
d Caixa Rural realitza l’oferta més competitiva per a refinançar el programa del Govern central

; en curt

Vila-real estalvia 354.000 euros en el pla de pagament

Més de 750 
veïns voten els 
pressupostos 
participatius

Q Un total de 758 persones han 
pogut triar aquelles propostes 
veïnals que consideren més im-
portants per a la ciutat als pres-
supostos participatius. H pàg.8

L’olla de la Plana 
triomfa en les Jornades 
Gastronòmiques

Èxit de participació 
en l’obertura del 
Cineculpable

Pàgina 6

Un total de 32 famílies 
de la ciutat es podran be-
neficiar d’aquestes sub-
vencions que s’ofereixen 
per primera vegada a 
Vila-real. H pàg. 12

Vila-real crea 
ajudes educatives 
de 0 a 3 anys

‘Destaca’ referma Vila-real com 
a seu de congressos i innovació
Més de 300 professionals i un centenar d’entitats es donen
cita en la primera fira de transferència tecnològica

El certamen 2014 ha comptat amb una zona d’exposició de 
3.000 m2 on s’han realitzat tot tipus d’activitats innovadores

Q L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, i la con-
sellera d’Educació, Cultura i Esports, María José 
Catalá, han formalitzat a l’Ajuntament la signa-
tura del conveni de col·laboració que permetrà 

posar en funcionament el Centre de Tecnificació 
Esportiva (CTE). El recinte tindrà una jornada de 
portes obertes abans de les festes de Nadal per-
què la ciutadania el conega. H pàg. 4

Vila-real assumirà 
la gestió del CTE

El Museu Etnològic es 
reinventa per a atraure 
el públic familiar
Q El recinte, ubicat al Termet de la 
Mare de Déu de Gràcia, ofereix una 
nova imatge i també noves activi-

tats i horaris de visita, que es posa-
ran en marxa a partir del proper 1 
de desembre. H pàg. 17
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La fira Destaca referma Vila-real com 
a Ciutat de Congressos i Innovació
Més de 300 professionals i un centenar d’entitats es donen 
cita en la primera fira de transferència tecnològica

Més de 300 professionals i un 
centenar d’empreses i insti-

tucions han participat, del 24 al 28 
de novembre, en la primera fira 
de transferència científica i tecno-
lògica de la Comunitat Valenciana, 
Destaca 2014, que se celebrarà en el 
Centre de Congressos, Fires i Tro-
bades de Vila-real, organitzada per 
la Càtedra d’Innovació Ceràmica 
Ciutat de Vila-real, juntament amb 
l’UJI i l’Ajuntament. 

L’esdeveniment, que és un dels 
molts que s’han celebrat al llarg de 
l’any a la ciutat, ha estat un èxit, ja 
que ha atret a més de 300 experts de 
diferents punts de la geografia i a 
nombrosos participants, entre pro-
fessionals i públic en general, con-
solidant, així, l’aposta pels congres-
sos com a eina per a eixir de la crisi 
i com a principal tret de Vila-real, 
distingida amb el títol de Ciutat de 
la Ciència i la Innovaió.  

La Fira Destaca 2014 ha comptat 
amb dues vessants, formativa i 
professional, en dues zones dife-
renciades: la zona divulgativa (24-
28 de novembre), que ha inclós 
exposicions i exhibicions adreçades 
a escolars, amb més de mil visites 
d’alumnes de primària i secun-
dària; i la zona professional (26-28 
de novembre), amb mig centenar 
d’estands d’empreses, universitats, 
centres d’investigació o associacio-
ns professionals. 

En aquesta zona professional, 
s’ha habilitat una àrea per a asses-
sorament a emprenedors i ‘networ-
king’, organitzat per la Fundació 
Globalis, i un punt de conferències, 
presentacions i demostracions de 
productes, amb més de 30 activitats 
programades en tres dies i la partici-
pació de prestigiosos investigadors 
d’àmbit internacional. 

primer esdeveniment
“La Fira Destaca és la primera fira 
de transferència científica i tecnolò-
gica de la Comunitat Valenciana i 
naix amb l’objectiu d’activar el teixit 
industrial i projectar-lo cap a altres 
sectors, promovent la transferèn-
cia de tecnologia i innovació en els 
sectors ceràmic, sanitari, esportiu i 
energètic”, assenyala Juan Carda.

En aquest sentit, cal destacar que 
més d’un centenar d’empreses i 
institucions, a més d’emprenedors, 
han donat a conéixer les últimes 
novetats en sectors tan distints com 
el ceràmic, el sanitari, l’esportiu 
o l’energètic, amb un total de 87 
presentacions de propostes inno-
vadores i 32 conferències, que es 
van distribuir al llarg i ample dels 
3.000 metres quadrats del Centre 
de Congressos de Vila-real, en mig 
centenar d’estands. 

Entre ponents, investigadors i 
empresaris que han participat en 

El certamen ha comptat amb una zona d’exposició de 
3.000 m2 on s’han realitzat tot tipus d’activitats innovadores

 S’ha habilitat una àrea per als emprenedors i ‘networking’. 

la fira han destacat professionals 
arribats de cinc països, com Japó, 
Veneçuela o França, i de set comu-
nitats autònomes. 

neXe d’UniÓ
El rector de la Universitat Jaume I 
(UJI), Vicent Climent, ha destacat la 
importància de la interrelació entre 
el sector empresarial i la universi-
tat. “La participació d’empreses i 
entitats en aquesta fira exposant les 
seues investigacions i innovacions 
ha fet que aquest esdeveniment 
siga un èxit La interrelació entre 
investigadors universitaris i les 
empreses fomentarà la cooperació 
científica i empresarial, i contribui-
rà notablement a la transferència de 
coneixement i a la millora de la nos-
tra societat”, assenyala Climent. 

El rector ha agraït a l’Ajuntament 
de Vila-real i a les empreses 
col·laboradores el seu suport per a 
l’organització de la fira. 

Per la seua banda, l’alcalde de 
Vila-real, José Benlloch, recorda que 
la celebració de la fira Destaca és 
“fruit de l’aposta que l’Ajuntament 
de Vila-real vam fer fa tres anys 
per unir la marca de la ciutat a la 
innovació”. “La distinció de Ciutat 
de la Ciència i la Innovació ens va 
permetre fixar el full de ruta per 
a canalitzar tot el potencial de la 
nostra ciutat per a reinventar-nos”, 
assegura Benlloch, que apunta que 
“eixa mateixa distinció ens va per-
metre convéncer també el rector i 
l’UJI perquè la Universitat Jaume I 
s’instal·lara per primera vegada en-
tre els vila-realencs, primer a través 
de la Càtedra d’Innovació Ceràmi-
ca i després amb la seu de la Plana”. 
En aquesta línia, Benlloch ha rei-
vindicat el paper de la universitat 
com a motor econòmic, generador 
d’ocupació i de progrés. “Per això 
volíem comptar amb l’UJI a Vila-
real”, conclou l’alcalde. H

Els representants municipals durant la presentació de la fira a la Universitat Jaume I (UJI), amb la que s’organitza l’esdeveniment. 

La fira permet la 
interrelació entre 
investigadors i 
empreses i fomenta la 
cooperació científica 
i empresarial

Nombrosos estudiants han pogut gaudir de les presentacions.
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Col·laboració 
d’empreses 
innovadores

Entre les empreses 
col·laboradores en la fira 
Destaca destaquen el Grup 
Porcelanosa, així com el 
Grup Gimeno, Sunic, Ma-
cer, Camacho Recycling, 
Torrecid, Proying, Sacmi, 
Becsa, Caixa Rural Vila-real, 
Ferro Spain i La Caixa. Un 
centenar d’empreses i insti-
tucions, algunes amb estand 
propi, han realitzat activitats 
o presentacions, com la del 
projecte Ceramglass o Cli-
mate Kic, una exhibició de 
vol de drons, impressió 3D 
o nous usos de la ceràmica. 
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Més de 7.000 assistents als actes 
organitzats a Vila-real enguany

Així, Vila-real ha acollit les I Jor-
nades de Cooperació al Desenvo-
lupament a la Casa dels Mundi-
na; el II Congrés de Muntanya de 
Vila-real, el I Fòrum Vilaemprén 
amb els beneficiaris de la Vilabeca, i 
l’Arnoldshain Seminar, amb més de 
60 especialistes en economia inter-
nacional procedents d’universitats 
de 20 països. La ciutat també ha 
estat seu de la mediació policial, 
amb diversos fòrums, i de la jor-
nada d’estudis científics, cap a una 

La marca Vila-real Ciutat de Con-
gressos i Esdeveniments està previst 
que sume enguany més de 7.000 as-
sistents a les diferents trobades, jor-
nades i fires, la qual cosa suposa un 
important revulsiu econòmic local. 

Així es calcula des de 
l’Ajuntament, que ha organitzat, al 
llarg de l’any, nombrosos esdeveni-
ments on la química, la mediació o 
l’emprenedoria són només alguns 
dels principals temes tractats als di-
ferents espais de la ciutat. La mediació policial ha estat un dels temes més tractats als congressos. 

Química, mediació i emprenedoria són alguns dels 
motius dels congressos organitzats al llarg de l’any

caça sostenible, on es va abordar 
el futur del parany, a més d’acollir 
la VIII Trobada Francoespanyola 
de la Química i la Física de l’Estat 
Sòlid, que va obrir les portes a 200 
científics de distints països que, a 
més, van aprofitar la seua estada a 
la ciutat per tal de conéixer els llocs 
més emblemàtics i gaudir de la VIII 
Ruta de la Tapa. 

En només cinc mesos, Vila-real ja 
sumava 14 congressos amb un im-
pacte econòmic de 700.000 euros. 
Per aquest motiu, la Fira Destaca i 
la nova retolació del Centre de Con-
gressos, seran claus per a continuar 
en aquest innovador camí. H

El Casal de Festes 
es reconverteix 
en Centre de 
Congressos
El recinte, tot i el canvi de nom, continuarà sent el 
centre de trobades per a actes multitudinaris i festius

de trobada de penyistes i veïns du-
rant les festes patronals de maig i 
setembre, tal com han assegurat 
des de l’Ajuntament. Així, el recin-
te continuarà acollint el concurs 
d’empedrats o el dinar de la tercera 
edat, entre moltes altres activitats 
multitudinàries. 

A més, l’alcalde, José Benlloch, 
va remarcar que s’està treballant en 
millorar els aparcaments dels vol-
tants de les instal·lacions, al mateix 
temps que ha ressaltat la seua ubi-
cació estratègica, ja que es troba a 
escassos metres de la futura Ciutat 
Municipal de l’Esport. 

Per aquest motiu, el passat mes 
de juny es va ampliar la base del 
Bicivila’t i es van ubicar més bibi-
cletes al costat del recinte, ja que es 
tracta d’una zona amb gran poten-
cial d’usuaris per la proximitat de 
l’IES Miralcamp, la Ciutat Esporti-
va del Villarreal CF i el CTE. 

Aquesta bona connexió és molt 
valorada pels expositors que acu-
deixen a la infraestructura en al-
guns dels esdeveniments que acull. 

Així, els participants en la Fira 
d’Antiguitats i Brocanters desta-
quen, no només la bona ubicació, 
sinó també les connexions amb 
els principals vials per a arribar a 
Vila-real, a banda de l’aparcament, 
l’accessibilitat de l’edifici o la facili-
tat que hi ha per a descarregar els 
camions al recinte. 

El Centre de Congressos també 
acull altres esdeveniments com, 
per exemple, la Fira Momentum, 

L’Ajuntament ha injectat 40.000 
euros per a la posada a punt del 

Centre de Congressos, Fires i Troba-
des, que és com passa a denominar-
se el Casal de Festes. Un canvi de 
nom que busca situar aquest espai 
com el punt de trobada i de referèn-
cia de la nova marca Vila-real Ciutat 
de Congressos i Esdeveniments. 

Per a donar suport a aquesta 
aposta, el Ple extraordinari celebrat 
recentment ha aprovat una modi-
ficació de crèdits, la quantia de la 
qual, va destinada, principalment, 
a la compra de més de mig cente-
nar d’estands que el consistori posa 
a disposició dels expositors del re-
cinte, per un preu simbòlic. 

La nova denominació s’ha estre-
nat ja a la Fira Destaca en aquest 
mateix recinte, aprofitant la reper-
cussió internacional d’aquesta cita 
científica, tecnològica i d’innovació. 

L’organització preveu batre totes 
les previsions de participació, tenint 
en compte la bona acollida per part 
dels assistents durant els primers 
dies de la mostra, amb nombroses 
sol·licituds per a assistir. 

L’objectiu final és que aquest cer-
tamen es puga convertir en una xi-
coteta fira de mostres que servesca 
d’aparador per al sector ceràmic i 
tecnològic de la ciutat, entre d’altres 
sectors que, centrats en la innovació, 
vulguen mostrar els seus avanços o 
novetats a la ciutat. 

Més enllà d’acollir esdeveni-
ments de tota índole, aquest centre 
continuarà sent el principal punt 

celebrada a l’octubre, amb una vin-
tena d’establiments que van oferir i 
promocionar els seus serveis rela-
cionats amb les cerimònies, comu-
nions i batejos. 

També al juny va tenir lloc al 
recinte la concentració motera de 
Sombras del Asfalto, amb prop de 
mig miler de persones. 

A finals del mes de maig, el II 
Torneig Internacional de Guinyot 
de Vila-real va enfrontar 130 pa-
relles de joc arribades de diferents 
províncies, que va servir també per 

a presentar la baralla de Vila-real. 
El Centre de Congressos de Vila-

real va atraure, el mes de març, a 
milers de persones, gràcies a la II 
Fira Citrícola Internacional, que 
va trobar en aquestes instal·lacions 
el lloc més idoni per a muntar els 
expositors, fer xarrades i presen-
tacions i tot tipus d’activitats, de 
la mà de nombrosos experts molt 
reconeguts, per a impulsar un dels 
productes estrella de la ciutat, com 
és la taronja, moment en què es va 
posar a prova la capacitat de l’antic 
Casal de Festes com a seu de con-
gressos de tal magnitud. 

El II Certamen de Bandes Benèfic 
de Vila-real,  el XXII Concurs Expo-
sició Autonòmic de Coloms de raça 
‘buchona’, o el Festival Nadalàndia 
per als més menuts, són només al-
guns exemples dels esdeveniments 
a gran escala que la infraestructura 
ha acollit en els darrers mesos i que 
any rere any porten milers de per-
sones a la ciutat per tal de gaudir 
d’aquests esdeveniments. Així, el 
recinte, adaptat i amb el nou rètol, 
promet continuar atraient persones 
de tot arreu, com ha fet fins ara, 
amb més impuls encara, a través 
de congressos, fires i trobades, fent 
de Vila-real una autèntica Ciutat de 
Congressos i Esdeveniments. H

La II Fira Citrícola Internacional va ser un dels esdeveniments més multitudinaris celebrats enguany. 

La Fira Momentum es va celebrar a l’octubre amb 20 establiments.

La Fira Destaca 2014 
suposa el rebateig del 
Casal de Festes amb 
el nom de Centre de 
Congressos, Fires i 
Trobades



Vila-real assumirà la gestió del 
Centre de Tecnificació Esportiva
Hi haurà una jornada de portes obertes per a donar-lo a conéixer abans de l’obertura, el 2015

L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, i la consellera d’Educació, 

Cultura i Esports, María José Cata-
lá, han formalitzat a l’Ajuntament 
la signatura del conveni de 
col·laboració que permetrà posar 
en funcionament el Centre de Tec-
nificació Esportiva (CTE). 

El conveni estableix la fórmula 
d’encomana de gestió, de manera 
que el consistori assumirà amb re-
cursos propis la gestió de la infraes-
tructura, propietat de la Generalitat 
Valenciana, que es reserva un per-
centatge d’ús de les instal·lacions.

Aquesta fórmula, fruit de la 
“col·laboració entre administracio-
ns”, permetrà obrir definitivament 
el CTE, una vegada l’Ajuntament 
avalue l’estat de les dependències i 
escometa les millores oportunes per 
a garantir la seua obertura amb to-
tes les garanties. Tant l’alcalde com 
la consellera confien que el centre 
puga començar a estar operatiu a 
principis del pròxim any. 

“Avui és un dia molt important 
no només per a la ciutat de Vila-real 
sinó també per a la nostra comarca, 
per a la província i per a la nostra 
Comunitat. Avui iniciem el camí 
per a posar en marxa una infraes-
tructura esportiva de primer ordre 
que completa l’oferta d’una ciutat 
que mira cap al futur i avança en 
l’exploració de noves oportuni-
tats econòmiques”, ha assenyalat 
l’alcalde durant la signatura del 
conveni, un acte al qual també han 
assistit el president de les Corts, 
Alejandro Font de Mora; la regido-

ra d’Esports i Salut, Silvia Gómez, i 
el director general de l’Esport, Ma-
teo Castellá, a més de la corporació 
municipal i representants d’entitats 
i federacions esportives. 

En concret, el conveni estableix 
l’encomana de gestió del CTE fins 
al 31 de desembre de 2017, prorro-
gable automàticament, així com 
l’establiment d’una comissió mixta 
de seguiment, que ha acordat con-
vocar una jornada de portes obertes 
per a donar-lo a conéixer abans de 
Nadal. Aquest grup -format per dos 
membres de l’Ajuntament i altres 
dos de la Generalitat amb l’objectiu 
de facilitar el seguiment i compli-
ment del conveni- ja s’ha reunit i ha 
realitzat una primera aproximació a 
l’estat de les instal·lacions. HLa Comissió Mixta de Seguiment ha decidit fer un dia de portes obertes. 

Representants de l’Ajuntament i de la Generalitat han signat el conveni per a obrir el centre en breu. 
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municipal La Marxa per la 
Dignitat reclama pa, 
treball, sostre i dignitat

Q acció reivindicativa. La Marxa 
per la Dignitat ha arribat a Vila-real amb 
l’objectiu de fer visible la situació social i 
demanar “pa, treball, sostre i dignitat”.

N Torna la campanya ‘Dedica’t un dia, t’ho mereixes’

La campanya ‘Dedica’t un dia, 
t’ho mereixes’, impulsada per 
les regidories de Proximitat i 
Esports i Salut, ha représ les 
visites al balneari de Marina 
d’Or amb més d’un centenar 
de vila-realencs en la primera 
eixida programada en aquesta 
tercera edició de la iniciativa, 
que combina trasllat amb auto-
bús, entrada al balneari, dinar i 
xarrada sobre nutrició a un preu 
de 15 euros. La primera eixida, 
en la qual va participar la regi-
dora d’Administració Local i 
Proximitat, Sabina Escrig, va te-
nir lloc el diumenge 16 i la sego-
na va ser una setmana després. 
L’última sessió d’enguany està 
prevista per al 21 de desembre. 

Q Amb l’inici del curs es-
colar, el Servei Municipal 
de Protecció Civil de Vila-
real ha tornat a reprendre 
la programació dels simu-
lacres d’evacuació als cen-
tres educatius de la ciutat. 
El primer col·legi on s’ha 
creat ‘una situació hipotètica 
d’emergència’ ha estat el Bo-
tànic Calduch en el qual han 
participat uns 420 escolars 
amb edats compreses entre 
els 3 i 12 anys, que han aprés 
a evacuar el centre. 

; repàs
Protecció Civil realitza 
simulacres d’evacuació

Q La VII Mostra itinerant de 
cinema i vídeo indígena de la 
Comunitat Valenciana, que 
organitza l’ONG d’ajuda al 
desenvolupament Perifèries, 
ha visitat de nou Vila-real, 
amb la col·laboració de la 
Regidoria de Solidaritat, In-
tegració i Cooperació Inter-
nacional. La sala d’actes de 
Caixa Rural ha acollit aquest 
cicle de projeccions i tertúlies 
amb representants indígenes 
i de moviments locals.

VII Mostra de cinema 
i vídeo indígena

Q Vila-real ha acollit el II 
Congrés de Muntanya, or-
ganitzat pel Centre Excur-
sionista Vila-real, el Club 
de Muntanya Vila-real i 
el Club Espeleològic de 
Vila-real, amb el suport de 
les regidories de Relacio-
ns Institucionals i Esports. 
L’esdeveniment ha comptat 
amb la participació d’experts 
de reconegut prestigi in-
ternacional de l’alpinisme, 
l’escalada i l’espeleologia en 
tres dies de conferències. 

Vila-real acull el II 
Congrés de Muntanya

Q “L’equip de govern ens 
ven el seu compromís amb 
els xiquets de 0 a 3 anys, 
quan l’única realitat és que 
la Generalitat ajuda 449 
famílies, invertint 378.000 
euros, i l’Ajuntament vol co-
brir l’expedient amb només 
16.000 euros que no arri-
ben ni al 7% dels alumnes 
d’infantil”, afirma la regidora 
popular Maribel Marzá, que 
demana “una política com-
promesa amb els xiquets”. 

El PP denuncia les 
ajudes a l’educació
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Benlloch pide eliminar la 
pasarela de la estación
El alcalde y el edil de Territorio reclaman a Fomento una actuación 
inmediata para garantizar la seguridad y la igualdad en la infraestructura

El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, y el concejal de Territorio, 

Emilio M. Obiol, han trasladado a 
la Dirección General de Ferroca-
rriles del Ministerio de Fomento 
la reivindicación de Vila-real de 
ampliar el andén central de la esta-
ción y sustituir la pasarela peatonal 
elevada por un paso subterráneo 
que garanticen la seguridad de los 
usuarios y la calidad del servicio 
ferroviario en la ciudad, de alcan-
ce comarcal. Para ello, Benlloch y 
Obiol se han reunido con el subdi-
rector de Planificación y Proyectos, 
Jorge Ballesteros, y le han hecho 
entrega de la documentación que 
acredita tanto la necesidad y ur-
gencia de actuar en la estación, 
como la conveniencia de ubicar la 
intermodal en Vila-real. 

“Hemos trasladado al respon-
sable de Fomento un dossier muy 
completo sobre los tremendos pro-
blemas que ocasiona a los usuarios 
la pasarela elevada de la estación, 
hasta el punto de provocar que la 
gente mayor o con dificultades de 
movilidad ni siquiera puede coger 
el tren por no tener que hacer uso 
de esa brutal pasarela”, lamenta 
Benlloch, quien señala que, ante 
esta realidad, los ascensores ubica-
dos en los andenes “no dan abasto 
y resultan del todo inútiles”. 

El alcalde recuerda que la solu-
ción de la pasarela elevada es “uno 
más de los empastres que dejó en 
herencia el PP en Vila-real”. “Cuan-
do asumimos el gobierno munici-
pal, el proyecto de accesibilidad 
de la estación ya estaba decidido 
e incluso iniciado”, apunta el al-
calde. Desde entonces, una de las 
principales reivindicaciones de la 
ciudad ha sido la supresión de esta 
pasarela y su sustitución por un 
paso peatonal subterráneo en cuya 
construcción podría implicarse el 
Ayuntamiento, pero también la 
Generalitat y la Diputación.

Otra de las cuestiones que han 
abordado con el responsable de Fo-
mento es la peligrosidad del andén 
central de la estación. “Tenemos to-
davía un andén central de apenas 
1,5 metros. Esto provoca un peligro 

El alcalde ha mantenido una reunión con el área de Fomento.

para la gente que no podemos tole-
rar y que se agravará con el tercer 
carril, incrementando el riesgo a 
ambos lados”, denuncia Benlloch.

“Como alcalde, tampoco puedo 
tolerar la discriminación que supo-
ne que las personas con movilidad 
reducida no puedan coger el tren, 
debido a la peligrosidad del andén 
central y las dificultades de acceso 
por la pasarela”, agrega Benlloch. 
“Es imprescindible actuar con ur-
gencia para hacer de la estación 
una infraestructura segura, con un 
servicio de calidad cuyo acceso esté 
garantizado para todos los ciuda-
danos”, argumenta el alcalde. 

Por parte del Ministerio de Fo-
mento, el subdirector general de 
Planificación y Proyectos se ha 
comprometido a valorar la situa-
ción y remitir en unos días res-
puesta a las demandas de Vila-real, 
entre las que también destacan la 
ubicación de la futura estación in-
termodal en la ciudad. H

“La estación no 
puede seguir en 
estas condiciones, 
con una pasarela 
inútil y un andén 
central peligroso”

“Tenemos la 
oportunidad de 
resolver el empastre, 
con el proyecto de 
adaptación de la 
tercera vía”

Ucovi recibe 15.000 euros
Q convenio. El alcalde de 
Vila-real, José Benlloch, junto 
al concejal de Economía, Pas-
qual Batalla, ha firmado un 
convenio de colaboración con 
la presidenta de la Unión de 
Comercio de Vila-real (Ucovi), 
Olga Batalla, por un importe 
de 15.000 euros para ayudar en 
la finaciación de las diferentes 
actividades de promoción que 
desarrolla a lo largo del año el 
comercio local. Una subvención 
que servirá para dinamizar la 
economía de la ciudad con ini-

ciativas, mejoras y campañas 
que desempeña la Unión de 
Comercio de Vila-real. “Desde 
su creación, en octubre de 2013, 
hemos colaborado con la aso-
ciación para que puedan llevar 
a cabo proyectos que ayuden 
a promocionar las actividades 
comerciales y que aporten be-
neficios a los establecimientos 
y a la ciudad”, recuerda Batalla 
“aún así, estamos muy satisfe-
chos con la firma de este con-
venio que consolida aún más 
nuestro compromiso”. H

Las luces de las calles 
vislumbran la Navidad

qual Batalla, es posible gracias a la 
utilización de bombillas de bajo 
consumo, como son las luces de 
tipo led, y otras acciones como la 
reducción del horario.

Al igual que el ejercicio pasado, 
hasta el 23 de diciembre se encen-
derán desde las 18.30 a las 23.00 
horas y, a partir del día 23 y has-
ta que finalicen las tradicionales 
fiestas, se ampliará el horario a las 
00.00 horas. “Es la tercera campaña 
que colocamos las mismas luces, 
por tanto, están ya amortizadas”, 
indicó. El Ayuntamiento decidió 
comprar estos adornos, con una 
inversión cercana a 30.000 euros, 
para evitar el coste del alquiler. 
Además, la iluminación se ha dis-
tribuido por todos los barrios para 
animar las compras en los comer-
cios locales. H

Los operarios municipales han 
colocado ya las luces y elementos 
decorativos en las principales vías 
de Vila-real para que todo esté 
listo cara a  la Navidad. Los dis-
positivos, aunque apagados, ya 
se pueden ver en las avenidas Pío 
XII, Francesc Tárrega o la Murà.

La tradicional encesa de la ilu-
minación navideña, prevista para 
el 28 de noviembre, se ha marca-
do como objetivo seguir reducien-
do la factura energética, que el 
año pasado ya se logró rebajar en 
casi un 80%. Este ahorro, según ha 
explicado el concejal de Economía 
y primer teniente de alcalde, Pas-

Las luces de Navidad ya adornan las calles más concurridas. 

Los operarios ya han 
colocado las bombillas, 
que se encenderán el 28
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El Ayuntamiento de Vila-real 
ahorrará 354.000 euros con la refi-
nanciación del plan de pago a pro-
veedores, adjudicado finalmente a 
Caixa Rural Vila-real más de cuatro 
puntos inferior a los intereses que 
se estaban pagando hasta ahora 
con el préstamo determinado por 
el Gobierno en 2012. 

El concejal de Hacienda, Javier 
Serralvo, ha valorado muy posi-
tivamente esta adjudicación, que 
supondrá la formalización de un 
nuevo préstamo en sustitución 
del actual, por un valor total de 
2.064.000 euros a un interés del 
Euríbor +1,09%. “Gracias a esta 
operación, los vila-realenses dejarán 
de pagar 354.374 euros en intereses 
porque este equipo de gobierno ha 
hecho bien las cosas”, señala el edil.

“Es una muy buena noticia para 
Vila-real, pero habría sido mucho 
mejor noticia que hubiera sido el 
Gobierno el que en 2012 lo hubiera 
hecho, en lugar de dejar el dinero a 
los ayuntamientos casi al 6% cuan-
do el Estado lo recibía de Europa al 
1%”, recuerda Serralvo. 

Según los cálculos municipales, 
si el préstamo del plan de provee-
dores se hubiera formalizado al 
interés logrado ahora, se habrían 
pagado hasta el momento 62.910 
euros, frente a los 280.000 euros 
que efectivamente se han abonado. 
“Esto supone que hemos tenido un 
sobrecoste de 215.000 euros que no 
se habría producido si el Gobierno 
hubiera dejado el dinero del plan 
de proveedores al interés que he-
mos logrado en Vila-real”, lamenta. 

El préstamo del plan de pago a 
proveedores se formalizó en 2012 
para hacer frente a los nueve millo-

nes de euros en facturas pendientes 
de pago de años anteriores. “Ha-
ciendo un gran esfuerzo, pagamos 
la mayoría de lo que el anterior go-
bierno municipal dejó en los cajones 
con recursos propios y finalmente 
nos acogimos al plan del Gobierno 
por 2,2 millones de euros”, recuer-
da Serralvo. “Cuando, después de 
la presión ejercida por la Federación 
de Municipios, el Ejecutivo central 
ha aceptado que los ayuntamientos 
que cumplan una serie de requisi-
tos como la reducción de la deuda, 
que hemos bajado del 70 al 50%, 
cambien el préstamo por otro en 
mejores condiciones, el consistorio 
abrió el proceso público al que se 
presentaron siete entidades banca-
rias. “Aunque el mínimo de rebaja 
del interés que fijamos era un 3,2%, 
finalmente el interés logrado será 
del 1,09%, más de cuatro puntos 
por debajo del actual”. H

Vila-real ahorra 354.000 
euros en el plan de pago
Caixa Rural realiza la oferta más competitiva para refinanciar el programa

Javier Serralvo ha dado a conocer la refinanciación del plan de pago. 

Vila-real se acogió 
al plan de pago del 
Gobierno para abonar 
parte de los nueve 
millones en facturas 
pendientes del PP

Caixa Rural ha presentado la mejor oferta, que permitirá al Ayuntamiento ahorrar 354.000 euros en total. 
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Nueva guía ‘Paseando por Vila-real’
La Concejalía de Turismo ha 

editado la primera guía turís-
tica de la ciudad. Bajo el títu-
lo ‘Paseando por Vila-real’, la 
guía supone el primer libro de 
la serie Rutas con la que el de-
partamento que dirige Emilio 
M. Obiol ofrece a los visitantes 
información detallada de los 
recursos turísticos y lugares 
emblemáticos de la ciudad. 
En este primer volumen, la 
guía se centra en la ruta que 
recorre La Vila y los arrabales. 
Las 32 páginas a color del libro 

combinan texto, imágenes y 
mapas en una guía “amena y 
atractiva”. Entre otras cuestio-
nes, ‘Paseando por Vila-real’ 
incluye planos de la vila me-
dieval, que el Ayuntamiento 
de Vila-real está poniendo 
también en valor mediante el 
proyecto de visibilización de la 
trama y murallas. A partir de 
estos planos, la guía identifica 
los lugares de interés turístico. 
Elaborada por técnicos locales, 
el libro saldrá a la venta a un 
precio de 3,50 euros. 

Negocios a partir de 
aficiones, en Vilabeca

su experiencia, sus dudas, impe-
dimentos y temores antes de to-
mar la decisión. Una intervención 
que ha venido acompañada con 
la muestra de sus productos. 

Todos ellos han sido ejemplo 
para que los jóvenes aprovechen 
su talento y creatividad, mientras 
se divierten. El encuentro ha con-
tado también con la participación 
de diferentes expertos que han ex-
plicado a los jóvenes los aspectos 
más importantes en el momento 
en que deciden emprender su pro-
pio negocio. Desde cómo hacerse 
emprendedor a partir de las habi-
lidades desarrolladas en el campo 
de la artesanía, los usos del mar-
keting digital para promocionar 
su trabajo a coste cero, el comercio 
electrónico y los aspectos legales y 
fiscales para hacerse autónomo. 

La jornada ‘Del ocio al negocio’ 
organizada por el Ayuntamiento 
de Vila-real, a través de la Conce-
jalía de Innovación, y el Consorcio 
gestor del pacto territorial por el 
empleo de los municipios cerá-
micos y su área de influencia de la 
provincia de Castellón, ha reuni-
do en la Biblioteca Universitària 
del Coneixement a más de 70 jó-
venes procedentes de municipios 
del pacto dispuestos a saber cómo 
montar un negocio a partir de sus 
habilidades y aficiones.

Para ello, se ha contado con la 
participación de diversos em-
prendedores que han explicado 

Las sesiones de ‘coworking’ animan a los jóvenes a emprender. 

Las sesiones de 
‘coworking’ animan a 
los jóvenes a emprender



La fibra òptica enllaça la ciutat 
amb una xarxa de 75 quilòmetres
El projecte permet connectar tots els edificis municipals i dotar de Wi-Fi altres espais públics

La Regidoria de Serveis Públics 
ha completat l’anell de fibra òp-

tica amb el qual queden enllaçades 
totes les dependències municipals a 
través d’una xarxa de 75 quilòme-
tres que garanteix el servei i una ve-
locitat “pràcticament il·limitada”. 

El regidor de l’àrea, Francisco 
Valverde, ha presentat recentment 
la culminació d’aquest anell, que 
ha estat possible després de l’estesa 
dels últims tres quilòmetres de fibra 
que enllacen l’edifici de la Policia 
Local amb el Museu de la Ciutat 
Casa de Polo pel carrer Calvari. 

A més de millorar el servei i ga-
rantir el subministrament, la xarxa 
dota Vila-real d’una “infraestruc-
tura d’última tecnologia” per tal 
d’abastir tota la ciutat en un futur, 
tant en Internet com en senyal de 
televisió i tot tipus d’aplicacions. 

“Amb un programa ‘made in 
Vila-real’, de la mà de les brigades 
municipals i el Departament de Te-
lecomunicacions i amb una despesa 
mínima que es redueix al subminis-
trament de la fibra, hem aconseguit 
tancar aquest anell que, a través 
d’una xarxa amb diferents ramifi-
cacions, integra tots els edificis mu-
nicipals per a millorar l’eficiència 
del servei”, detalla Valverde, que 
ha explicat els detalls del projecte 
acompanyat del responsable tècnic 
de l’àrea, José Hidalgo. 

“A més de l’autosuficiència i la 
potència de la xarxa, una qüestió 
que ens sembla molt important és 
la seguretat que ofereix al servei, ja 
que en estar cada punt de la xarxa 
connectat des de dos nodes distints, 
encara que en algun moment es ta-
lle el subministrament en un punt, 
el servei no es perd”, afegeix el regi-
dor de Serveis Públics. 

ESTALVI MUNICIPAL
La xarxa s’ha anat estenent aprofi-
tant treballs d’obertura o remodela-
ció de carrers i pot seguir ampliant-
se a partir de l’anell principal quan 
siga necessari. A través d’aquesta 
“autopista de la informació” viat-
gen en l’actualitat dades de tot ti-
pus, com els procedents d’edificis 
intel·ligents com la Policia Local 

únicament els dispositius”, afirma 
Valverde. “Tenim ja, doncs, la in-
fraestructura que farà possible en 
un futur, entre altres qüestions, la 
implantació d’Internet en espais 
públics, sense entrar en competèn-
cia amb les operadores del mercat, 
i garantir que cap persona quede 
relegada de l’accés a Internet en 
funció de la seua capacitat adquisi-
tiva”, conclou el regidor. H

L’anell de fibra òptica enllaça totes les dependències municipals a través d’una xarxa de 75 quilòmetres.

o el Centre Social, de manera que 
“és possible controlar en temps real 
qüestions com l’electricitat o la tem-
peratura”. El subministrament de 
xarxa Wi-Fi a tots els edificis mu-
nicipals, el control dels semàfors, el 
senyal de vídeo de les càmeres de 
trànsit o la gestió de les bases del 
Bicivila’t són altres de les possibi-
litats que ja ofereix aquesta xarxa 
de fibra òptica, que també permet 

connectar telefònicament totes les 
dependències municipals, de ma-
nera que les comunicacions inter-
nes es realitzen sense cap cost per a 
l’Ajuntament. 

“El que hem aconseguit és crear 
una gran autopista de la informa-
ció, la infraestructura per la qual 
poden viatjar dades de tot tipus i a 
una velocitat il·limitada, ja que els 
límits a aquesta velocitat els posen 

El regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde, ha presentat la connexió dels edificis amb la fibra. 
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Q La Regidoria de Serveis 
Socials, a través de la Unitat 
de Prevenció Comunitària 
(UPC) i amb la col·laboració 
de la Conselleria de Sanitat, 
ha convocat la cinquena edi-
ció de Spotfer, un concurs de 
creació d’anuncis que per-
segueix sensibilitzar els més 
joves dels riscos del consum 
de drogues. Els tècnics de la 
UPC han impartit més de 50 
classes d’escriptura de guió 
publicitari a prop de 2.500 
estudiants de vuit centres de 
Secundària de Vila-real. 

; en curt
Arriba la 5a edició 
del concurs Spotfer

Q La Policia Local de Vila-
real ha detingut, des de co-
mençament d’any, un total 
de 61 conductors com a pre-
sumptes autors de delictes 
contra la seguretat viària, 
principalment per conduir 
sota la influència de l’alcohol 
o sense permís de conduir. 
En concret, en aquests deu 
mesos, s’han efectuat 30 de-
tencions per conduir supe-
rant els límits d’alcoholèmia 
permesos i altres 10 per ne-
gar-se a sotmetre’s a les pro-
ves d’alcoholèmia. Els altres 
21 detinguts han estat per no 
tenir permís de conduir. 

Detenen 61 persones 
per delictes de trànsit

Q El portaveu del PP a Vila-
real, Héctor Folgado, ha 
demanat “un vertader pla 
estratègic del polígon Euro-
plataforma Intermodal que 
convertesca aquest terreny en 
un espai d’oportunitats per al 
teixit econòmic i laboral de la 
nostra ciutat”. Així, el regidor 
ha mostrat el seu “desencant 
davant la postura tèbia i poc 
compromesa de l’equip de 
govern a l’hora d’apostar per 
la implantació d’un vertader 
pla” i ha demanat “consens” 
per tal de portar a terme un 
projecte tan important per a 
la ciutat.

El PP vol un pla per a 
l’estació intermodal
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Un total de 758 personas han 
podido elegir aquellas propues-
tas vecinales que consideran más 
importantes para la ciudad y que 
deberían ser incluidas en los presu-
puestos participativos de 2015 que, 
por primera vez, se han abierto a 
todos los vecinos de Vila-real. 

“Estamos muy satisfechos de la 
participación que ha habido ante 
un sistema pionero, puesto en mar-
cha por primera vez en la ciudad”, 
ha expresado el concejal de Partici-
pación Ciudadana, Xavi Ochando, 
quien concreta que, según los estu-
dios realizados al inicio de este tipo 
de procesos participativos,“estamos 
por encima de la media de otras lo-
calidades y se considera un parti-
cipación óptima en un proceso en 
donde la gente ha votado, por pri-
mera vez, de manera individual”. 

Así, de las 758 personas que han 
votado, la mayoría son mujeres y 
la media de edad está en 43 años. 
“Prácticamente todas las votaciones 
se han hecho por internet, sólo dos 
personas han votado en Atención y 
Trámites”, ha detallado Ochando, 
quien ha querido dejar claro que 
“de momento son votos orientati-
vos. Ahora queda verificar y com-
probar bien los datos y determinar 
si hay algún voto nulo”. 

El sistema de votación popular 
se puso en marcha el pasado 27 de 
octubre y ha estado abierto hasta 
el domingo 8 de noviembre per-
mitiendo que, todas las personas 
mayores de 16 años y empadro-
nadas en Vila-real, pudieran elegir 
las acciones y obras a realizar con 
los recursos del presupuesto par-
ticipativo de 2015. Así,  a través de 
un sistema de votación presencial o 
en línea, los ciudadanos han podi-
do acceder a un resumen detallado 
de las 32 propuestas de actuación 

que habían planteado las más de 
30 asociaciones que participaron 
en el IV Fórum de Presupuestos 
Participativos. La votación se podía 
hacer en Atención y Trámites (plan-
ta baja del Ayuntamiento) el Espai 
Jove o a través de la web municipal 
donde se habilitó un resumen deta-
llado de las propuestas a votación 
y el formulario para poder elegir 
las tres que se consideraban más 
prioritarias. El concejal ha incidido 
en la importancia “de un proceso 
que busca la participación directa 
de la ciudadanía para enriquecer el 
funcionamiento de la vida pública” 
y ha avanzado la intención “de se-
guir dando pasos y ampliando las 
herramientas de participación para 
acercar la gestión municipal a todos 
los vecinos de Vila-real”. H

Más de 750 vecinos votan 
a las cuentas participativas
Los presupuestos participativos de 2015 se abren por primera vez a la votación popular

La mayor parte de votos se han emitido a través de internet. 

Todos los mayores de 
16 años han podido 
votar las acciones 
y propuestas en 
los presupuestos 
participativos

Imagen del último Fòrum de Pressupostos Participatius, realizado el salón de plenos del Ayuntamiento.
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El PP solicita un banco 
de locales comerciales
“Vila-real no puede quedarse 
estancada como está sucediendo 
en impulso de iniciativas comer-
ciales, por eso desde el PP vamos 
a emprender acciones encami-
nadas a buscar la dinamización 
comercial de la ciudad. Además, 
esto servirá también para im-
pulsar el consumo y el empleo 
en los pequeños comercios”, ha 
señalado Héctor Folgado, porta-
voz del PP, quien ha solicitado la 
creación de un banco municipal 
de locales comerciales que sirva 
de apoyo para el comercio local.
Folgado ha presentado la inicia-
tiva a la Unió de Comerç de Vila-
real (UCOVI), acompañado del 
concejal delegado popular de 
comercio, Javier Nacher.

; en corto
Santa Isabel celebra 
su 44º aniversario
La parroquia de Santa Isabel 
ha celebrado este mes de no-
viembre su 44º aniversario, 
festividad en la que se ha 
incluído, por primera vez, la 
realización de una romería a 
la ermita, con la participación 
de numerosas familias. Entre 
las actividades programadas, 
la iglesia acogió también una 
misa en honor a la patrona, a 
la que no faltaron el alcalde, 
José Benlloch, y los ediles Pas-
qual Batalla y Rosario Royo. 
Durante esta jornada tam-
bién tuvo lugar una comida 
de hermandad de las familias 
y vecinos de la zona. 

I Jornadas de Cooperación
Las I Jornadas de Cooperación 
al Desarrollo de Vila-real re-
únen el 27 de noviembre en la 
Casa dels Mundina a profesio-
nales y expertos en el ámbito 
de la cooperación internacio-
nal, en un congreso que pone 
de manifiesto el lugar de refe-
rencia alcanzado por Vila-real 
en el ámbito de la cooperación 
y la solidaridad en la Comuni-
dad Valenciana. El concejal del 
área, Alejandro Moreno, ha 
presentado estas primeras jor-
nadas que, señala, son fruto de 
los logros alcanzados en las po-
líticas municipales de coopera-
ción desarrolladas durante los 
últimos tres años. “A lo largo 
de toda la legislatura, hemos 
logrado mantener nuestro 
compromiso con la coopera-

ción al desarrollo y ser punto 
de referencia en la Comunitat 
en este sector. Además, he-
mos entrado a formar parte 
de la red para la solidaridad 
y la cooperación que supone 
el Fons Valencià de la Solida-
ritat”, detalla Moreno, quien 
recuerda que Vila-real destina 
el 0,7% de los ingresos directos 
del Ayuntamiento a proyectos 
de cooperación. Esta circuns-
tancia, matiza el concejal, pue-
de provocar que el próximo 
ejercicio se produzca un ligero 
descenso en las partidas. “He-
mos bajado la contribución y, 
por tanto, si bajan los ingresos 
del Ayuntamiento también se 
verían reducido el porcentaje 
que se destina a proyectos de 
cooperación”, puntualiza. H

Vila-real, con los enfermos de alzheimer
El Ayuntamiento de Vila-real ha vuelto a renovar su compromiso con la 
Asociación Provincial de Familiares de Personas con Alzheimer y otras 
demencias a través de un nuevo convenio de colaboración de 25.000 
euros para el mantenimiento y financiación del centro Molí la Vila, don-
de se realizan tratamientos de mantenimiento y estimulación. 



Serveis Socials completa 456 
beques de menjador al 100%

taran la diferència de les ajudes que 
atorga la Conselleria d’Educació 
“perquè encara que l’Administració 
autonòmica diu que dóna una beca 
del 100% la realitat és ben diferent”, 
detalla. 

El preu del menjador en els 
col·legis públics és de 4,25 euros i 
la Conselleria estableix 3,94 euros, 
“per tant, com ens preocupa què 
passa en aquells casos en què la fa-
mília no pot assumir la diferència, 
Serveis Socials es fa càrrec d’aquest 
0,31 euros diaris”, afirma. 

El mateix passa amb 165 menors 
a qui la Conselleria ha concedit una 

La regidora de Serveis Socials, 
Mònica Àlvaro, ha anunciat que 
enguany, i gràcies a una nova mo-
dificació de l’Ordenança municipal 
reguladora de les beques de menja-
dor aprovada fa uns mesos, “hem 
pogut arribar a una xifra rècord 
pel que fa a les concessions de be-
ques atorgades i en total seran 456 
menors els que gaudiran enguany 
d’una beca de menjador al 100%”. 

Aquestes ajudes municipals co-
briran el servei íntegre de menjador 
i es desglossen de la següent mane-
ra. Del total de beques concedides, 
258 seran subvencions que comple-Serveis Socials ha atorgat enguany 456 beques de menjador. 

La partida de beques municipals ha augmentat un 570% 
des de l’arribada de l’actual equip i ha batut el rècord

beca del 70%. A més, la regidora 
ha destacat que “hem fet tots els 
possibles per arribar a totes aque-
lles famílies que no han obtingut la 
beca”. “Abastem tots els casos en 
què la Conselleria no assumeix el 
cost de la beca i ens fem càrrec de 
nous per a assegurar-nos que els xi-
quets tinguen el seu menjar fix”, ha 
manifestat. “Així, al curs 2010-2011, 
quan estava governant el PP, sols es 
va concedir beca a 68 xiquets. En 
el 2011-2012 ja foren 77, en el 2012-
2013 assolírem la xifra de 221 be-
ques i al 2013-2014 van ser 283. Per 
tant, la inversió ha passat de 47.459 
del 2010-2011 als 65.000 euros pres-
supostats enguany. “Un 570% més 
respecte de la darrera gestió del 
Partit Popular”, conclou. H
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Quasi la meitat de 
resolucions de l’OMIC, 
a favor dels ciutadans
L’oficina d’atenció al consumidor ha tramitat els primers vuit 
expedients en preferents i quatre titulars han recuperat els diners

Vila-real els vuit primers expedients de titu-
lars d’aquests productes financers i quatre 
d’ells han pogut recuperar els diners, dos 
estan a l’espera de resolució i als altres dos 
els han denegat el tràmit. 

A més de donar servei als ciutadans de 
Vila-real, l’OMIC també ha atés i ha tramitat 
expedients de veïns de Betxí, Onda, Almas-
sora, Borriana, Nules, Alqueries, Benicàs-
sim, Artana, Moncofa i fins i tot de Castelló. 

La regidora ha recordat que 
l’assessorament jurídic i els tràmits que fa 
l’OMIC són gratuïts i que l’any passat van 
ser ateses 857 reclamacions. “Encara que 
les dades corresponen a les reclamacions 
formalitzades i que han donat lloc a una tra-
mitació continuada, són moltes les consultes 
verbals que es formulen en el departament i 
són resoltes”, ha detallat Escrig, que ha des-
tacat el treball que fa el departament. H

La regidora d’Administració Local i Proximitat, Sabina Escrig, ha presentat les dades.

La regidora d’Administració Local i 
Proximitat, Sabina Escrig, ha presentat 

la memòria de l’OMIC, l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor, que assenyala 
que fins al 31 d’octubre han estat tramitats 
un total de 715 expedients. D’aquests, 300 
han estat favorables al consumidor denun-
ciant, 136 estan a l’espera de resolució i els 
altres 279 estan en tràmit. A més, de totes les 
reclamacions, l’oficina ha gestionat, a través 
de la mediació, un total de 353 casos. 

Per sectors, el major nombre de reclama-
cions continua sent la telefonia (299), segui-
da de les entitats bancàries (33) i les com-
panyies d’assegurances (30). La regidora 
de l’àrea ha destacat que, entre els resultats 
“més satisfactoris en el que portem d’any”, 
està la devolució de les conegudes com par-
ticipacions preferents. Per primera vegada, 
han arribat a l’oficina del consumidor de La regidoria que dirigeix Alejandro Moreno destinarà 189.500 euros a subvencions.

Cooperació ofereix 
189.500 euros per a 
lluitar contra la pobresa
La Regidoria obri una nova convocatòria d’ajudes per a ONG 
amb l’objectiu d’acabar amb els problemes arreu del món

obert una nova convocatòria de subvencio-
ns a les quals poden concórrer les organitza-
cions no governamentals amb seu o delega-
ció a la província de Castelló. 

“Hem publicat la convocatòria sobre la 
base de l’ordenança vigent, ja que, a pesar 
de la reforma de la Llei de bases de règim 
local i l’aplicació de la de racionalització i 
sostenibilitat, podem seguir mantenint el 
nostre compromís amb la cooperació des-
centralitzada, encara que aquesta nova llei 
tracte d’impedir-la”, argumenta Moreno.

Aquest compromís es reflecteix també en 
l’increment, per tercer any consecutiu, de les 
ajudes destinades a aquest concepte. 

Així, el 2012 les ajudes van ascendir a 
162.000 euros, que es van incrementar fins 
als 170.848 euros el 2013. Enguany, la quan-
titat global de la convocatòria torna a aug-
mentar fins als 189.503 euros. H

La Regidoria de Solidaritat, Integració i 
Cooperació Internacional ha publicat en el 
‘Butlletí Oficial de la Província’ les bases de 
la convocatòria de 2014 per a la concessió 
d’ajudes a les organitzacions no governa-
mentals dedicades a la cooperació i el des-
envolupament. La quantitat global de les 
subvencions ascendeix a 189.503 euros. 

“Com tots els anys, en compliment del 
nostre compromís amb la cooperació al des-
envolupament i per la necessitat de comba-
tre la pobresa mundial, hem publicat una 
nova ordre de subvencions per a les ONG. 
Aquest compromís, tal com hem demostrat 
els últims anys, és compatible amb la políti-
ca d’ajudes socials amb la qual afrontem la 
crisi en l’àmbit local”, assenyala el regidor 
de l’àrea, Alejandro Moreno.

Per a això, el departament de Solidaritat, 
Integració i Cooperació Internacional ha 



Vila-real ha acogido con gran éxi-
to la quinta edición de las Jornadas 
Gastronómicas Mengem a Vila-
real... olla de la Plana, que cierra sus 
puertas el 30 de noviembre. 

Este año, un total de 19 restau-
rantes, cuatro más que el anterior, 
han ofrecido sus propios menús en 
los que, una vez más, la Olleta de la 
Plana ha sido la gran protagonista. 

La buena acogida que han teni-
do hasta el momento las jornadas 
y todas las actividades paralelas 
desarrolladas en la ciudad durante 
el mes de noviembre hacen pensar 
que esta edición podría superar los 
2.000 menús servidos en la anterior 
convocatoria, que ya contó con un 
32% más de comensales respecto al 
2012, alcanzando una gran repercu-
sión, no solo a nivel provincial, sino 
también a nivel internacional, tal y 
como destaca el concejal de Econo-
mía, Pasqual Batalla. 

Entre las actividades programa-
das han destacado una charla sobre 
setas, diversas catas de vinos, una 
conferencia sobre el plato de la olla 
a cargo del profesor de Enogastro-
nomía de la Escuela Universitaria 
de Turismo y Dirección Hotelera 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Jaume Fàbrega, demos-
traciones de elaboración y degusta-
ción de sushi, una sesión de cocina 
con Thermomix y el tradicional 
concurso de la Olla de la Plana y 
degustación popular. 

Fue en este último acto donde un 
jurado profesional -formado por 
Albert Font (profesor de la Escuela 
de Hostelería de Castellón), Rafael 
Portolés (Restaurante Portolés), 
Conchita Ibáñez (presidenta de la 
Asociación de Amas de Casa) y 
Francisco González (crítico gastro-
nómico)- valoró el mejor plato y 
donde más de 500 personas degus-
taron el plato en cazuela de barro. 

Cabe destacar que este año los 
establecimientos participantes han 
estado distribuidos por toda la ciu-
dad, “de manera que el público ha 
tenido más fácil que nunca descu-
brir una excelente cocina en su ciu-
dad que desconocía hasta ahora y 
saborear una gran variedad de ollas 
de la Plana”. Por su parte, el edil de 
Turismo, Emilio M. Obiol, ha ase-
gurado que “las jornadas gastro-
nómicas son además perfectas para 
potenciar los recursos y productos 
locales, ya que los 19 restaurantes 
participantes consumen y com-
pran productos de Vila-real”. En 
este sentido el edil de Economía ha 
subrayado que “la celebración de 
las jornadas en noviembre no es ca-
sual, ya que es un mes en el que se 
celebran muchos eventos que cul-
minan el día 30 con la Fira de Santa 
Caterina, por tanto, se aprovecha la 
afluencia de visitas”. H

La tradicional jornada de degustación popular de Olleta de la Plana congregó a cientos de personas en la plaza. 

Vila-real acoge con éxito las 
Jornadas Gastronómicas
La Olleta de la Plana ha sido la gran protagonista de todos los menús 

En total de repartieron medio millar de cazuelitas con el plato. 
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Convivencia en las aulas

Los alumnos de 1º de la ESO 
han conocido el libro ‘3052 
Persiguiendo un sueño’ de 
Mamadou Dia, del que debe-

rán realizar un comentario de 
texto para presentarlo al con-
curso de redacción de Convi-
vencia en las Aulas. 

Visita al Centro Ocupacional

El alcalde ha asistido a las 
Jornadas de puertas abiertas 
organizadas por el Centre 
Ocupacional, que han conta-

do con la presencia de la con-
sellera de Bienestar Social, 
Asunción Sánchez Zaplana, y 
la corporación municipal. 

Degustar los 
menús tiene 
premio

Los participantes de las V 
Jornadas Gastronómica 
pueden disfrutar, no solo de 
los menús de los restauran-
tes, sino también del premio 
que se sortea entre todos los 
comensales de cada local. 
Para optar a él, sólo hay que 
rellenar una papeleta que 
les es entregada en el restau-
rante donde hagan la con-
sumición y contestar a una 
pregunta para participar en 
el sorteo de un menú para 
dos personas entre los clien-
tes restaurante. 

Distinguen las ‘buenas 
prácticas’ de las bibliotecas

cas valencianas, ha sido la Direc-
ción General de Bibliotecas de la 
Generalitat la que ha seleccionado 
a tres bibliotecas por tener iniciati-
vas relevantes de potenciación bi-
bliotecaria y fomento de la lectu-
ra. La de Vila-real ha sido una de 
ellas. El reconocimiento externo al 
trabajo bibliotecario de Vila-real 
ha venido esta vez a través de la 
Biblioteca ‘on line’. 

La “buena práctica” de la Bi-
blioteca de Vila-real que ha sido 
presentada en el Congreso es la 
elaboración periódica de dossiers 
literarios temáticos a través de 
su página web. Bajo la denomi-
nación de ‘Tesoros Digitales’, se 
recogen obras relacionadas con el 
tema elegido con acceso al texto 
en línea, entre otras funciones. H

El VII Congreso Nacional de Bi-
bliotecas, celebrado en Badajoz 
del 12 al 14 de noviembre, patroci-
nado por el Ministerio de Cultura, 
las comunidades autónomas y la 
Federación de Municipios y Pro-
vincias, ha concedido al Servicio 
de Bibliotecas de Vila-real el dis-
tintivo de Buenas Prácticas, entre 
los proyectos bibliotecarios más 
novedosos de toda España. 

El proceso se ha realizado sin 
convocatoria previa y atendien-
do a proyectos que las bibliotecas 
vienen desarrollando a iniciativa 
propia. Para el caso de las bibliote-

Lo concede el Congreso 
Nacional de Bibliotecas 
por ‘Tesoros digitales’
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Davant la commemoració del 25 
de novembre, Dia per a Com-

batre la Violència contra les Dones, 
la regidora de l’àrea, Mònica Àlva-
ro, ha fet balanç de les atencions per 
violència de gènere a la Casa de la 
Dona el 2014. Un balanç que posa 
enguany l’accent en els menors que 
han estat testimonis de les agressio-
ns en l’àmbit domèstic. “Encara que 
enguany s’ha produït un lleuger 
descens en el nombre de víctimes 
de violència de gènere ateses a la 
Casa de la Dona, que ha passat de 
50 el 2013 a 46 d’enguany, ens sem-
bla molt greu que, en 19 casos, els 
fills o filles han presenciat les agres-
sions a les seues mares”, assenyala 
Àlvaro. Per això, s’ha reforçat el 
Servei Especialitzat d’Atenció a la 
Família i Infància (Seafi), “perquè 
els professionals puguen ajudar a 
pal·liar el trauma de viure una si-
tuació violenta com aquesta”. 

La regidora ha concretat que, 
d’aquestes 19 agressions davant 
menors, set dels casos ja s’han de-
rivat al Seafi. També s’han fet les 
derivacions corresponents al Cen-
tre Dona 24 Hores, s’han tramitat 
ajudes econòmiques, s’han derivat 
a Serveis Socials, als tallers prelabo-
rals o han rebut beques de la Casa 
de la Dona “per proporcionar-los 

autonomia”. D’altra banda, la ciu-
tat ha commemorat el 25 de nov-
embre, Dia per a Combatre la Vio-
lència contra les Dones, amb actes 
com l’exposició ‘No más princesas’, 
la mostra dels cartells que opten al 
premi de la Regidoria de la Dona 
i l’entrega dels premis, l’Enllaça’t 
contra la violència de gènere’ i el 
teatre sobre violència a càrrec de La-
boratori de Dones de Cultura Críti-
ca Vila-real, els alumnes de Cultura 
i de la Regidoria de la Dona. H

La Dona registra 46 casos 
de violència de gènere
La ciutat commemora el Dia per a Combatre la Violència contra les Dones. 

La regidora de la Dona, Mònica Àlvaro, ha presentat les dades. 

“Tot i que s’ha produït 
un lleuger descens 
en el nombre de 
víctimes, és greu que 
en 19 casos estigueren 
els fills presents”

Imatge del lliurament del premi als millors cartells del Dia per a Combatre la Violència contra les Dones. 

El PP critica la falta 
d’inversió a Vila-real
Q pressupost. El regidor del 
PP Ignasi Clausell ha criticat el 
“nul interés de l’equip de govern 
en invertir en projectes que su-
posen l’avanç de Vila-real”. “Se-
gons es desprén de la liquidació 
de pressupostos dels tres darrers 
anys presentada per l’alcalde, 
només un 40% dels diners con-
signats per a inversions va arri-
bar a executar-se, la resta es van 
dedicar a d’altres despeses, com 
propaganda i publicitat”, ha de-
nunciat Clausell, qui afirma que 
la ciutat ha estat “estancada du-
rant aquests tres anys”. 

; en curt
14 joves acaben el curs 
de gestió de residus
Q curs. Vila-real ha acollit 
l’acte de clausura del curs de 
gestió de residus urbans im-
partit per Fundació Tots Units 
dins del projecte de ‘Millora 
de l’ocupabilitat per a joves 
aturats en dificultat social”, 
finançat per l’Obra Social La 
Caixa. Els 14 alumnes han 
estat acompanyats pels seus 
familiars i amics, professors, 
membres del consell, volun-
taris de la Fundació i repre-
sentants de l’Ajuntament. 

Restauració del molí de la Vila
Q inversió. El primer tinent 
d’alcalde de Vila-real, Pasqual 
Batalla, i el diputat provincial 
d’Infraestructures, Héctor Fol-
gado, han rubricat el conveni de 
col·laboració per a la realització 
de les obres de restauració del 
molí de la Vila, que permetrà 
posar en valor l’immoble que 
es convertirà en un nou recurs 
turístic i cultural. Es tracta d’un 
edifici emblemàtic que data del 
segle XIV que haurà de ser re-
habilitat de forma integral. Una 
actuació per a la qual s’ha creat 

una partida de 360.000 euros, 
dels quals la Diputació apor-
tarà un 50% a través de tres 
anualitats a abonar durant els 
propers tres exercicis, mentre 
que l’Ajuntament sufragarà els 
180.000 euros restants els anys 
2015 i 2016. A més, la Diputa-
ció ha inclós dins dels Plans 
d’Obres i Serveis provincials 
una inversió de 44.000 euros 
per a millorar els accessos a 
quatre centres educatius pú-
blics de la ciutat per a garantir 
la seguretat dels xiquets. 

Vila-real celebra el dia de Tots Sants
Q celebració. El cementeri ha acollit la celebració de Tots Sants. Un 
any més, l’Associació de Filles de Maria del Rosari ha estat l’encarregada 
d’organitzar el rosari i la missa de difunts, actes als que han acudit 
l’alcade de Vila-real, José Benlloch i els regidors de la corporació munici-
pal. A més, s’ha tornat a habilitar un autobús gratuït per a arribar. 

AjuntAment
de VilA-reAl



Las familias con hijos de 0 a 3 
años de Vila-real podrán aco-

gerse, por primera vez en Vila-real, 
al nuevo programa de ayudas eco-
nómicas en Educación Infantil que 
ha puesto en marcha la Concejalía 
de Educación, dirigida por la edila 
Rosario Royo.

En total, el Ayuntamiento desti-
na 16.000 euros para la matrícula 
y las cuotas correspondientes para 
el curso 2014-2015 con las que se 
beneficiarán 32 familias, con una 
subvención de 500 euros por hijo, 
vayan a la única escuela municipal, 
El Solet, o alguno de los ocho cen-
tros privados homologados para 
impartir docencia infantil.

“Para nosotros es una prioridad 
garantizar la igualdad de oportuni-
dades, subraya Royo, quien desta-
ca que “con estas ayudas, creadas 
por primera vez en la ciudad, el 
Ayuntamiento, hace una apuesta 
decidida por la igualdad de condi-
ciones en el acceso al primer ciclo 
de la educación infantil, canalizan-
do adecuadamente la conciliación 
entre la vida familiar y laboral de 
los padres, madres o tutores”. 

Todas las familias empadronadas 
en Vila-real con hijos de 0 a 3 años y 
matriculados en alguno de los nue-
ve centros de educación infantil no 
obligatoria de la ciudad que reúnan 
las condiciones contempladas en la 
subvención podrán acogerse a es-
tas ayudas cuya solicitud se pudo 
presentar en el registro general del 
consistorio del 10 al 20 de noviem-
bre. El importe de esta pionera beca 
“que vendrá a subvencionar cerca 
del 50% del desembolso medio de 
las familias con hijos, únicamente se 
podrá destinar a la financiación de 
los costes correspondientes a la ma-
trícula y cuotas relativas a la escuela 
de educación infantil”, apunta la 

edila. Los interesados deberán acre-
ditar haber solicitado plaza escolar 
y, en caso que se haya efectuado el 
pago de la matrícula o alguna de 
las mensualidades, también debe-
rán presentar las facturas para que 
puedan ser abonadas. 

La baremación de las solicitudes 
tendrán en cuenta la renta anual 
familiar además la inscripción del 
alumno en una escuela infantil au-
torizada por la Conselleria. “Con 
esta ayuda, pretendemos facilitar y 
favorecer la escolarización infantil 
de los más pequeños, independien-
temente de los recursos de sus fami-
lias”, señala Royo, quien recuerda 
que se trata de unas ayudas com-
plementarias a las becas que otorga 
la Generalitat, “quien este año des-
tina 600.000 euros menos”. H 

Vila-real crea ayudas en 
educación de 0 a 3 años
32 familias se beneficiarán de estas subvenciones que se ofrecen por primera vez

La concejala de Educación ha presentado estas primeras ayudas. 

La novedosa ayuda 
es de 500 euros por 
hijo para que vaya a 
alguno de los centros 
de educación infantil 
no obligatoria 

Los menores que acudan al Solet o a cualquier otra guardería de la ciudad podrán optar a las ayudas. 
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El PP propone medidas 
para el consenso político
Q medidas. “Tenemos el 
convencimiento que alcanzar 
un consenso dentro del Ayun-
tamiento es posible y es por eso 
que presentamos una serie de 
medidas a adoptar para que los 
acuerdos unánimes dejen de ser 
un imposible”. Así lo ha afirma-
do el portavoz del PP, Héctor 
Folgado, quien propone grabar 
en vídeo las juntas de portavo-
ces, que éstas incluyan al secre-
tario general del Ayuntamiento, 
la posibilidad de hacer pública 
la transcripción de lo dicho, con-
vocarla para todos los temas que 
afecten al futuro de la ciudad y 
que las declaraciones institucio-
nales consensuadas se presenten 
con todos los portavoces. 

; en corto
Vila-real celebra el 
Día de la Tolerancia
Q celebración. Vila-real 
ha celebrado el Día de la To-
lerancia con un actividades 
entre las que ha destacado la 
sesión de danzas del mundo, 
en la que han participado nu-
merosos escolares de la ciu-
dad. Asimismo, el concejal de 
Cooperación, Solidaridad e 
Integración, Alejandro More-
no, fue el encargado de adap-
tar el Manifest per la Toleràn-
cia a los escolares que hicieron 
una lectura para “fomentar la 
tolerancia y la no violencia 
como valores esenciales para 
la convivencia en la escuela, 
en casa y en la ciudad”. 

Servicios Sociales duplica las ayudas
Q incremento. La Conceja-
lía de Servicios Sociales de Vila-
real ha duplicado en menos de 
tres años las ayudas a las fami-
lias de la ciudad. Así lo ha con-
firmado la concejala del área, 
Mònica Àlvaro, quien asegura 
que “a pesar de la reducción 
de ingresos del presupuesto 
municipal, se han conseguido 
incrementar las ayudas, pa-
sando de los 134.000 euros que 
se destinaban en el 2011, a los 
270.000 invertidos este año”.
Así, una de las partidas más 
sustanciosas es la dirigida a las 
entidades sociales, como Cári-
tas, Joventut Antoniana, Creu 
Roja y Sant Vicent de Paül, que 
habrán recibido, al finalizar el 
año, unos 90.000 euros y que 
destinarán, principalmente, a 

dar de comer a los vecinos que 
están pasando por dificultades 
debido a la crisis. “Hay que de-
cir que desde el 2011 las cosas 
han cambiado mucho para es-
tas entidades, que han visto in-
crementada su labor, pero tam-
bién el apoyo institucional”, 
afirma. Así, recuerda que “en 
el presupuesto de ese año no 
había ninguna partida especí-
fica para estas asociaciones, 
sino que la única ayuda que 
recibían procedía de las sub-
venciones a entidades sociales, 
que fue de 5.602,41 euros para 
Cáritas y también para Joven-
tut Antoniana, mientras a Creu 
Roja se aportó 3.249 euros para 
el programa de ayuda a dis-
capacitados, y Sant Vicent de 
Paül no tenía subvención”. 

Cáritas recibe 21.000 euros de ayuda
Q convenio. El alcalde, José Benlloch, y el director de Cáritas en Vila-
real, José Herminio García, han firmando un convenio de colaboración 
de 21.000 euros para que la entidad pueda llevar a cabo el programa de 
acogida para personas en riesgo de exclusión social, firma en la que ha 
estado presente la edila de Servicios Sociales, Mònica Àlvaro. 



El Ple de l’Ajuntament de Vila-real 
ha aprovat demanar major inversió, 
tant al Govern central, com a la Ge-
neralitat Valenciana i a la Diputació 
de Castelló per a la ciutat, a través 
de diverses mocions presentades 
pels grups municipals. 

Així, el grup municipal socialista 
va presentar al Ple una moció per 
a reclamar a la Diputació que in-
corpore als seus pressupostos del 
pròxim exercici 3,2 milions d’euros 
d’inversió per a Vila-real en con-
ceptes com l’adequació del Centre 
de Congressos, la construcció d’un 
aulari d’Infantil en el col·legi Carles 
Sarthou o aportacions a convenis 
amb entitats socials de la ciutat, en-
tre altres necessitats.  

Per la seua part, Bloc i Iniciati-
va van presentar vuit esmenes als 
pressupostos de la Diputació, on 
demana sufragar part de les despe-
ses de l’obertura del Centre de Tec-
nificació Esportiva, a més d’exigir 
la reimplantació del servei de te-
leassistència mitjançant un conveni 
amb Creu Roja, així com la creació 
d’un conveni per a oferir el servei 
de Menjar a Casa a la gent gran i 
un acord per a ampliar i millorar 
l’Aplec d’estiu per als menuts. 

Les ajudes a emprenedors, així 
com la col·laboració de Diputació 
per a crear un taller d’ocupació per 
a preservar el patrimoni local, són 
altres de les reivindicacions. 

D’altra banda, el PP reclama a la 
Generalitat la consecució de pro-
jectes a través dels pressupostos 
autonòmics del 2015, com la ronda 
Sud-oest, el desdoblament de la 
CV-185 i de la CV-20, millores als ac-
cessos a la ciutat i un pla estratègic 
amb Foment per a l’arribada de la 
plataforma Intermodal, a més d’un 
pla d’ocupació, la creació d’un au-
lari per al Carles Sarthou, l’arribada 
de l’Escola Oficial d’Idiomes i més 

beques de menjador, entre d’altres. 
Cal destacar que, tot i l’aprovació 

de les diverses mocions presenta-
des, arribar a un consens ha estat di-
fícil, especialment tenint en compte 
que els grups van celebrar una Jun-
ta de Portaveus prèvia al Ple a la 
qual no va assistir representació del 
grup municipal socialista.

Tot i això, dies abans, es va apro-
var per unanimitat una declaració  
institucional per a exigir al Govern 
central que incremente la inversió 
en la ciutat prevista en els pressu-
postos generals de l’Estat de 2015.

Així, entre les peticions, pacta-
des per consens en una Junta de 
Portaveus, figura la construcció de 
l’estació intermodal de mercaderies 
al terme de Vila-real, dotant-la a 
més d’un pla estratègic i de viabili-
tat, a més de la millora del finança-
ment de les administracions locals, 
entre d’altres necessitats. H

Vila-real demana major 
inversió per a la ciutat
El Ple exigeix més diners al Govern central, Generalitat i Diputació

El Ple ha aprovat diverses mocions per a demanar major inversió. 
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Peticions al 
Govern central 
per a la ciutat

L’equip de govern al com-
plet ha demanat al Govern 
central l’estació intermodal, 
més suport a l’agricultura, 
la comissaria de la Policia 
Nacional, el pas subterrani 
a l’estació, el desdoblament 
de la N-340, la millora del 
Pont Nou o l’activació del 
polígon industrial projectat 
a la carretera d’Onda a més 
de la construcció d’un accés 
directe a l’autopista AP-7, 
així com una ajuda directa 
per a la ciutat de festivals 
com a reclam turístic. 

La Iaia de Coneixement 
i Picú, Festers de l’Any
La Comissió de Penyes ha conce-
dit enguany el premi individual 
i el col·lectiu de Fester de l’Any a 
la popular Iaia de Coneixement 
i a la penya Picú, per l’ampli ca-
lat social de la campanya que ha 
realitzat en cada edició de les fes-
tes des de la Unitat de Prevenció 
Comunitària i per la seua trajec-
tòria festiva, respectivament. Els 
premis es van lliurar a la gala de 
les penyes, a l’Auditori. 

; en curt
El PP aposta per horts 
urbans “més socials”
“És imprescindible que el 
Reglament dels horts urbans 
tinga més en compte als vila-
realencs i aposte per ajudar 
als veïns amb més recursos 
econòmics”. Així ho ha de-
fensat la regidora del Partit 
Popular Marisa Mezquita, 
qui demana millorar el Re-
glament dels horts urbans. 

Els centres de salut de Vila-real 
comencen la vacunació de la grip

La vacuna de la grip està indi-
cada especialment per a col·lectius 
de risc, com són els majors de 60 
anys o tots aquells que, sent més 
joves, pateixen malalties cròniques 
cardiovasculars o respiratòries, 
malalties metabòliques com diabe-
tis o l’obesitat mòrbida. També es 
recomana a dones embarassades, 
treballadors de centres sanitaris 
o aquells que conviuen o atenen  
malalts crònics i, en general, totes 
aquelles persones que, per la seua 

Els centres de salut de Vila-real 
han començat ja la campanya de 
vacunació de la grip. Per a estar 
protegit enfront d’aquesta malaltia, 
només és necessari sol·licitar cita 
prèvia al centre de salut i acudir 
el dia indicat. Un acte molt senzill 
que pot ajudar a portar un hivern 
més saludable, ja que està demos-
trat que la vacunació contra la grip 
redueix en un 79% els ingressos 
hospitalaris per pneumònies en les 
persones majors de 65 anys. Els centres de salut de Vila-real han començat ja la campanya. 

Vacunar-se contra la malaltia redueix un 79% els ingressos 
hospitalaris dels veïns de major edat per pneumònia

condició clínica especial tinguen un 
alt risc de complicacions derivades 
de la grip o per descompensar-se. 

La grip és un greu problema de 
salut que provoca que entre un 5 
i un 20% de la població emmalal-
tesca en un període curt de temps, 
que es concentra entre la segona i 
la cinquena setmana de l’any, se-
gons les estimacions realitzades 
pels epidemiòlegs de la Conselleria 
de Sanitat. Tot i així, és important 
rebre la vacuna per tal d’anticipar-
se a l’arribada del fred, ja que tarda 
uns 15 dies en protegir l’organisme 
però el seu efecte es manté durant 
els sis mesos posteriors. H

Compte enrere per a 
l’enderroc dels jutjats

els sorolls, així com la generació 
de pols, evitar al màxim l’afecció 
al trànsit rodat i una ocupació 
“excessiva” de l’espai públic, a 
més de permetre la recuperació 
de materials. D’aquesta manera, 
la demolició s’efectuarà de tres 
formes, segons siguen les carac-
terístiques de cada element: amb 
ferramentes manuals, per tall i 
perforació i amb cisalla hidràulica, 
en aquest cas per a les tasques que 
afecten estructures robustes amb 
presència de formigó i acer. Els 
treballs es portaran a terme entre 
finals d’any i inicis del 2015. H 

L’enderrocament dels antics 
justjats de Vila-real, que compar-
teixen part de l’espai de l’edifici 
del Mercat Central, s’executarà ele-
ment a element. Així s’estableix en 
el projecte d’enderrocament que 
acompanya l’anunci de licitació 
d’aquest i per al qual ja es poden 
presentar les empreses interessa-
des. Amb aquesta metodologia 
es pretén reduir les vibracions i 

Els antics jutjats de la ciutat seran enderrocats en breu. 

L’actuació es farà 
element a element per a 
causar menys molèsties



L’Ajuntament de Vila-real exi-
girà davant la Conselleria 

d’Educació la construcció d’un 
aulari d’infantil dins del recinte 
del col·legi Carles Sarthou, ate-
nent a les demandes de la comu-
nitat educativa i per a evitar que 
els alumnes més menuts hagen de 
traslladar-se a l’annex de l’antiga 
estació de la Panderola. 

Davant la culminació de les 
obres de ‘l’estacioneta’ després 
dels despreniments d’una part 
del sostre, l’alcalde, José Benlloch, 
ha reivindicat la importància que 
els xiquets puguen romandre dins 
del recinte del col·legi, tal com re-
clama el mateix Consell Escolar i 
el Ple va acordar al febrer per una-
nimitat. Per a això, serà necessari 
que la Generalitat, competent en 
matèria d’educació, construesca 
un nou aulari d’infantil al pati del 
col·legi Carles Sarthou. 

“Hem reivindicat en diverses 
ocasions la construcció d’aquest 
aulari i hem demanat una reunió 
amb la Conselleria d’Educació, 
sense haver rebut resposta”, re-
corda Benlloch. “L’Ajuntament 
no pot construir l’aulari i per 
això anem a dur de nou aquesta 
reivindicació a la Conselleria”, 
argumenta. La ubicació dels 
alumnes d’infantil en aules pre-
fabricades a l’interior del col·legi 
Carles Sarthou es va produir a 
l’any 2013. “En aquell moment, 
la Conselleria només ens va ofe-
rir com solució traslladar els 
alumnes d’infantil amb autobús 
al col·legi José Soriano, a l’altra 
punta de la ciutat, una proposta 
rebutjada per la comunitat educa-
tiva. Per això, vam decidir fer-nos 
càrrec del cost d’un aulari prefa-
bricat que vam situar al pati del 
col·legi”, detalla. “Aquestes aules 
han tingut molt bona acollida”, 

afegeix l’alcalde. Entre els avan-
tatges que la direcció del centre, 
AMPA i docents relacionen de 
la ubicació de l’aulari al pati està 
sobretot l’aprofitament de les 
instal·lacions, com el gimnàs, el 
menjador o les classes de música 
o anglés. Per això, l’equip de go-
vern preveu situar a l’estacioneta 
l’Escola d’Adults i els tallers 
d’ocupació quan siguen conce-
dits, creant d’aquesta manera un 
centre de formació per a adults. 

Per la seua part, des del PP, el por-
taveu i diputat d’Infraestructures, 
Héctor Folgado, va transmetre al 
col·legi la possibilitat de reformar 
l’estacioneta amb 100.000 euros 
per a ús escolar, amb menjador 
i aula polivalent. Una idea que 
també va transmetre a l’alcalde i a 
la comunitat educativa, que con-
tinua demanant les instal·lacions 
dins del recinte escolar. H

La comunitat educativa ha explicat quines són les seues demandes al Govern municipal per al col·legi. 

El Govern demana un nou aulari 
d’infantil dins del Carles Sarthou
L’Ajuntament reclama a la Conselleria les aules, a petició de la comunitat educativa

L’alcalde ha escoltat les peticions i reclama a Conselleria les aules. 
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N Fira d’Antiguitats i Brocanters

El Centre de Congressos, Fi-
res i Trobades ha acollit la Fira 
d’Antiguitats i Brocanters, 
que ha estat durant tot un cap 

de setmana i que ha comptat 
amb la presència de l’alcalde i 
els regidors, Emilio M. Obiol 
i Alejandro Moreno. 

N Conveni amb Joventut Antoniana

L’alcalde, José Benlloch, i la 
regidora de Serveis Socials, 
Mònica Àlvaro, ha signat un 
conveni de col·laboració amb 

el president de Joventut An-
toniana, Pascual Vilanova, 
pel qual el consistori aportarà 
13.000 euros a l’entitat. 

N Congrés de Ciutats Educadores

L’Ajuntament, a través de la 
regidora d’Educació, Rosario 
Royo, i el regidor de Cultura, 
Alberto Ibáñez, ha participat, 

amb representants de 190 ciu-
tats, en el XIII Congrés Inter-
nacional de Ciutats Educado-
res, celebrat a Barcelona. 

Benlloch es 
reuneix amb el 
Consell Escolar

L’alcalde, José Benlloch, 
va participar en el Consell 
Escolar del col·legi Carles 
Sarthou per a explicar les 
gestions que està portant 
a terme l’equip de govern 
per a ezigir a la Conselleria 
d’Educació la construcció 
d’un aulari d’infantil dins 
del mateix recinte. El primer 
edil va explicar dies abans 
aquesta reivindicació “his-
tòrica” que respon a una 
actuació que reclama, des 
de fa temps, la mateixa co-
munitat educativa.



Q El jardín del Pilar mejorará 
y ampliará sus áreas de juego y 
descanso, en una nueva actua-
ción del plan de espacios urba-
nos del departamento de Ser-
vicios Públicos que supondrá 
una inversión de unos 70.000 
euros en uno de los parques 
más utilizados y reivindicados 
por los vecinos. El concejal de 
Servicios Públicos, Francisco 
Valverde, ha presentado, junto 
al presidente de la Asociación 
de Vecinos de El Pilar, Joaquín 
Bartoll, las principales líneas 
de actuación del proyecto.

“Tras más de 25 años de 
utilización, el jardín del Pilar 
requiere una actuación inte-
gral que permita adaptarlo 
a las nuevas necesidades del 
vecindario, renovar elementos 
que han quedado obsoletos y 
optimizar el espacio para aten-
der mejor las necesidades de 
los vecinos”, explica Valverde. 
Para ello, la actuación se ha 
estructurado en dos fases dife-
renciadas, en la zona de apar-
camiento y en el área ajardi-
nada, donde se remodelará el 
anfiteatro, que será convertido 
en una zona de juegos infanti-
les para niños de entre seis y 12 
años, entre otras actuaciones. 

Servicios Públicos 
remodela el 
jardín del Pilar 
por completo
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Vila-real, sede de los 
mejores cortometrajes
La ciudad acoge una nueva edición del festival Cineculpable, con 
actividades paralelas, que se suman a las proyecciones habituales

Vila-real se ha convertido, un 
año más, en capital de los cor-

tometrajes. Y es que, desde el pa-
sado día 21, la ciudad está inmersa 
en la celebración de la 17ª edición 
del Cineculpable, un evento que, 
un año más, ha contado con una 
alta participación, convirtiéndola 
en una de las ediciones más inter-
nacionales, con la recepción de 395 
cortos desde diferentes rincones del 
planeta. Los espectadores pudieron 
comenzar a disfrutar de los vídeos 
seleccionados el día 24, aunque pre-
viamente tuvieron lugar algunas 
actividades paralelas. 

El padrino del certamen (‘Cul-
pable 2014) este año es el actor Luis 
Fernández, conocido por interpre-
tar a ‘Culebra’ en la serie de tele-
visión ‘Los protegidos’, y también 
por haber dado el salto a la gran 
pantalla en ‘Tres metros sobre el cie-
lo’, la película más vista en 2010. 

El actor estará en la gala final el 
día 28 de noviembre, acompañado 
por el maestro de ceremonias, el ac-
tor, monologuista, cómico, guionis-
ta y productor ‘Flipy’, conocido por 
intervenir en ‘El Hormiguero’. 

El festival abrió sus puertas el 
viernes 21 con la presentación del 
DVD ‘Vila-real Filma!’, que ha dado 
paso a una agenda que llenará de 
cine la ciudad. El sábado se ofreció 
la proyección de cuatro cortos sobre 
el cierre de RTVV y el domingo, el 
realizador local Álvaro Beltrán ofre-
ció una retrospectiva de su trayec-
toria como cortometrajista. 

El lunes 24 comenzó el rodaje del 
Cinexpress, que involucra a los es-
tudiantes de secundaria, así como 
la proyección del Off Provincial, 
con los cortometrajes que han que-
dado fuera de concurso en la Sec-
ción Provincial, así como conferen-
cias y proyecciones durante toda 
la semana. Los aficionados a este 
arte pueden disfrutar hasta de las 
proyecciones de los 11 cortos de la 

El certamen cuenta con actividades paralelas relacionadas con los cortos. 

Sección Provincial y de los 27 de la 
Sección Oficial durante toda la se-
mana, siendo el viernes 28 el día de 
la gala en la que se entregarán los 
siete galardones –y sus correspon-
dientes ‘esposas’- de esta edición, 
que repartirá 7.800 euros. 

Cabe destacar la alta calidad de 
los trabajos recibidos y la dificultad 
del jurado a la hora de elegir a los 
candidatos, puesto que este año 
cuenta con cinco cortos preseleccio-
nados a los Goya y rostros conoci-
dos en la pequeña y la gran pantalla 
como el de Inma Cuesta o Leticia 
Dolera, que aterriza de nuevo en 
Vila-real, esta vez como directora.

Cabe destacar que, como cada 
año, para asistir a la gala final, los 
espectadores deberán podrán ob-
tener una invitación asistiendo a los 
días de proyecciones, donde recibi-
rán varios cupones. H 

El festival ha contado 
con la recepción de 
395 trabajos llegados 
de todo el mundo y 
caracterizados por la 
alta calidad

Los espectadores 
disfrutan de las 
proyecciones y de 
la gala final, con 
el ‘Culpable 2014’,  
Luis Fernández

El Auditori, abarrotado, un año más, durante el primer día de las proyecciones del festival Cineculpable. 

Q El alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, la edila de Servicios 
Sociales, Mònica Àlvaro, y el 
director de Cáritas Diocesana 
Segorbe- Castellón, Juan Ma-
nuel Aragonés, han firmado 
un convenio de colaboración 
de 52.600 euros para ayudar 
a la entidad social a llevar a 
cabo su programa de aten-
ción al transeúnte y personas 
sin hogar y, en concreto, para 
apoyar “la importantísima 
labor que la entidad desarro-
lla en el centro social El Pati 
de Vila-real”.

; en corto
52.600 euros para las 
personas sin hogar

Q La Policía Local de Vila-
real ha puesto en marcha has-
ta el domingo 30 de noviem-
bre una campaña especial 
de control de vehículos de 
transporte escolar. La campa-
ña, desarrollada en colabora-
ción con la Dirección General 
de Tráfico, persigue funda-
mentalmente garantizar la 
seguridad de los menores y 
certificar que los vehículos en 
los que se trasladan cumplen 
todas las medidas que marca 
la normativa y llevan toda la 
documentación necesaria. 

Vigilan la seguridad 
del transporte público 

Q El Convent, espai d’art 
ha inaugurado ‘Volum’, la 
II Mostra d’arts interdisci-
plinàries, que se puede vi-
sitar hasta el 11 de enero del 
2015.  En la exposición, orga-
nizada por el departamento 
de Museos, colaboran Visi-
tants, La Medusa, A Tempo 
Dansa, Màx Simó i Pau Ayet, 
que, al igual que en la I Mos-
tra d’arts interdisciplinàries, 
implican las artes escénicas 
en una muestra que centra la 
mirada en el volumen a tra-
vés de dos artistas plásticos:  
Rafa de Corral i Beatriz Díaz.

El Convent inaugura 
la muestra ‘Volum’

Q El Auditorio de Vila-real 
recibirá el nombre de Audi-
tori Municipal Músic Rafael 
Beltrán Moner, en homenaje 
al compositor vila-realense e 
Hijo Predilecto de Vila-real 
a quien la ciudad rinde este 
año homenaje con las activi-
dades organizadas en el mar-
co del Año Rafael Beltrán. La 
nueva denominación ha sido 
aprobada por el pleno muni-
cipal y se hará oficial con el 
cambio de la rotulación del 
edificio municipal, en una 
gala homenaje al reconocido 
compositor vila-realense.

El Auditorio se 
llamará Rafael Beltrán

Q El entorno de la calle Borriol 
y la plaza de la Libertad han 
reordenado el tráfico con una 
modificación del sentido de la 
circulación en varias calles de 
la zona para mejorar la seguri-
dad y atender las peticiones de 
comercios y vecinos del barrio. 
La principal modificación con-
siste en el cambio de dirección 
de la calle Borriol, que a partir 
de ahora será en sentido norte, 
así como la calle Calvario, que 
mantendrá el sentido oeste en 
todo su recorrido. 

“Se trata de una reordena-
ción muy sencilla pero que nos 
permitirá dar solución a una 
de las principales peticiones 
de los comercios de esta zona, 
además de mejorar la seguri-
dad vial en la rotonda de las 
avenidas Río Ebro-Peñagolosa 
y Castellón”, detalla el concejal 
de Seguridad Ciudadana, Ja-
vier Serralvo. La calle Borriol 
ya es de un solo sentido ascen-
dente desde la avenida Caste-
llón hasta la avenida Andalu-
cía. El cambio también afecta 
al itinerario de la línea de auto-
bús, que sustituye la parada de 
la calle Borriol por una parada 
en la parte posterior del poli-
deportivo Sebastián Mora. 

La calle Borriol 
y adyacentes 
reordenan el 
tráfico rodado



HISTORIAS DE ÉXITO

Comenzó su andadura en octu-
bre del 2013 y, a día de hoy, ya 

está consolidada como una de las 
academias de idiomas para niños 
más punteras de Vila-real. 

Y es que, Kids&Us está especial-
mente concebida para formar a los 
más pequeños desde su primer año 
de vida, con el objetivo de “conse-
guir que aprendan una nueva len-
gua como la suya propia, de forma 
natural y fácil”. Así lo explica Inma 
Gil, una joven emprendedora que 
apostó por poner en marcha este 
centro en Vila-real. “Tengo niños 
pequeños y buscaba para ellos algo 
diferente y encontré la academia 
Kids&Us en Castellón y, tras ver 
los buenos resultados obtenidos, 
me decidí a montar una sede en 
Vila-real, porque es una ciudad con 
mucho potencial”, asegura. 

Inma, que estudió empresariales 
y que hasta hace poco se dedicaba 

a otro sector, asegura que “cuando 
comprobé cómo funciona la acade-
mia y su profesorado, me convencí 
por completo, porque enseña el 
inglés con una metodología propia 
basada en el aprendizaje natural de 
una lengua”. “Y para que el niño 
aprenda de forma natural, debe es-
tar en contacto con el idioma”, aña-
de. Así, Kids&Us cuenta con una 
metodología propia innovadora y 
muy diferencial, en la que se com-
binan las clases presenciales con la 
adquisición de conocimientos en 
casa. “Tienen que aprender como 
lo han hecho con su propia lengua, 
a base de escuchar, por eso, es im-
portante que los padres utilicen en 
el hogar el CD que se les proporcio-
na, porque así captan el idioma y, 
posteriormente, ya son capaces de 
entender perfectamente, facilitando 
en gran medida el aprendizaje de la 
lectura y la escritura”, indica. 

En su escaso año de vida, 
Kids&Us ya ha albergado a cerca 
de 200 alumnos y cuenta con cinco 
profesoras que, previamente, han 
tenido que pasar un riguroso proce-
so de selección. “Todas tienen muy 
buen nivel, además de mucha afi-
nidad con los niños y son formadas 
y son auditadas de forma periódica 
para que cumplan con todos los re-
quisitos de la franquicia”, señala. 

Además, el método que se uti-
liza en Kids&Us también está en 
alemán y se está empezando a usar 
con dos grupos en Vila-real. 

“Por el momento, el objetivo a 
corto plazo es crecer en alumnos y 
conseguir que cada vez más peque-
ños aprendan un nuevo idioma”, 
afirma la directora del centro, quien 
asegura que “nunca es fácil empren-
der un nuevo camino, la inversión 
es muy grande y hay que trabajar 
duro, pero si crees en tu proyecto, 
tienes que seguir adelante”.  H

Los más pequeños de la casa lo pasan en grande mientras aprenden con el innovador método de Kids&Us.

Kids&Us crea pequeños 
bilingües en Vila-real
Inma Gil es la impulsora de esta academia de idiomas para niños a partir de un año

Inma Gil es la impulsora de la llegada de Kids&Us a Vila-real.

Una firma 
consolidada 
fuera del aula

Kids&Us no sólo ofrece cla-
ses en su centro, situado en 
el número 8 de la calle Pas-
cual Goterris Albiol, sino 
que también ha realizado 
sesiones en el Espai Jove y 
en otros lugares, además de 
organizar periódicamente 
Storytimes, cuentos repre-
sentados por los docentes. 
Kids&Us está en facebook y 
en su web ‘www.kidsandus.
es’, ofrece juegos para niños 
y su app. Se puede contactar 
a través de vila-real@kidsan-
dus.es o en el 657458055.  

Plan de transparencia 
para técnicos locales

transparencia en la gestión muni-
cipal y el acceso de la ciudadanía a 
la información”, señala Benlloch. 
En la misma línea, Moreno desta-
ca la importancia de “dotar al per-
sonal técnico de las herramientas 
que, como este curso, les permiten 
adquirir los recursos necesarios 
para facilitar la información que 
requiere la ciudadanía”.

“Con este programa formativo 
y el plan de transparencia, este 
equipo de gobierno ha hecho po-
sible que el personal municipal 
adquiera estas herramientas y, de 
esta manera, no sólo garantizar el 
cumplimiento de la ley de trans-
parencia sino, sobre todo, mejorar 
la gestión municipal y hacerla más 
accesible para la ciudadanía”, se-
ñala Moreno, responsable del área 
de transparencia.

El proyecto formativo y de sen-
sibilización forma parte del plan 
municipal de transparencia im-
pulsado desde hace tiempo por 
el consistorio a partir de la realiza-
ción de un diagnóstico inicial de 
los niveles de transparencia en la 
corporación municipal y también 
de la creación de una guía de los 
ámbitos de mejora. H

El plan de transparencia muni-
cipal impulsado por el Ayunta-
miento de Vila-real para mejorar 
el acceso de la ciudadanía a la in-
formación ha concluido esta ma-
ñana el programa de formación 
del personal municipal. 

El proyecto formativo interno 
Vila-real avanza en transparencia, 
que ha contado con una subven-
ción de la Conselleria de Presiden-
cia, Agricultura, Alimentación, 
Pesca y Agua, se ha desarrollado 
en tres jornadas dirigidas a per-
sonal técnico de diferentes áreas 
municipales, con el objetivo de di-
fundir entre el personal municipal 
la normativa vigente en materia 
de transparencia y buen gobierno, 
así como sensibilizar a los trabaja-
dores municipales en este ámbito. 
Con motivo de la clausura del 
curso, el alcalde, José Benlloch, y 
el concejal de Solidaridad, Integra-
ción y Cooperación internacional, 
Alejandro Moreno, han compare-
cido en la sesión formativa.

“Los trabajadores municipales 
tienen en sus manos la aplicación 
de la ley de transparencia y por 
eso este programa es tan relevante 
para la mejora de los índices de 

El alcalde y Alejandro Moreno visitan la última 
sesión del curso impartido a los trabajadores

El alcalde y el edil Alejandro Moreno acuden a la última sesión. 

Nuevo calendario de Caixa Rural
La Caixa Rural y la Funda-
ción Caixa Rural Vila-real han 
presentado su calendario so-
lidario para el 2015 que, una 
edición más, cuenta con la 
colaboración de la Concejalía 
de Normalización Lingüística 
y Tradiciones, que dirige Pas-
qual Batalla. El presidente de 
la Caixa Rural, Enric Portalés, 
junto al concejal, ha explicado 
que, las aportaciones que quie-
ran hacer las personas que re-
cojan el calendario, ayudarán, 

este año, a la Escuela de Fami-
lia que lleva a cabo Juventud 
Antoniana con la intención 
de ayudar a las personas con 
menos recursos a adquirir ha-
bilidades para promover su 
inserción social. La presidenta 
de la asociación local, Carmen 
María Folch, y el historiador Ja-
cinto Heredia, encargado de la 
elaboración de los textos sobre 
el patrimonio local de Vila-real, 
han participado también en la 
presentación del anuario. H
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El Museu Etnològic es reinventa 
per a atraure el públic familiar
El recinte té nova imatge i ofereix noves activitats i horaris a partir del proper 1 de desembre

El Museu Etnològic, situat al pa-
ratge de la Mare de Déu de Gràcia 
de Vila-real, ha renovat la seua ima-
tge “sense perdre l’essència” per 
a reinventar-se i oferir un aspecte 
molt més modern, dinàmic i acord 
al segle XXI. “Podríem dir que hem 
fet una transició d’un magatzem 
d’obres d’art a un espai viu, atractiu 
i dinàmic”, ha assenyalat el regidor 
de Cultura, Alberto Ibáñez, durant 
la presentació de la remodelació de 
la secció ceràmica, arqueològica i 
etnològica del recinte. 

“És una posada al dia on s’han 
condicionat i reorganitzat els espais 
de manera que el visitant pot recó-
rrer les diferents sales que han estat 
pintades, després de 28 anys, amb 
colors moderns, que han guanyat 
en espai i il·luminació, de manera 
que, ara, el que destaquen són al-
gunes de les obres museístiques”, 
explica, “sense que hi haja tantes 
peces juntes com abans” afig. 

Així, per exemple, en accedir a 
la primera planta, el turista el pri-
mer que visualitza és el carro de 
bombers de principis del segle XX 
o les alforges del cavall que el secre-
tari del terratinent Polo de Bernabé 
utilitzava per a recaptar els diners 
de les seues produccions, situades 
també en la primera planta, en una 
sala destinada a l’etnologia que, 
temporalment, mostrarà peces rela-
cionades amb els diferents oficis. 

“Una nova imatge amb la qual 
hem intentat simplificar i explicar 
millor als xiquets la forma en què 
vivien els seus avantpassats, la seua 

ceràmiques de gran valor. El centre 
va haver de ser tancat el 2011 per es-
tar afectat per corcó “en haver estat 
completament oblidat per l’anterior 
govern”. Finalment, Ibáñez ha 
agraït el treball dels tècnics de Mu-
seus i el personal col·laborador de 
la nova imatge per a donar aquest 
valor afegit a un museu que ara re-
obri les seues portes renovat. H

El Museu Etnològic ha renovat la seua imatge i ha condicionat i reorganitzat alguns dels espais. 

societat Vila-real celebra 
Halloween amb 
activitats per als joves

La Regidoria de Joventut ha organitzat 
un any més la festa de Halloween, amb 
activitats diferenciades per a xiquets i jo-
ves, en l’Skate Park de Vila-real. 

història i el vincle que hi ha entre la 
cultura i el territori, l’economia i la 
societat” detalla Ibáñez, que avança 
que al gener començaran les visites 
guiades destinades als escolars amb 
unes sessions didàctiques “molt 
fresques i animades” que es realit-
zaran a la nova sala d’activitats que 
ha estat condicionada per al públic 
familiar i escolar. Abans, a partir de 

l’1 de desembre, el Museu Etnolò-
gic obrirà els dissabtes i diumenges, 
de 10.30 a 13.30 hores, per al públic 
en general i, per Pasqua, s’ampliarà 
encara més l’horari de visites. 

El regidor recorda que el museu 
està compost per les peces que pro-
cedeixen de donacions de veïns 
que van des de vestits tradicionals 
del segle XVIII a antigues peces 
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El festival Tardoràlia ha tor-
nat a fer sonar a Vila-real les 
propostes musicals més arris-
cades i poc convencionals 
del panorama internacional 
en una tercera edició que 
consolida el certamen orga-
nitzat pel Centre ACAF com 
un dels festivals nacionals de 
més marcada personalitat i 
que ha comptat amb grups 
locals i internacionals. 

; en curt
Tardoràlia torna a 
l’avantguarda musical

Més de 1.000 veïns de la ciu-
tat han participat recentment 
en la II Marxa Solidària or-
ganitzada per l’Associació 
Espanyola Contra el Càn-
cer (AECC) de Vila-real, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. Una convoca-
tòria que ha reunit a la plaça 
Major centenars de perso-
nes disposades a mostrar el 
seu suport a la lluita contra 
aquesta malaltia, i on no han 
faltat alguns dels regidors de 
la corporació municipal. 

Més de 1.000 veïns, 
contra el càncer

El grup literari de l’Associació 
Cultural El Bressol ha or-
ganitzat recentment una 
nova jornada de poesia. La 
iniciativa s’emmarca en les 
diverses activitats que pro-
grama el grup que es reuneix 
mensualment a la Casa dels 
Mundina per a analitzar i 
debatre diferents temàtiques 
relacionades amb la litera-
tura, l’assaig, el pensament 
filosòfic o l’antropologia. El 
grup compta amb el suport 
de la Universitat Popular.

El Bressol celebra una 
jornada de poesia

Vila-real gaudeix de la 
IV Ruta de la Moda

tenir peces de roba i complements 
simplement amb visitar les tendes 
que formen part de la ruta, sense 
necessitat de compra. A més, la ruta 
s’ha completat amb la desfilada en 
què els comerços locals han mostrat 
les seues col·leccions. La col·lecció 
del dissenyador valencià Alejandro 
Resta ha posat el punt i final a la 
ruta, on han participat establiments 
com Antony Morato, Beatriz Here-
dia, Cànem, Deportes Eva, El Baúl 
de los duendes, El cantonet de Mª 
Pilar, Esport-2, Kaki Moda Joven,  
La Outlet de Cathy, Pasarela Moda, 
Texas Hombre i Texas Mujer, Trébol 
i també Voga. H

Un total de 14 establiments de Vila-
real han oferit descomptes especials 
de fins al 60% durant la IV Ruta de 
la Moda. Una convocatòria, orga-
nitzada per l’Associació Cultural 
Amics de la Plana i patrocinada per 
la Regidoria d’Economia que diri-
geix Pasqual Batalla, creada amb 
la intenció de dinamitzar el comerç 
local i incentivar les compres. 

La principal novetat de l’edició 
ha estat que el públic ha pogut ob- La IV Ruta de la Moda de Vila-real ha estat tot un èxit. 

Descomptes del 60% a 
14 tendes i una desfilada, 
punts centrals de l’agenda

La Casa de l’Oli ha acollit 
fins al 16 de novembre les 
fotos del XXXIV Concurs 
Fotogràfic Sarthou Carreres. 
Una mostra organitzada per 
l’Agrupació Fotogràfica de 
Vila-real Sarthou Carreres on 
es van poder veure les obres 
guanyadores del concurs a 
més de totes les finalistes. 
Actualment el concurs és un 
dels certàmens més impor-
tants d’Espanya per la qua-
litat de les obres presentades, 
pels participants i pel valor 
dels premis concedits. 

La Casa de l’Oli acull 
una mostra fotogràfica
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Esports atén 
l’alta demanda 
amb més 
activitats
El Servei Municipal d’Esports crea nous grups i 
ofereix la opció d’inscriure’s a part dels preinscrits

El kangoo és una innovadora 
activitat amb gran èxit i acceptació 
entre els esportistes, que consisteix 
en un nou sistema d’entrenament 
basat en el rebot sobre unes botes 
de plataforma estable, ideal per a 
tots els col·lectius i molt divertida. 

“A més”, indica Gómez, “intro-
duïm activitats per a socis els dis-
sabtes, oferim dues hores de cicle 
(9.00 i 10.00 hores), dues hores més 
de pilates (11.00 i 12.00 hores) i dues 
de kangoo (11.00 i 12.00 hores)”. 

La regidora també destaca, dins 

El E

La Regidoria crea 
noves places per 
a socis i més grups 
de Pilates, Ioga, 
Kangoo, Cicle o 
natació infantil

El Servei Municipal d’Esports 
(SME) ha realitzat una amplia-

ció de les activitats programades 
per al curs 2014-2015, amb l’objectiu 
de donar cabuda a tots els veïns que 
es van preinscriure a l’inici del curs 
i que no han pogut fer cap activitat 
fins ara, per la llarga llista d’espera. 
Així ho ha donat a conéixer la re-
gidora d’Esports i Salut, Silvia Gó-
mez, qui assegura que, amb aquesta 
mesura “es dóna cabuda a pràctica-
ment tota la gent que es va preins-
criure”, de manera que molts veïns 
han començat a practicar alguna de 
les múltiples activitats oferides al 
novembre, gràcies a l’ampliació de 
places i cursos. En aquest sentit, Gó-
mez destaca la creació de 40 places 
de pilates, dividides en dos grups 
de 20 persones (dilluns i dimecres 
a les 19.30 hores i dimarts i dijous a 
les 16.30 hores).

A més, s’ha ampliat el número 
de socis tant a la piscina Yurema 
Requena, com a diversos gimnasos 
de Vila-real, gràcies a un conveni 
entre els centres esportius privats i 
l’Ajuntament, per tal de poder sa-
tisfer el major nombre d’habitants. 

D’altra banda, la regidora de 
l’àrea destaca l’ampliació de l’oferta 
d’activitats per a socis, molt deman-
dades també, amb la incorporació 
de ioga i kangoo. 

de l’ampliació d’activitats esporti-
ves, les 40 noves places de l’Escola 
Municipal de Natació a la piscina 
d’Aquaesport (dimarts i dijous a les 
17.30 hores). Finalment, una altra 
de les places que s’han incrementat 
per tal de donar un millor servei 
que abarque a tothom, és la referent 
a natació especial per a xiquets amb 
necessitats educatives especials. H
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Els espais 
esportius podrien 
unir-se amb 
ciclocarrers
Q L’Ajuntament de Vila-real es 
planteja enllaçar mitjançant ci-
clocarrers i carrils bici els diferents 
espais esportius de la ciutat. 

Así ho ha avançat el regidor 
encarregat de Medi Ambient, Xus 
Sempere, coincidint amb la darre-
ra jornada de la 10a edició del Mes 
de la Sostenibilitat. 

Sempere assegura que 
“s’intentara connectar els pa-
vellons i altres àrees de pràcti-
ca d’esports ampliant la xarxa 
de ciclocarrers i carrils bici, que 
s’implantaran en funció de la pos-
sibilitat de cada vial”. 

Es tracta d’una innovadora pro-
posta que, a banda de protegir el 
medi ambient, ajuda a posar-se en 
forma, ja que es tracta d’un mitjà 
saludable i segur perfecte per als 
veïns que vullguen moure’s per la 
ciutat o anar a fer esport. 

D’aquesta manera, els esportis-
tes disposaran d’un mitjà de trans-
port que connectarà els diversos 
recintes esportius de la ciutat. El 
primer que compta amb aquesta 
facilitat és la piscina del Termet, 
que des d’enguany disposa d’un 
carril bici que arriba fins al paratge 
de la Mare de Déu. H

El Villarreal 
reprendrà en 
breu la nova 
Ciutat Esportiva
Q Les obres de la nova Ciutat Es-
portiva del Villarreal CF, que van 
arrancar amb força el passat estiu, 
es reprendran quan arriben els 
permisos del Ministeri de Foment 
i Adif. El cub ha aturat temporal-
ment els treballs, en no disposar 
de les autoritzacions d’ambdós 
organismes, que han de donar el 
seu vist i plau a la construcció de 
les instal·lacions, ja que es troben 
situades entre la Nacional-340 i 
les vies del tren. 

Quan es dispose d’aquesta do-
cumentació, l’Ajuntament ator-
garà la llicència d’obres i aquestes 
proseguiran com estava previst. 

“És un tema complexe perquè 
el projecte ha de tenir en compte, 
per motius de seguretat, la zona 
d’afecció d’ambdues infraestruc-
tures, tant la nacional com les vies. 
Sabem que des del Villarreal CF 
s’està treballant en aquest sentit 
i nosaltres estem per a ajudar en 
allò que pugam”, afirma el regidor 
d’Urbanisme, Emilio M. Obiol, 
que assegura que l’Ajuntament 
va autoritzar el club a executar la 
primera fase, ja conclosa. H

N II Cursa Solidària de la Puríssima

Prop de 1.000 corredors han 
participat en la II Cursa Soli-
dària de la Puríssima, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, 

que va comptar amb sorpre-
ses com un sorteig d’una pilo-
ta de futbol i cinc entrades per 
a veure el Villarreal. 

N Festival Sou Capoeira Brasil

Vila-real ha acollit recentment 
la celebració del I Festival In-
ternacional Sou Capoeira Bra-
sil, organitzat per l’Associació 

ACAHD Grup Capoeira 
Brasil amb la col·laboració 
de les regidories de Joventut 
i d’Esports i Salut. 

N I Jornades de Salut, Nutrició i Esport

La ciutat ha celebrat les pri-
meres Jornades de Salut, Nu-
trició i Esport, organitzades 
per la Fundació Globalis i 

l’Ajuntament. L’esportista i 
‘coach’ Josef Ajram va prota-
gonitzar la conferència, a la 
qual van assistir 260 persones. 

esports El Termet de la Mare 
de Déu de Gràcia acull 
una jornada saludable

Q trobada. El Termet ha acollit una 
jornada saludable organitzada per 
l’Associació El Bressol amb el suport de 
les regidories d’Educació i Esports. 



Q Partits polítics

A Vila-real ja sabíem que l’oposició 
era irresponsable. El Partit Po-
pular va anunciar en el plenari 
d’investidura un ‘sí a Vila-real’ que 
s’ha convertit en un ‘no’ continu o 
en deslleialtats i despropòsits com 
els que hem viscut a les darreres 

setmanes. Cal recapitular un poc. 
El Grup Municipal Socialista i Compromís van pre-
sentar dues mocions al Ple per tal de demanar una 
sèrie d’infraestructures i inversions que volíem que 
es contemplaren als Pressupostos Generals de l’Estat. 
El PP va demanar que es retiraren per tal de fer una 
declaració conjunta amb tots els grups. Vam accedir i 
ens vam reunir tots els grups, però els ‘populars’ van 
atribuir-se haver aconseguit el consens.

Com la societat vila-realenca sap, el PSPV és un 
partit dialogant i que aposta sempre pel consens, però 
no estem disposats a pactar res amb un grup com el 
Partit Popular, el portaveu del qual, Héctor Folgado, 
ha demostrat una absoluta deslleialtat, amb mentides 
contínues i tergiversant la realitat amb l’únic interés 
de posar-se medalles i fer-se fotos. Per al PP de Vila-
real en política val tot, com han comentat en moltes 
ocasions, sempre fora de micròfon. 

Per tant, des del Grup Municipal Socialista vam 
anunciar que no negociaríem amb el PP les esmenes 
de Vila-real als Pressupostos de la Generalitat per a 
2015. No és moment de negociar, sinó d’exigir a la 
Generalitat que complisca d’una vegada amb els 
compromisos adquirits amb la població de Vila-real. 
Lamentem que Folgado haja volgut tergiversar la 
realitat en la negociació de les esmenes als Pressu-
postos Generals de l’Estat, atribuint-se haver assolit el 
consens quan la realitat és que el Partit Popular va ser 
l’últim en sumar-s’hi. El Grup Municipal Socialista 
vam treballar les esmenes amb els nostres parlamen-
taris Susana Ros i Enrique Navarro i vam presentar 
una moció que, en ares a assolir eixe consens i anar 
tots de la mà en les reivindicacions per Vila-real, vam 
retirar per a pactar les peticions en una junta de por-
taveus. Vam permetre que el PP i Folgado s’uniren a 
aquestes reivindicacions, que es fera la foto del con-
sens que és l’única cosa que busca, però no anem a 
tolerar que, sent a més l’últim en sumar-s’hi, manipu-
le la realitat. Ja li ho vam advertir en el Ple, en el qual 
vam aprovar la declaració institucional, però després 
d’això ens vam trobar amb una nova mentida de Fol-
gado en un article d’opinió d’un mitjà escrit. 

Ara, Folgado va de salvador, està obsessionat per 
anotar-se tantos de tot el que no ha fet en tres anys i 
mig. El sí a Vila-real que va prometre ha estat en rea-
litat un no continu a la nostra ciutat; un boicot que ha 
quedat demostrat en casos com les entrades de bous 
de la Beneficència, quan Folgado va votar en contra 
que la Diputació retornara als vila-realencs uns di-
ners que eren seus. El PSPV hem estat un partit de 
diàleg, tant en l’oposició com ara, governant en un 
equip de govern que és precisament el millor exem-
ple que el diàleg i el consens funcionen. Els socialis-
tes estem ací per l’interés general, però sembla que 
al PP local només els importa netejar la imatge del 
candidat i els seus propis interessos. Ara ve Folgado 
a negociar quan no ha fet res per la seua ciutat en tres 
anys i mig? Ara no és el moment de negociar, sinó 
d’exigir. Què vol negociar? El que ha de fer és exigir 
al seu partit que pague i que complisca amb Vila-real. 
Per això, també hem fet les peticions corresponents 
a la Diputació de Castelló, on Folgado és diputat 
d’Infraestructures, per tal de que a Vila-real ens apor-
te el que ens correspon, ja que som els perjudicats per 
la manca d’inversions de l’ens provincial i no l’equip 
de govern, com al Partit Popular li agradaria.

És moment d’exigir 
al PP que pague

PSPV-PSOE

Una de les figures més carismàti-
ques del santoral és santa Isabel 
d’Hongria, anomenada la reina 
dels pobres per la caritat que pro-
fessava vers els més necessitats.

Santa Isabel era la germana me-
nuda de Na Violant d’Hongria i un 

personatge a osades venerat al país 
dels magiars. En celebrem el sant el dia 17 de nov-
embre.

Isabel va nàixer l’any 1207 i era filla d’Andreu II i 
de la comtessa Gertrudis d’Andechs-Merània. 

El pare, un home ric i poderós, va pactar el matri-
moni de la filla amb Ludovic, príncep de Turíngia (en 
l’Alemanya centra actual). 

Aleshores Isabel va deixar la seua Hongria natal i 
va establir-se al nou país.

En l’edat mitjana els compromisos matrimonials 
de la noblesa es feien per interessos polítics. 

Malgrat això, marit i muller es volien i professaven 
conjuntament la intenció de seguir la voluntat de 
Déu.

El jove Ludovic va ser proclamat rei de Turíngia en 
morir son pare, Hermann. Els súbdits prompte van 
comprendre que la reina nova seria una persona pie-
tosa i caritativa, ja que Isabel va destinar part de la dot 
de les noces als més pobres. 

honestedat i exemple
La vida d’Isabel, gens fastuosa ni  pretenciosa, és una 
crida a l’honestedat per a tots aquells que exercixen 
un càrrec de resposabilitat pública. Hui en dia, amb 
tants casos de corrupció política, tants polítics impu-
tats, tants diners públics que han anat a parar a para-
dissos fiscals... el comportament d’Isabel d’Hongria 
és un exemple de virtut, de voler exercir el poder amb 
justícia i transparència.

Això és el que ens cal, governants que vulguen tre-
ballar pel bé de tota la societat, que siguen sincers i 
honests, que miren pels problemes de la gent i que 
administren amb honradesa els diners dels nostres 
imposts. 

Caldria que els polítics tingueren present la figura 
d’Isabel d’Hongria, una dona humil que deixava el 
castell per a anar a donar de menjar i beure als pobres, 
portar-los roba i cuidar els malalts i de ben segur que 
no ho feia per caritat cristiana sinó perquè creia en la 
justícia social.

Cada dia que passa ixen a la llum casos nous de 
trames de corrupció política i ens adonem que el sa-
queig de les arques públiques ha sigut constant du-
rant anys. 

L’avarícia i la mala gestió dels governants ens afec-
ta a tots. Són els diners que nosaltres paguem per a 
mantindre hospitals, escoles, carreteres, jardins... que 
es balafien i se’ls emporten a un país on no hagen de 
declarar com els han guanyat. 

Milions i milions d’euros que han eixit de la nos-
tra butxaca i que han enriquit la butxaca d’una colla 
d’espavilats... i mentrestant ací gent en l’atur, sense 
prestació de cap tipus i amb una família per man-
tindre, jubilats amb pensions que no donen ni per 
a pagar la factura de la llum, estudiants sense beca, 
treballadors amb el sou rebaixat, llistes d’espera en 
els hospitals, ràtios de 30 xiquets per aula en les es-
coles...

Des d’estes línies volem fer una crida a tots aquells 
presidents, alcaldes, consellers, regidors, ministres... 
perquè tinguen una miqueta de dignitat i considera-
ció per la ciutadania. 

Si exerciu un càrrec polític, feu-ho com santa Isabel 
d’Hogria, amb justícia, caritat i honradesa, i no vos 
deixeu portar per l’afaram dels diners fàcils.

Isabel Hongria, un 
exemple a la política

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. 

20 DESEMBRE DEL 2014CròniCa de ViLa-reaL



Q Partits polítics

Compromís celebrarà al 
mes de gener un procés de pri-
màries obertes a la ciutadania, 
major de 16 anys, per poder 
triar col·lectivament als seus 
candidats i candidates a les ins-
titucions per al pròxim mes de 

maig.
Un procés participatiu que busca l’obertura de 

l’organització a la ciutadania perquè siguem totes i 
tots, col·lectivament i des de baix, qui triem als nostres 
representants públics.

Compromís ha de superar la fase de coalició de 
partits perquè al carrer, a les xarxes socials, la ciutada-
nia ja reconeix a Compromís com l’opció política que 
millor defensa als valencians i valencianes, segons 
l’enquesta de metroscòpia, i a Mònica Oltra com la 
política millor valorada al País valencià.

Altres partits elegiran el seu candidat a l’alcaldia al 
despatx del grup municipal o per designació del dit 
del president del partit, el cas del Sr. Benlloch o el Sr. 
Folgado. Nosaltres ens obrirem a la ciutadania i pre-
sentarem diferents opcions per poder triar i construir 
conjuntament la millor llista electoral per guanyar les 
pròximes eleccions municipals i autonòmiques.

Afortunadament, esperem que hi haja més d’un 
o una candidata per poder tenir un debat tranquil 
i en positiu, però, desprès de les primàries, guanye 
qui guanye, tots remarem cap a la mateixa direcció 
perquè compartim vaixell, un vaixell cap a la nostra 
Ítaca.

Les primàries han de ser sinònim de la festa de la 
democràcia, del poder de la gent, de la pluralitat i el 
respecte a les minories. 

Estem segurs que hi haurà moltes coses a millorar 
perquè és la primera experiència al nostre municipi 
però no és una guerra interna sinó una oportunitat 
per elegir qui liderarà millor aquest equip, aquest 
projecte, i en definitiva, pensem que liderarà millor 
aquesta ciutat. Un procés que ha de defugir els per-
sonalismes que ha de treballar en equip i transver-
salment. A més, ha de compaginar l’experiència i la 
joventut sense excloure a cap de dues.

Per això volem desitjar molta sort als candidats 
i candidates però sobretot encoratjar a la ciutada-
nia que participe d’aquest procés perquè quan més 
gent participe millor i més reforçada serà l’opció que 
guanye les primàries. Totes i tots, junts i amb energia 
positiva, per continuar treballant per Vila-real i redis-
senyar col·lectivament el model de ciutat que volem.

Iniciativa per Vila-real

#PRIMÀRIES OBERTES A 
LA CIUTADANIA

Quan hem de democratitzar 
la participació institucional i de-
mocratitzar la política, diem que 
lo polític i democràtic és perme-
tre que totes les representacions 
polítiques participen i tinguen 
opció de proposar declaracions, 

acordar i pactar acords. Segons 
ens consta, el bipartidisme no pren en compte l’opinió 
dels minoritaris quan no els convé, i és llavors quan 
ells pacten, constantment ho fan. Aquesta cultura del 
pacte entre grans implica localment, que alguns pren-
guen nota i vulguen seguir els passos de la tradició 
política de “pactes majoritaris”.

A Vila-real s’ha intentat en diverses ocasions acor-
dar propostes convertides en declaracions institu-
cionals o en propostes de consens. El problema està 
quan dins del consens, alguns veuen la “bandera de 
l’Ideòleg”, aleshores tenen l’anim de vulnerar l’acord 
i la idea, de què tots i totes estem en el mateix vaixell, 
i que entre tots i totes acordem el consens. Per tant, hi 
ha deslleials a l’acord, alguns que volen ser capitans 
del vaixell sense haver fet mèrits suficients per a tal 
lloc. I clar hi ha conseqüències.

Els acords han de ser respectats i èticament co-
herents amb el comportament, i democràticament 
compartits, però en el cas de la petició consensuada 
de finançament per a Vila-real, pels pressupostos 
generals de l’estat, un tal Folgado els utilitza medià-
ticament per a convèncer a tot el món de què l’idea 
és seva, per això són els millors o els més llests de la 
classe. Oblidant-se que no estem en el col·legi, ni en 
el vaixell on vol ser capità. Ell s’apunta el tant del seu 
esforç i la seva voluntat, i acusa de tergiversar l’acord 
malèficament al “quatripartit”, tu difama que alguna 
cosa rascaràs. Molt lamentable la seva actitud, que 
perjudica el consens per a la següent declaració, diri-
gida a la sol·licitud de finançament per a Vila-real en 
els pressupostos de la Generalitat. Aquesta situació és 
la conseqüència de no tolerar la deslleialtat als acords 
presos. Hi ha un límit, sobretot quan es pinten com 
els defensors dels interessos dels veïns, però quan 
toca convéncer als seus del PP ja no pinten res. Qui-
na defensa van fer del 2011 cap arrere? Si el que han 
deixat és un deute de més de 20 milions, incrementa-
da per les conseqüències de la seva actuació urbanís-
tica, amb “danys col·laterals”: augmentar el deute per 
causa de sentències perdudes per l’Ajuntament. Sen-
tències que obliguen al poble a pagar més milions en-
cara. Ells es vanaglorien, però en les corts els diputats 
del PP voten en contra del finançament a Vila-real.

D’altra banda, volen utilitzar les juntes de porta-
veus per a debatre fins al zun zun corda, em sembla 
lo més inoperatiu i una vegada més, ridícul que he 
escoltat. Estem d’acord en el fet que hi haja registre 
dels acords de les juntes de portaveus, però no estem 
d’acord a convertir-ho en un circ més dels seus pro-
pis interessos. Sempre hem de donar i rebre, dema-
nar que se cedisca i cedir, i sobre l’acordat treballar 
en el pròxim que ve i que haurem de fer. Però quan 
s’utilitza açò com a bandera, quan es vol imposar una 
desraó, el comportament infantil de col·legi pot sorgir 
amb les rebequeries mediàtiques, i açò és dolent.

Ja per últim, per aguantar la incoherència d’un PP 
que en lo local diu defensar els interessos de la gent, 
però no fa gens per fer que la seva pròpia formació 
siga conseqüent amb els de baix, malament anem, i 
si continuen amb la pell del corder, però en el fons 
segueixen sent els mateixos llops, que s’amaguen 
als seus col·legues de partit del balafiament, de 
l’endeutament, del mentider, de ser Gürtel o Brugal, 
de fer polítiques que beneficien als rics i perjudiquen 
la classe treballadora, seguirem insistint que açò té al-
ternativa, la de la gent organitzada des de baix.

El fet de pactar, acordar i 
declarar a Vila-real 

Esquerra Unida

Quan algú aconseguix quasi la 
quadratura del cercle, cal reco-
néixer-se’l. En este cas, a l’alcalde 
socialista, José Benlloch caldrà 
concedir-li el mèrit de, sense 
haver fet res per a la nostra ciu-
tat de Vila-real, haja aconseguit 

aparençar un bon treball. 
La fórmula no té realment secrets. Se l’anomena ta-

lonari i propaganda. El mestre d’este art, sens dubte 
va ser Goebbels, ministre de propaganda de Hitler, 
el qual va aconseguir arrossegar a les masses al fana-
tisme. Cóm? A base de doctrina i una bé orquestrada 
propaganda.

Vila-real no ha aconseguit realitzar polítiques 
d’ocupació que hagen baixat els índexs de desocu-
pació substancialment com perquè els vila- realenses 
deixen de tindre problemes econòmics. 

Quan una empresa elegia la seua ubicació, no ho 
ha fet a Vila-real perquè no hi havia facilitats per a 
assentar-se ací. De fet han sigut moltes les empreses 
del poble que han hagut d’anar-se a altres municipis 
per a ampliar les seues factories, amb la qual cosa, els 
llocs de treball i els beneficis fiscals se n’han anat a 
altres ajuntaments. 

Vila-real en quatre anys ha paralitzat el seu creixe-
ment. No s’ha generat ni un metre quadrat de sòl. Les 
indústries de la carretera d’Onda estan en una situa-
ció crítica d’alegalidad en el seu funcionament 

En els comptes de l’ajuntament, cada any se sumen 
més de 6 milions d’euros de factures pagades fora del 
pressupost. És a dir, contractades a dit. 

En cultura les xifres canten com la Traviata. La qua-
litat de la programació s’ha vist minvada a l’extrem. 
De fet ja no som l’enveja cultural de la província, com 
ho érem abans que venien de tots els pobles al nos-
tre auditori. El número d’abonats s’ha reduït en una 
quinta part. No obstant això, el gasto en cultura s’ha 
triplicat. 

En els carrers de Vila-real només s’han fet parxeos. 
Reparació d’alguns cantons, una capa asfàltica que 
cobrisca els clots i algun banquet més en un jardí o 
uns solars aplanats perquè els cotxes que ja aparca-
ven, puguen seguir fent-ho però amb un rètol que ho 
identifica. 

En definitiva, com es diu en la nostra llengua “fum 
de canya”. Però no obstant això, els 2 milions d’euros 
que Benlloch es gasta a l’any en publicitat fan que 
cada dia les fotos de la premsa traguen el millor perfil 
de l’alcalde inaugurant fins al muntatge d’un estand, 
quasi amb l’atornillador en mà. 

Cap problema. La imatge és el que compte, això es 
deia de Zapatero que va fer del màrqueting polític la 
seua carrera com a president. El que passa és que al 
final, el fum no fa avançar una ciutat. 

Al final quan no es pot pagar 30.000 euros per a 
completar l’entorn del pavelló del barri Melilla, però 
sí es pot pagar 130.000 per a uns reportatges televi-
sius, els ciutadans acaben de veure-ho clar. El fum 
magistral al final se’l duu el vent i com en el conte 
dels tres porquets, només el que treballa dia a dia i 
construïx, és el que aconseguix refermar el futur.

Fum magistral, aparences, 
talonari i propaganda 

Partit Popular
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cultura Antonio Peñafiel 
muestra sus esculturas 
de material reciclado

hasta el 14 de diciembre. La 
Casa de l’Oli acoge la exposición de es-
culturas realizadas con material de reci-
claje a cargo de Antonio Peñafiel. 

La magia de la Navidad llega 
a Vila-real de la mano de los 
Mensajeros Reales

El día 26, la ciudad recibirá a las 11.00 horas en 
la plaza de la Vila a los Mensajeros Reales para 
recoger las cartas y por la tarde tendrá lugar el 
tradicional Pregó de Reis (18.30) en el Auditori.

a
g
e
n
d
a

La ciudad homenajea a su 
compositor más internacional
Este mes la ciudad homenajea a Francesc 
Tàrrega, con un cuentacuentos y rondalla 
en la Casa dels Mundina el día 13, pero 
también con la tradicional concentración 
de representantes, asociaciones culturales 
y músicos que recordarán su figura con un 
concierto, la visita a su estatua y a su casa 
natalicia y con un concierto que también 
homenajeará a Rafael Beltrán.  

El teatro familiar, cita obligatoria 
todos los domingos en Vila-real
El Auditori acoge cada domingo una nueva se-
sión de teatro familiar para todos los públicos a 
partir de las 17.30 horas. Este mes de diciembre, 
los espectadores podrán disfrutar de ‘Brikiboy y 
el vertedero maldito’ (domingo 7), ‘Cyrano de 
Bergerac’ (domingo 21) y de ‘Wangari, la niña 
árbol’ (domingo 28). Las entradas se pueden ad-
quirir en horario de atención al público y existe 
un bono de 5 sesiones por 24 euros. 

Exposición ‘El temps 
i l’espai de Joan Roís 
de Corella’

La Casa dels Mundina aco-
ge este mes de diciembre 
la exposición ‘El temps i 
l’espai de Joan Roís de Co-
rella’. Una muestra que ha 
recorrido medio centenar 
de municipios y que permi-
te conocer a fondo  la vida, 
trayectoria y obra de este 
caballero, teólogo y escritor 
del Siglo de Oro nacido en 
Gandía en 1435. 

El Auditori acoge la 
representación de ‘La 
isla de los esclavos’

El sábado 13 tendrá lugar la 
representación, en el Audi-
tori, de ‘La isla de los escla-
vos’. La obra -que comienza 
a las 20.30 horas y tendrá un 
coste de 12 euros- muestra 
un espacio mágico en el que 
los protagonistas naufragan 
y que, en forma de comedia 
relata cómo los náufragos 
deberán cambiar sus roles 
con el de los sirvientes. 

‘El naixement’ llega 
con Veus de Cambra 
y Supramúsica

El Auditori acogerá el día 20 
‘El naixement’, con entrada 
libre, en el que el Cor Veus 
de Cambra i la Orquestra 
Supramúsica ofrecerán una 
cantata con música de Ra-
fael Beltrán y Jacinto Here-
dia que recrea el nacimiento 
de Jesús. En el escenario, un 
evangelista narra el aconte-
cimiento mientras se desa-
rrolla la historia. 

Vuelve el ciclo 
Avui Jazz con 
nuevos conciertos
Cuatro actuaciones, cuatro clases magistrales y una 
exposición constituyen la programación hasta abril

da este verano y que los amantes 
del jazz han dado en considerar 
como una de las actuaciones más 
destacadas de los últimos años. En-
tre los músicos que acompañarán 
al saxofonista se encuentran los 
trompetistas Voro García y Sergio 
García Aleix, el saxo barítono Lati-
no Blanco y el tenor Borja Baixauli o 
el trombonista Toni Belenguer.

El resto de actuaciones estarán 
protagonizadas por el trio del gui-
tarrista francés Yves Brouqui (6 de 
febrero), un veterano del jazz fran-
cés conocido por sus excelentes ver-
siones de temas de Horace Silver, 
el cuarteto del pianista valenciano 
Vicent Colonques (6 marzo), y el 
cuarteto del pianista norteamerica-
no Jeb Patton (3 abril). Todos ellos 
vendrán a presentarnos sus últimos 
proyectos musicales y harán del 
jazz uno de los reclamos culturales 
de la ciudad de Vila-real. 

Para asistir a los conciertos, bas-
ta con adquirir la entrada (5 euros) 
en las taquillas del Auditori media 
hora antes de cada actuación. H

Yves Brouqui también brillará sobre el escenario esta temporada. 

Los músicos Perico Sambeat, 
Yves Brouqui, Vicent Colon-

ques y Jeb Patton protagonizarán 
la 18ª edición del ciclo Avui Jazz de 
Vila-real, con cuatro conciertos que 
tendrán lugar entre el 5 de diciem-
bre y el 3 de abril en el Auditori.

Las actividades del ciclo se com-
pletan con cuatro clases magistrales 
gratuitas a cargo de los líderes de 
cada formación y una exposición 
de fotografías de jazz de Antonio 
Porcar Cano, reciente ganador del 
premio de la asociación de críticos 
de Jazz de Estados Unidos.

De las cuatro actuaciones, des-
taca la de Perico Sambeat, primera 
del ciclo (5 diciembre),  que permiti-
rá que 11 músicos pisen el escenario 
para presentar un espectáculo que 
rinde homenaje al músico norte-
americano Charles Mingus y a uno 
de sus discos más celebrados entre 
los amantes del jazz, ‘The Black 
Saint and the Sinner Lady’ (El santo 
negro y la mujer pecadora). Se trata 
de una producción de la Sala Jimmy 
Glass de Valencia que fue presenta-

Perico Sambeat es uno de los protagonistas de esta nueva edición.
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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	

Llega la feria de Santa Caterina

Miles	de	personas	recorrerán	las	calles	de	Vila-real	el	
domingo	30	de	noviembre	para	visitar	los	numerosos	
puestos	que	se	instalarán	en	la	ciudad	con	motivo	de	la	
tradicional	Fira	de	Santa	Caterina.	

El Auditori se abre a los escolares

Los	más	pequeños	serán	los	protagonistas	a	lo	largo	
de	todo	el	mes	de	diciembre	de	los	espectáculos	que	
diversos	colegios	de	la	ciudad	realizarán	en	el	Audito-
ri,	con	motivo	del	fin	del	primer	trimestre.	

Destaquem
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