
d La liquidació pressupostària fixa l’endeutament en el 43% enfront del 72% que hi havia el 2011

; en curt

La ciutat tanca el 2014 amb 3,5 milions de romanents

L’alcalde Benlloch
demandarà a 
Héctor Folgado 
(PP) per injúries

Q Folgado va acusar Benlloch 
de comprar cremes amb diners 
públics quan no era alcalde i, 
com que no ha demanat perdó, 
serà demandat. H pàg. 7

Vila-real constitueix 
la Fundació de Sant 
Pasqual formalment

El Termet de la Mare 
de Déu rep 14.700 
visites en quatre anys

Pàgina 10

Vila-real duplica l’índex de 
transparència en un any
L’equip de govern va iniciar la legislatura amb un índex de 
poc més del 17% i ha aconseguit situar-lo en prop del 60%

La ciutat acull les I Jornades Nacionals de Transparència i 
Models de Govern Obert, amb 18 prestigiosos ponents

Q El programa d’actes de la Setmana Santa, de-
clarada Festa d’Interés Provincial, s’ha encetat al 
llarg del mes de març amb nous esdeveniments 
que han servit per tal d’escalfar motors per a les 

activitats programades per a aquest mes d’abril, 
entre els quals destaquen les processons i la re-
presentació de l’acte sacramental ‘Laquima Vere’, 
que tindrà lloc la nit del Dijous Sant . H pàg. 12

La ciutat celebra la 
Setmana Santa

Efecte Vila-real se 
suma a la xarxa de 
serveis a emprenedors
Q L’alcalde i els presidents de 
Caixa Rural i del CCEI han inau-
gurat el nou edifici empresarial que 

compta amb locals, despatxos, sales 
de reunions i altres serveis per als 
emprenedors de la ciutat. H p. 13
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Vila-real duplica la transparència 
en un any gràcies al Pla Municipal
L’equip de govern va iniciar la legislatura amb un índex de 
poc més del 17% i ha aconseguit situar-lo en quasi el 60%

Un any després de la posada en 
marxa del Pla Municipal de 

Transparència, Vila-real ha duplicat 
el seu índex, i ha passat del 31,87% al 
gener de 2014, al 58,75% de desem-
bre del mateix any. Així ho explica 
el regidor de Solidaritat, Integració 
i Cooperació Internacional, la Regi-
doria del qual ha impulsat aquest 
pla, que ha aconseguit incrementar 
el grau de transparència que perce-
ben els ciutadans en la gestió muni-
cipal des de l’any 2014.

El regidor recorda que “quan 
vam accedir al govern, l’índex era 
del 17,5%. Conclusió: estàvem sus-
pesos perquè no arribàvem al 50%”. 
“Llavors, vam millorar el web mu-
nicipal, el vam fer més accessible, 
vam penjar tota la informació que 
la ciutadania reclama, sobre els po-
lítics, els comptes municipals, etc., 
i un temps després vam fer una 
primera valoració per a veure com 
havia canviat la situació”, explica. 
“Havíem pujat al 31,87%, un aug-
ment significatiu, però insuficient. 
És per aquest motiu que encarre-
guem a una firma externa la reali-
tzació d’un diagnòstic i un pla de 
transparència per tal d’aconseguir 
elevar el nivell assolit”, apunta. 

A finals de 2013, la consultora 
Creas fa un primer diagnòstic i, 
després, un estudi complementari, 
que finalitza al febrer de 2014 i el pla 
derivat del qual comença a aplicar-
se un mes després. Avui, justament 
un any després de la seua posada 
en marxa, l’Ajuntament compta 
amb una valoració molt més posi-
tiva per part de ciutadans i altres or-
ganismes independents, “tot i que 
encara queda molta feina per fer”. 

En aquest sentit, des de Creas 
expliquen que “la major part dels 
ajuntaments opten per millorar el 
seu lloc web, però nosaltres vam 
proposar fer accions no només 
d’estètica, sinó d’ètica i d’un verita-
ble canvi de model”. 

APARTATS DEL PLA
Així, es va posar en marxa un pro-
grama de formació per a funciona-
ris i tècnics personalitzat per a cada 
àrea (16 en total), amb part teòrica 
comuna i també especialitzada, a 
més d’una part pràctica perquè “cal 
crear una cultura de la transparèn-
cia i bon govern des de dins”. En 
aquest sentit, cal destacar que la for-
mació comptava amb informació 
bàsica sobre la Llei de transparèn-
cia i accés a la informació pública, 
metodologia i indicadors de trans-
parència, informació pública i bon 
govern i estudis de cas. 

També es va realitzar una jorna-
da informativa i de debat amb els 
responsables polítics, a més d’un 
fòrum presencial per a veïns i un al-
tre en línia, en què els participants, a 

La millora del web municipal, un pla de formació del 
personal funcionari i fòrums participatius, principals claus

L’Ajuntament ha oferit un pla formatiu als treballadors municipals.

banda d’omplir un qüestionari, van 
poder realitzar les seues propostes 
de millora. Un espai accessible a 
través del portal de transparència 
del web municipal (‘http://trans-
parencia.vila-real.es’) i que enca-
ra continua obert per tal de rebre 
les opinions dels ciutadans, que 
es recolliran i s’incorporaran a 
l’estratègia de transparència. 

El regidor encarregat de l’àrea as-
senyala que “es necessita major im-
plicació per part dels vila-realencs, 
ja que volem reforçar el treball par-
ticipatiu, ja que ells són una part 
molt important en aquest procés”. 

A més, es va millorar la secció 
de transparència i el portal. “Quan 
vam analitzar el web vam com-
provar que en els darrers anys no 
s’havia donat prioritat al tema de la 
transparència, per això calia un can-
vi de model més fàcil d’usar per als 
ciutadans, on pogueren trobar tota 
la informació que necessiten. 

RESULTATS
Moreno es mostra “satisfet” pels 
resultats d’aquest primer any de 
funcionament del Pla Municipal 
de Transparència. Així, recorda que 
aquest mes de març s’han realitzat a 
la ciutat les I Jornades Nacionals de 
Transparència i Govern Obert, que 
van comptar amb la presència de 18 
‘gurús’ del sector, que van valorar 
el cas de Vila-real com un dels pocs 
municipis que treballa de forma ac-
tiva per a millorar aquest punt. 

La Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) ha inclòs el cas de 
Vila-real a Infoparticip@, un pro-
jecte de periodisme per a la parti-
cipació ciutadana al seguiment de 
l’acció dels governs i les polítiques 
públiques i que conclou que la nos-
tra ciutat es troba en la franja del 50 
al 75% de transparència. “Queda 
molt per fer, però allò més impor-
tant és millorar dia rere dia i que els 
veïns així ho vegen”, conclou. H

Una de les accions del Pla Municipal de Transparència va ser la convocatòria d’un fòrum a la Casa dels Mundina obert a la ciutadania. 

El portal web ofereix 
la informació sobre 
transparència i 
manté un espai 
que arreplega les 
opinions dels veïns

El regidor Alejandro Moreno ha donat a conéixer els resultats. 
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Coordinació 
amb el Consell 
de Participació

El Pla Municipal de Trans-
parència és una eina trans-
versal que comprén més àm-
bits, a banda de la formació 
per a funcionaris o la cele-
bració de fòrums. En aquest 
sentit, Alejandro Moreno 
explica que “com que volem 
que aquesta informació arri-
be al major nombre de gent 
possible, comptem també 
amb el Consell de Participa-
ció Ciutadana, al qual hem 
presentat els informes, tasca 
que continuarem fent per tal 
que els veïns vegen de més 
prop els avanços”. 
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Vila-real 
acull les I 
Jornades de 
Transparència
18 ponents de reconeguda solvència en l’àmbit 
estatal parlen sobre la llei i analitzen la situació

L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, ha inaugurat, juntament 

amb el rector de l’UJI, Vicent Cli-
ment, i el regidor de Solidaritat, In-
tegració i Cooperació Internacional, 
Alejandro Moreno, les primeres 
Jornades Nacionals de Transpa-
rència i Models de Govern Obert, 
que s’han celebrat a  la Casa dels 
Mundina amb la participació de 18 
ponents de reconeguda solvència 
en diferents àmbits relacionats amb 
la transparència. Les jornades, orga-
nitzades per l’Ajuntament amb la 
col·laboració de l’UJI i la Federació 
Valenciana de Municipis i Provín-
cies, formen part del Pla Municipal 
de Transparència del consistori. 

Tant l’alcalde com el rector i 
Moreno han destacat la necessitat 
d’enfortir les mesures de transpa-
rència per a fer front a la crisi de 
credibilitat de les institucions. “La 
transparència és un instrument del 
qual ens hem de valdre per a de-
tectar i lluitar contra la corrupció, 
afavorir la igualtat d’oportunitats, 
garantir l’accés a la informació i 
promoure el debat d’idees, a més de 
generar empatia i coresponsabilitat 
amb els ciutadans en les decisions 
que ens afecten a tots amb mesures 
de govern obert”, detalla l’alcalde. 

En aquesta línia, Benlloch recorda 
que l’experiència a Vila-real “és al-
tament positiva”. “Hem multiplicat 
les possibilitats de relació amb els 

ciutadans, a través d’accions com 
l’enfortiment del Consell de Parti-
cipació Ciutadana o les campanyes 
de ‘L’alcalde al barri’, i hem dupli-
cat els nostres nivells de transparèn-
cia, que vam trobar en índexs molt 
baixos i hem situat ja en un 60% de 
compliment dels indicadors”. 

“Tanmateix”, puntualitza, “un 
dels principals reptes que tenim ara 
les administracions en aquest àmbit 
és el d’evitar que fer accessible la in-
formació no puga utilitzar-se també 
en contra dels interessos generals”.

Per la seua banda, el rector ha 
recordat que “les noves tecnologies 
ens obliguen a tots a ser més trans-
parents i són una oportunitat de re-
generar les nostres institucions, per 
a assolir una democràcia de major 
qualitat”. En aquesta línia, Climent 
ha anunciat que enguany la Uni-
versitat Jaume I té previst posar en 
marxa el seu portal de transparèn-
cia. “De vegades les dificultats es 
converteixen en oportunitats i ha 
hagut de venir una crisi en la credi-
bilitat de les institucions perquè es 
donen passos importants en l’àmbit 
de la transparència”, ha afegit. 

Les Jornades Nacionals de Trans-
parència i Models de Govern Obert 
han abordat, a través de tres taules 
de treball, diferents aspectes de la 
transparència, com les experiències 
pràctiques, la legislació, els sistemes 
d’acreditació o les tendències ac-
tuals en l’àmbit de la participació. 

Entre els ponents, als quals el re-
gidor Alejandro Moreno ha agraït la 
seua participació i presència en les 
jornades, han destacat representants 
de l’Ajuntament d’Alcobendas, 
un dels municipis referents en 
l’aplicació de la llei, l’Associació Es-
panyola d’Acreditació de la Trans-
parència o l’advocada de l’Estat 
i fundadora d’Iclaves, Elisa de la 
Nuez, que va impartir la conferèn-
cia inaugural ‘Transparència, més 
que una llei’, entre d’altres. 

La consultora encarregada del 
Pla Municipal de Transparència 
s’ha mostrat molt satisfeta per 
l’èxit d’aquestes jornades, que han 
comptat amb ponents d’alt nivell i 
assistents de tot el país i que, en la 
seua primera edició han tingut un 
“grandíssim ressò mediàtic, espe-
cialment en les xarxes socials, on 
s’ha fet un gran seguiment i milers 
de retuits de les principals novetats 
i actualitzacions realitzades”. H

La Casa dels Mundina va ser l’escenari triat per tal d’acollir les I Jornades Nacionals de Transparència.

En les jornades es va analitzar la Llei de transparència, la situació actual i el cas de la nostra ciutat. 

El tinent d’alcalde Pasqual Batalla també va pronunciar unes paraules davant de l’atapeïda sala. 

L’alcalde, el rector de l’UJI, el regidor de Solidaritat i prop d’una vintena de ponents van assistir-hi. 

Unes jornades 
molt pràctiques 
per a tots

El regidor de Solidaritat, In-
tegració i Cooperació Inter-
nacional, Alejandro More-
no, afirm que “les jornades 
han estat molt pràctiques per 
a tots, perquè ens han ajudat 
a conéixer el plantejament 
dels experts sobre quin ha 
de ser el paper dels polítics 
a l’Administració i les ins-
titucions de certificació de 
transparència, a més de l’ús 
de les noves tecnologies per 
a participar”. “Ha estat un 
fòrum molt significatiu i de 
molt alt nivell, molt innova-
dor a la ciutat”, conclou. 
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Vila-real constitueix la fundació 
per a posar en valor Sant Pasqual 
La Reial Capella del santuari del patró de la ciutat acull l’acte formal de constitució de l’entitat

L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, l’Associació Amics del 

Pouet del Sant i la Fundació Caixa 
Rural Vila-real han constituït for-
malment la Fundació Pro Monestir 
i Basílica de Sant Pasqual en un acte 
que ha tingut lloc en la Reial Cape-
lla de la basílica i en el qual també 
han participat el president de la 
Diputació, Javier Moliner, i les ger-
manes clarisses del convent de Sant 
Pasqual. L’acte formal d’escriptura 
pública de l’entitat suposa la posa-
da en marxa definitiva d’una fun-
dació en la qual tant el consistori 
com l’associació cultural Amics del 
Pouet del Sant han treballat en els 
últims anys amb l’objectiu de “su-
mar esforços en el projecte comú 
d’impulsar els valors culturals, ar-
tístics i socials associats a la figura 
de Sant Pasqual i la seua basílica”. 

La Fundació Pro Monestir i Ba-

sílica de Sant Pasqual consta d’un 
patronat, presidit per l’alcalde de 
Vila-real, i naix amb un capital so-
cial de 30.000 euros, aportat en un 

La basílica de Sant Pasqual ha acollit la presentació oficial de l’ens.

50% pel consistori (15.000 euros), a 
més de Caixa Rural (5.000 euros), 
Amics del Pouet del Sant (5.000 
euros) i donacions particulars. A 

més del primer edil, formen part  
del patronat Amics del Pouet del 
Sant, amb Ramón Bellmunt com 
a vicepresident i secretari i altres 
tres membres com a vocals, a més 
del president de la Fundació Caixa 
Rural Vila-real, Enric Portalés, que 
també és vicepresident i tresorer. A 
més, s’incorporen al patronat com 
a vocals la comunitat de clarisses, 
amb la mare abadessa, María Dolo-
res Pérez, i Sor María Socorro Uribe, 
el bisbe de Sogorb-Castelló, el presi-
dent de la Diputació, el regidor de 
Turisme, la directora de l’IVC+R i la 
directora de l’Institut Valencià de la 
Música. La Fundació Pro Monestir 
i Basílica de Sant Pasqual és una 
entitat sense ànim de lucre dirigida 
al foment de la cultura, les arts i el 
patrimoni religiós de Sant Pasqual, 
també com a atractiu turístic del 
municipi i la província. H

municipal Presenten el llibre 
‘BalanSee. Educando 
para la justicia social’

Q presentació. El regidor de Solida-
ritat, Alejandro Moreno, ha participat en 
la presentació del llibre ‘BalanSee. Edu-
cando para la justicia social’. H

N Vila-real acull la 28a Festa per la Llengua

Vila-real ha acollit la Festa per 
la Llengua, que ha celebrat la 
28a edició. El Departament de 
Normalització Lingüística, que 
dirigeix Pasqual Batalla, ha or-
ganitzat activitats que han tin-
gut lloc durant tot el mes, com 
una exposició, una conferència 
i taula redona, projeccions de 
pel·lícules per als estudiants 
dels centres de primària, teatre 
per a secundària, el lliurament 
dels Premis Sambori, un con-
curs de dibuix i logotips i una 
cercavila i ball de dimonis. La 
programació va concloure amb 
la Festa per la Llengua, organit-
zada en col·laboració amb Esco-
la Valenciana, que va comptar 
amb 20.000 assistents. 

Q La Policia Local de Vila-
real, en col·laboració amb la 
Direcció General de Trànsit, 
ha realitzat una nova cam-
panya de control de l’ús 
dels cinturons de seguretat i 
sistemes de retenció infantil. 
L’objectiu d’aquesta vigilàn-
cia especial, que ha desen-
volupat la Unitat de Trànsit, 
és generalitzar la utilització 
d’aquests sistemes bàsics i fo-
namentals a l’hora de garan-
tir la seguretat dels ocupants 
dels vehicles de motor. 

; repàs
Nous controls de 
cinturons de seguretat

Q El paratge natural del Ter-
met de la Mare de Déu de 
Gràcia ha acollit una nova 
jornada per a promoure hà-
bits de vida saludable que ha 
consistit en tallers sobre moti-
vació, activitat física i alimen-
tació saludable. El programa 
s’ha iniciat amb un esmorzar 
i ha continuat amb ioga, tai-
txi i relaxació a més d’un pas-
seig. També s’han organitzat 
xarrades sobre l’autocontrol i 
el benestar emocional.

Jornada d’hàbits de 
vida saludable

Q La regidora de Serveis 
Socials, Mònica Àlvaro, ha 
presentat al Ple una proposta 
per a exigir a la Conselleria de 
Benestar Social que garantis-
ca els drets dels menors que 
viuen en famílies d’acollida. 
La proposta també demana 
que els menors, la tutela dels 
quals haja d’assumir la Ge-
neralitat, tinguen el mateix 
dret a beques de menjador i 
al pagament dels llibres que 
aquells que sí que van poder 
sol·licitar les prestacions. 

Demanen més drets 
per als menors acollits
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PROMOVENT I POTENCIANT LA CREATIVITAT I EMPRENEDORIA JUVENIL
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Ajuntament
de

Vila-real



La antigua depuradora de Vora 
Riu dejará de funcionar en un pla-
zo aproximado de año y medio, 
gracias al acuerdo alcanzado por el 
Ayuntamiento y la Entidad Pública 
de Saneamiento de Aguas Residua-
les (EPSAR) para la eliminación de 
la vieja estación depuradora y la 
derivación de las aguas que hasta 
ahora se trataban en ella hacia la 
EDAR de Almassora y la manco-
munada de Vila-real, Onda, Betxí 
y les Alqueries. El concejal de Te-
rritorio, Emilio M. Obiol, ha dado a 
conocer la decisión de suprimir esta 
depuradora en un proyecto que 
será asumido por la EPSAR y que 
“no va a costarle, ni directa ni indi-
rectamente, un euro a Vila-real”.

El proyecto supondrá una in-
versión de 2,7 millones de euros y 
consiste en la supresión de la depu-
radora de Vora Riu y la construc-
ción de dos nuevas estaciones de 
bombeo –una de ellas en la misma 
ubicación de la depuradora- y las 
conducciones necesarias para deri-
var las aguas hacia las depuradoras 
de Almassora y la mancomunada.

Además, la actuación contempla 
la adecuación de colectores actuales 
para resolver las problemáticas de 
inundaciones que se producen en 
dos puntos del término municipal. 
“En uno de estos puntos”, pun-
tualiza Obiol, “va a ser necesario 
expropiar el suelo a 14 propietarios 
para el paso de las conducciones y 
que asumirá también la EPSAR”.

“Durante más de 15 años, la de-
puradora ha sido foco de controver-
sia ambiental y económica, porque 
no reúne las condiciones ambien-
tales necesarias y supone para el 
Ayuntamiento un coste anual de 
692.000 euros”, señala Obiol. 

El concejal recuerda que el ante-
rior ejecutivo del PP presentó un 

proyecto de “megadepuradora 
de 12 millones de euros” que tuvo 
que ser revisado a la baja durante 
el mismo mandato hasta presen-
tar otro proyecto por la mitad de 
presupuesto. “Después la EPSAR 
puso sobre la mesa una tercera vía, 
la posible eliminación de la vieja 
depuradora”, añade Obiol, quien 
recuerda que este año se ha dado 
solución a problemas de olores pro-
cedentes de la depuradora. 

Con un plazo de ejecución de 
siete meses, el calendario que la EP-
SAR y el Ayuntamiento manejan 
prevé la exposición pública del pro-
yecto entre este mes y mayo, tras lo 
cual se abrirá el periodo de tramita-
ción ambiental y administrativa. La 
previsión es que las obras puedan 
comenzar en mayo del 2016. H

Vila-real eliminará la 
depuradora de Vora Riu
El acuerdo alcanzado con la EPSAR dará solución a los problemas ambientales

El edil Emilio Obiol ha dado a conocer este importante acuerdo. 

Las aguas residuales 
se derivarán a la 
EDAR de Almassora 
y la mancomunada 
y los trabajos 
comenzarán en 2016 

El Ayuntamiento y la EPSAR han trabajado de forma conjunta para dar una solución a la depuradora. 
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30 años de la Asociación 
Gastronómica
La Asociación Gastronómica de 
Vila-real ha decidido hacer socio 
de honor al cocinero de Cal Para-
dís Miguel Barrera, la primera y 
única Estrella Michelin de la pro-
vincia de Castellón. El chef ha 
sido el protagonista de la cena-
homenaje que la asociación lo-
cal ha organizado para celebrar 
su 30 aniversario. “El acto es un 
homenaje a Barrera para agrade-
cer que un cocinero de su nivel, 
desde el momento que vino a 
Vila-real como jurado de la Ruta 
la Tapa, se ha convertido en un 
amigo, dispuesto a colaborar en 
aquello que le hemos pedido, 
defendiendo a Vila-real y defen-
diendo a la asociación allí donde 
va”, ha señalado Ximo Abril. 

; en corto
El área de Economía 
colabora con Adavi
El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Economía, 
firmará un convenio de cola-
boración de 20.000 euros con 
la Asociación de Parados de 
Vila-real (Adavi). El acuerdo, 
contemplado en el presu-
puesto municipal de 2015, 
implica, para la administra-
ción local, el compromiso de 
subvencionar parte de las 
actividades y proyectos que 
la asociación lleve a cabo rela-
cionadas con el empleo “para 
ayudar a la creación de ocu-
pación y contribuir a paliar el 
paro”, señala el edil de Eco-
nomía, Pasqual Batalla.

Vila-real, futura Smart City
El Ayuntamiento de Vila-real 

ha dado a conocer a los agentes 
innovadores de la ciudad  la 
hoja de ruta para hacer de Vila-
real una Smart City o ‘ciudad 
inteligente’. En el horizonte del 
año 2020, el proyecto pretende 
dar respuesta a los retos de 
la ciudad en el corto y medio 
plazo en ámbitos “de oportu-
nidad” como la innovación, la 
industria cultural o el área de 
la salud y el deporte. Tras dos 
años de trabajo y reuniones 
sectoriales, el secretario de la 
Red Innpulso, del que, como 
Ciudad de la Ciencia y la Inno-
vación, forma parte Vila-real, 
ha expuesto ante los miembros 
del Instituto de la Innovación 
y los portavoces municipales 
el Plan director de innovación 

de la ciudad, que identifica 
las líneas estratégicas de Vila-
real y más de medio centenar 
de actuaciones y proyectos 
concretos para desarrollarlas. 
“Durante los dos últimos años 
hemos venido trabajando con 
la secretaría técnica de la Red 
Innpulso para identificar los 
sectores de oportunidad y los 
ámbitos preferentes de actua-
ción en las diferentes áreas 
municipales, con el objetivo 
fundamental de mejorar la ca-
lidad de vida de la población e 
impulsar iniciativas de apoyo 
a los agentes locales que fa-
vorezcan el desarrollo de una 
ciudad más competitiva”, ha 
señalado el concejal de Inno-
vación, Xus Sempere, durante  
este encuentro. H

Taller de cocina internacional
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y la concejala de Educación, Rosa-
rio Royo, han visitado el colegio Concepción Arenal para acompañar 
a los padres y madres en el taller de cuina internacional. El AMPA del 
centro puso en marcha hace tres años la iniciativa para compartir con 
padres y alumnos las comidas típicas de sus países de origen. 
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Sense conciliació possible. Així ha 
acabat la trobada reclamada da-

vant el Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció número 5 de Vila-real per 
l’alcalde, José Benlloch, perquè el 
portaveu municipal i líder del PP a 
la ciutat, Héctor Folgado, s’excusara 
per les afirmacions realitzades el 8 
de maig de 2014, quan va acusar a 
Benlloch d’haver comprat perfums 
i cremetes per a ús personal amb 
diners de l’Ajuntament de Vila-real 
quan ni tan sols era alcalde. 

El màxim responsable local dels 
populars no va acceptar el punt seté 
de l’acte de conciliació reclamat per 
Benlloch, en el qual s’entenia que 
“ha de procedir a excusar-se” per 
les manifestacions realitzades. 

Una negativa de Folgado a de-
manar disculpes que l’alcalde va la-
mentar a la seua eixida del Palau de 
Justícia de Vila-real, per la qual cosa 
va assegurar que això tindrà com a 
conseqüència la presentació d’una 
querella per un presumpte delicte 
de calúmnies i un altre d’injúries. 

A aquest respecte, Benlloch 
avança que molt probablement 
optarà per la via civil i no per la 
penal, de manera que reclamarà 
“el màxim possible”, perquè no 
vol “que aquest tipus d’accions li 
isquen gratis”, en considerar que 

les paraules del regidor del PP van 
“contra el dret a l’honor” i és un 
atemptat a la seua “dignitat”.  

En finalitzar l’acte de conciliació, 
el portaveu popular, Héctor Folga-
do, va afirmar que “l’únic interés 
de l’alcalde és sembrar dubtes con-
tra el Partit Popular de Vila-real”, 
mentre Benlloch va remarcar i va 
lamentar que “hauria sigut tot més 
fàcil si Folgado s’haguera disculpat 
per a posar fi a aquest tema, però no 
ha sigut així”. H

Benlloch demandarà a 
Folgado per injúries
La conciliació fracassa en no recitificar el portaveu del PP les acusacions contra l’alcalde

Benlloch va anunciar als mitjans que presentarà una querella. 

El portaveu del PP, 
Héctor Folgado, va 
acusar a Benlloch 
de comprar cremes 
amb diners públics 
quan no era alcalde

L’alcalde, a l’eixida de la seu judicial de Vila-real, on va acudir a un acte de conciliació amb Folgado. 

ARA Formació oferta 
nous cursos gratuïts
Q cursos. El programa ARA 
Formació, que impulsa la Re-
gidoria d’Economia a través de 
l’Agència de Desenvolupament 
Local, imparteix durant els pròxi-
ms dos mesos deu cursos i tallers 
destinats a les persones aturades 
per a ajudar-los a trobar feina i 
millorar les seues competències 
facilitant-los eines per a ser més 
competitius en el mercat laboral. 
“Els cursos ajuden a millorar 
les seues competències”, ha as-
senyalat el regidor d’Economia, 
Pasqual Batalla. L’any passat es 
van beneficiar 400 usuaris. 

; en curt
Vila-real prevé el 
consum de tabac
Q prevenció. La Unitat 
de Prevenció Comunitària 
(UPC) i el centre Lluís Alcan-
yís, que depenen de la Regi-
doria de Serveis Socials que 
dirigeix la regidora Mònica 
Àlvaro, han posat en marxa 
en els col·legis i instituts un 
programa de prevenció per a 
evitar el consum de tabac en-
tre els joves de l’últim any de 
primària i el primer de l’ESO. 
La iniciativa es dirigeix a estu-
diants d’entre 10 i 12 anys. 

Nova edició del Campus Natura
Q pasqua. Els alumnes 
amb necessitats educatives 
especials podran gaudir d’un 
nou Campus Natura en les 
vacances escolars de Pasqua. 
Després de la bona acollida 
que va tenir el passat estiu, la 
Regidoria d’Educació, amb la 
col·laboració de Serveis Socials 
i Esports, ha tornat a programar 
aquesta iniciativa que ofereix 
tallers lúdics i activitats espor-
tives i mediambientals “a una 
part de la població que, fins al 
moment, no podia comptar 

amb aquest servei”, recorda la 
regidora d’Educació, Rosario 
Royo. “En el Campus Natura, 
els xiquets tenen la possibili-
tat de divertir-se amb els seus 
companys amb activitats ex-
traescolars organitzades espe-
cíficament per a ells, fomentant 
la seua integració i socialitza-
ció”, assenyala la regidora. “A 
més, donem resposta a famí-
lies amb fills amb necessitats 
educatives especials i oferim 
un servei d’escolarització no 
formal a les vacances”, afig. H

La II Fira Outlet reuneix 25 tendes
Q fira. Un total de 25 comerços han format part de la II Fira Oulet que 
ha organitzat la Unió de Comerç de Vila-real (UCOVI) a la plaça Major 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-real. Una nova convoca-
tòria que quasi ha duplicat la participació de l’anterior edició en passar 
de 15 a 25 expositors amb descomptes que anaven del 20% al 80%. 
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Tras las reuniones mantenidas con 
vecinos, comerciantes, técnicos y 
sectores implicados en el proyecto 
de remodelación del Mercado Cen-
tral, que en su primera fase contem-
pla la demolición del edificio de los 
viejos juzgados y la construcción de 
un espacio diáfano y útil, el equipo 
de gobierno, en su reunión semanal 
de coordinación, ha tomado una de-
cisión que asegurará la seguridad y 
las condiciones de salubridad en el 
inmueble, al tiempo que atiende las 
peticiones formuladas por los veci-
nos de la zona, al objeto de provocar 
el menor perjuicio al entorno. Con 
este objetivo, el equipo de gobierno 
ha mantenido el inicio de las obras 
al mes de marzo, si bien los trabajos 
se restringen exclusivamente a obra 
menor y preparatoria, avanzando 
así en el proyecto pero dejando los 
trabajos de mayor envergadura, 
con la demolición del edificio pro-
piamente dicha y la adaptación de 
la plaza, para verano. De esta ma-
nera, el equipo de gobierno atien-
de las sugerencias de los vecinos y 
comerciantes, quienes siempre han 
mostrado su voluntad de que el 
viejo edificio sea demolido.

“En la línea de diálogo y relación 
permanente con la ciudadanía que 
hemos mantenido siempre, hemos 
mantenido varios encuentros con 
vecinos, comerciantes, vendedores 
del Mercado Central y otros actores 
implicados en el proyecto, como la 
parroquia de la iglesia Arciprestal o 
la asociación de comerciantes Uco-
vi, además de los técnicos munici-
pales, arquitecto y empresa adjudi-
cataria de los trabajos”, recuerdan el 
alcalde, José Benlloch, y el concejal 
de Economía, Pasqual Batalla. 

Tras estos encuentros y la re-
unión celebrada con los vecinos, la 
junta de coordinación del equipo 
de gobierno se ha reunido para va-

lorar detenidamente la propuesta 
presentada por parte de los vecinos 
y comerciantes del centro de pospo-
ner los trabajos al verano. Atendien-
do a estas peticiones y “tras haber 
escuchado a todas las partes afecta-
das”, pero también dando respues-
ta a la necesidad de una actuación 
urgente en el edificio que garantice 
sus condiciones de salubridad y 
seguridad, el equipo de gobierno 
ha decidido iniciar los trabajos pre-
paratorios y de obra menor en el 
interior de los viejos juzgados en 
la fecha inicialmente prevista, en 
marzo. Estos trabajos preparatorios 
permitirán avanzar en todo aquello 
que sea posible, con la idea de que 
el grueso de la obra y el derribo del 
edificio se ejecute durante los meses 
de verano y que la adecuación del 
espacio, con la construcción de una 
nueva plaza, sea una realidad en las 
próximas fiestas de septiembre. H

Los juzgados inician su 
demolición este verano
Comienzan los trabajos previos del proyecto de remodelación del Mercado

Los trabajos previos del proyecto comenzaron durante el mes de marzo.
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La ciudad 
tendrá una 
nueva plaza

El centro de Vila-real 
tendrá una nueva plaza de 
1.400 metros cuadrados en el 
lugar que actualmente ocu-
pan el edificio de los Juzga-
dos, donde actualmente se 
plantea un proyecto en dife-
rentes fases que prevé la de-
molición y construcción de 
un nuevo mercado central 
en tres alturas que combine 
las paradas tradicionales de 
venta con puestos de restau-
ración y espacio para activi-
dades, con el objetivo final 
de dinamizar el centro. 

Vila-real celebra la 
Setmana de les Dones
La Concejalía de la Mujer ha 
preparado un completo progra-
ma de actividades para celebrar 
la Setmana de les Dones que ha 
incluido teatro, conferencias, 
exposiciones y música, actos 
abiertos a todos y que han ser-
vido para visibilizar el trabajo 
de las mujeres y la lucha por la 
igualdad de género, donde ha 
destacado una tamborrada que 
ha contado con 150 mujeres.  

; en corto
La Policía media en 
337 casos en Vila-real
La Unidad de la Policía Local 
finalizó con acuerdo el 94% 
de las 337 intervenciones 
realizadas en 2014. Éste dato 
se extrae del balance de la 
Unidad de Mediación Poli-
cial presentado por el edil de 
Seguridad Ciudadana, Javier 
Serralvo, junto a la responsa-
ble Rosana Gallardo. 

Vila-real asesora a 161 personas 
en riesgo de perder su vivienda 

llón que, debido a la demanda, ha 
duplicado el horario de atención. 
Este servicio tiene como finalidad 
asesorar y ayudar a las personas 
en riesgo de perder su vivienda 
habitual. Con respecto a los casos 
atendidos, en 12 ocasiones se han 
llevado a cabo los trámites para 
que los usuarios, ya en vía judicial, 
obtuvieran una defensa gratuita; 
en 27 casos se ha resuelto el conflic-
to con el banco mediante un acuer-
do provechoso para el propietario; 

La oficina de mediación y aseso-
ramiento para personas en riesgo 
de perder su vivienda impulsada 
por la Concejalía de Servicios So-
ciales ha asistido en 161 casos en el 
año 2014, con lo que son ya más de 
350 personas las que se han visto 
beneficiadas por el servicio desde 
su puesta en marcha en 2013. 

La oficina ofrece servicio dos días 
a la semana en el Centro Social, 
gracias al convenio firmado con 
el Colegio de Abogados de Caste-La concejala de Servicios Sociales, Mònica Àlvaro, ha hecho balance.

La concejala de Servicios Sociales valora la oficina como 
“una herramienta de batalla contra los desahucios”

en 23 expedientes se ha consegui-
do una refinanciación de la deuda 
y sólo ocho casos se han resuelto 
mediante dación en pago. Tam-
bién durante el 2014, las consultas 
mayoritarias han sido por obtener 
información sobre medidas hipote-
carías y cláusulas suelo (34) y sola-
mente en dos casos no se ha llega-
do a ningún acuerdo. Actualmente, 
hay 52 expedientes en trámite. 

El servicio “se ha convertido a 
lo largo del mandato municipal en 
una herramienta de batalla contra 
los desahucios y en una muestra 
patente de vocación de servicio a la 
ciudadanía”, señala Àlvaro. H

Serveis Públics renueva la 
calle Secretari Cantavella

josque, además de la mejora del 
saneamiento, incluyen también 
la semipeatonalización de la calle 
con una solución de asfalto plan-
chado. “Hemos acometido una 
obra hidráulica de envergadura 
que supone, además, una actua-
ción integral en la línea del trabajo 
que venimos desarrollando en el 
departamento: con poco dinero 
y siempre al servicio de los veci-
nos”, explica Valverde. 

Los problemas de evacuación 
de pluviales, que son históricos, 
se han solucionado con una inver-
sión de 41.000 euros. H

Las obras de saneamiento que 
Serveis Públics de Vila-real ha 
llevado a cabo en la calle Secretari 
Cantavella darán una “solución 
definitiva” al “problema históri-
co” de acumulación de aguas plu-
viales y residuales que presentaba 
el vial y que afectaba a más de un 
centenar de familias. El concejal 
del área, Francisco Valverde, ha 
visitado recientemente los traba-

El edil de Serveis Públics visitó los trabajos de remodelación.

Los trabajos dan solución 
a los problemas históricos 
de saneamiento 



Vila-real millora la seguretat 
dels accessos a quatre col·legis

tori, Emilio M. Obiol, ha recordat 
l’aposta de l’equip de govern per 
“dotar de seguretat i confortabilitat 
les eixides dels col·legis” en la línia 
de l’actuació realitzada enfront del 
Conservatori Mestre Goterris. 

“Es tracta d’un model 
d’adequació dels accessos a espais 
de pas de veïns i de xiquets que hem 
ideat des de l’Ajuntament i que ens 
ha donat molt bons resultats, per la 
qual cosa vam decidir estendre’l a 
les entrades dels col·legis i presen-
tar el projecte als plans provincials 
de 2014”, detalla Obiol. En concret, 
el projecte inclou actuacions com 

L’Ajuntament de Vila-real, a tra-
vés de la Regidoria de Territori, ha 
iniciat els treballs de millora dels 
accessos a col·legis públics de la ciu-
tat en un projecte que, inclòs en els 
Plans Provincials d’Obres i Serveis, 
permetrà dotar d’unes “entrades 
segures i confortables” als centres 
de Pasqual Nàcher, Cervantes, José 
Soriano i Escultor Ortells. 

Els treballs han donat inici en 
al col·legi Pasqual Nàcher -amb 
un cost global d’uns 40.000 euros 
finançats en un 50% aproximada-
ment pels PPOIS- i continuen ja al 
José Soriano. El regidor de Terri-Les obres de millora de la seguretat s’han iniciat a Pasqual Nàcher.

Les obres s’han iniciat a Pasqual Nàcher, continuen al 
José Soriano i consisteixen  a adequar els voltants

l’ampliació de voreres, el tancament 
del recinte amb la tanca amb l’escut 
corporatiu, que també s’inclou en el 
paviment, a més de la instal·lació de 
mobiliari urbà i bancs de ceràmica. 

“D’aquesta manera, dissenyem 
un espai urbà més amable i con-
fortable, per exemple per als pares 
i mares que acudeixen cada dia 
als centres a esperar els seus fills i, 
sobretot, també més segur per als 
escolars”, afegeix el regidor. 

Les obres, que s’han consensuat 
prèviament amb les direccions dels 
centres educatius, han començat 
en Pasqual Nàcher i continuaran 
després als col·legis Cervantes, José 
Soriano i Escultor Ortells, amb la 
previsió que estiguen finalitzades 
durant el mes de maig. H
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Vila-real implanta la 
factura electrònica 
per agilitar tràmits
El servei optimitza la tramitació i els terminis de cobrament de 
les empreses, que l’hauran d’usar quan superen els 5.000 euros

explica que s’ha decidit establir aquest límit 
per a “evitar dificultats afegides a les empre-
ses més menudes”, si bé anima tots els pro-
veïdors a adaptar-se a aquest nou sistema. 

“Quan vam assumir el govern vam tro-
bar un desgavell en les factures, amb rebuts 
als calaixos que ens van suposar haver de 
pagar nou milions d’euros endarrerits. Per 
això vam decidir implantar mecanismes 
de control, com l’entrada de totes les factu-
res a través de l’oficina d’Atenció i Tràmits, 
on s’escanegen i entren en un circuit reglat, 
s’evita que es produïsquen situacions com 
pèrdua dels documents i s’agilita el procés”, 
explica. “Ara anem un pas més enllà”, afe-
geix, i recorda que “enfront dels dos anys 
que han tardat a cobrar les empreses en la 
passada legislatura, hem reduït els temps 
fins als 17 dies”. El personal municipal re-
soldrà els dubtes dels proveïdors. H

Javier Serralvo ha anunciat la posada en marxa d’aquest sistema a l’Ajuntament. 

L’Ajuntament ha implantat un nou servei de 
factura electrònica, que permetrà millorar la 
tramitació de les factures dels proveïdors lo-
cals amb l’objectiu de reduir “encara més” 
els terminis de cobrament i incrementar 
el control i la transparència municipal. El 
regidor d’Hisenda, Javier Serralvo, ha pre-
sentat el servei, que suposarà “un important 
estalvi de temps, de recursos i de paper” i 
“un avanç significatiu” en la implantació de 
l’Administració electrònica en el consistori. 

La facturació electrònica es realitza a tra-
vés de la plataforma FACe-Punt General 
d’Entrada de Factures Electròniques del Mi-
nisteri d’Hisenda i Administracions Públi-
ques, l’ús de la qual serà obligatori per a to-
tes les factures que superen els 5.000 euros. 

Els rebuts que no arriben a aquesta quan-
titat podran optar pel registre electrònic o 
el convencional. En aquest sentit, Serralvo Imatge de la reunió mantinguda recentment per part dels organismes que se sumen.

Set organismes se 
sumen al futur Institut 
de la Innovació
L’Ajuntament i diverses entitats de l’àmbit de l’emprenedoria 
sumen forces amb vista a crear l’organisme a la nostra ciutat

mera reunió amb entitats i agents socials 
vinculats a l’impuls de l’emprenedoria amb 
l’objectiu de coordinar esforços per tal de 
crear aquest Institut de la Innovació. 

Benlloch assenyala que “des que vam arri-
bar al govern municipal, la nostra prioritat i 
principal preocupació ha estat lluitar contra 
l’atur. Però ens hem trobat amb moltes difi-
cultats, no només econòmiques, sinó també 
de falta d’ajuda d’altres administracions, 
com la Diputació i la Generalitat, i sobretot, 
amb dificultats legals, amb lleis imposades 
pel PP en el Govern central que ens impe-
deixen la creació d’ocupació”. 

“No obstant això”, explica, “aquestes difi-
cultats no ens han parat i hem intentat, amb 
imaginació i esforç, buscar solucions”, argu-
menta Benlloch, que recorda que el consis-
tori s’ha bolcat en l’impuls a l’emprenedoria 
i en el suport a la innovació. H

Un total de set organismes i entitats, tant 
públics com privats, ja s’han sumat al projec-
te per tal de constituir el futur Institut de la 
Innovació, a través del qual es pretenen ca-
nalitzar totes aquelles activitats i iniciatives 
que contribuïsquen a facilitar la implantació 
a Vila-real d’empreses basades en la innova-
ció o la reconversió de les ja existents i que 
treballen en sectors molt afectats per la crisi. 
En concret, ja han mantingut reunions, en 
segons aquesta iniciativa municipal, repre-
sentants de la Fundació Globalis, la Cambra 
de Comerç, la Càtedra d’Innovació Cerà-
mica, la seu de la Plana de l’UJI, la UNED, 
tècnics de les regidories d’Economia i Inno-
vació i del centre de negocis Efecte Vila-real 
que, impulsat per la Fundació Caixa Rural, 
es va inaugurar recentment. 

Cal recordar que el passat mes de febrer, 
l’alcalde, José Benlloch, va presidir la pri-
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El Espai Jove 
celebra las I 
Jornadas de 
Videojuegos
La asociación Otakuniverse junto 
con la Concejalía de Juventud que 
dirige el edil Xavier Ochando, han 
organizado las I Jornadas de Vi-
deojuegos y desarrollo indepen-
diente de Vila-real, BIT.la-real, que 
se han celebrado en el Espai Jove 
y que han contado con un exten-
so programa de charlas, conferen-
cias, talleres, proyecciones, mas-
terclass y torneos relacionados 
con la industria del videojuego y 
las nuevas tecnologías.

En el programa han destacado 
las actividades formativas,  prácti-
cas y lúdicas dirigidas a todo tipo 
de público, desde estudiantes a 
profesionales del sector, para de-
batir y compartir, desde diferentes 
ópticas, experiencias relacionadas 
con el mundo de los videojuegos. 

Este primer encuentro, abierto 
y gratuito, se inició con la confe-
rencia del vicedirector del Grado 
en Diseño y Desarrollo de Vide-
ojuegos de la Universitat Jaume I 
de Castellón, Miguel Chover, en la 
que dio a conocer los contenidos 
y materias de la nueva titulación 
implantada recientemente en la 
UJI, y que siguió con otras char-
las y presentaciones abiertas a los 
aficionados y profesionales. Juga-
dores expertos impartieron clases 
sobre distintos juegos. H

Vila-real cierra el 2014 con 3,5 
millones de euros en remanentes
La liquidación presupuestaria fija el endeudamiento en el 43% frente al 72% que había en 2011

El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, ha dado cuenta de la li-

quidación del presupuesto de 2014, 
que se cierra con un remanente de 
3,5 millones de euros y una impor-
tante reducción de la deuda local, 
que si sitúa en un 43% frente al 72% 
con que se inició el mandato mu-
nicipal en 2011. En este sentido, la 
liquidación presupuestaria revela 
que el endeudamiento del consis-
torio se ha reducido significativa-
mente en los últimos cuatro años, 
pasando de 426 euros por habitante 
a los 370 euros por habitante actua-
les (55 euros menos por vecino).

“Tras casi cuatro años en el go-
bierno municipal, podemos decir 
que hemos cumplido nuestros 
objetivos: hemos acabado con el 
despilfarro y las irregularidades, 
anulando 600.000 euros en facturas 
falsas de una empresa investigada 
por presunta financiación irregular 
del PP; hemos reducido la deuda y 
bajado en un 20% los impuestos y 
hemos puesto en marcha infraes-
tructuras y mejorado el entorno de 
todos los barrios”, señala Benlloch, 
quien recuerda que otro de los “ob-

jetivos cumplidos” ha sido “pagar 
facturas y sentencias heredadas”.

Algunos de estos gastos sobreve-
nidos, como el pago de la sentencia 
de Radio Castellón o los adelantos 
de las sentencias de la EOI o el Molí 
la Vila han provocado un “desajus-
te” que “supone incumplir algunas 
de las reglas de gasto”, además de 

haber generado “una distorsión 
en el pago de algunas facturas que 
ya tienen consignación para ser 
abonadas”. Además, el consistorio 
deberá elaborar un plan económi-
co financiero para determinar los 
mecanismos para volver a cumplir 
las reglas de gasto. “La situación se 
produce por cuestiones puntuales, 

concretamente por los empastres 
heredados del PP. En relación a los 
remanentes, Benlloch detalla que 
los 3,5 millones de euros de ahorro 
procedentes de la liquidación del 
presupuesto se destinarán a finan-
ciar la Ciudad Deportiva Munici-
pal y a completar los presupuestos 
de las diferentes concejalías. H

El Pleno ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto del 2014, que ha cerrado con remanentes. 



Primera edició de la Fira 
d’Art i Cultura Ceràmica 
El Museu Nacional de Ceràmica de València acull aquesta exposició

El Museu Nacional de Ceràmica 
i Arts Sumptuàries González 

Martí de València ha inaugurat 
l’exposició ‘17 visions contemporà-
nies’, una selecció de peces de cerà-
mica que representen cadascuna de 
les 17 comunitats autònomes amb 
la qual s’obri la primera edició de la 
Fira d’Art i Cultura Ceràmica Con-
temporània (FACC), que impulsa 
la Càtedra d’Innovació Ceràmica 
Ciutat de Vila-real. 

L’alcalde, José Benlloch, el direc-
tor de la Càtedra, Juan Carda, i el 
comissari de l’exposició, Alberto 
Andrés, han presentat la mostra, 
que podrà visitar-se fins al 12 d’abril 
a la sala d’exposicions temporals 
del Museu Nacional de Ceràmica. 

Després del seu pas per València, 
en plena època de Falles, l’exposició 
es traslladarà a Vila-real aquest mes, 
coincidint amb les primeres activi-
tats de la FACC. ‘17 visions contem-
porànies’ planteja un recorregut 
geogràfic per les 17 comunitats de 
l’Estat espanyol a través de peces 
que utilitzen la ceràmica com a llen-
guatge artístic. Per a això, l’exposició 
ha seleccionat treballs d’Ángel Ga-
rraza, Antonio González, Bibiana 
Martínez, Elena Colmeiro, Gre-
gorio Peño, Jesús Castañón, Juan 
Gómez, Lorenzo Pérez Vinagre, 

L’exposició ‘17 visions contemporànies’ mostra una selecció de peces de ceràmica de cada comunitat. 

En aquesta línia, tant el director 
de la Càtedra d’Innovació Ceràmi-
ca com l’alcalde de Vila-real han 
posat l’accent en la importància de 
valorar la ceràmica i “fer-ho a més 
en un espai com el Museu Nacional 
de Ceràmica i en l’època en la qual 
més visitants arriben a la ciutat de 
València”. “Per a Vila-real és un 
orgull estar en aquest espai, com a 
punt de partida d’una primera Fira 
Internacional d’Art i Cultura Cerà-
mica Contemporània amb la qual 
seguim potenciant el sector ceràmic 
no només des d’una perspectiva 
econòmica i d’investigació, sinó des 
de l’àmbit de la creació artística i la 
cultura”, assenyala Benlloch. 

La FICC és un certamen promo-
gut per la Càtedra vila-realenca de 
l’UJI i en el qual participen també 
les escoles, museus i entitats vin-
culades a la ceràmica de tot el te-
rritori autonòmic. La fira, que es 
desenvoluparà en localitats com 
Onda, l’Alcora, Manises o Castelló, 
tindrà el seu epicentre a Vila-real, 
amb activitats com exposicions, ta-
llers, cursos i taules redones. També 
s’han programat espectacles com 
una ‘performance’ de raku, la reali-
tzació d’un mural i un concert amb 
instruments ceràmics, a més de fi-
res d’artesania i art ceràmic. H

La mostra arribarà 
aquest mes a Vila-
real i planteja un 
recorregut geogràfic 
per les 17 comunitats 
autònomes

Madola, María Ramis, Miguel Váz-
quez, Monona Álvarez, Nicolás de 
Maya, Rafa Pérez, Ricardo Bonnet, 
Sara Biassu i Txaro Marañón. “La 
selecció no pretén oferir una mostra 
d’allò més representatiu de cada co-
munitat, sinó una visió àmplia dels 
diferents llenguatges de la cerà-
mica contemporània com a forma 
d’expressió artística, amb propostes 
conceptuals, escultòriques o pic-
tòriques de destacats i reconeguts 
artistes de primera línia”, assenyala 
el comissari de l’exposició. 
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N Nou certamen de joves dissenyadors

Pablo Prusi ha guanyat el 
Certamen Millor Dissenya-
dor Jove de la Comunitat Va-
lenciana. Aquesta és la quarta 

vegada que se celebra el cer-
tamen a la ciutat i enguany ho 
ha fet en el marc del I Saló de 
la Moda, Vila-real és Moda. 

N Reunió del Banc d’Aliments

El president del Banc 
d’Aliments de Castelló, Alfre-
do Marqués, s’ha reunit amb 
els representants de les enti-

tats socials per a informar-los 
sobre les noves directrius que 
afectaran el sistema de repar-
timent del banc.

N Protecció Civil suma 10 voluntaris

Un total de 10 persones han 
rebut a la sala de formació de 
la prefectura de la Policia Lo-
cal les seues credencials per 

a formar part de l’Agrupació 
Local de Voluntaris de Protec-
ció Civil de Vila-real, després 
de ser seleccionats i formats. 

AjuntAment
de VilA-reAl
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Actos altamente prestigiosos para 
la Semana Santa de Vila-real
Entre las novedades para celebrar esta Fiesta de Interés 
Turístico Provincial destacan un ciclo de cine religioso

El concejal de Turismo, Emilio M. 
Obiol y el presidente de la Junta 

Central de Semana Santa, Pascual 
Sanz, han presentado recientemente 
el programa de actos de la Semana 
Santa de Vila-real, declarada Fiesta 
de Interés Turístico Provincial. En-
tre los actos altamente prestigiosos 
con los que cuenta la programa-
ción, este año ha destacado un ciclo 
cinematográfico religioso dedicado 
a la figura de Cristo y un recital de 
música y poesía religiosa.  

Bajo el título ‘Otras miradas sobre 
la pasión de Jesús’ el ciclo, coordina-
do por Jacinto Heredia, propone un 
acercamiento sobre la forma en que 
el cine ha reflejado los personajes y 
hechos en torno a la figura de Cris-
to. La serie la forman tres películas 
que ya se han proyectado durante 
varios lunes del mes de marzo. 

La otra novedad de la programa-
ción ha sido el concierto de música 
sacra del coro Ciutat de Vila-real, 
dirigida por Miguel Allepuz, acom-
pañado de una selección de poemas 
religiosos de todos los tiempos. 

Asimismo, la ciudad acogió el 
pasado 20 de marzo el tradicional 
pregón de Semana Santa, en el 
que se interpretó por primera vez 
la obra compuesta por el Hijo Pre-
dilecto de Vila-real, Rafael Beltrán, 
para la ocasión, además de celebrar, 
durante todo el fin de semana el VII 
Pregón Musical Ciudad de Vila-real 
en el entorno de la basílica.

Otras de las actividades destaca-
das de la programación fue la ce-
lebración del Domingo de Ramos, 
con la tamborrada de las cofradías 
locales. La procesión infantil y juve-
nil del martes 31 tomó el relevo de 
las celebraciones que prosiguen con 
la tradicional procesión del Miérco-
les Santo (20.30 horas). El Jueves 
Santo, a las 19.00 horas, se celebrará 
la Cena del Señor en la iglesia Arci-
prestal y la pasión musical ‘Laqui-
ma Vere’ (21.00h.) 

En referencia a este acto el edil de 
Turismo ha avanzado que será una 
representación que contará con no-
vedades “espectaculares”. También 
el Jueves Santo tendrá lugar  la pro-
cesión del Silencio (24.00h.) donde 
al inicio se procederá, por segundo 
año consecutivo, a la recogida de 
alimentos para Joventut Antoniana, 
Cáritas y Sant Vicent de Paül. 

El Viernes Santo se celebrará el 
Vía Crucis (8.00h.) y la procesión 
del Santo Entierro (20.30h.) y el sá-
bado, a las 11.00 horas, el Vía Matris 
y, a las 22,00 horas la Vigilia Pascual, 
. El Domingo de Pascua tendrán lu-
gar la procesión del Encuentro y la 
misa, cerrando la Semana Santa. H

Un recital de música y poesía religiosa y sorpresas en la 
pasión musical ‘Laquima Vere’ ponen el broche de oro

La tamborrada del Domingo de Ramos congregó a numerosas cofradías locales, que hicieron retumbar la zona con sus bombos y tambores. 

La capilla del Cristo del Hospital acogió el pregón con una nueva pieza. El pregón musical, todo un éxito junto a la basílica. 

La ciudad será escenario de procesiones y de ‘Laquima Vere’. 

; Semana Santa



Efecte Vila-real se suma a la red de 
servicios para el emprendimiento 
El alcalde y los presidentes de Caixa Rural y del CEEI inauguran el nuevo edificio empresarial

El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, ha inaugurado, junto al 

presidente de la Fundación Caixa 
Rural Vila-real, Enric Portalés, y el 
director del CEEI Castellón, Justo 
Vellón, el centro de negocios Efec-
te Vila-real. El edificio empresarial, 
impulsado por la Fundación con la 
colaboración del consistorio, suma 
un nuevo recurso a la red de infra-
estructuras y servicios vinculados 
al emprendimiento y la innovación 
disponibles en la ciudad, que cuenta 
ya con dos viveros de empresas de 
la Cámara de Comercio, la Bibliote-
ca Universitaria del Coneixement, 
Vilabeca, la Fundación Globalis, 
los programas Ara Treball y Ara 
Formació, el Pacto por el Empleo, 
la subsede de la UJI o la Cátedra de 
Innovación Cerámica, además de la 
próxima instalación de la Universi-
tat Oberta de Catalunya.

“Lo más interesante de todos 
estos recursos, como sucede tam-
bién con Efecte Vila-real, es que 
son iniciativas que proceden de la 
sociedad civil, porque se está pro-
duciendo un cambio de filosofía 
en la relación entre Administración 
y administrados en la que hay que 
poner el acento en una actitud, que 
es la de escuchar”, afirma Benlloch. 

“Las administraciones tenemos 
la obligación de escuchar a los ciu-
dadanos y priorizar, en función de 
eso, la inversión. Eso hemos hecho 
en el Ayuntamiento de Vila-real: es-
cuchar y trabajar para atajar el que 
sin duda es el primer problema de 
nuestra ciudad, que es el paro”, se-
ñala. En esta filosofía se enmarcan 
las acciones emprendidas por el 
consistorio para promover un cam-
bio de modelo económico “que nos 
lleve a una economía más estable” y 
que ha permitido, “con la unanimi-
dad de todos los grupos”, obtener 
la marca de Ciudad de la Ciencia y 

empleo y se genera economía”. 
El centro Efecte Vila-real es un 

servicio para la prestación de ser-
vicios empresariales y el alquiler de 
locales y despachos. El centro está 
equipado y cuenta con 13 despa-
chos, dos de los cuales son de uso 
municipal, sala de reuniones, sala 
de formación y espacio para cowor-
king, entre otras dependencias. 

El Ayuntamiento ha colaborado 
para su puesta en marcha con un 
convenio a cuatro años por el que se 
aportan 150.000 euros. Además de 
los dos despachos reservados para 
el consistorio, en uno de los cuales 
se instalará la sede de la Fundación 
Globalis, el área municipal cuenta 
con una zona diáfana para diferen-
tes usos y sala de reuniones. Junto 
al Ayuntamiento también colabora 
con un convenio el Centro Europeo 
de Empresas Innovadoras (CEEI), 
que ofrecerá servicios de forma-
ción, mentoring y asesoramiento 
para las nuevas empresas. H

Imagen del descubrimiento de la placa durante la inauguración.

la Innovación. Fruto de esta coope-
ración con la sociedad se encuentra 
también el Instituto de la Innova-
ción, en el que el Ayuntamiento tra-
baja, a través de las concejalías de 
Innovación y la de Economía. 

Benlloch felicita a la Fundación 

Caixa Rural Vila-real por su trayec-
toria, a la que ahora se suma tam-
bién el centro Efecte Vila-real, como 
una “aceleradora y un apoyo para 
nuestros emprendedores, porque 
demuestra que, cuando se apoya a 
las empresas, las cosas salen, se crea 

El alcalde y los representantes de Economía e Innovación estuvieron junto a Enric Portalés y Justo Vellón.
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Q El primer Consell Infantil, 
promovido por el Ayunta-
miento, a través de la Con-
cejalía de Participación Ciu-
dadana, se ha constituido 
en el salón de plenos con la 
participación de 36 escolares 
(19 titulares y 17 suplentes) 
procedentes de los 11 centros 
docentes de la ciudad. La 
reunión del consejo contará 
con la participación del al-
calde, José Benlloch, y el edil 
área, Xavier Ochando.

; en corto
Se constituye el 
primer Consell Infantil

Q El área de Biblioteques 
ha preparado un amplio 
abanico de actividades para 
celebrar el Mes del Llibre. El 
programa comenzará con la 
exposición del Día del Libro 
Infantil, el 2 de abril, coinci-
diendo con el aniversario de 
Hans Christian Andersen, 
que contará con los dibujos 
de los niños. El 23 de abril, 
Día del Libro, se repartirán 
premios de libros y otros re-
galos. Asimismo, por segun-
do año consecutivo, se lleva-
rá a cabo el Concurso infantil 
de marcapáginas. 

Bibliotecas celebra el 
Mes del Llibre

Q El Espai Jove volverá a 
convertirse en las próximas 
vacaciones escolares en una 
Escoleta de Pascua, un punto 
de encuentro para facilitar la 
conciliación familiar y laboral 
en los días sin colegio y favo-
recer el desarrollo de los más 
jóvenes con actividades lú-
dicas, excursiones, deportes 
o talleres. La Escoleta, pro-
movida por la Concejalía de 
Juventud, que dirige Xavier 
Ochando, a través de Món 
d’Animació, se desarrollará 
del 3 al 13 de abril en horario 
de 9.00 a 13.00 horas. 

El Espai Jove será una 
Escoleta de Pasqua

El programa Euglia 
entrega los certificados

cognitiva dirigida a la prevención 
y rehabilitación de personas con 
lesiones cerebrales, enfermedades 
neurodegenerativas que cursan 
con demencia, para la población 
infantil con problemas de apren-
dizaje o de desarrollo y para per-
sonas interesadas en la prevención 
y el mantenimiento funcional. Se 
trata de la primera edición de esta 
iniciativa pionera en la ciudad que, 
a tenor de los resultados, podría re-
petirse, ya que los participantes se 
han mostrado muy satisfechos con 
la formación recibida, al tiempo 
que destacan su utilidad a la hora 
de hacer frente a estos casos. H

La concejala de Deportes y Salud 
de Vila-real, Silvia Gómez, y el con-
cejal de Solidaridad, Integración y 
Cooperación Internacional, Alejan-
dro Moreno, han clausurado du-
rante el mes de marzo el programa 
de telemedicina Euglia, con la en-
trega de diplomas a los 17 partici-
pantes de los talleres. 

El curso, que ha contado con 
dos talleres específicos, es una ex-
periencia pionera de telemedicina Los 17 participantes en el plan recibieron un certificado.

Un total de 17 personas 
han participado en el  
plan de telemedicina

Q Las salas de exposiciones 
de la Fundació Caixa Ru-
ral Vila-real acogen, desde 
el 27 de marzo y hasta el 26 
de abril, la exposición ‘(R) 
Coneixement dels músics, 
cantants i compositors rela-
cionats amb Vila-real’. Una 
muestra, comisariada por 
Eduardo Sanz y organizada 
por el departamento de Tra-
diciones con la colaboración 
de la Fundació Caixa Rural, 
que rinde homenaje a los 
compositores, músicos, intér-
pretes y colaboradores musi-
cales de Vila-real, desde los 
años 40 hasta la actualidad. 

Homenaje gráfico a 
los músicos de la ‘vila’
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HISTORIAS DE ÉXITO

T  ienen 31 y 25 años respectiva-
mente, son primos y, a pesar de 

su juventud, cuentan ya con una 
amplia experiencia en el campo de 
la fisioterapia y la podología al ser-
vicio y cuidado de los vila-realenses. 
Son David Artero y Laia Vilanova, 
quienes regentan las clínicas de Fi-
siovila y PodoNova, ubicadas en el 
número 53 de la calle Sant Antoni.

Ambos trabajan de forma con-
junta desde que en 2012 Laia se 
uniera al negocio familiar, tres años 
después de que David inaugurase 
Fisiovila. A pesar de que ambos 
proceden de una familia donde 
imperan los filólogos, ambos se de-
cantaron por el mundo de la salud y 
estudiaron Fisioterapia y Podología 
respectivamente. Asimismo, Laia 
obtuvo un posgrado en Ortopodo-
logía clínica, un máster en Podolo-
gía Deportiva y actualmente cursa 
para obtener el título de experta en 

Podología Médico-quirúrgica. 
“Nos hemos criado prácticamen-

te juntos, tenemos muchas cosas 
en común, intereses compartidos 
y por eso es muy fácil trabajar jun-
tos, cada uno en su especialidad, 
pero de forma siempre coordinada 
con nuestros pacientes, a los que 
dedicamos una atención personali-
zada”, explican. Esta es una de las 
claves del buen funcionamiento del 
negocio que, a pesar de haber inicia-
do su andadura en época de crisis y 
de contar con mucha competencia, 
funciona a la perfección. 

“Dedicamos mucho tiempo a las 
personas, porque el boca a boca es 
muy importante en este sector”, in-
dican. Asimismo, su colaboración 
en otras empresas ayuda a que cada 
vez más gente los conozca. 

Laia complementa el trabajo de la 
clínica con la residencia de la terce-
ra edad Novaire y con otra clínica 
de Castellón en la que empezará en 
breve. Por su parte, David también 
ha ofrecido sus servicios en el cen-
tro de salud La Bòvila, así como en 
el Playas de Castellón y en las resi-
dencias de Santa Ana y Sant Joan. 

“Compaginar nuestro trabajo 
en la clínica con otros centros nos 
ayuda a crecer profesionalmente”, 
señalan. No obstante, hasta que no 
tuvieron la experiencia suficiente no 
dieron el paso de crear su centro. 

“Tenemos la suerte de estar en 
la planta baja de casa de nuestros 
abuelos y nuestras familias nos han 
ayudado mucho, porque hoy en 
día es muy difícil iniciar un proyec-
to”, indican. Por ello, recomiendan 
“seguir animando a la gente a em-
prender, pero siempre con realismo 
y estudiando bien qué clase de ne-
gocio montar y cómo, porque las 
condiciones de los autónomos son 
muy difíciles. Nosotros somos unos 
afortunados”, concluyen. H

Laia Vilanova, en su espacio de la clínica, cuyo logo (en la ventana) ha diseñado el artista Joan Niñot, ‘El Xufa’. 

Los mejores cuidados, 
en Fisiovila y PodoNova
David Artero y Laia Vilanova regentan una clínica de fisioterapia y podología

David Artero, en la sala de fisioterapia donde atiende a sus pacientes. 

Medicina 
deportiva 
multidisciplinar

En Fisiovila y PodoNova 
ofrecen servicios que van 
desde el tratamiento de so-
brecargas musculares hasta 
las tendinitis, pasando por 
todo tipo de lesiones de de-
portistas y de personas que 
realizan trabajos físicos, 
así como todo tipo de trata-
mientos y cirugía en uñas, 
helomas (callos), elabora-
ción de plantillas y un largo 
etcétera. Se puede contactar 
con Fisiovila en el teléfono 
628143349 y con PodoNova 
a través del 685288034.

Las fiestas contarán con 
artistas de renombre

en el centro de la ciudad, el jueves 
lo hará La Mundial en la macro-
cena de peñas (23.00 h) y Zeus en 
la cena de vecinos (22.00h.) El fin 
de semana, el Recinte de la Mar-
xa acogerá la actuación de Barón 
Rojo (00.30h.) y Los del Río, serán 
los encargados de cerrar el sábado 
16 el cartel musical de las fiestas 
patronales (23.15h.) 

Además la Junta de Festes tam-
bién ha avanzado algunos de los 
nombres confirmados para las 
fiestas de septiembre. De momen-
to están cerradas las actuaciones 
del grupo sevillano Siempre así 
para el martes 8, Rosendo para 
el sábado 12 y el grupo Los Brin-
cos, para el último domingo. Los 
festejos también contarán con las 
actuaciones de Bongo Botrako el 
sábado 5 y la orquesta Montesol 
para la cena de ‘tombet de bou’. 

Por otro lado, el segundo vier-
nes de fiestas tendrá lugar en la 
plaza Major la macrocena de ve-
cinos, que en su anterior convo-
catoria reunió a más de 2.000 per-
sonas. Además, se ha preparado 
una campaña de concienciación 
para conciliar el ocio de las peñas 
y el descanso de los vecinos. H

Amaia Montero, Dorian, Barón 
Rojo y Los del Río son algunas de 
las actuaciones previstas para las 
fiestas en honor a Sant Pasqual que 
se celebrarán del 8 al 17 de mayo 
en Vila-real. La Junta de Festes ha 
presentado un cartel musical don-
de se incluyen actuaciones de di-
ferentes estilos, orquestas, grupos 
locales y bandas emergentes para 
atraer a jóvenes y mayores.

El programa se iniciará el vier-
nes 8 de mayo con el Rock per la 
Llengua y la actuación del grupo 
catalán Els Pets y los grupos lo-
cales (23.15 h.). Para la noche del 
sábado está previsto el concierto 
de Amaia Montero en la plaza 
Mayor donde interpretará, entre 
otras canciones, algunos temas de 
su tercer disco en solitario (23.15 
h.). La noche de la ‘xulla’, el lunes 
11 de mayo, el Recinte de la Mar-
xa acogerá la actuación del grupo 
Gomad & Monster y DJs (23.15 
h.). La programación musical 
continuará el martes con la banda 
Dorian (23.15) y el miércoles con 
el grupo de rock de Vila-real Ki-
llus y dos formaciones más (23.00 
h). Las orquestas tomarán el rele-
vo a mitad de semana, también 

Amaia Montero, Dorian, Barón Rojo y Los del 
Río, entre los más destacados de la programación

Los míticos Barón Rojo actuarán de nuevo en Vila-real en mayo.

Nuevo Consell de Turisme i Oci
El pleno ha aprobado los es-
tatutos del primer Consell 
de Turisme i Oci de Vila-real. 
“Será el primer Consell pues-
to en marcha en la ciudad a 
iniciativa de este gobierno, 
consensuado, participativo y 
verdaderamente representati-
vo de todos aquellos sectores y 
profesionales están relaciona-
dos con el turismo y el ocio”, 
ha indicado el concejal del 
área, Emilio M. Obiol, quien 
destaca el interés “por llevar 

a cabo una propuesta que ser-
virá para fomentar el atractivo 
turístico de Vila-real y ayudará 
a promocionar y dinamizar la 
economía local”. “Por primera 
vez, Vila-real contará con una 
Mesa de Turismo y Ocio. Un 
instrumento muy importante 
para la participación democrá-
tica del sector que hasta ahora 
no existía, en el que se debati-
rán y se escucharán propues-
tas relacionas con el turismo y 
ocio local”, asegura el edil. H
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Vila-real potencia el Termet 
amb 14.700 visites en 4 anys
L’Ajuntament inverteix 70.000 euros en treballs de manteniment i conservació de la zona

El paratge natural del Termet de 
la Mare de Déu de Gràcia de Vila-
real ha estat un dels llocs més visi-
tats en els últims quatre anys. Així 
ho demostren les més de 14.700 per-
sones, entre associacions, col·lectius, 
centres educatius, famílies i turistes, 
que han passat per aquest enclava-
ment natural de la ciutat. “És una 
gran satisfacció veure com el Termet 
atrau a un gran nombre de visitants 
cada any interessats a conéixer els 
seus valors mediambientals i patri-
monials. Per això, seguirem inver-
tint per a potenciar un dels punts 
més emblemàtics que té Vila-real”, 
ha assenyalat la regidora encarrega-
da de l’àrea, Rosario Royo. 

“Des de l’inici del mandat i, cons-
cients del valor que té aquest espai, 
el Termet ha estat el nostre objectiu 
prioritari”, afirma, “per això, en la 
mesura de les nostres possibilitats, 
hem anat invertint en el seu man-
teniment per a millorar-lo i tenir-lo 
en les millors condicions” afig. En 
aquest sentit, Royo ha recordat que, 
al llarg d’aquests quatre anys, s’han 
portat a terme treballs “necessaris” 
que, en alguns casos, “feia més de 
25 anys que no s’havien realitzat”.

Entre les infraestructures restau-
rades pel govern local es troben 
l’edifici de les Cavallerisses, condi-
cionat, entre altres finalitats, per a 
albergar convencions i xicotets con-
gressos, la remodelació de la Casa 
de l’Assut, l’edifici de l’antic molí, la 
restauració de la Coveta que es va 
fer amb la col·laboració de la Fun-
dació Caixa Rural i el IVC+R o la 

que es fan al Termet s’han dividit 
en tres temàtiques: un recorregut 
des de la Mare de Déu de Gràcia 
a Santa Quitèria que aprofundeix 
en el paisatge, flora i fauna; en altre 
centrat en la importància cultural, 
religiosa, històrica i mediambiental 
de l’ermita i, finalment, una excur-
sió pel Millars, amb la visita a la 
Casa de l’Assut i el molí. H

La regidora del Termet, Rosario Royo, ha donat a conéixer aquest balanç dels darrers quatre anys. 

societat El guanyador del 
Sarthou Carreres 
exposa a la Casa de l’Oli

La Casa de l’Oli acull l’exposició de Car-
los Bravo, el guanyador del XXXIV Con-
curs Nacional Fotogràfic Sarthou Carre-
res, amb el títol ‘Tokio-Capital del Este’.

reobertura del Museu Etnològic. 
També s’hauria de sumar a la llis-

ta de les accions portades a terme 
al Termet la instal·lació de la xarxa 
wifi i els treballs de restauració de 
taules i bancs a la zona del  pinar. 
“En total la inversió és de prop de 
70.000 euros. A més caldria sumar 
altres inversions portades a terme 
per la Regidoria de Serveis Públics. 

L’última de les accions posades 
en marxa amb la intenció de seguir 
potenciant “aquest pulmó verd” ha 
estat l’edició d’un vídeo divulgatiu 
on s’expliquen totes la possibilitats 
que ofereix el Termet. L’audiovisual 
es podrà consultar en el web de 
l’Ajuntament i també es projectarà 
a l’inici de les visites guiades. La 
regidora ha detallat que les visites 
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Les regidories de Proximitat 
i Solidaritat, Cooperació i In-
tegració han ajudat a organit-
zar un concert benèfic per tal 
d’ajudar a Jesús, el xiquet que 
pateix distonia mioclònica, 
que ha servit per a recaptar 
fons per a la investigació de 
la malaltia i que va comptar 
amb l’actuació d’AmigOz, 
formada per diversos ex-
membres de Mago de Oz.

; en curt
Vila-real ajuda a Jesús, 
el xiquet amb distonia

Una sèrie fotogràfica de Pau-
la Prats, el divertit paisatgis-
me de vanguàrdia influen-
ciat pels videojocs arcade de 
Nelo Vinuesa, una imponent 
instal·lació de ferralla recicla-
da per Trashformaciones i un 
mural d’un dels nous artistes 
urbans més sorprenents com 
és Borondo, formen part de 
la tercera edició del TEST, 
Mostra d’Art i creativitat 
de Vila-real, que va obrir les 
seues portes a l’espai El Con-
vent el passat 7 de març. 

TEST celebra la seua 
tercera edició 

La Regidoria de Joventut, 
que dirigeix el regidor Xa-
vier Ochando, ha organitzat 
el I Concurs de Música de 
Grups Locals amb la intenció 
de reconéixer i promocionar 
el treball dels artistes de la 
ciutat. La convocatòria, ober-
ta a totes les formacions amb 
diferents estils musicals pre-
miarà amb diversos imports 
les actuacions dels grups se-
leccionats i els dos primers 
actuaran com a teloners d’Els 
Pets a les festes de maig. 

Convoquen un nou 
concurs de grups locals

30 bars i restaurants, a 
la IX Ruta de la Tapa

sentat les novetats d’una iniciativa 
que segueix consolidant-se. 

“És la ruta més antiga de la pro-
víncia, la més important pel nombre 
d’establiments participants i consu-
midors. De fet, l’any passat, es van 
dipositar un total de 1.092 tapaports 
a les urnes dels establiments, es van 
consumir 29.132 tapes i es va gene-
rar un volum de negoci de prop de 
73.000 euros”, explica Obiol.

Ara, els 30 bars i restaurants que 
participen, oferiran, un any més, la 
possibilitat de degustar una tapa de 
creació pròpia acompanyada d’una 
beguda, per tan sols 2,5 euros “un 
preu que es manté”, conclou. H

Un total de 30 bars i restaurants 
participaran, del 2 d’abril al 3 de 
maig, en la IX Ruta de la Tapa, una 
cita gastronòmica “de primera 
magnitud i referència a la província 
en la qual estaran molt presents els 
plats i les tapes més creatius i inno-
vadors de la nostra cuina”. Així ho 
ha afirmat el regidor de Turisme, 
Emilio M. Obiol, que juntament 
amb Lluís Ferriols, coorganitzador 
d’aquest esdeveniment, han pre- El regidor de Turisme, Emilio Obiol, juntament amb Lluís Ferriols. 

En l’anterior edició es van 
consumir 29.132 tapes i es 
van guanyar 73.000 euros 

La capella del Crist de 
l’Hospital acull ja el I Cicle de 
Música Antiga de Vila-real, 
organitzat per la Regidoria de 
Cultura. El programa inclou 
tres recitals en els quals el pú-
blic assistent, reunit a l’antiga 
església del convent de les 
Dominiques, podrà desco-
brir sons i músiques d’altres 
èpoques. L’Ensemble la Libe-
razione ha estat l’encarregat 
d’obrir el cicle amb el progra-
ma ‘Dones del Barroc’, amb 
peces d’importants canço-
ners espanyols del segle XVI. 

Vila-real celebra el I 
Cicle de Música Antiga
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Vila-real crea 
el seu primer 
Consell de 
l’Esport 
L’ens defendrà els interessos de 60 clubs esportius i 
empreses col·laboradores i els seus 2.000 integrants 

sell, més de 7.000 ciutadans en total: 
3.974 socis de l’SME, 1.665 usuaris 
de les activitats que organitza la 
Regidoria d’Esports i els 1.411 par-
ticipants de les lligues esportives 
locals. 

COMPOSICIÓ 
En definitiva, s’han triat els re-
presentants dels socis de l’SME 
(que són dues persones), dels par-
ticipants en activitats esportives 
(2), de les lligues locals (2), dels 
clubs d’esports col·lectius (3), dels 

La regidora d’Esports, Silvia Gómez, ha anunciat aquesta notícia. 

Per a l’elecció dels 
14 membres del 
Consell es va cridar 
a més de 7.000 
ciutadans, entre 
usuaris i socis

La celebració de les eleccions per 
a cobrir 14 dels 25 membres del 

Consell Local de l’Esport de Vila-
real ha servit per tal d’avançar en 
els tràmits de la constitució defini-
tiva d’aquest organisme consultiu 
municipal, que ha quedat comple-
tament format. 

D’aquesta manera, i després de 
més de tres anys de tràmits, la Re-
gidoria d’Esports, encapçalada per 
Silvia Gómez, acompleix amb un 
dels compromisos adoptats per 
l’equip de govern a l’inici de l’actual 
legislatura. 

En aquest sentit, Gómez reconeix 
que s’ha tardat més del que haurien 
volgut perquè, “a banda que han 
sorgit alguns problemes”, han “vol-
gut ser molt ambiciosos en tot allò 
referent a comptar amb un ens que 
siga molt representatiu i completa-
ment democràtic”. 

El Consell Local de l’Esport 
de Vila-real defensarà davant 
l’Ajuntament els interessos dels 
60 clubs esportius i empreses 
col·laboradores amb el Servei Mu-
nicipal d’Esports (SME) que en 
l’actualitat movilitzen més de 2.000 
vila-realencss, tant xiquets com jo-
ves i adults. 

Segons expliquen des del depar-
tament, estaven cridats a participar 
en l’elecció de 14 membres del Con-

d’individuals (3) i de les empreses 
col·laboradores (2). 

I quedaran per nomenar els 
de designació directa de la resta 
d’organismes i entitats: un per cada 
grup polític de l’Ajuntament (cinc 
en total), dos del comité assessor de 
l’Esport Escolar, dues de les associa-
cions de pares i mares i altres dos de 
les associacions de veïns. H
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El ciclisme, 
esport rei a la 
ciutat durant un 
cap de setmana
Q L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, i la regidora d’Esports i Salut, 
Silvia Gómez, han acompanyat el 
Club Ciclista Campió Llorens en 
el lliurament dels trofeus als guan-
yadors del IX Memorial Joan Bta. 
Llorens, prova que ha tancat el III 
Trofeu Víctor Cabedo i ha servit 
per tal d’obrir la Copa d’Espanya 
Júnior. 

Francisco Galván, del Huesca la 
Magia, ha pujat al primer lloc del 
pòdium del Memorial, amb un 
temps de 3.09.14, seguit de Gui-
llen Cassu (Flex Fundación Alber-
to Contador) i Gabriel Pons (Cas-
tillo de Onda). Després d’aquesta 
quarta i última etapa, Guillén 
Cassu s’ha proclamat vencedor 
del III Trofeu Víctor Cabedo. 

En el lliurament de premis tam-
bé han participat l’alcalde d’Onda, 
Salvador Aguilella, i el diputat 
provincial d’Infraestructures, Héc-
tor Folgado, a més de regidors de 
l’Ajuntament de Vila-real. 

El Gran Premi Vila-real, con-
trarellotge per equips dins el III 
Trofeu Víctor Cabedo, ha sigut per 
al Flex Fundación Alberto Conta-
dor, seguit del Castillo de Onda i 
Huesca la Magia. H

500 persones, a la 
carrera solidària 
‘Y tú, ¿por quién 
corres?’
Q La carrera solidària 5km ‘Y tú 
¿por quién corres?’ organitzada 
pel col·legi Nuestra Señora de la 
Consolació de Vila-real, ha re-
unit més de 500 participants. En 
aquesta edició, la prova ha sigut a 
benefici de l’associació Youcanyo-
lé, que rebrà els beneficis recaptats 
durant l’organització. 

Aquesta és la segona carrera 
d’enguany del Circuit de Carreres 
Populars de Vila-real, promogut 
pel Servei Municipal d’Esports 
(SME), que dirigeix la regidora Sil-
via Gómez, amb l’objectiu d’ajudar 
els diferents col·lectius i associa-
cions locals en l’organització de 
les diverses carreres que ja se ce-
lebraven a la ciutat. 

La carrera va tenir lloc el pass-
at dissabte 28 i va començar a les 
17.00 hores per als més menuts. 
Una hora després, la 5Km per a 
adults es va obrir pas als principals 
carrers de la ciutat, que van ser 
presos pels corredors. La regidora 
d’Esports i Salut, Silvia Gómez, 
va ser l’encarregada de lliurar els 
trofeus als guanyadors en les dife-
rents categories. H

N 4a edició de la 10K Animatemps

La 10K Animatemps de Vila-
real ha arribat amb èxit a la 4a 
edició. La carrera, organitza-
da per Animatemps amb la 

col·laboració de l’Ajuntament, 
ha obert el I Circuit de Carre-
res Populars de Vila-real, pro-
mogut per l’SME.

N Gran participació en la Mitja Marató 

La ciutat ha acollit la XXXII 
Mitja Marató Vila-real, orga-
nitzada pel Club Atletisme 
Vila-real, amb la col·laboració 

del Servei Municipal 
d’Esports, que ha superat les 
300 inscripcions, sent una de 
les més veteranes. 

N Lliga autonòmica Interclubs d’Escacs

La lliga autonòmica Inter-
clubs d’Escacs 2015 ha con-
gregat 583 jugadors de 73 
equips de la Comunitat al 

pavelló Sebastián Mora. El 
campionat també ha comptat 
amb l’assistència de la regi-
dora d’Esports i Salut. 

esports Vila-real acull una 
jornada de ‘waterpolo’ 
per a xiquets

Q jOrnada. Un total de 125 xiquets de 
Vila-real han participat en la jornada de 
‘waterpolo’ del Campionat Multiesport 
escolar, dirigida als benjamins.



Q Partits polítics

L’Ajuntament ha donat a conéixer 
als agents innovadors de la ciutat 
el full de ruta per a fer de Vila-real 
una ‘smart city’ o ciutat intel·ligent. 
Amb l’horitzó de l’any 2020, el pro-
jecte pretén donar resposta als rep-
tes de la ciutat en el curt i mitjà ter-

mini en àmbits d’oportunitat com 
la innovació, la indústria cultural o l’àrea de la salut i 
l’esport. Després de dos anys de treball des del Grup 
Municipal Socialista estem més que satisfets amb els 
resultats d’aquesta feina coral que ha liderat la Regi-
doria d’Innovació. Però som conscients que cal seguir 
treballant en aquesta línia. Durant els dos últims anys, 
des del consistori, encapçalat per l’alcalde socialista i 
ara candidat, José Benlloch, hem treballat amb la Xar-
xa Innpulso per a identificar els sectors d’oportunitat 
i els àmbits preferents d’actuació en les diferents àrees 
municipals, amb l’objectiu fonamental de millorar la 
qualitat de vida de la població i impulsar iniciatives 
de suport als agents locals que afavorisquen el desen-
volupament d’una ciutat més competitiva.

El Pla Director d’Innovació de la Ciutat identifica 
cinc àrees municipals d’acció: mobilitat, serveis pú-
blics, sostenibilitat energètica, proximitat i participa-
ció, i salut i esports. A més, el full de ruta també destaca 
el Termet com una àrea municipal d’oportunitat i fixa 
els eixos transversals sobre els quals ha de pivotar el 
desenvolupament intel·ligent de la ciutat: la innova-
ció i els sectors econòmics d’oportunitat que suposen 
tant els sectors tradicionals com els emergents. Per a 
desenvolupar aquestes línies estratègiques, el full de 
ruta del projecte Vila-real Smart City 2020 identifica 
més de mig centenar d’accions i iniciatives concretes. 
Iniciatives com el disseny d’un pla de mobilitat urba-
na sostenible, la introducció de criteris ecològics per a 
la compra de materials de construcció en l’àmbit dels 
serveis públics, l’impuls del Termet com a un projecte 
integral a través de l’aprofitament de recursos pai-
satgístics i patrimonials o de la integració de l’entorn 
amb el nucli urbà. L’adaptació de l’oferta cultural al 
turisme de congressos i esdeveniments culturals o 
l’optimització de recursos com el Centre de Tecnifica-
ció i la incubació de ‘start-ups’ vinculades a la salut i 
l’activitat física són altres de les propostes.

El full de ruta del projecte de Smart City és el resul-
tat de quatre anys de treball. En aquest temps, hem 
assentat les bases del desenvolupament estratègic de 
Vila-real al voltant de les quatre grans marques de 
ciutat: de la ciència i la innovació, educadora, de la sa-
lut i l’esport i de congressos i esdeveniments. Tenim 
el projecte clar i definit. A més, en els darrers temps a 
Vila-real s’ha creat un Institut de la Innovació on hi 
ha representants de l’Agència de Desenvolupament 
Local, la Fundació Globalis, el centre Efecte Vila-real 
de la Fundació Caixa Rural, la Cambra de Comerç, la 
UNED i la Càtedra d’Innovació Ceràmica, a més de 
l’alcalde i el regidor d’Innovació, Xus Sempere. 

Dins d’aquesta aposta per la innovació i el foment 
de l’emprenedoria, en el mes de març s’ha inaugurat 
el centre de negocis Efecte Vila-real, que suma un nou 
recurs a la xarxa d’infraestructures i serveis vinculats 
a l’emprenedoria i la innovació disponibles en la ciu-
tat, que compta ja amb dos vivers d’empreses, la Bi-
blioteca Universitària del Coneixement, Vilabeca, la 
Fundació Globalis, els programes ARA Treball i ARA 
Formació, el Pacte per l’Ocupació, la subseu de l’UJI o 
la Càtedra d’Innovació Ceràmica. En definitiva, con-
tinua la ferma aposta per la innovació i per la millo-
ra de ciutat que proposa el PSPV-PSOE de Vila-real. 
Esperem que després del 24 de maig la ciutadania 
de Vila-real ens torne a donar la seua confiança per a 
continuar amb aquesta aposta.

Vila-real, camí de 
ser ciutat intel·ligent

PSPV-PSOE

El passat dia 22 de febrer Na Rita 
Barberà va donar inici a les festes 
falleres amb la tradicional Crida 
des de les Torres dels Serrans de 
València. La gent s’esbalaïa d’oir un 
discurs en un valencià entrebancat 
i incoherent. Hom en va penjar el 

vídeo en Internet, que va córrer com 
la pólvora i al cap d’uns quants dies ja havia assolit els 
dos milions i mig de reproduccions.

La paraula més repetida de la Crida de les Falles va 
ser ‘el caloret’. Com tots sabem, en la nostra llengua 
‘la calor’ és paraula femenina, i no masculina com 
creu Na Rita Barberà. Però n’hi ha d’altres en el dis-
curs famós, com ara ‘dejeim’, ‘bosquem’, ‘otra vez’, 
‘la llegà’, ‘el verano’...

A més d’Internet, els mitjans de comunicació de 
tota Espanya van fer-se’n ressò. Del famós ‘caloret’ 
han fet versions musicals que sonen a tothora en 
qualsevol envetlat, discoteca o casal de festes. També 
n’han creat una versió en joc per al mòbil, l’objectiu 
del qual és moure l’alcaldessa de València pel balcó 
perquè no li esclafe cap paraula que va esvarant per 
la pantalla, alhora que cal replegar els sols (símbol 
del ‘caloret’). Com més ‘calorets’ repleguem, més 
puntuació obtindrem. Molts internautes han dedicat 
muntatges a l’expressió particular de ‘el caloret’, com 
aquella en què apareix Na Rita Barberà com a Mare 
de Déu del Caloret. Amb la malguanyada Crida, 
l’alcaldessa de València s’ha tirat pedres en la teulada. 
Els ciutadans en critiquen l’actuació per ser un perso-
natge públic que és capaç de fer el ridícul davant les 
60.000 persones que van aplegar-se en les Torres dels 
Serrans i davant de les càmeres de televisió.

Per una banda, hom considera que havia begut 
un pèl massa. Qui de nosaltres és capaç d’aparéixer 
borratxo en el lloc de treball? El poble valencià és tre-
ballador, complidor i responsable i sap que les festes i 
l’alcohol són per a les hores d’esbarjo, no per a les ho-
res de faena. Na Rita Barberà no estava de festa, ella 
estava complint amb el deure de representar la ciutat 
de València. N’és la seua obligació i responsabilitat -al 
cap i a la fi cobra una bona paga per ser alcaldessa-. 
I com va acudir a eixa obligació? Doncs havent-se fet 
més copes del que calia, cosa que ens fa pensar en el 
poc sentit de la responsabilitat que té. Respecte a això, 
Enric Morera, portaveu de Compromís, comenta en 
el compte de Twitter: “Als actes institucionals cal anar 
amb la deguda compostura, i més si has de parlar”.

Per una altra banda, el valencià que va emprar no  
era valencià ni era res. La gent es demana que com 
una dona de València, de pares valencianoparlants, 
representant públic del Cap i Casal i no sap parlar 
valencià. Això demostra una manca d’interés per la 
llengua i cultura pròpies, que no té cap sensibilitat pel 
reviscolament del valencià, que se’n fot de la norma-
lització lingüística i del treball dels professionals de 
la llengua que dia rere dia ensenyen valencià en les 
aules i traduïxen i corregixen texts... així són les co-
ses. Molts professors de valencià comenten que tenen 
alumnes estrangers que parlen i escriuen millor. 

De fet, ‘el caloret’ de Na Rita Barberà ha provocat la 
indignació dels valencians per considerar que no res-
pecta la nostra llengua, fins al punt que l’alcaldessa 
va haver de demanar dispenses afirmant que estava 
molt nerviosa i que va quedar-se en blanc.

Més enllà de la befa i paròdia, el passat 27 de febrer 
Mònica Oltra comentava: “Allò de Rita Barberà de 
l’altre dia a mi no em fa massa gràcia. No crec que 
siga la calor, ‘el caloret’, el que haja de donar la digni-
tat al nostre poble. Més enllà que no poguera articular 
en una paraula en valencià o en castellà, el problema 
és la borratxera de poder”.

‘El caloret’ de Na 
Rita Barberà

Bloc Nacionalista Valencià

Imatges

Riquesa cultural, fervor i tradicions pròpies.

Instal·lacions punteres obertes a tothom.

Oci, formació i educació per a la gent jove. 

Infraestructures esportives a l’abast dels veïns.

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

No ha estat gens fàcil gover-
nar amb un sistema en contra i 
aïllats per la resta d’institucions. 
Però, sobretot perquè tenim in-
terioritzats els marcs concep-
tuals de la troika i acceptem, de 
forma més amable i/o justa les 

retallades en serveis i la despesa 
pública.

Fa quatre anys vam aconseguir un pacte plural 
i de progrés per a Vila-real basat en un projecte de 
ciutat,en propostes concretes, però també en una base 
política definida; la regeneració democràtica i els ser-
veis públics. No podíem governar per gestionar la 
misèria que ens havia deixat el PP, i que un sistema 
enfonsat ens obligava mitjançant la percepció que les 
lleis eren naturals i no construccions socials que inten-
taven salvar un sistema en fallida.

El primer lloc, ha estat entendre que la cultura és 
un bé públic i un dret inherent a la ciutadania, que no 
pot estar subjecte a la disposició pressupostària. 

Però, conjugar allò que tant bé queda al paper, en 
pagar als proveïdors, la gran majoria locals, el més 
aviat possible. Però, òbviament mentre hi ha 3 mi-
lions d’euros per a la Banca, el dia 1 de gener per a 
pagar el préstec irresponsable de 20 milions d’euros 
del Partit Popular, no podem ni devem retallar en les 
polítiques culturals.

Desprès, entendre que la cultura genera, (a més, de 
rendibilitat social) economia sostenible i amb valor 
afegit. Vaja, a Vila-real hi ha un sector que treballa di-
recta i indirectament de la cultura ( al camp de les arts 
escèniques, llibre, audiovisual, arts plàstiques, indús-
tries creatives i disseny, patrimoni...). Doncs, malau-
radament, molta gent pensa que només són quatre 
“titiriteros” que en el fons podrien viure d’amor a 
l’art i que invertir en aquest sector quan la situació és 
d’emergència social és una frivolitat.  

 Sota aquesta premissa, he actuat i governat al 
llarg d’aquesta legislatura, garantir la cultura a la 
ciutadania, perquè només així podrà ser lliure, i en-
tendre la cultura com un sector estratègic de ciutat i 
d’economia. Moltes vegades, m’hauré equivocat, i he 
d’assumir totes les responsabilitats derivades, però 
en el fons només hem intentat allò que prediquem 
a l’oposició d’anar en contra de l’austercidi ,rescatar 
persones i apostar pels serveis públics abans que res-
catar la banca i ofegar a les persones amb retallades 
per salvar un sistema que ha mort, i que cal transfor-
mar, canviar a partir del pròxim maig perquè ja no 
accepta més parxes ni maquillatges.

Al llarg de les properes setmanes ho defensaré 
amb vehemència, no podem governar per gestionar 
misèria d’un sistema podrit i en fallida, hem de go-
vernar ( i governarem) per recuperar la dignitat com 
a poble, per posar la economia i als mass media al 
servei de la democràcia, i no com fins aleshores. Per 
això, cal que Mònica Oltra siga la pròxima presidenta 
de la Generalitat, amb un govern plural que acorde 
plantar-se davant la troika i Madrid per canviar-ho 
tot, sinó díficilment hi haurà diferències...

Iniciativa per Vila-real

Governar des de cada 
municipi contra la troika

Amb esta gran estafa ano-
menada “crisi” estem assistint 
bocabadats a la mort progra-
mada de l’estat del benestar 
que tants esforços, lluites i fins 
i tot sang va costar a totes i tots 
aquells que l’aixecaren del no-

res. L’atemptat contra el nostre 
dret a una vida digna s’executa en Europa, el govern 
de Rajoy, el desgovern de Fabra i fins i tot en els grans 
mitjans de comunicació.

En els nostres temps els economistes de capçalera 
de les grans cadenes televisives, periòdics, ràdios, 
think tanks, assessors governamentals, entitats fi-
nanceres i un llarg etcètera d’institucions amb molta 
veu i molt poca vergonya, estenen la idea del tertium 
non datur: o austeritat o abisme, o racionalització o 
caos, o perduda de drets o default, o salaris dignes 
o competitivitat, o serveis públics o prosperitat, etc. 
L’austericidi que hem patit i que continuem patint en 
les institucions públiques i en la societat s’ha presen-
tat com la resposta única i necessària per a un roba-
tori, l’estafa, amb responsabilitats gens difuses. És la 
naturalitat amb què es presenta el malestar: caldrà 
viure pitjor que en el passat.

Aquesta lògica, arrelada en el liberalisme clàssic, és 
en realitat un crit de guerra entre els poders financers 
i una senyal de derrota per a nosaltres, perquè quan 
aquesta cançoneta ens marca el ritme als ciutadans i 
les ciutadanes dia rere dia fins que, atabalats de tanta 
música, la fem nostra, aleshores pot donar-se la gue-
rra per perduda.

Per tot això, ara més que mai, la responsabilitat de 
l’esquerra és enorme. De nosaltres depèn que esta vi-
sió no acabe per ferir de mort tot allò que estimem i 
que ens hem guanyat amb les nostres pròpies mans. 
Ara més que mai hem de defensar els serveis públics, 
la protecció social, el dret a treballar, a gaudir d’una 
vivenda digna, d’una educació pública, de qualitat i 
en valencià, d’una sanitat que no excloga pel color de 
la pell, d’un futur per als nostres joves i per al nostre 
territori.

Tanmateix, aquesta lluita resistent no comença-
rà des d’Europa ni des de l’Estat, perquè cap edifici 
fort comença a construir-se des de dalt. Al contrari, 
l’alternativa començarà als ajuntaments dels pobles 
i les ciutats, als seus carrers i barris i dins la llar de 
tothom. La resposta a l’austericidi, a la corrupció i 
el caciquisme, a la desigualtat econòmica i social, a 
l’empobriment de les classes treballadores i a la pro-
gressiva i “natural” introducció de l’estat del malestar 
començarà amb tu.

Des de l’esquerra, amb exemple i transparència, cal 
dir ben alt i clar: un altre camí és possible i tenim les 
idees i les ganes per a fer-lo realitat.

Contra la naturalitat del 
malestar a la societat

Esquerra Unida

 Sembla mentida que estant vi-
vint els temps que corren, on els 
ciutadans demanen als polítics, 
per damunt de tot, honestitat, 
transparencia i humiltat, ací a 
la nostra ciutat, tinguem que 
aguantar un alcalde que falla en 

les tres qualitats.
Un alcalde transparent, no té cap problema en 

donar explicacions quan els ciutadans o l’oposició li 
les demanen. De fet, dir ciutadans i opossició és re-
dundant, perque no hi ha que oblidar que els regi-
dors representen a un nombros grup de ciutadans. 
Per tanto, quan Benlloch ha negat més de tres-centes 
vegades, donar explicacions sobre factures, projec-
tes i expedients municipals, el que de veres feia, era 
ningunejar als ciutadans i refrendar la seua falta de 
transparencia.

Un alcalde humilde, quan es troba en un plenari 
o davant dels ciutadans en un acte, o quan apareix 
en els mitjans de comunicació, no actua amb soberbia 
menyspreant als companys de corporació o tractant 
als vila-realencs com si foren bobos i ell el més llest. 
Perquè els ciutadans mereixen tot el respecte del mon 
i no els agrada que se’ls enganye ni manipule.

Per això, quan el temps, fica a cadascú al seu lloc, 
estes grans fallades personals es fan patents i dona 
vergonya aliena. 

Els jutjats de Vila-real han traslladat el cas de la 
contractació de una coach per a Benlloch per valor de 
mils de milers d’euros, al Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunitat per a que impute a l’alcalde, a 
Emili Obiol, a Sabina Escrig i la pròpia coach, Yolan-
da Souto, per un presunte delicte de malversació de 
fons públics i falsetat documental.

El Ministeri Fiscal ha demanat l’imputació i el jutjat 
de Vila-real que se’ls faça declarar com imputats. El 
resultat no dona lloc a molts dubtes del que serà una 
realitat dins de pocs díes.

Davant això, la tercera qualitat de la que parlavem, 
l’honestitat, es queda en dubte. Més si cap, si recor-
dem la pantomima de comissió d’investigació que el 
propi Benlloch va montar a l’ajuntament, presidint-
se-la ell i declarant-se a si mateix innocent. Com si 
fora Juan Palomo.

El Partit Popular ha actuat amb lleialtat als ciuta-
dans, vetllant pel bon nom d’esta ciutat i tractant 
d’evitar, que se fera una gestió amb corruptel·les i 
despeses fetes al seu capritx. Però de la mateixa ma-
nera que el PP en Castelló ha demostrat sobradament 
que els imputats no tenen lloc en la política, Vila-real 
tampoc mereix ni regidors ni un alcalde baix sospita i 
en una acusació del fiscal que veu indicis de delictes. 
Vila-real no mereix un alcalde imputat. 

Vila-real no mereix tenir  
un alcalde imputat

Partit Popular
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cultura Encuentro Nacional 
de Educación en el 
Auditori y el Termet

jueves 16 y viernes 17. El Auditori 
y el Termet serán escenario del Encuen-
tro Nacional de Educación, cuyo lema es 
‘La educación a lo largo de la vida’. 

El Auditori recibe a Pi de la 
Serra con sus canciones más 
emblemáticas este mes

El Auditori recibe el día 10, a las 20.30 horas, el 
concierto de Pi de la Serra, que, acompañado de 
la guitarra de Amadeu Casas y la harmónica de 
Joan Pau Cumellas repasará sus canciones. 

a
g
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Jeb Patton Quartet, protagonista 
del Avui Jazz del mes de abril
El Cicle Avui Jazz recibe este mes a Jeb 
Patton Quartet, uno de los grandes pianis-
tas de su generación, que ha actuado en los 
más prestigiosos festivales de todo el mun-
do. Patton estará acompañado de Dmitry 
Baevsky (saxo alto), Ignasi González y Es-
teve Pi (batería), en el Auditori, a las 23.00 
horas del viernes 3. Previamente ofrecerá 
una clase magistral en el Aula 12 Notes. 

Auditiva se traslada al Skate 
Park en la Trobada de segells
El ciclo Auditiva se traslada este mes al 
Skate Park, con motivo de la Trobada de 
segells i ditribuidores, que tendrá lugar el 
sábado 4. A partir de las 18.00 horas, y de 
forma gratuita, el recinto acogerá las actua-
ciones de Estricalla (Hardcore punk, Eus-
kal Herria), X-Milk (Hardcore old school, 
Barcelona) y Fukushima (dramacore, Va-
lencia) y exhibiciones de skate. 

Ópera para 
escolares 
‘Guillermo Tell’

El lunes 13 y el martes 14 se 
representará la ópera para 
escolares ‘Guillermo Tell’. 
El Auditorio será escenario 
de las dos sesiones de esta 
actuación organizada por 
la Obra Social La Caixa, 
que tiene como objetivo in-
troducir al público infantil 
y juvenil en el mundo de 
la música desde una óptica 
lúdica y didáctica. 

Les purisimeras 
organizan su XXVI 
Festival Missioner

El domingo 19 se celebrará 
la XXVI edición del Festi-
val Missioner que organiza 
la Congregació de Filles de 
Maria Immaculada, con 
el objetivo de recoger fon-
dos para los proyectos de 
las hermanas de Nevers, 
en países donde trabajan. 
La velada comenzará a las 
19.00 horas y tendrá un cos-
te de tres euros. 

La EMTAC 
interpretará 
‘Cabaret tocat’

La Escola Municipal de Tea-
tre i Arts de Carrer, EMTAC 
de Vila-real, interpretará, el 
próximo viernes 24, ‘Caba-
ret tocat’, una obra que se 
representará en el Auditori 
a las 22.30 horas. Se trata de 
una adaptación libre a par-
tir de texts del autor alemán 
Karl Valentín. Los interesa-
dos en asistir pueden hacer-
lo con invitación. 

Yunke abandera 
la octava edición 
de ‘Màgia x ací’
El festival, cuya gala internacional será gratis, tendrá 
lugar en varios espacios públicos del día 10 al 12

Gamberra, convirtiendo al público 
en actor principal de la alocada pro-
puesta de este ‘showman’ de calle.

Ambos espectáculos podrán ser 
disfrutados durante la segunda jor-
nada de Màgia al carrer, que a lo lar-
go del sábado 11 de abril trasladará 
su actividad a otros enclaves de la 
ciudad, siempre al aire libre, como 
la plaza Molí la Vila. 

Tras un intenso día de magia en la 
calle, el Auditori albergará la Gran 
Gala Internaciona, uno de los mo-
mentos más esperados del evento. 
Artistas del ilusionismo como Nuel 
Galán, El Gran Alexandre, Rubiales 
o Miguel Gavilán, sorprenderán 
con creaciones llenas de música, in-
terpretación y poesía, sin olvidar a 
Les Chapeaux Blancs, aportando la 
nota internacional a la velada. Los 
franceses prometen un número vi-
sual único en ‘blach theatre’.

Una importante novedad a su-
brayar es que la asistencia a la gala 
será gratuita, aunque con el requisi-
to de reservar la entrada para poder 
acceder al espectáculo. H

El mago Yunke, en una de sus actuaciones dentro de ‘Màgia x ací’. 

Vila-real se prepara para acoger 
la octava edición del festival 

‘Màgia x ací’, dedicado a la magia 
en sus múltiples vertientes, que 
tendrá lugar durante los días 10, 11 
y 12 de abril en distintos espacios 
públicos de la ciudad. Bajo la direc-
ción artística del prestigioso mago 
Yunke, ‘Màgia x ací’ será una oca-
sión perfecta para acercar el mundo 
de lo inverosímil a un público de 
tdas las edades, que durante todo 
el fin de semana podrá presenciar 
los espectáculos de nueve artistas o 
compañías de artes escénicas. 

El festival levantará el telón con 
una programación dirigida a los 
mayores, con la intención de llevar 
sonrisas y fascinación hasta los cen-
tros de la tercera edad. 

La tarde del viernes estará dedica-
da a la ‘Màgia al carrer’, en la plaza 
Major, donde actuarán la compañía 
Struc, una mezcla de ingenio, origi-
nalidad, efectos visuales, juegos de 
palabras y otros elementos absur-
dos: y el Mago Patxi, que desplega-
rá su abanico de trucos de su Magia 

El festival llevará la magia a todos los rincones de la ciudad. 
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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

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	

Vuelve el ciclo de música antigua

El	sábado	11,	a	las	19.00	horas,	tendrá	lugar	una	nue-
va	sesión	del	ciclo	de	música	antigua	en	la	capilla	del	
Cristo	del	Hospital,	en	este	caso,	con	la	actuación	del	
grupo	Victoria	Musicae.	Entrada	libre

Desfile solidario de JuCar  

La	asociación	JuCar	organiza	un	nuevo	desfile	soli-
dario	para	el	día	11,	a	las	20.00	horas	en	el	Centre	de	
Congressos,	Fires	i	Trobades,	que	servirá	para	mejo-
rar	la	educación	en	un	centro	de	Colombia.

Destaquem
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COORDINACIÓ:
eDICIOnes 
esPeCIALes

DISSENY:
José M. Martos

REDACCIÓ:
raquel Gómez

FOTOGRAFIA:
M.nebot, G.Utiel, P. 
Poyato i O. Arnau

PUBLICITAT:
tel. 964  349 500

DIRECTOR COMERCIAL:
Jesús Dualde
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Si tiene problemas
con el alcohol

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

96 39 17 160
www.alcoholicos-anonimos.org
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