas novedades. “Lo más 
importante es formarse, tener ex-
periencia y estar bien asesorado”, 
apunta, “además de tener muchas 

ganas de trabajar y de luchar”. Asi-
mismo, asegura que  “si todo mar-
cha como a mí me gustaría -y como 
está funcionando hasta ahora-, no 
descarto poder crear empleo, eso 
sería sinónimo de que la situación 
de CabiMa es muy buena”. 

Entre los tratamientos que Llo-
rens ofrece se encuentran los facia-
les, masajes, tratamientos corpora-
les, rituales spa (como, por ejemplo, 
la algoterapia, fangoterapia o trata-
mientos con jalea), además de los  
tratamientos específicos (como los 
moldeadores y reafirmantes), los 
servicios de manicura y pedicura 
y esmaltado semipermanente o las 
epilaciones, el maquillaje de fiesta, 
social y para novias. “A partir del 23 
de octubre también ofreceré fotode-
pilación”, anuncia, “tratamiento 
al que se sumará todo aquello que 
vaya surgiendo con el tiempo y las 
novedades del sector”. H

Tras años trabajando por cuenta ajena, Mari Carmen Llorens ha montado su propio centro de estética.

La estética, más cerca 
en Vila-real con CabiMa
Mari Carmen Llorens ha decidido iniciarse en el mundo empresarial a sus 30 años

En apenas cuatro meses el negocio ya dispone de una clientela sólida. 

Promociones 
exclusivas 
periódicamente

Los clientes de CabiMa 
pueden disfrutar de pro-
mociones periódicamente. 
Además, también se ofrecen 
bonos de diversas sesiones 
de tratamientos faciales y 
corporales, epilaciones, ma-
sajes y servicios de esmalta-
do semipermanente. Cabi-
Ma se encuentra en la calle 
Sant Josep, 73 (bajo) en Vila-
real y se puede reservar cita 
llamando al 686 09 61 37. Sus 
novedades se encuentran en 
facebook, en la página ‘Ca-
biMa estética y masaje’. 

El Gobierno ‘aprueba’ la 
gestión económica local

euros en facturas sin pagar de los 
anteriores gobiernos del PP; siete 
millones los pagamos con recur-
sos propios, pero para los otros 
2,2 millones nos acogimos por 
responsabilidad, para que los pro-
veedores cobraran cuanto antes, 
a un plan de pagos del Gobierno 
central con el que no estábamos 
de acuerdo, porque nos cobraba 
cerca del 6% de intereses cuando 
recibía el dinero del Banco Euro-
peo al 1%”. Con la modificación 
del préstamo, el interés se reduci-
rá como mínimo al Euribor +3,2%, 
lo que representará un ahorro de 
al menos 175.000 euros en con-
cepto de intereses, si bien la idea 
del equipo de gobierno es poder 
reducir todavía más el diferencial 
de intereses en el proceso público 
que se abre ahora a todos los ban-
cos “para formalizar la operación 
de cambio de préstamo con aque-
lla entidad que ofrezca los intere-
ses más bajos y mejores condicio-
nes para la ciudad de Vila-real”. 

La operación se formalizará por 
el capital pendiente de amortizar 
del plan de pago a proveedores, 
2.064.608 euros, con un plazo de 
amortización de ocho años. H

El Ayuntamiento de Vila-real can-
celará el préstamo del plan pago 
a proveedores para modificar su 
financiación por otra que ofrezca 
mejores condiciones al consistorio 
y, por tanto, un ahorro para las ar-
cas municipales. 

El concejal de Hacienda y por-
tavoz del equipo de gobierno, 
Javier Serralvo, ha anunciado el 
cambio del préstamo, después de 
que el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas haya 
contestado favorablemente a la 
solicitud del consistorio “al con-
siderar que hemos hecho bien las 
cosas, que cumplimos el objetivo 
de estabilidad presupuestaria y 
la regla de gasto y cumplimos 
también el plazo medio de pago a 
nuestros proveedores”.

“La autorización que nos ha re-
mitido el Gobierno es una mues-
tra más de la buena gestión y la 
responsabilidad en el gasto, pese 
a la herencia recibida, que ha te-
nido este equipo de gobierno”, 
señala Serralvo. A este respecto, 
el concejal de Hacienda recuerda: 
“Cuando asumimos la gestión 
municipal, nos encontramos un 
agujero de nueve millones de 

La buena gestión permite cambiar el plan de 
proveedores del Gobierno por un crédito menor

El edil Javier Serralvo ha dado a conocer la noticia en septiembre.

Nuevos cursos de valenciano
La Concejalía de Normalizació 
Lingüística ha abierto una nue-
va convocatoria de los cursos 
de valenciano gratuitos para 
todas aquellas personas recién 
llegadas a la lengua y para los 
padres y madres con niños es-
colarizados en los centros edu-
cativos de la localidad. Una de 
las principales novedades es 
que todos los cursos se impar-
tirán en la Biblioteca Universi-
tària del Coneixement (BUC), 
ubicada en la avenida Pío XII. 

Además, el curso para recién 
llegados tendrá un carácter 
intensivo, con clases dos días a 
la semana. El curso se dirige a 
personas procedentes de otros 
países y aquellas personas del 
Estado español que se inician 
por primera vez en el valen-
ciano. La inscripción se pue-
de hacer a través de la página 
web ‘http://cursosvalencia.
vila-real.es’ o bien de manera 
presencial, en la oficina de la 
Concejalía. H
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Vila-real obri l’últim abonament 
de les arts escèniques de l’any
La programació compta amb espectacles on no faltarà la comèdia, el drama i la crítica social

El regidor de Cultura, Alberto 
Ibáñez, ha presentat el nou abo-
nament de les arts escèniques que 
posa a disposició, d’octubre a des-
embre, quatre espectacles “molt 
diferents entre si”, dos en castellà i 
dos en valencià, en els quals estarà 
present la comèdia, el drama i la 
crítica social. L’homenatge al can-
tautor i actor Ovidi Montllor (11 
d’octubre) obrirà la nova progra-
mació que continuarà amb ‘André i 
Dorine’ (8 de novembre), una com-
movedora obra de teatre creada pel 
grup basc Kulunka Teatre que trac-
ta l’Alzheimer. La representació ba-
sada en la vida de Diana Vreeland, 
l’excèntrica i poderosa exdirectora 
de la revista de moda ‘Vogue’ (22 
de novembre) i ‘La Isla de los Es-
clavos’ (13 desembre) completen el 
cartell del nou abonament cultural. 

“En aquesta ocasió  l’abonament 
no podrà comptar amb cap des-
compte”, ha afirmat el regidor de 
Cultura, Alberto Ibáñez, “ja que, en  
adherir-nos al Programa Platea del 
Ministeri de Cultura i al Programa 
de CulturaArts de la Generalitat Va-
lenciana, hem aconseguit que, gran 
part de les obres estiguen subven-
cionades per aquestes línies, però, 
en contra, no ens permeten aplicar 
cap tipus de descomptes”. 

El responsable de Cultura ha 
indicat que en aquesta edició 
l’abonament compta amb un in-
forme en contra de la Intervenció 
Municipal “en no disposar encara 
dels diners en la partida”, concreta, 
“però no podíem esperar, tot i que 

incloses en algun programa de Ser-
veis Socials”. 

Les renovacions es poden dur a 
terme fins aquest 30 de setembre. Pel 
que fa als nous abonats, es podran 
adquirir fins al 7 d’octubre també a 
l’Auditori. El cost de l’abonament 
cultural és de 33 euros, enfront dels 
48 que suposaria adquirir les entra-
des per separat. H

El regidor de Cultura ha presentat el nou abonament de les arts escèniques per al darrer trimestre. 

societat Vila-real elabora 
paelles solidàries per a 
lluitar contra el càncer

L’AECC de Vila-real ha organitzat una 
jornada de paelles solidàries en la qual 
ha participat l’alcalde, José Benlloch, jun-
tament amb la corporació municipal. 

se solucionarà amb l’aportació per-
tinent aprovada pel Ple”. 

A més, ha recordat que “la Ge-
neralitat encara ens deu ajudes cul-
turals del 2012 (14.000 euros) i 2013 
(16.000), que, d’haver-se fet, ara no 
comptaríem amb cap informe en 
contra”, ha afegit. Ibáñez ha indicat 
també que, enguany, “hem aug-
mentat una gran part de les parti-

des i la col·laboració amb entitats, 
associacions i empreses de Vila-
real però exclusivament comptant 
amb els diners i l’aportació que fa 
l’Ajuntament” i ha assegurat que 
“en cap cas, aplicarem retallades i 
que, una edició més, l’abonament 
tindrà la butaca social que garanteix 
l’entrada gratuïta a les víctimes de 
violència de gènere i les persones 

Vila-real ha celebrat durant el 
mes de setembre el Dia Inter-
nacional de la Pau. Es tracta 
d’una commemoració que 
ha comptat amb el concert 
titulat ‘Cantem per la Pau’, 
una iniciativa en la qual ha 
participat el regidor de Soli-
daritat, Cooperació i Integra-
ció, Alejandro Moreno, qui 
destaca la importància del 
pacifisme a la societat. 

; en curt
Dia Internacional de 
la Pau a Vila-real

Vila-real obrirà el proper 3 
d’octubre la Casa Museu 
de Llorens Poy al públic, 
aprofitant la commemoració 
del Dia Mundial del Turis-
me, que se celebra uns dies 
abans. Així, els interessats 
a assistir a aquesta jornada 
podran inscriure’s a l’oficina 
de Turisme de Vila-real bé de 
forma presencial (c/Raval de 
Sant Pasqual, 68), per correu 
electrònic (vilareal@tourist-
info.net) o per via telefònica, 
al 964 547 248. 

Vila-real obri la Casa 
Museu de Llorens Poy

Diversos barris de la ciutat 
han celebrat durant aquest 
mes de setembre les seues 
festes, com és el cas de la To-
rre Motxa, el Roser, el barri 
de l’Hospital, o també la con-
gregació de Lluïsos. Entre les 
activitats realitzades han 
destacat la xulla o els sopars 
de pa i porta, les processons 
amb els patrons del barri o les 
orquestres i trobades de ger-
manor dels veïns residents a 
la zona i també d’autoritats 
municipals. 

Els barris de la ciutat 
celebren les festes

El II Concurs de Grafit 
inunda de color la ciutat

les 15 persones que han quedat en 
llista d’espera perquè puguen por-
tar a terme els seus dissenys”. 

La jornada ha comptat amb acti-
vitats paral·leles relacionades amb 
l’art urbà, com actuacions musicals 
i una gran festa de comiat. El primer 
premi està dotat amb 1.000 euros, a 
més dels 300 euros del segon lloc i 
un accésit. A més, els treballs guan-
yadors es traslladaran als diferents 
murs de la ciutat per tal millorar la 
imatge. D’altra banda, els grafiters 
Grajo i Dean han plasmat el seu art 
en el mur del parc caní de la zona 
sud, que ha servit per a escalfar els 
motors del Concurs de grafit. H

Un total de 45 persones procedents 
de tot el món s’han inscrit per a par-
ticipar en el II Concurs de Grafit or-
ganitzat per la Regidoria de Joven-
tut, que dirigeix Xavi Ochando, tot 
i que finalment van ser 30 els que 
van participar en aquesta edició 
“en no disposar de més espai hàbil 
per a poder pintar en la paret exte-
rior del Casal de Festes”, ha detallat 
Ochando, que recorda que “hem 
preparat una paret pròxima per a Nombrosos grafiters van participar en el concurs de grafits. 

Una trentena de joves 
artistes participen al 
certamen d’art urbà

Un any més, la Flama del 
Correllengua ha tornat a re-
córrer els carrers i les escoles 
de les poblacions de les co-
marques de Castelló, amb 
el seu missatge en favor del 
valencià i de la seua plena 
normalització. Un recorregut 
reivindicatiu per la llengua 
que enguany ha començat 
des de Vila-real, en un acte 
organitzat per l’Associació 
Les Solades i que ha comptat 
amb la col·laboració de la 
Regidoria de Normalització 
Lingüística.

Vila-real encén la 
Flama del Correllengua
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Vila-real millora 
les instal·lacions 
esportives amb 
200.000 euros
Es tracta del IV Pla que es posa en marxa i ha 
comptat amb més de 140 actuacions en mig any

mes de caldera i col·locar noves xar-
xes que envolten la pista i a Flors, a 
més de pintar el perímetre exterior, 
s’ha canviat la il·luminació. 

Pel que fa a les piscines, en la co-
berta s’han canviat capçals i braços 
de dutxes, s’ha xapat la zona i 
instal·lat canviadors per a bebés. 
S’han implementat sis focus a la 
piscina del Termet, condicionat la 
seua zona de picnic i arreglat la 
seua tanca perimetral. La canalitza-
ció dels desguassos dels vestidors, 
instal·lar una xarxa wifi i les millo-

La regidora Silvia Gómez ha presentat el quart Pla de millora.

Les actuacions de 
manteniment s’han 
desenvolupat en els 
principals recintes 
esportius de què 
disposa la ciutat

La regidora d’Esports, Silvia 
Gómez, ha presentat el IV Pla 

de millora de les instal·lacions es-
portives, desenvolupat de març a 
setembre, que ha comptat amb una 
inversió de més de 200.000 euros i 
en el qual es contemplen aproxima-
dament 140 actuacions en tots els 
espais i dotacions municipals.

“Moltes de les inversions no 
hagueren estat tan costoses si no 
ens haguérem trobat amb unes 
instal·lacions heretades en condicio-
ns pèssimes per una falta de mante-
niment”, ha assenyalat la regidora, 
que destaca que “garantir a la ciuta-
dania l’estat òptim d’aquests espais 
sempre ha sigut una prioritat”. 

Entre les millores realitzades es 
troba el pavelló Sebastián Mora 
on s’ha fet un canvi en el quadre 
elèctric, reparat la caldera, obert 
una porta nova per a accedir més 
fàcilment al magatzem i millores 
en l’equip de so. En el poliespor-
tiu Campió Llorens la inversió 
més costosa ha estat pintar tota la 
instal·lació i continuar reparant el 
parquet “encara que la intenció és 
poder canviar-lo l’any que ve” i en 
el Bancaixa s’ha substituït el parapi-
lotes i revisat els capçals i braços de 
les dutxes. A la pista d’hoquei de la 
Maiorasga la inversió més elevada 
ha estat la de solucionar els proble-

res en el gimnàs a l’aire lliure del 
Termet són altres de les actuacions 
realitzades. A la pista de Bolos Se-
rranos es va fabricar una caseta i ara 
té aigua i llum, al Trinquet ja es va 
canviar el pis i s’han construït dues 
entrades de ventilació i al circuit per 
als alumnes de l’escoles ciclistes, 
Gómez ha assenyalat que també 
s’habilitarà una caseta. H

La Jornada 
Comunicació i 
Gestió Esportiva 
arriba a Vila-real
Q Més de 70 persones relaciona-
des amb l’esport es van reunir el 
passat dia 20 a la Casa dels Mun-
dina de Vila-real per a assistir a la 
16a Jornada Tècnica Comunicació 
i Gestió esportiva’,organitzada 
pel Servei Municipal d’Esports 
i l’Associació Gestors Esportius 
Professionals Comunitat Valen-
ciana (GEPACV). 

La jornada, que es va desenvo-
lupar durant tot el matí, va estar 
dirigida especialment a gestors 
esportius, tant del sector públic 
com privat, tècnics, empreses 
de serveis esportius, regidors 
d’esports, associacions, estudiants 
universitaris i persones interessa-
des en aquest camp.

Les diverses ponències reali-
tzades van tenir com a objectiu 
analitzar i debatre aspectes com el 
pla de comunicació i la gestió es-
portiva, la fidelització del client, la 
comunicació en la gestió esportiva 
local o l’ús de les xarxes socials en 
l’esport professional. 

Els ponents convidats van ser: 
David Baixauli (LFP), Marta Mar-
tín (Technogym), Nuria Loras 
(Serviesport) i Juan Antón (Villa-
rreal CF). H

Esports i Salut 
inicia una nova 
edició del taller 
de Sofrologia
Q Després de l’èxit de la prime-
ra edició torna de nou el taller de 
Sofrologia posat en marxa per la 
Regidoria d’Esports i Salut que 
dirigeix Silvia Gómez destinat a 
aquelles persones amb proble-
mes de gestió de l’estrés, ansietat 
i estats de nervis en general “per a 
poder ajudar a millorar la seua sa-
lut i benestar emocional”, segons 
recorda la regidora. 

Un taller en el qual els partici-
pants practiquen les tècniques de 
relaxació “per a aprendre a con-
trolar la ment i els pensaments 
i aconseguir serenitat mental”, 
com indica el professor del curs, 
Héctor Jorge. 

La nova edició constarà de 
16 classes teòriques i pràctiques, 
d’octubre a febrer, i dos horaris, els 
dijous de 9.30 a 11.30 hores o de 
19.00 a 21.00 hores. 

El passat 25 de setembre es va 
realitzar una xarrada informativa 
gratuïta en dues hores distintes a 
la Casa dels Mundina per a donar 
a conéixer les tècniques de la so-
frologia i les classes que a partir del 
dijous 2 reprén la Regidoria. H

N Jornada Internacional de l’Arbitratge

L’alcalde, José Benlloch, i la 
regidora de Relacions Ins-
titucionals, Sabina Escrig, 
han inaugurat recentment la 

I Jornada Internacional de 
l’Arbitratge, en la qual han 
participat més de 150 profes-
sionals del futbol espanyol. 

N III Memorial Jofre Grau

Vila-real ha acollit la carrera 
d’escoles ciclistes III Memo-
rial Jofre Grau, un circuit urbà 
que ha transcorregut pels ca-

rrers de la ciutat i que ha estat 
organitzat pel Club Ciclista 
Campió Llorens i amb el pa-
trocini d’Esports. 

N Jocs Esportius Locals

La regidora d’Esports, així 
com la reina i les dames de les 
festes i els regidors de la cor-
poració han lliurat els trofeus 

dels Jocs Esportius Locals 
d’Hivern 2013-2014 i d’Estiu 
2014 als guanyadors en les di-
ferents disciplines. 

esports L’alcalde i la regidora 
d’Esports reben tres 
gimnastes locals

Q RECEPCIÓ. L’alcalde, José Benlloch, i 
la regidora d’Esports, Silvia Gómez, han 
rebut les gimnastes Nerea Fernández, 
Conchín Goterris i Elena Tirado.
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Q Partits polítics

En el mes de setembre, els vila-
realencs hem pogut escoltar i llegir 
asseveracions per part del Partit Po-
pular local sobre el procés d’elecció 
de candidat del PSPV-PSOE a 
Vila-real. Des del Grup Municipal 
Socialista volem deixar clar que no 

anem a acceptar lliçons de democrà-
cia interna que vinguen d’un partit que no sap ni el 
que vol dir això. Només cal mirar al grup municipal 
del PP i veure que qui ocupava el lloc número 7 en 
la candidatura n’és ara el portaveu i, per tant, ningú 
va votar perquè fòra ell qui liderara (aquesta paraula 
tal volta li queda massa gran) l’oposició per davant 
d’unes altres regidores i regidors.

El nou reglament intern que ha aprovat el PSOE 
sí que permitiria que a Vila-real es produiren pri-
màries, però no serà així perquè l’actual alcalde, Jose 
Benlloch, compta amb el suport unànime de tota 
l’agrupació local. Això és tal volta el que molesta al 
Partit Popular. El PSPV està a la avantguarda de la 
democràcia, obrint procesos d’elecció dels seus can-
didats a la ciutadania, mentre que el PP segueix an-
clat al segle XIX. El que hauria de fer el portaveu del 
Partit Popular és reflexionar abans de parlar de talant 
democràtic, perquè si hi ha un portaveu que no ha 
sigut votat pels ciutadans per a ocupar el càrrec és 
ell, que està ocupant-lo perquè qui es presentava de 
candidat va fugir el primer dia de perdre les eleccions 
i van haver d’arribar fins el número 7 per ocupar el 
lloc de portaveu. És vertaderament trist i lamentable 
que qui se suposa que deu estar preocupat per trac-
tar de resoldre els problemes dels veïns, per exem-
ple a través de les inversions des de la seua cartera 
d’Infraestructures a la Diputació de la que a Vila-real 
no hem vist pràcticament ni un euro, seguisca obse-
sionat amb el PSPV-PSOE de Vila-real.

Faria bé el PP de mirar-se en el PSPV i, en lloc de 
criticar, sumar-se a l’impuls democràtic implantat 
per les i els socialistes a través de la celebració de pri-
màries. És molt probable que, aleshores, no tingueren 
ni el mateix portaveu. Però, des del Grup Municipal 
Socialista veiem que al Partit Popular no són possibles 
aquestes primàries, només cal recordar que des de les 
seues files entenen com a un programa de televisió 
amb pluralitat aquell qui tots els mesos entrevista al 
seu portaveu, però canviant al periodista.

Un altre fet que resulta curiós és que són els seus 
diputats a Les Corts Valencianes els qui mantenen a 
un president que no es va presentar encapçalant nin-
guna llista i que no ha rebut el vot directe de ningún 
ciutadà. En aquest cas, sí que estan d’acord amb el joc 
democràtic perquè poden aplicar-lo al seu benefici. 

Una altra de les mostres del caos intern que viu 
el PP de Vila-real és que en distintes manifestacions 
poden criticar una cosa i la contraria. Hem vist com 
els va molestar molt que l’alcalde no acudira a tres 
actes (en aquest cas, dinars) de les festes patronals de 
la Mare de Déu de Gràcia i que en el seu lloc acudira 
el primer tinent d’alcalde de la ciutat. Però, en un altre 
lloc criticaven que l’alcalde es feia fotos. En què que-
dem? Si hagués acudit l’alcalde a eixos actes, hague-
ren criticat que hi anava per tal de fer-se una foto? 

Explicar, com ja es va fer en el seu moment als orga-
nitzadors de l’acte, que l’alcalde no va poder acudir 
perquè les festes no aturen la ciutat i estava treballant 
en la gestió municipal, entre d’altres coses, en trac-
tar de solucionar els ‘empastres’ urbanístics que ha 
deixat el PP. De totes formes, aquestes declaracions 
dels regidors populars, no fan més que animar-nos a 
continuar treballant per fer que la nostra ciutat avan-
ce. Hem de seguir transformant un Ajuntament que 
ha passat de ser la cova d’Alí Babà a Ca la Vila. 

El PP i les lliçons de 
democràcia interna

PSPV-PSOE

Abans que el referèndum 
d’Escòcia ho eclipsara tot havia sal-
tat a la palestra de la tertúlia política 
la proposta feta pel PP per l’elecció 
directa dels alcaldes. Aquesta pro-
posta està englobada en el que se 
suposa que és una sèrie de mesures 

per fomentar “la regeneració demo-
cràtica”. La idea de que governe la llista més votada 
no ens ve de nou, el PSOE a la legislatura de Zapatero 
ja ho va intentar, però enfront les dificultats que es van 
trobar la proposta va ser aparcada. Avui dia el PP està 
veient que les enquestes no li surten gens favorables 
i pot perdre la majoria absoluta a molts ajuntaments 
en favor dels governs de coalició com ja va passar a 
Vila-real. Per tractar de mitigar la desfeta electoral ha 
decidit tirar mà d’enginyeria electoral per tal de rete-
nir alcaldies. Per a més INRI la idea no és ni seua, és 
del PSOE, a qui segur que ara no li interessa.

Quan es fan reformes electorals en benefici propi 
no poden faltar els eufemismes, és per això que el PP 
ha batejat a la proposta electoral perquè governe la 
llista més votada com: “Elecció directa dels Alcaldes” 
que queda molt bonic, que democràtic sembla, no?

Bé, anem a analitzar-ho, actualment ja hi ha dos me-
canismes electorals per tal de llevar-se del mig a tots 
aquells que no són hegemònics com el PP i PSOE. Per 
una part està la barrera electoral del 5%: o traus més 
del 5% dels vots o et quedes fora del repartiment de 
regidors. Per l’altra part per tal de fer el repartiment 
dels regidors s’utilitza la Regla D’Hont que fa que el 
cost de cada regidor en vots siga menor com més vots 
es té, és a dir, afavoreix les llistes més votades fent que 
els regidors siguen més “barats” en vots.

Per si tot açò fora poc, el PP amb la nova proposta 
d’elecció directa de l’alcalde pretén que amb el 40% 
dels vots ja es tinguen la meitat més 1 dels regidors. 
Com podem veure sota l’argument de garantir la 
“governabilitat” i que la gent “trie directament a 
l’alcalde” el que es fa realment és afavorir als dos 
grans partits estatals que són els que  des de l’inici de 
la democràcia sempre han governat. 

Per entendre tot açò el millor és utilitzar un exem-
ple pràctic. A les eleccions municipals del 2007 el PP 
va obtenir la majoria absoluta, 11 regidors del 21 amb 
10.215 vots, cada regidor li va eixir per 928 vots. El 
Partit Socialista va tenir 8 regidors amb 7.462 vots, 
cada regidor li va costar 933 vots. Finalment el Bloc 
en va obtindre 2 amb 2.413 vots, cada regidor va cos-
tar 1.206 vots. Com podem veure a qui més vots trau 
més barat li ixen els regidors. Pel que fa a Esquerra 
Unida no va tenir representació al traure el 4,99% dels 
vots escrutats, no va superar la barrera electoral del 
5% , amb 1.115 vots no va obtindre cap regidor. És just 
que al PP li costen a 928 mentre  que al Bloc 1.206 i 
Esquerra unida amb 1.115 es quede sense representa-
ció? Òbviament, no! No val el vot de totes les persones 
igual? Vist com funcionaven les regles, anem a veure 
què passaria si amb els resultats del 2011 aplicarem la 
proposta d’elecció directa d’alcalde que vol el PP. Els 
Populars van obtenir 10.124 vots, el 42,68% dels vots 
i 12 regidors. Amb la nova reforma electoral que vo-
len imposar amb el mateix resultat haveren obtingut 
13 regidors de 25, a 865 vots per regidor, la majoria 
absoluta. La resta de partits, es repartirien els 12 re-
gidors restants seguint el sistema D’Hont. L’oposició 
amb un 57,38% dels vots havera obtingut 7 regidors 
per al PSOE a 973 vots per regidor, 3 regidors per al 
Bloc a 954 per regidor, 1 per a Iniciativa a 1.447 per 
regidor i 1 per a EU a 1.237 per regidor. Com podem 
veure, aquesta proposta de reforma electoral afegeix 
un escaló més d’injustícia a un sistema electoral per a 
consolidar el bipartidisme i aferrar-se al poder. 

Una persona, un  
vot de veritat?

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

El condemnat Carlos Fabra 
ha demanat l’indult al govern 
de Rajoy, malgrat que la Fis-
calia demana que entre immi-
nentment a la presó. El Partit 
Popular ha engegat tota la seua 
maquinària perquè s’accepte 

la petició d’indult, malgrat que 
públicament es distancien.

L’altre dia, al debat de Política General, el PP acce-
ptava una resolució de la companya, Mònica Oltra, 
per condemnar els indults polítics i posicionar-se en 
contra.  El indult és una mesura de gràcia, que trenca 
la separació de poders, un abús de poder generalitzat 
a l’estat espanyol. 

Però, no podem enganyar-nos, el indult no el de-
mana Fabra sinó el fabrisme, la forma per la qual el 
PP ha entès la política i les institucions a les comarques 
de Castelló. Durant dècades hem vist com el fabrisme 
campava impunement per la Diputació i els Ajunta-
ments del nord del país, un sentiment d’impunitat 
generalitzat que els ha permès teixir xarxes clientelars 
i ser un niu de corrupció generalitzada.

Un món d’il·lusió amb aeroports sense avions que 
estenia els seus tentacles al llarg de la seua estima-
da província. Fabra, acompanyat, sempre pels seus 
deixebles  ,Francisco Martínez, imputat per corrupció 
gràcies a la bona tasca de compromís per Borriol  i , 
Ramón Tomàs, que desprès d’haver vist la seua ges-
tió amb Piaf o el conegut cas de l’elevador poc té a 
envejar al seu estimat don Carlos.

Però, durant dos lustres, el fabrisme ha sigut un 
mirall per a tots els polítics del PP que avui corren 
per marcar distancies. Folgado va començar la seua 
carrera política adulant públicament a Fabra, i desta-
cant com de bona persona i gran gestor era. 

Tots plegats, els diferents dirigents populars, per 
acció o omissió, són responsables polítics de les xar-
xes clientelars, l’ús indegut de cotxes oficials per des-
tacats membres de la diputació per anar a convidar 
esmorzars amb forma de vot o el nepotisme desme-
surat, ja que com el propi Fabra reconeixia, “jo no sé 
la quantitat de gent que hauré col·locat”.

Al capdavall, volem una aposta ferma per la re-
generació democràtica, que òbviament  passa per-
què Carlos Fabra entre a presó però també perquè 
s’investigue tot allò que durant anys el fabrisme ha 
fet per les comarques de Castelló per pertuar-se al 
poder.

Iniciativa per Vila-real

Nosaltres diem ‘no’ a 
l’indult del Fabrisme 

El passat 9 de setembre, 
el Consell Polític Nacional 
d’EUPV va prendre la decisió 
per majoria de tirar endavant 
amb un procés d’eleccions pri-
màries per la nostra candidatu-
ra a la Generalitat Valenciana. 

On la militància (afiliats) jugareu 
un paper més actiu i decisori que mai en l’elecció dels 
nostres candidats. Però l’important és la participació 
dels nostres simpatitzants, que aquesta vegada tam-
bé tindran les urnes electorals del nostre moviment 
polític per a votar. En les eleccions de 2015 es jugarà 
una mica més que les majories parlamentàries. Està 
en joc la disputa entre la consolidació del bipartidis-
me, la continuïtat del sistema corrupte instal·lat pel 
PP al País Valencià, i la realització d’un verdader pro-
cés constituent alçat per la participació de la gent. 

I és possible i necessari guanyar. Hem de generar 
consciència de canvi, il·lusionar a la gent perquè es 
convertisca en la protagonista del canvi polític que 
òbriga profundes transformacions en el nostre País. 

Posar punt final a una majoria de dretes que ha de-
generat en un autèntic règim dins d’un altre règim. Al 
País Valencià es barreja la indignació genèrica contra 
la crisi capitalista i les seves conseqüències polítiques, 
socials i econòmiques, amb una rebel·lió ciutadana 
contra el PPCV en tots els àmbits i nivells. 

Per contra, existeix un altre model d’eixida demo-
cràtica i social basat en la plena ocupació, la reindus-
trialització sostenible, una agricultura i ramaderia 
protegides, uns serveis públics gratuïts, universals i 
de qualitat i noves eines de democràcia ciutadana. 

En resum la construcció de l’estat social, democrà-
tic i sostenible en el nostre País. El nou model haurà 
de ser construït per una diversitat d’actors (polítics, 
sindicals, MMSS, ciutadans/s a títol particular, etc.), 
que haurà de tenir la capacitat per a confluir. 

Des d’EUPV Vila-real estem fent una crida formal 
a totes les forces que ens reclamem esquerres. Al nos-
tre municipi hem portat una legislatura intentant una 
eixida que porte avant una política de les persones.

EUPV Vila-real estem prendre’n la iniciativa d’eixe 
procés d’unitat, de convergència social i política. Es 
tracta de canviar la forma de fer la confluència.

Tenim l’experiència del moviment ciutadà en Vila-
real com estil d’una plataforma ciutadana, com els 
“Guanyem” que naixen amb el desig de participar 
en la mobilització i en la transformació del seu en-
torn. Són espais unitaris que hem d’alçar enfront dels 
quals volen consolidar una nova transició, amb ma-
jories institucionals fictícies, per a mantenir el domini 
i el poder dels de sempre sobre la vida institucional i 
econòmica. És la unitat construïda sense que ningú es 
veja forçat a abandonar els seus principis, ni renunciar 
al seu perfil propi. A partir d’aquí, veurem si s’obren 
possibilitats d’acords electorals. Un procés que si 
avança i es concreta, ha de vincular Ajuntaments i 
Generalitat, la conquesta per l’esquerra serà un pas 
fonamental per a la transformació del País Valencià. 

Cridem a tota la ciutadania a participar i impul-
sar les mobilitzacions de la tardor, començant pel 9 
d’Octubre on haurem de reafirmar els nostres drets 
socials i polítics com a poble, les que ja s’anuncien en 
defensa de l’educació pública de qualitat i en valencià, 
el suport a la ILP de RTVV, així com aquelles que, en 
general, partisquen de la convocatòria del 4 d’octubre 
a València pel 22M i altres organitzacions, treballant 
perquè tornen a omplir els carrers de dignitat, que di-
guem prou a aquesta barbàrie que ens empobreix. En 
totes les mobilitzacions estarà EUPV articulant aquest 
gran Bloc polític i social que protagonitzen la derrota 
de la dreta, de les polítiques de dretes, constituint un 
teixit de poder popular que articulen un nou futur. 

Guanyar els municipis    
per a guanyar el país

Esquerra Unida

 Antiguamente se decía que las 
cosas se debían hacer con luz y 
taquígrafos para poder atesti-
guar que estaba todo correcto. 
Al menos, así lo creíamos en 
Vila-real, donde el humano 
criterio de la “sensatez”, más 

conocida en nuestra tierra como 
“seny”, hacía que las acciones de la gente se midiera 
por su honradez y su voluntad de hacer bien por el 
pueblo.

Sin embargo, con esto de la modernidad, el señor 
Benlloch, alcalde socialista y líder de un cuatripartito 
donde todos quieren figurar para no perder comba, 
ha cambiado su forma de constatar sus actuaciones. 
De la luz y los taquígrafos, hemos cambiado al flash 
y la cámara. 

No hay obra, rincón o encuentro del señor Benlloch 
con lo que sea o con quien sea, que no se vea inmorta-
lizado por el flash y reflejado en blogs, redes y webs. 

Le ha pasado con los deportistas de Vila-real. Para 
hacerse una foto con cada uno de ellos al despacho 
de la alcaldía, Benlloch les ha privado de una gala del 
deporte donde todo el pueblo pueda sentirse orgullo-
so de sus deportistas. 

Esto, que podría ser un testimonio fiel de que el 
hombre hace muchas cosas, acaba perjudicando y 
bastante, a la ciudad.

Recientemente, nuestro fotogénico alcalde no 
dudó en salir a las 8 de la mañana, cámara en ristre 
a visitar las zonas afectadas por las lluvias. Hasta ahí, 
nada que decir, puesto que si a Schroeder le hizo no 
perder unas elecciones, a Benlloch, al menos, le po-
dría sumar algo. Pero el problema en este caso es más 
bien de omisión. 

Si el cuatripartito hubiera hecho más obras de las 
que no se pueden fotografiar, como colectores de 
aguas pluviales, aliviaderos y limpieza de barrancos, 
los vecinos no habrían sufrido otra vez los daños de 
la gota fría. Si en lugar de hacerse fotos, hubiera esta-
do revisando el proyecto de construcción de la roton-
da de la avenida del Cedre, que siempre ha sido un 
punto conflictivo con las lluvias, ahora no tendríamos 
dos palmos de agua dentro de los comercios cada vez 
que llueve.

En definitiva, Vila-real está condenada a no avan-
zar si lo que necesita no sale en la foto. Sólo espero 
que no llegue el tema al reality show ni al couché, si-
guiendo el camino de Pedro Sánchez, porque enton-
ces mi pueblo lo tiene claro.

Acciones medidas sólo   
por el flash y la cámara

Partit Popular
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cultura ‘Jesucristo Superstar’ 
recauda fondos para el 
Síndrome de Down

Q MUSICAL. El Auditori acogerá el do-
mingo 12 el musical ‘Jesucristo Supers-
tar’, una ópera rock a beneficio del Sín-
drome de Down. Donativo 5 euros. H

El tenor José Antonio 
Navarro ofrece un recital en 
el Auditori Municipal

Q El sábado 25, Vila-real tendrá la oportunidad de 
comprobar por qué el tenor vila-realense José Antonio 
Navarro ha sido premiado como el mejor cantante líri-
co de los Miami Life Awards. Entrada gratuita.
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ViLANet vuelve al Espai Jove 
con su tercera edición
Q DEL 9 AL 12 La tercera edición de la LAN 
Party de Vila-real ViLANet, vuelve de forma 
ininterrumpida al Espai Jove del 9 al 12 de oc-
tubre. Cuatro días de charlas, talleres y torneos 
en el ámbito de las nuevas tecnologías dentro de 
las cinco áreas temáticas de diseño y desarrollo, 
cultura libre, redes y seguridad informática, em-
prendedores y ocio digital. Pedro Reis abrirá el 
evento. Entrada gratuita. 

‘Don Juan’ llega al Auditori       
de la mano de Hadi Kurich
El próximo viernes 10 de octubre, el Auditori 
acogerá, a las 20.30 horas, ‘Don Juan’, una obra 
en versión libre y dirigida por Hadi Kurich, en la 
que uno de los personajes literarios más impor-
tantes volverá a dejar huella, con una brillante 
interpretación que no dejará indiferente. Las 
entradas se pueden adquirir en línea a través de 
‘cultura.vila-real.es’ y ‘www.vila-real.es’ y ten-
drán un coste de 10 euros. 

Las mujeres, 
protagonistas en la 
Casa de la Dona

Q La Casa de la Dona será 
escenario del 16 de octubre al 
18 de diciembre del‘Teatre de 
les oprimides: desigualtats o 
micromasclismes’, que servirá 
a las participantes para explorar 
un poco más dentro de sí mis-
mas con técnicas diferentes, 
nuevas, vanguardistas, para no 
iniciadas, y siempre con una 
mirada sobre sí mismas como 
mujeres. 

Teatro, música, 
danza y poesia con 
‘Inànimes’

Q El viernes 24 de octubre, 
el Auditori acoge a las 20.30 
horas, el espectáculo teatral de 
música, danza y poesía audio-
visual ‘Inànimes’, en el que dos 
personajes solitarios  -Carmen 
Esquivel y Manu Chabrera- se 
desnudan exponiendo sus mi-
serias uno frente al otro. Dibu-
jan una relación que puede ser 
no es tan lejana a la nuestra. 
Entrada gratuita. 

Tardoràlia regresa 
a Vila-real con su 
tercera edición

Q 31 Y 1. Los días 31 y 1 de 
noviembre vuelve Tardoràlia 
en su tercera edición de la mano 
del Centre ACAF. Consolidado 
como uno de los festivales de 
más marcada personalidad, se 
caracteriza por desmarcarse 
del panorama de festivales. 
Wildbirds&Peacedrums, Hugo 
Mas y Arthur Caravan y Tom 
Brosseau serán los protagonis-
tas del evento. 

Vila-real se 
convierte en 
capital de la danza
El festival Vila-real en Dansa, que se celebra los  
días 3, 4 y 5 contará con numerosas actuaciones

Pero el festival en sí comenzará el 
viernes 3, con la representación de 
‘Expertes en...’ de Porinercia Teatro 
(Sevilla-Madrid) en el Auditori a 
las 12.00 horas. El mismo escenario 
acogerá, a las 20.00 horas, la I Jor-
nada de Dansa Breu, con las actua-
ciones de Tarde o Temprano Danza 
(Zaragoza), Colectivo Lamajara 
(Brasil-Catalunya) y Celeste Ayus 
(Catalunya). A las 23.00 horas, ten-
drá lugar una tertulia en la ermita 
de la Mare de Déu de Gràcia. 

El sábado 4 será el turno de los 
workshops al aire libre que se ofre-
cerán por la mañana en el Termet, a 
cargo de Cia Sinversos (Tenerife) y 
Projecte de Ruses (Catalunya). 

El Auditori acogerá a las 20.00 
horas la sesión ‘Redwind’ y la II Jor-
nada de Dansa Breu, con artistas de 
Alicante, Madrid, Italia y Catalun-
ya. A las 23.30 horas, la Nit Dance 
de Gossip pondrá la nota marchosa 
al certamen, que cerrará sus puertas 
el domingo 5, con ‘Dansa de carrer’, 
la III Jornada de Dansa Breu, ‘Video 
dansa’ y la entrega de premios. H

El festival, ya consolidado, contará con importantes artistas. 

Ya va por su tercera edición y 
lo hace más consolidado que 

nunca. El festival Vila-real en Dan-
sa vuelve este mes de octubre para 
deleitar a los amantes del baile con 
numerosas actividades y exhibicio-
nes que harán de Vila-real la festival 
de la danza breve. 

Así, los días 3, 4 y 5 de octubre, el 
Auditori será el escenario principal 
de este evento, por cuyas tablas pa-
sarán artistas de diferentes compa-
ñías y procedentes de toda España 
y también de parte de Europa. 

El jueves 2 se ofrecerá un aperi-
tico. Los alumnos de la Escola Mu-
nicipal de Dansa (EMD) podrán 
disfrutar, de 18.00 a 20.00 horas, de 
un taller de danza y multimedia 
impartido por la pedagoga-perfor-
mer Dolma Jover (procedente de 
Alicante) y la artista multimedia 
Mihaela Kavdanska (de Bulgaria). 

A las 20.30 horas tendrá lugar la 
performance ‘4th Skin’. ‘Real-time 
intermedia dance performance for 
one performer & one camera’, en el 
Espai El Convent. 

El Auditori será escenario de las actuaciones de danza breve.  



TRENS
RENFE    902240202

VILA-REAL - CASTELLÓ: Dilluns a divendres a  
6.55, 7.05, 7.33 (CIVIS), 7.50, 8.03 (CIVIS), 8.20, 8.33 
(CIVIS), 8.57, 9.20, 9.46, 10.20, 10.47, 11.20, 11.47, 12.20, 
12.47, 13.20, 13.47, 14.20, 14.47, 15.03 (CIVIS), 15.30, 
15.47, 16.04 (CIVIS), 16.30, 16.47, 17.20, 17.47, 18.20, 
18.47, 19.03 (CIVIS), 19.35, 19.46, 20.03 (CIVIS), 20.30, 
20.47, 21.20, 21.46, 22.20, 22.47, 23.30.  En fin de sema-
na a las 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.30, 
16.30, 17.20, 18.20, 19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 23.30. 

CASTELLÓ - VILA-REAL: Dilluns a divendres a 
5.55, 6.15, 6.45 (CIVIS), 7.02, 7.17 (CIVIS), 7.35, 7.47 
(CIVIS), 8.05, 8.20, 8.55, 9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 
12.00, 12.20, 12.50, 13.25, 13.50 (CIVIS), 14.15, 14.30, 
15.05 (CIVIS), 15.20, 15.35, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 
18.00, 18.20 (CIVIS), 18.25, 18.50, 19.15 (CIVIS), 19.20, 
19.50, 20.20, 20.50, 21.20, 21.50, 22.30. En fin de sema-
na a las 7.35, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 14.30, 
15.35, 16.20, 17.20, 18.25, 19.20, 20.20, 21.20, 22.30. 

VILA-REAL - VALÈNCIA: Dilluns a divendres a  
6.02, 6.21, 6.50 (CIVIS), 7.09, 7.22 (CIVIS), 7.41, 7.54, 
8.10 (CIVIS), 8.26, 9.02, 9.26, 9.56, 10.26, 10.56, 11.26, 
12.07, 12.26, 12.56, 13.31, 13.56, 14.20 (CIVIS), 14.36, 
15.11, 15.25 (CIVIS), 15.41, 15.56, 16.26, 16.56, 17.26, 
18.07, 18.25 (CIVIS), 18.31, 18.56, 19.20 (CIVIS), 19.26, 
19.57, 20.26, 20.56, 21.26, 21.56, 22.36. En fin de sema-
na a las 7.41, 8.26, 9.26, 10.26, 11.26, 12.26, 13.31, 14.36, 
15.41, 16.26, 17.26, 18.31, 19.26, 20.26, 21.26, 22.36. 

VALÈNCIA - VILA-REAL: Dilluns a divendres 
a les 5.55, 6.10, 6.45 (CIVIS), 6.55, 7.15 (CIVIS), 7.20, 
7.45 (CIVIS), 8.00, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 
11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.15 (CIVIS), 
14.30, 14.50, 15.15 (CIVIS), 15.30, 16.20, 16.50, 17.20, 
17.50 (CIVIS), 18.15, 18.35, 18.50 (CIVIS), 19.15, 19.30, 
19.50, 20.20, 20.50, 21.20, 21.50, 22.30. En fin de sema-
na a las 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.30, 
15.30, 16.20, 17.20, 18.35, 19.30, 20.20, 21.20, 22.30.

TELÈFONS D’INTERÉS
AJUNTAMENT

Plaça Major s/n: 964547000
PROP

Carrer Josep Ramon Batalla, 38: 964547170
CADASTRE MUNICIPAL

Plaça Major s/n quarta planta: 964547001
PISCINES COBERTES YUREMA REQUENA

Carrer de Joanot Martorell, 62: 964529356
POLICIA LOCAL

C/ de Josep Ramon Batalla, 62: 964547010 
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Carrer Josep Ramon Batalla, 6 planta baixa: 
964547060
POLICIA NACIONAL

Carrer de la Comunió, 1: 964522100
AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA I MEDI AMBIENT

Carrer Ponent Baix, 65 planta baixa: 
964547250
AGÈNCIA TRIBUTARIA

Avinguda del Mediterrani, 1 planta baixa: 
901223344
ATENCIÓ I TRÀMITS

Plaça Major s/n planta baixa: 964547000
AUDITORI MUNICIPAL

Avinguda de la Murà: 964547200
CÁRITAS

Carrer Calvari, 199 planta baixa: 964535343
CEAM VILA-REAL

Carrer Gamboa 29: 964526897
CEMENTERI MUNICIPAL

Camí Ermita s/n: 964520073
CORREOS

Carretera d’Onda s/n: 964530614
ECOPARC

Camí del Segon Sedeny s/n: 964536761
CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS EL MADRIGAL

Carrer de Blasco Ibáñez, 2: 964500250
ALBERG MUNICIPAL VERGE DE GRÀCIA

Ermita de la M. de Déu de Gràcia: 964500219
BICIVILA’T

Carrer Ponent Baix, 65: 964547250
CASAL DE FESTES

Carrer Miralcamp s/n: 964547200

DIRECCIONS D’INTERÉS 
BIBLIOTECA SECCIÓ INFANTIL PIUS XII

Avinguda de Pius XII, 43: 964547232
AGÈNCIA DE LECTURA EL PILAR

Carrer Martí l’Humà, 24: 964547233  
ARXIU MUNICIPAL DE VILA-REAL 

Avinguda de la Murà, 14: 964547220  
BIBLIOTECA MUNICIPAL - AGÈNCIA DE SOLADES

Carrer de Solades, 25: 964547230  
CASA DE L’OLI

Plaça de Mossén Ballaster, 1: 964547222
CULTURA - AUDITORI MUNICIPAL 

Avinguda de la Murà, 1: 964547200  
MUSEU DE LA CIUTAT CASA DE POLO

Carrer de Joan Fuster, 33: 964547222  

MUSEU ETNOLÒGIC 

Ermitori de la Mare de Déu: 964547222  
AGÈNCIA LOCAL D’HABITATGE

Plaça Major, s/n: 964547000
AMICS

Carrer Betxí, 49: 964547138
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL 

Plaça Colom, s/n: 964520838
CÀMARA DE COMERÇ - VIVER D’EMPRESES I i II

Carrer Monestir de Poblet, 24: 964506661/964533681
CASA DE LA DONA

Carrer de Santa Sofia, 2: 964547160
FUNDACIÓ GLOBALIS

Carrer Monestir de Poblet, 15. Despatx 39: 964054522

CENTRE DE DIA LLUÍS ALCANYÍS

Carrer del Molí, 4-A: 964547140
CENTRE DE DIA TERAPÈUTIC

Carrer de la Soledat, 27: 964538465
COMUNITAT DE REGANTS

Carrer del Mestre Goterris, 11: 964521995
GD’OS, GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS

Camí de Betxí, 26: 010 / 954547100
INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Carrer València, 31-A: 964521341 
FACSA

Carrer de Carles Sarthou, 10: 964527680
ESCOLA TALLER

Avinguda d’Europa, 34: 964500153 

Fira de la Solidaritat i el Voluntariat

El domingo 26, la plaza Major acogerá durante todo el 
día la Fira de la Solidaritat i el Voluntariat, con talleres 
para niños y adultos, actuaciones musicales, exposi-
ciones y proyecciones de audiovisuales. 

Teatro solidario a beneficio de Cáritas

El día18 tendrá lugar en el Auditori una sesión de 
teatro solidario a cargo del Grup de Teatre Tabola, a 
beneficio de Cáritas Vila-real, con la representación 
de dos sainetes valencianos. Donativo: 5 euros. 

Destaquem
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