
L’acord permetrà al consistori entrar a revisar les instal·lacions, condicionar-les i posar-les en marxa

; en curt

Ajuntament i Consell aproven el conveni per a obrir el CTE

L’Ajuntament 
enderrocarà i 
adequarà la casa de 
barri de la Sénia

L’alcalde i els regidors de Partici-
pació Ciutadana i Territori tras-
lladen a l’associació el projecte, 
que suposarà la demolició de la 
part afectada per aluminosi.

El mercat de les 
verdures podria 
apropar-se al de roba

Vila-real tindrà un 
centre de negocis  
amb Caixa Rural

Pàgina 4

El IV Fòrum reuneix 
associacions i entitats 
cíviques per a definir 
les propostes a incloure, 
que podran ser votades 
pels vila-realencs. 

Vila-real obri els 
pressupostos del 
2015 als veïns

La Junta de Festes obri 
un nou mandat amb el 
repte de renovar la festa 
Els assembleistes voten la candidatura única
de José Pascual Colás, que seguirà innovant

El nou grup ja treballa en les noves propostes 
per tal de millorar els festejos patronals

El mes de la Sostenibilitat ha celebrat a 
l’octubre la seua desena edició amb una pro-
gramació per a reflexionar i treballar en el 
foment dels valors ambientals. La programa-

ció ha centrat l’atenció en àmbits tan diversos 
com l’arquitectura sostenible, l’eficiència ener-
gètica a la llar, el reciclatge o la conservació de 
l’entorn, amb una jornada de neteja del riu. 

La ciutat viu el Mes 
de la Sostenibilitat
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EDITA: COMELE
DEP: CS-94-2008

NOVEMBRE DEL 2014

de Vila-real



José Pascual Colás torna a presidir 
la Junta de Festes de Vila-real
Els assembleistes voten per majoria la candidatura única 
presentada per Colás, que es compromet a seguir innovant

La Junta de Festes de Vila-real es 
va reunir el passat 19 d’octubre 

per a triar la nova directiva que 
presidirà l’ens durant els propers 
tres exercicis. L’assemblea, enca-
pçalada pel fins ara president, José 
Pascual Colás, comptava amb una 
candidatura única, la que liderava 
ell mateix, per la qual cosa, va reva-
lidar de forma automàtica el càrrec, 
tot i que, això sí, amb els principals 
reptes de “renovar les celebracions 
patronals” i “aconseguir una major 
aportació econòmica”. 

Així, dels 69 assembleistes (entre 
els quals es trobaven la corporació 
municipal, les cinc darreres reines 
de les festes, els 29 representants 
dels penyistes i els 10 membres 
d’associacions triades entre elles 
mateixes), hi va haver baixes 
d’última hora, 51 van votar a favor 
de Colás, que es manté en la presi-
dència, i només vuit persones de les 
allà presents van votar en blanc. 

Colás, que ja compta amb expe-
riència, va explicar que “contentar 
a tot el món és impossible, però 
promet, com he fet fins ara, tenir la 
màxima serietat i dedicació, a més 
de fer les coses de la millor manera 
possible i escoltar a tot el món”. 

El responsable de la Junta va afir-
mar que, “tot i que s’ha de ser realis-
ta i s’ha de seguir treballant traent el 
màxim suc possible al pressupost, 
considere que, si la situació millo-
ra d’ací al mes de maig, es podria 
demanar un lleuger augment de 
pressupost a l’Ajuntament per tal 
de continuar millorant les festes”. 

NOUS MEMBRES 
Tot i això, José Pascual Colás 
compta amb un punt al seu favor, 
com és l’entrada de membres amb 
experiència prèvia en associacions i 
penyes de la ciutat. 

“S’ha d’aprofitar el talent i el co-
neixement dels nous per a seguir 
millorant les festes amb sàvia nova, 
que pot aportar molt a la Junta i a 
l’organització dels festejos”. 

En aquest sentit, va destacar que 
“estic obert a escoltar propostes no-
ves i adaptar les festes als temps, tot 
i que innovar siga prou difícil, per-
què, al cap i a la fi, pràcticament està 
tot inventat en el món de la festa, es-
pecialment els esdeveniments mul-
titudinaris, però el nostre objectiu és 
continuar lluitant per sorprendre la 
gent de la ciutat”. 

Així, Colás va recordar que, “en 
tres anys, hem incorporat nove-
tats, com la trobada de veïnes que 
porten el nom de la patrona, la 
Mare de Déu de Gràcia, i també 
la de veïns amb el nom del patró, 
Sant Pasqual. També tenim una 
innovadora trobada de bessons, la 
pujada al campanar de l’església 
Arxiprestal, el macrosopar de veïns 

El nou grup ja treballa en les noves propostes per a millorar 
els festejos patronals, on pretenen introduir novetats

L’alcalde va agrair a Colás tot el treball realitzat per la Junta. 

o el canvi d’ubicació de les paelles 
a l’avinguda de la Murà, on ha tor-
nat a rebre milers de penyistes”. 
“No obstant això, prometem seguir 
escoltant la gent per tal de canviar 
les coses”, assegura, “tenim ganes 
d’aprendre i no estem disposats a 
fer un ‘copia i apega’ d’allò que s’ha 
fet en els darrers anys”. 

D’altra banda, Colás assegura 
que l’equip que l’acompanyarà, for-
mat per 23 persones, compta amb 
“moltes ganes de treballar i il·lusió, 
que és molt important, ja que ací es 
treballa sempre de forma altruista i 
desinteressada”. 

Entre ells destaca Carlos Chiva 
(del grup Tabola), Manuel Granell 
(La Lira), Rocío Artero (de les puris-
simeres) o Pepe Batalla, “un veterà 
de la Junta de Festes”.

El president explica que “em sent 
molt respatllat, especialment per 
l’equip de govern, ja que l’alcalde és 
la primera persona que sempre s’ha 

mostrat comprensiva amb la nostra 
situació, ja que és ben coneixedor 
que hi ha un grup de persones tre-
ballant durant tot l’any, compagi-
nant les seues vides i les seues fei-
nes amb l’organització de les festes 
que no cobren ni un sol euro i això 
és molt encomiable”. 

Així, el primer edil, José Benlloch, 
va destacar aquesta qualitat dels 
membres de la Junta de Festes du-
rant el seu discurs a l’assemblea de  
l’ens, on va destacar l’excel·lent tas-
ca que realitza aquest grup de per-
sones per seguir millorant les festes 
patronals any rere any. 

La nova directiva es va reunir un 
dia després per a tenir la seua pri-
mera reunió de grup, en la qual es 
va triar el vicepresident i el secreta-
ri, i que va servir per tal de definir 
les cinc comissions internes que tre-
ballaran fins al mes de maig per tal 
que la ciutat es puga vestir de festa 
amb les millors garanties. H

L’assamblea, que va tenir lloc a la sala d’Els XIII, va triar amb majoria de vots la candidatura única presentada per José Pascual Colás. 

El nou equip, que ja 
té experiència prèvia 
al teixit associatiu 
i fester, treballarà 
durant els propers 
tres anys en les festes

Els representants municipals i festius van donar suport a Colás. 
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Austeritat i 
mesura amb el 
pressupost

Com ha fet durant els darrers 
tres anys, la Junta de Festes 
continuarà fent tots els pos-
sibles perquè la ciutat tinga 
unes festes de primera cate-
goria mesurant fins a l’últim 
cèntim del pressupost. I és 
que, tot i l’austeritat amb la 
qual treballa l’ens, les festes 
compten cada edició amb 
orquestres de renom, nom-
broses actuacions musicals, 
bous i tot tipus d’activitats 
obertes a tots els públics, on 
en els darrers temps s’han 
introduït algunes novetats 
amb molt bona acceptació. 



Tres anys amb una Junta ja 
preparada i experimentada
José Pascual Colás fa balanç dels primers tres anys com a president de la Junta de Festes

Tres anys donen per a molt, tant 
per a moments bons, com per 

a altres no tan bons, però es viuen 
amb intensitat i passió”. Així valora 
el president de la Junta de Festes, 
José Pascual Colás, els tres primers 
anys de la seua presidència, que ara 
torna a revalidar per tres anys més. 

“En aquests tres anys, davant de 
tot, sempre tinc presents als meus 
companys, que treballen de forma 
altruista i que no veuen ni un sol 
cèntim”, assegura Colás. 

Tot i així, assegura que la Junta 
de Festes, després del seu primer 
mandat, està més preparada i ex-
perimentada que mai, ja que “quan 
vaig començar em va marcar sobre-
tot, el desconeixement que tenia de 
part de la infraestructura de la festa 
i el fet d’haver d’aprendre sobre la 
marxa”. I és que el president de la 
Junta assegura que li agrada “tenir-
ho tot molt preparat i sota control”. 

En aquest sentit, els tres primers 
anys de la seua presidència han do-
nat per a molt, ja que han servit, no 
només per a posar ordre a les prin-
cipals idees, sinó també per a deixar 
tota una infraestructura de la qual, 
en el futur, qualsevol nou president 
podria fer-ne ús i començar a orga-
nitzar-ho tot amb certs avantatges. 

“A dia d’avui, si entrara una per-
sona nova a la Junta, tindria al seu 
abast una base de dades immensa, 
amb un arxiu fotogràfic de més de 
15.000 imatges, 300 filmacions, cen-
tenars d’arxius i un listat de telèfons 
immens perfectament organitzat, 
afirma, “tot això s’ha fet en tres anys 
i quan vaig entrar jo no estava”. 

Així, per a l’actual president de la 
Junta, s’han complit les expectati-
ves. “Estic convençut que sí, perquè 
quan vaig entrar el meu propòsit 
era dedicar-li molt de temps, ser 
honrat, seriós i discret, i crec que 
això sí que s’ha complit al 100%”. 

festes, gaudeixes, però sempre amb 
la preocupació que tot isca bé, tot i 
que sempre està calculat i més que 
preparat”, apunta Colás, que asse-
gura que quan va entrar a la Co-
missió de Penyes -que va presidir 
abans d’entrar a la Junta- “vaig ha-
ver de canviar el xip i pensar com a 
poble, en lloc de com a penya, i tre-
ballar perquè les festes siguen per a 
tots”. Tot i així, els tres anys que ha 
presidit la Junta li han servit per a 
agafar una experiència i un rodat-
ge que ara pot tornar a oferir, amb 
un equip nou, on continuen alguns 
membres de l’anterior ens, que ja 
comencen a mirar amb il·lusió al 
calendari el mes de maig del 2015. 

El president de la Junta de Festes assegura que continuarà treballant de forma honrada i seriosa. 

A més, Colás insisteix en destacar 
la feina de l’equip que l’ha acom-
panyat en aquest temps. “Del 0 al 
10 valore el meu equip amb un 11”, 
assegura. “Al llarg d’aquests tres 
anys, 31 persones han passat per 
ací, totes han treballat de forma al-
truista, han arribat tard a casa i han 
combinat la seua feina del dia a dia 
amb l’organització de les festes, tots 
els dies de l’any, i això és un fet que 
em mereix moltíssim respecte, per-
què, tot i que jo sóc la figura visible, 
sense un equip darrere que es coor-
dine, açò és impossible”. 

Tot i que no estava convençut de 
tornar a presentar-se, finalment, la 
candidatura de Colás va ser l’única 

que es va presentar a l’assamblea 
celebrada a l’octubre, i va obtenir 
majoria de vots a favor. 

De tota manera, el president as-
segurava poc abans de les festes 
de la Mare de Déu de Gràcia que 
de no haver-se presentat a presi-
dent, haguera continuat involucrat 
en el món de la festa de la ciutat, ja 
que no es considera “un penyista a 
l’ús”. “M’agrada participar, organi-
tzar, estar ficat de ple en els actes”, 
indicava, una situació que, durant 
la seua presidència, no sempre aca-
ba sent com ell voldria. “Quan ets 
president treballes més que gau-
deixes, és molt diferent del que la 
gent pensa”, explica. “Durant les 

La Junta de Festes de Vila-real arriba 
als sis anys com a ens independent

completament independent.
I així va ser. Una junta nascuda 

del consens entre els diferents grups 
polítics amb representació munici-
pal i amb les entitats vinculades al 
món de la festa. Després de prendre 
la decisió, es va redactar el text dels 
estatuts que regirien la Junta inde-
pendent i es va triar un president 
“no polític”, a través d’un procés 
assembleari i autònom perquè diri-
gira l’ens dels festejos patronals.

El món fester va donar suport 
amb el 79% dels vots a l’única can-
didatura presentada per a presidir 
la primera Junta independent, i va 
triar a Manolo Bort, que va ser el 

La Junta de Festes ha fet enguany 
sis anys com a ens independent. 
Una entitat que es va crear durant 
l’anterior legislatura, quan encara 
governava el PP. Va ser el 2008 quan 
el regidor de Festes del moment, 
Héctor Folgado, anunciava que 
viuria les seues últimes festes com 
a regidor de l’àrea i com a president 
de la Junta de Festes, ja que la idea 
era que en els festejos patronals del 
2009 ja hauria d’estar en marxa l’ens Manolo Bort es va acomiadar al 2011 de la presidència de la Junta. 

L’entitat va ser autònoma 
al maig del 2009 i va ser 
presidida per Manolo Bort

president durant tres anys.
Poc després es crearia la Casa de 

la Festa, un espai on les associacions, 
penyes i la Comissió es reuneixen 
per tal de preparar les festes.

Tot i això, Bort va anunciar el 
2011 que no tornaria a presentar-se 
com a president de la Junta de Fes-
tes per motius personals. En aquell 
moment, José Pascual Colás era el 
màxim responsable de la Comissió 
de Penyes i ja es perfilava com a fu-
tur president de la Junta.

Finalment, un any després, i amb 
tot el suport de Bort, José Pascual 
Colás va ser triat com a nou presi-
dent de l’ens que ara dirigeix. H
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Les particularitats 
de les properes 
festes de Sant 
Pasqual el 2015
La nova Junta de Festes treballa ja 
en els preparatius de les festes de 
Sant Pasqual del proper 2015. 

Així ho ha assegurat el presi-
dent de l’ens, José Pascual Colás, 
que assegura que ja es mantenen 
reunions amb el nou grup de tre-
ball per tal d’organitzar-se i co-
mençar a preparar ja les properes 
festes patronals en honor a Sant 
Pasqual, que tindran lloc el 2015. 

Tot i que sembla prompte, el 
grup encara ha de decidir com 
s’organitza i adaptar-se a la 
nova conjuntura. A més, hau-
rà d’afrontar alguns canvis, no 
només per la reorganització del 
grup de treball que conforma la 
Junta -on hi ha alguns membres 
de l’anterior ens que ja compten 
amb més experiència-, sinó per-
què les properes festes de Sant 
Pasqual seran molt peculiars, se-
gons ha assegurat Colás. I és que 
el dia gran de les festes, en el qual 
es commemora l’onomàstica del 
patró de la ciutat, caurà en diu-
menge, que haurà de ser el darrer 
dia de les festes. Un final de fes-
tes que no podrà endarrerir-se al 
diumenge següent, ja que tot està 
programat perquè se celebren les 
eleccions municipals i autonòmi-
ques a tota Espanya. Per tant, el 
president de la Junta afirma ser 
conscient que “s’hauran de reali-
tzar alguns canvis en alguns ac-
tes” i explica que el diumenge de 
festes hauran de coincidir alguns 
esdeveniments, com per exemple 
el actes tradicionals del dia del 
patró, que sempre és festiu local, 
quan s’honra la imatge del Sant, 
amb altres com els focs d’artifici 
que acomiaden les festes, o sense 
anar més lluny, el concert que des 
de fa alguns anys es realitza a la 
plaça Major de vesprada per a un 
públic més veterà. Per tant, “són 
detalls que s’hauran de tenir en 
compte i, si cal, modificar alguna 
cosa”, explica el responsable de la 
Junta, qui afirma que “s’intentarà 
innovar tot el que es puga”. H



Vila-real i Consell aproven el 
conveni per a obrir el CTE
L’acord permetrà a l’Ajuntament accedir a les instal·lacions per a comprovar el seu estat

L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, ha valorat l’aprovació 

en el Ple del Consell del conveni 
d’encomanda de gestió pel qual 
la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport cedirà a l’Ajuntament de 
Vila-real la gestió del Centre de Tec-
nificació Esportiva, un acord que 
permetrà al consistori accedir a les 
instal·lacions per a comprovar el 
seu estat i condicionar-les per a la 
seua obertura amb gestió munici-
pal. “La Generalitat ha aprovat el 
document que ja va aprovar també 
el Ple de l’Ajuntament, amb la qual 
cosa tan sols quedarà pendent l’acte 
formal de la signatura de l’acord, 
encara que el vistiplau del Consell 
ens permet ja accedir al CTE i co-
mençar a valorar en quin estat estan 
les instal·lacions, per a poder rebre-
les en perfecte estat i en condicions 
per al seu ús per part dels vila-
realencs”, assenyala Benlloch, qui 
puntualitza que el fet d’haver estat 
tancades obligarà probablement a 
realitzar treballs de condicionament 
que assumiria la constructora. 

L’alcalde reitera que la prioritat 
de l’Ajuntament de Vila-real és 
poder obrir la piscina, que serà ne-
cessari buidar i posar a punt, amb 
l’objectiu de donar servei als clubs 
locals i incorporar nous socis del 
SME en el pla de reducció de llistes 
d’espera impulsat per la Regidoria 
d’Esports amb iniciatives com el 
conveni amb els gimnasos de la ciu-
tat. Les converses amb l’UJI perquè 
puga utilitzar les aules del centre de 
tecnificació és una altra de les pos-

sibilitats que la pròxima signatura 
del conveni d’encomanda de gestió 
obri per a la ciutat. 

El Ple va aprovar a finals de se-
tembre el conveni de col·laboració 
entre la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esports i l’Ajuntament 
pel qual s’encomana al consistori la 
gestió, ús i explotació del Centre de 
Tecnificació Esportiva. 

Un acord que va estar aprovat 
entre els assumptes d’urgència des-
prés de comptar amb tots els infor-
mes favorables. “Hem agilitat en tot 
el que hem pogut els tràmits neces-
saris i per la nostra banda està tot 
preparat des de fa any i mig per a 
poder posar en marxa al més aviat 
una infraestructura necessària”, 
afirma l’alcalde, José Benlloch. HLa infraestructura està finalitzada però no s’ha pogut utilitzar.

Imatge del Ple on es va aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria i el consistori de la ciutat.
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municipal Vila-real acull una 
nova i multitudinària 
edició del Correllengua

Q festa. Vila-real ha acollit recentment 
la festa del Correllengua, on nombroses 
persones van participar en la cercavila, la 
lectura del manifest i altres activitats.

N Vilabeca Emprén posa en marxa set projectes per a la ciutat

El regidor d’Innovació, Xus 
Sempere, ha mantingut una 
reunió amb els beneficiaris del 
programa Vilabeca Emprén 
per a conéixer els projectes que 
desenvolupen en el programa 
de beques. Es tracta de set idees 
que abasten des del desenvo-
lupament d’accions de màr-
queting en línia i de plans de 
comunicació per a pimes a una 
agència de mediació en àmbits 
familiars i veïnals. Un centre 
d’aprenentatge en anglés, una 
agència de serveis per a formar 
en l’atenció a la dependència, el 
desenvolupament de projectes 
de millora estètica urbanística 
o la creació d’un banc de temps 
són les propostes. 

Q La Regidoria d’Esports i 
Salut que dirigeix Silvia Gó-
mez realitza ja un nou taller 
de sofrologia “amb la inten-
ció de poder ajudar a les per-
sones a augmentar la seua 
autoestima i intel·ligència 
emocional”, segons explica el 
professor del curs de sofrolo-
gia, Héctor Jorge. El nou taller 
compta amb 16 classes teòri-
ques i pràctiques, d’octubre 
a febrer, amb dos horaris, els 
dijous de 9.30 a 11.30 hores o 
de 19.00 a 21.00 hores. 

; repàs
Esports ofereix un nou 
taller de sofrologia

Q La regidora de Serveis 
Socials, Mònica Àlvaro, as-
segura que “no hi ha dia que 
no s’atenguen persones que 
no poden seguir pagant el 
lloguer o que han estat des-
nonats”. “Tot i així, no tenim 
competència en habitatge i 
hem confiat en els plans de 
l’Administració central de 
l’Estat i els del govern au-
tonòmic, però tot s’ha quedat 
en promeses, i a dia d’avui la 
situació és insostenible”. 

Mònica Àlvaro exigeix 
els habitatges socials

Q Acudim ha convocat el I 
Concurs de Dibuix i Conte 
Infantil, amb el lema ‘La dis-
capacitat en el medi escolar’. 
Una activitat dirigida als es-
colars per tal de conscienciar-
los sobre la discapacitat. Es 
pretén que els xiquets com-
prenguen què és la discapaci-
tat, la situació i les dificultats 
amb què es troben en la socie-
tat les persones amb diversi-
tat funcional, les barreres i la 
necessitat d’aconseguir un 
món igualitari.

Nou concurs de 
dibuix i conte infantil

Q La regidora del PP Ma-
risa Mezquita ha posat de 
manifest “l’estratègia de 
maquillatge urbà que utili-
tza l’alcalde per a tenir ca-
llats els veïns, dient-los que 
són ells els que proposen 
solucions per als seus barris, 
quan en realitat és un rentat 
de cara” i ha criticat que el 
carrer d’Alfons el Magnànim 
“continua estant en pèssimes 
condicions d’inseguretat i in-
salubritat per als residents”. 

El PP critica el carrer 
d’Alfons el Magnànim



La Biblioteca Universitària del 
Coneixement acogerá los dos pri-
meros cursos que la Universitat 
Jaume I de Castelló impartirá en 
Vila-real. Bajo el título ‘Sostenibili-
dad y agricultura ecológica’ y ‘Via-
bilidad de oportunidades de nego-
cios verdes’ la Sede universitaria de 
la Plana se convertirá “en un centro 
de reflexión teórico pero también 
práctico que ayudará a materiali-
zar la voluntad emprendedora de 
todas aquellas personas que están 
interesadas en la agricultura y que 
buscan una salida y una oportuni-
dad de negocio que sea rentable y 
pueda generar riqueza y empleo”, 
tal y como ha destacado el edil de 
Territorio, Emilio M. Obiol, duran-
te la presentación de ambos cursos 
junto al presidente de la Fundació 
Caixa Rural, Enric Portalés, el con-
cejal de Solidaridad, Cooperación 
e Integración, Alejandro Moreno, y 
los profesores de la UJI  y coordina-
dores de los cursos, Andreu Blesa y 
Leonor Lapeña.

“Desde el ámbito universitario 
consideramos que es necesaria una 
reactivación de la agricultura tradi-
cional basada en los principios de 
soberanía alimentaria, del comercio 
justo y el consumo”, ha afirmado la 
profesora de la UJI y coordinadora 
del curso Sostenibilidad y agri-
cultura ecológica, Leonor Lapeña 
“porque el modelo agroalimentario 
en estos momentos es insostenible, 
y, por tanto, es necesario un cambio 
cultural en este sentido”, añade. 

El edil de Solidaridad, Coopera-
ción e Integración, Alejandro More-
no, ha recordado el trabajo que rea-
liza la Concejalía en coordinación 
con Territorio “en todo aquello que 

tenga que ver con la seguridad ali-
mentaria internacional”, destaca.

El profesor de la UJI y coordina-
dor del curso Viabilidad de opor-
tunidades de negocios verdes ha 
señalado que, durante las sesiones, 
“se proporcionarán las herramien-
tas necesarias para que, las personas 
con una idea de negocio, puedan 
analizar la viabilidad estratégica y 
comercial de su futura empresa”. 

Los cursos se impartirán de enero 
a mayo los viernes por la tarde o sá-
bado por la mañana para factilitar la 
asistencia a todos los interesados. El 
precio de matrícula de cada curso, 
ambos patrocinados por el Ayunta-
miento de Vila-real y la Caixa Rural, 
es de 195 euros y contará con unas 
bonificaciones para los socios de 
la Caixa Rural. El período de ins-
cripción ya está abierto y se puede 
acceder a toda la información en la 
página ‘www.postgrado.uji.es’. H

Vila-real acoge cursos 
de la UJI en agricultura
La iniciativa ayuda a los emprendedores que pretenden reactivar el campo

La ciudad ha acogido cursos similares con gran éxito de convocatoria. 

Las clases se 
impartirán de enero 
a mayo del 2015    
los viernes por la 
tarde o los sábados 
por la mañana

Imagen de la presentación de los nuevos cursos que ofrecerá la UJI sobre agricultura en la biblioteca. 
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Concurso de baile para la tercera edad
En el marco del proyecto 

social de envejecimiento activo 
que lleva a cabo la Concejalía 
de Servicios Sociales, dirigi-
da por Mònica Àlvaro, se ha 
puesto en marcha ‘Ballem?’, el 
primer concurso televisado de 
baile para gente mayor de Vila-
real, que está dirigido a parejas 
de más de 60 años y pretende 
movilizar al sector de mayores, 
así como involucrar también a 
la sociedad en una iniciativa 
en la que los participantes op-
tarán a un viaje e interesantes 

premios y que se podrá seguir 
por la televisión local y la web 
municipal. El certamen ha 
empezado ya su difusión en 
los centros de confluencia de 
gente mayor de la ciudad, me-
diante una trabajadora social 
del proyecto Vilabeca Emprén 
y bajo la supervisión de los 
profesionales de Servicios So-
ciales. “Queremos conseguir 
una movilización del sector de 
gente mayor porque demues-
tran que se puede envejecer 
activamente”, afirma. H

Reparten 20.000 kilos de 
naranjas en los colegios

las fincas de los propios agriculto-
res locales, quienes  ofrecerán una 
charla sobre la profesión. 

“La campaña fomenta el consu-
mo de la naranja del término, pro-
mueve y dignifica la profesión, 
ayuda a los jóvenes productores 
e inculca el hábito saludable de 
consumir naranjas”, según detalla 
Emilio M. Obiol. En este sentido el 
ingeniero agrónomo Héctor Man-
rique, responsable de la organiza-
ción de esta campaña, ha detalla-
do que, para facilitar el consumo 
entre los niños, “se entregarán 
naranjas de pequeño calibre, fá-
ciles de comer de forma autóno-
ma” indica. Además, la campaña 
se completa con un concurso de 
dibujo sobre la agricultura en Vila-
real que llegará a todos los centros 
educativos participantes. H

El concejal de Territorio, Emilio 
M. Obiol, ha presentado la cam-
paña ‘Taronges del meu poble a 
l’escola’ destinada a los alumnos 
de 15 centros escolares de Prima-
ria donde se repartirán cerca de 
20.000 kilos de naranjas proceden-
tes de los huertos de una docena 
de productores de Vila-real con el 
objetivo de promover, fomentar y 
‘despertar’ el hábito del consumo 
de la fruta local entre los vecinos. 

La campaña estará en marcha 
hasta el 1 de marzo. Cada 15 días, 
el Ayuntamiento, a través de los 
jóvenes productores, llevará hasta 
los colegios cajas de naranjas de 

Emilio Obiol ha presentado la iniciativa junto a Héctor Manrique.

El objetivo es promover el 
consumo local y ayudar a 
los jóvenes productores



Vila-real reforça l’aposta per la 
innovació a la Xarxa Innpulso
L’alcalde i el regidor de l’àrea participen en la primera trobada que celebra el grup a Madrid 

L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, el regidor d’Innovació, Xus 
Sempere, i l’empresa guanyadora 
dels I Premis Globalis, Empape-
rart, han participat en la I Trobada 
d’Alcaldes i Emprenedors orga-
nitzada per la Xarxa Innpulso a 
Madrid, on Benlloch ha exposat als 
més de 40 representants dels muni-
cipis integrats en la xarxa els reptes 
que està abordant la ciutat de Vila-
real per a la construcció d’un nou 
model econòmic que aposta per 
l’emprenedoria i la innovació com 
a eixos de creixement. 

Exemple d’aquesta aposta ha es-
tat l’organització de fòrums i semi-
naris al voltant de la innovació, com 
el Fòrum de la Innovació de Vila-
real, que celebrarà la seua segona 
edició al desembre, o els primers 
Premis Globalis, convocats per la 
Fundació Globalis i l’Ajuntament, 
per a reconéixer l’esforç innovador 
de joves empreses del municipi, 
i que han permés a una empresa 
local exposar el seu projecte da-
vant altres 40 pimes innovadores 
i ajuntaments, a més del premi en 
metàl·lic de 1.500 euros. 

“Vila-real ha estat sempre una 
ciutat d’emprenedors i ho hem de-
mostrat, primer quan els nostres 
avantpassats van canviar comple-
tament el model productiu local 
d’una base agrícola a una industrial, 
convertint-nos en tot un referent in-
ternacional en el sector ceràmic. I 
també ara, quan la crisi ha afectat a 
aquest pilar bàsic”, indica. 

“Un esperit innovador i empre-
nedor que hem vist recompensat 
amb el distintiu de Ciutat de la 
Ciència i la Innovació i que, com a 
ajuntament, estem obligats a canali-
tzar i reforçar amb iniciatives com el 
nostre programa pioner de beques 
municipals Vilabeca o aquesta tro-
bada”, valora Benlloch. 

En aquest sentit, l’edil d’Innovació 
ha valorat molt positivament la tro-
bada, que va celebrar una sessió de 
‘networking’ amb els emprenedors 
participants. “Tant Empaperart 
com l’Ajuntament hem pogut esta-
blir contactes molt interessants amb 
municipis integrats en la xarxa, per 
a seguir avançant en aquesta apos-
ta”, assenyala Sempere. 

Després de la participació en 
aquesta I Trobada d’Alcaldes i Em-
prenedors, l’Ajuntament de Vila-
real i la Fundació Globalis treballen 
ja en el disseny del segon Fòrum de 
la Innovació, que al desembre tor-
narà a convertir la ciutat en epicen-
tre del debat sobre la innovació. H

L’alcalde i la representant d’Empaperart durant la seua estada a Madrid a la trobada de la Xarxa. 
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El programa ARA Forma-
ció, que impulsa la Regido-
ria d’Economia a través de 
l’Agència de Desenvolupa-
ment Local, ha preparat per 
a aquest trimestre una des-
ena de cursos i tallers per a 
millorar les competències 
dels veïns en la seua recerca 
d’una ocupació i per a afa-
vorir el desenvolupament 
de noves idees de negoci, en 
col·laboració de la Cambra 
de Comerç i la Diputació.

; en curt
ARA Formació ofereix 
una desena de cursos

El vila-realenc Alejandro 
Font de Mora ha estat nome-
nat president de les Corts Va-
lencianes, càrrec per al qual 
ha estat triat recentment en 
substitució de l’expresident 
Juan Cotino. L’alcalde de 
Vila-real, José Benlloch, ha 
felicitat en nom del consistori 
i de la ciutat al nou president, 
assegurant que “és un fet 
històric per a la ciutat de Vila-
real que un dels nostres veïns 
ostente el càrrec de president 
de la Cambra autonòmica, 
màxima representació del 
País Valencià”.

Un vila-realenc, 
president de les Corts

El Partit Popular ha reclamat 
a l’equip de govern “complir 
amb les promeses realitza-
des a la ciutadania de millo-
rar la situació de la política 
d’habitatge a Vila-real i tam-
bé amb els acords aprovats 
en els plens municipals en 
aquest sentit”. La regidora 
Marisa Mezquita ha recordat 
que “des del PP reclamem 
des de fa mesos que es con-
voque la comissió antidesno-
naments ja que tenim cons-
tància que no s’està fent res 
d’allò que l’equip de govern 
va anunciar”. 

El PP demana més 
ajuda en habitatge

L’alcalde al barri arriba 
al Botànic Calduch

llora per valor d’uns 300.000 euros. 
Els regidors Sabina Escrig i Xavier 

Ochando han acompanyat Benlloch 
durant la seua visita, on ha assenya-
lat que “tot i que és un barri recent 
hem fet importants esforços, però 
sempre hi ha coses a millorar i per 
això ens hem traslladat als carrers 
per a conéixer de primera mà les 
preocupacions dels veïns”, assen-
yala Benlloch. L’agenda de la visita 
ha inclòs una reunió de treball amb 
l’associació de veïns i entitats de la 
zona, així com visites a comerços 
i espais públics del barri, on s’ha 
muntat un envelat per tal d’atendre 
els veïns que s’han apropat. H

La campanya ‘L’alcalde al barri’ ha 
tornat a eixir al carrer per a portar 
el despatx d’Alcaldia als barris de la 
ciutat, en una iniciativa de proximi-
tat que pretén apropar la gestió mu-
nicipal als ciutadans i conéixer de 
primera mà els problemes i neces-
sitats dels veïns. En aquesta ocasió, 
José Benlloch s’ha traslladat al barri 
de Botànic Calduch, una zona on 
en els últims mesos s’han portat a 
terme importants inversions de mi- L’alcalde i els representants van visitar els veïns del barri. 

L’alcalde comparteix la 
jornada amb els veïns i 
comerciants de la zona

La Unió de Comerç de Vila-
real (Ucovi) ha celebrat una 
jornada dirigida als xicotets 
comerciants de Vila-real i en-
focada a proporcionar-los els 
instruments per a fer front a 
la situació en el sector, pro-
vocada per la pressió d’altres 
formats comercials i els efec-
tes de la crisi econòmica. La 
jornada ‘Eines per a millorar 
la competitivitat en el teu co-
merç’, que ha comptat amb 
la col·laboració de la Regido-
ria d’Economia, s’ha celebrat 
en els salons de la Fundació 
Caixa Rural Vila-real dividi-
da en tres ponències.

Ucovi convoca una 
jornada professional

Empaperart rep el Premi Globalis
La jove empresa Empaperart ha 
estat la guanyadora de la prime-
ra edició dels Premis Globalis. 
Una convocatòria, creada per 
l’Ajuntament de Vila-real i la 
Fundació Globalis, destinada a 
reconéixer l’esforç dels empre-
nedors locals per introduir la 
innovació en els seus negocis 
i en els seus processos produc-
tius. El comité avaluador, for-
mat pel president de Globalis, 
Juan Vicente Bono; el regidor 
d’Innovació, Xus Sempere, 

i representants del món em-
presarial vinculats al món de 
l’emprenedoria i la innovació, 
es van reunir per a triar, entre les 
deu finalistes, Empaperart com 
a millor empresa. El guardó, a 
més d’un premi de 1.500 euros, 
contemplava la participació de 
la guanyadora en la I Trobada 
d’Alcaldes de la Xarxa Innpulso 
i Emprenedors Locals. Els dos 
accèssits de 500 euros han recai-
gut en Econectia Uniarser SL i 
PG Beauty Center Spain S.L.
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Efecte Vila-real, el nuevo 
centro de negocios local
El Ayuntamiento y Caixa Rural colaboran en la creación de esta nueva 
iniciativa, que reservará dos despachos y un espacio de uso municipal

El Ayuntamiento de Vila-real dis-
pondrá de dos despachos y un 

espacio diáfano en el nuevo centro 
de negocios Efecte Vila-real que la 
Caixa Rural Vila-real está habilitan-
do en la avenida de la Murà. 

El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, y el presidente de la Fun-
dació Caixa Rural, Enric Portalés, 
han presentado el proyecto, que 
pondrá a disposición de las empre-
sas infraestructuras como espacios 
para oficinas, trabajo colaborativo 
o en red, además de aula de forma-
ción y servicios empresariales, con 
el objetivo de apoyar la creación 
de empresas jóvenes y fomentar el 
emprendimiento. El Ayuntamien-
to aportará 150.000 euros en cuatro 
años en el marco del convenio que 
firmará con la Caixa Rural para im-
pulsar este centro.

“Muchas veces, las empresas que 
están naciendo se encuentran con 
dificultades para acceder a infra-
estructuras empresariales; lo que 
ofrecemos en este nuevo centro de 
negocios es la posibilidad de contar 
con estas infraestructuras empresa-
riales sin la fuerte inversión que 
requeriría establecerse en un local 
propio”, explica Portalés. 

Para ello, Efecte Vila-real pone a 
disposición de las empresas, dan-
do prioridad a las sociedades jó-
venes y cooperativas, despachos, 
aula de formación, espacio para el 
trabajo en red o networking, aulas 
de coworking y servicios admi-
nistrativos y empresariales, como 
atención telefónica, reprografía, 
domicilio social, traducción o ase-
soramiento. Además, el centro de 
negocios abrirá también una ofi-
cina virtual, que ofrecerá servicios 
telemáticos también para empresas 
que no dispongan de capacidad 
inicial de inversión para establecer-
se en un local o despacho. 

La idea de Caixa Rural es la de 
favorecer descuentos en las tarifas 
a los jóvenes y a las pequeñas coo-
perativas, así como establecer con-
diciones preferenciales en el crédito 
para las empresas que se instalen 
en el centro de negocios. 

Con un total de 482 metros cua-

Representantes municipales y de Caixa Rural durante la presentación.

drados y 11 despachos, el centro 
reserva un espacio para uso mu-
nicipal. “El Ayuntamiento contará 
con dos despachos, para los que 
estamos estudiando distintas op-
ciones, como la posible instalación 
de las sedes de Ucovi o Globalis”, 
valora Benlloch. El alcalde señala, 
además, que la creación de este 
centro de negocios “entronca con 
la política de impulso al espíritu 
emprendedor que hemos venido 
implantando en los últimos años”.

Como ejemplo, Benlloch se ha 
referido a la Biblioteca Universi-
tària del Coneixement, con la sede 
de la Plana de la UJI, el espacio de 
coworking de Vilabeca o la oficina 
de atención al emprendedor del 
Pacto por el Empleo en los munici-
pios de la zona cerámica, por la que 
han pasado ya más de 150 empren-
dedores. La colaboración con los 
Viveros de Empresas de la Cámara 
de Comercio o los programas de 
ARA Treball y ARA Formació. H

El proyecto pone 
a disposición 
de las empresas 
infraestructuras 
como espacios    
para oficinas

El Ayuntamiento 
aportará 150.000 
euros a través de 
un convenio para 
impulsar el centro 
Efecte Vila-real

Mejoran la convivencia con canes
Q iniciativa. La Concejalía 
de Proximidad del Ayunta-
miento ha puesto en marcha 
una iniciativa destinada a me-
jorar la interacción de los pe-
rros con sus propietarios y con 
el resto del entorno. Los cursos 
de socialización de mascotas 
se realizan en los dos parques 
caninos, ubicados en la aveni-
da Grecia y en la avenida Por-
tugal, junto al IES Broch i Llop, 
cada lunes hasta el 10 de no-
viembre. Durante las sesiones, 
la educadora canina Elisenda 

Mir resolverá las consultas que 
los usuarios de los parques ca-
ninos planteen sobre la utiliza-
ción más eficaz de estos recin-
tos, al tiempo que aconsejará a 
los propietarios sobre proble-
mas de conducta de los perros. 
Así, el Ayuntamiento aproxima 
a sus vecinos los estándares eu-
ropeos de convivencia animal.
Las sesiones se impartirán los 
lunes de 17.00 a 18.15 horas en 
el parque de la avenida Grecia 
y de 18.30 a 19.45 horas junto al 
Broch i Llop. 

Juventud aporta 6.000 
euros a Els Lluïsos

de colaboración, que supone la 
aportación de 6.000 euros anuales 
por parte del consistorio para “la 
realización y promoción de acti-
vidades tan significativas para la 
ciudad como la popular Matxà”. 

Ochando destaca que, si bien 
hasta ahora el apoyo a Els Lluï-
sos ha sido constante a través de 
la colaboración y patrocinio de 
actividades puntuales, “con la 
formalización de un convenio de 
carácter anual reforzamos nuestro 
compromiso con una asociación 
de tanto arraigo y tan significativa 
para la dinamización de la vida 
cultural, en particular de nuestros 
jóvenes, como es la congregación 
de Lluïsos”. Así, el edil valora que 
este convenio otorga a la asocia-
ción una estabilidad y una seguri-
dad que antes no tenía. H

El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, y el presidente de la Congre-
gación de Lluïsos, David Marenyà, 
han firmado el primer convenio 
de colaboración entre ambas en-
tidades, con el objetivo de contri-
buir al desarrollo e impulso de de 
las actividades que habitualmente 
realiza la asociación juvenil, en 
particular la tradicional Matxà de 
Sant Antoni o la publicación de la 
revista ‘Exágono’. 

El edil de Juventud, Xavier 
Ochando, presente también en la 
firma del convenio, ha valorado 
muy positivamente la formali-
zación de este primer acuerdo 

Ochando, el alcalde y David Marenyà durante la firma del acuerdo.

Se trata del primer 
convenio de colaboración  
con la entidad juvenil

policia@ajvila-real.es http://policia.vila-real.es
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El CM Espardenyers ofereix un 
19% d’inserció laboral als usuaris

Social, Pilar Badenes, el tècnic del 
servei, Manuel Bou, professionals i, 
sobretot, els adolescents del centre, 
que han explicat l’activitat quoti-
diana d’Espardenyers, que es veurà 
millorada amb l’ampliació del taller 
d’horticultura en els horts socials 
que està habilitant l’Ajuntament. 

“Espardenyers és un centre re-
ferent en el seu àmbit i si això és 
així és perquè la suma d’esforços 
des de les administracions local i 
autonòmica i, sobretot, els profes-
sionals del centre i la implicació de 
la societat civil, ho fan possible”, va-
lora l’alcalde. “Tots junts”, afegeix, 

El Centre de Menors Espardenyers 
ha atés el 2013 un total de 28 usua-
ris, joves d’entre 16 i 18 anys que 
han trobat en el recurs municipal 
una “segona oportunitat” per a la 
seua reincorporació al sistema edu-
catiu, la seua inserció laboral i el seu 
desenvolupament personal. 

La regidora de Serveis Socials, 
Mònica Àlvaro, i l’alcalde de Vila-
real, José Benlloch, han presidit la 
jornada de portes obertes i presen-
tació de la memòria de 2013 en un 
acte que ha comptat també amb la 
participació de la directora territo-
rial de la Conselleria de Benestar Les dades del 2013 al centre de menors són molt positives. 

Un total de 28 menors han rebut el 2013 una “segona 
oportunitat” per a la seua reincorporació a la societat

“hem posat en marxa un projecte 
que compleix ja cinc anys i que ha 
suposat una oportunitat per als 28 
joves que han passat pel servei el 
2013 i que han trobat una eixida”.

“Per a la Regidoria de Serveis 
Socials és tot un orgull poder man-
tenir el que potser siga l’únic centre 
de menors municipal d’aquestes 
característiques de tota la provín-
cia”, assenyala la regidora de l’àrea.  

La memòria de 2013 del centre re-
vela que l’any passat es van produir 
17 sol·licituds d’alta, de les quals 
s’han incorporat 12. Dels 28 usuaris, 
la majoria són xics, amb una edat 
mitja de 17,5 anys. La intervenció 
en el centre es desenvolupa en les 
àrees psicològica i educativa amb 
diversos tallers. H
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Destaca 2014 cita 
investigadors i 
empreses a Vila-real
La Càtedra d’Innovació Ceràmica convoca, del 24 al 28 de 
novembre la primera Fira Científica i Tecnològica de la ciutat

coneixement des de l’àmbit investigador a 
les empreses”, valora l’alcalde.

En l’àmbit professional, Destaca es con-
centrarà en els dies 26, 27 i 28 de novembre i 
està dirigit a empreses i associacions empre-
sarials, universitats, centres d’investigació i 
parcs tecnològics, amb l’objectiu d’impulsar 
el teixit industrial i millorar els productes i 
processos. Per a això, la fira ofereix espais 
per a la ubicació d’estands de fins a 24 me-
tres quadrats i la possibilitat d’organitzar 
presentacions de productes i projectes. 

Destaca Professionals, centrat en els sec-
tors ceràmic, sanitari, esportiu i energètic, es 
completarà amb un programa de conferèn-
cies. A més, la fira té també caràcter divul-
gatiu, que es reflectirà en les activitats de 
Destaca Divulgació, amb visites de col·legis 
i del públic en general. La fira es completa 
amb conferències i activitats. H

No és la primera vegada que Vila-real acull una cita d’innovació i networking.

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

científic i les últimes novetats tecnològiques 
de la indústria, de la mà de Destaca 2014, 
la primera Fira Científica, Tecnològica i 
d’Innovació del municipi, organitzada per 
la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de 
Vila-real de l’UJI i l’Ajuntament, juntament 
amb la Fundació Globalis. La fira, enfoca-
da tant als professionals com a la divulga-
ció, oferirà diverses àrees de treball: zona 
d’expositors per a les empreses innovadores, 
una altra d’estands per a investigadors i un 
espai dedicat al debat, reunions de ‘networ-
king’, conferències i activitats divulgatives. 

“La fira Destaca 2014 és un esdeveniment 
ambiciós que col·locarà de nou Vila-real a 
l’avantguarda del sector científic i tecnolò-
gic, al mateix temps que vol convertir-se en 
un punt de trobada per a la transferència del Els cursos de dansa o de Bollywood han hagut de desdoblar-se per la demanda.

La dona desdobla 
tallers per a fer front a 
la demanda de places
Més de 200 dones s’han matriculat en cursos com el d’Internet 
avançat, dansa, ‘Bollywood’ o el curs d’Internet pràctica

que cada vegada compta amb més persones 
interessades. “És significatiu per a nosaltres 
l’interés de les persones que a partir d’una 
certa edat reclamen més cursos per a apren-
dre les noves tecnologies, la qual cosa ens ha 
portat a desdoblar el curs d’Internet pràctica: 
avancem. A més, constatem que gairebé un 
50% de les preinscripcions s’han fet per In-
ternet, cosa que ens sembla molt positiva”, 
assenyala Àlvaro. En aquest sentit, destaca 
la regidora, en novembre comença el nou 
Club d’internet, que vol servir de recorda-
tori per aquelles persones que ja han passat 
pels cursos d’internet de la Dona. 

“Mantenim també cursos tan importants 
per a nosaltres com son el de Prepara’t per 
aconseguir feina i el Cuida’t i estima’t, molt 
apreciats entre les persones que busquen en 
la Regidoria de la Dona un suport emocio-
nal i pràctic”, apunta la responsable. H

Més de 200 dones s’han matriculat en els 
tallers de la Dona que ja han començat a 
impartir-se, una demanda que ha portat la 
Regidoria de la Dona a desdoblar els cursos 
més sol·licitats per tal de poder atendre totes 
les peticions. “Tot i que s’oferien 200 places, 
hi ha cursos que s’han desdoblat per fer 
front a la demanda, mentre que d’altres no 
es podran realitzar finalment, donat que no 
complien el mínim de persones interessades 
(la meitat més u)”, explica la regidora de la 
Dona, Mònica Àlvaro. Així, es desdoblen 
cursos clàssics de la Regidoria, com el de 
labor de retalls, i també el nou curs de Patro-
natge, que ha tingut molt bona acollida.

A més, es duplica el curs d’Internet de 
nivell avançat, mentre que tallers més orien-
tats a la imatge personal no es faran aquesta 
campanya. Es mantenen els cursos de dansa 
i novament es desdobla el de ‘Bollywood’, 



El Ayuntamiento de Vila-real 
sigue avanzando en su com-

promiso por dotar de mayor trans-
parencia la gestión municipal. 
Con este objetivo, se ha puesto un 
marcha el plan formativo interno 
‘Vila-real avança en transparència’, 
que cuenta con la subvención de la 
Conselleria de Presidencia, Agricul-
tura, Alimentación, Pesca y Agua. 
El objetivo del proyecto es informar, 
formar y sensibilizar al personal del 
Ayuntamiento de Vila-real sobre los 
aspectos básicos de la Ley  19/2013 
y los cambios a nivel interno que se 
habrán de desarrollar para ajustar-
se a ella próximamente.

Para la consecución de estos obje-
tivos se ha planteado un proceso de 
formación dirigido exclusivamente 
al personal técnico de las diferen-
tes áreas municipales, en el cual se 
impartirán contenidos generales 
de transparencia y específicos de 
la información pública que afecta a 
su área para mejorar el acceso a la 
información a la ciudadanía.

“La transparencia es un principio 
básico que hemos venido siguien-
do desde el primer minuto y que 
reforzamos todavía más con la ela-
boración de una auditoría de trans-
parencia que nos dijo en qué punto 
estábamos y cómo podíamos se-
guir mejorando. Dentro de este 
plan de transparencia en el que no 
hemos dejado en ningún momento 
de trabajar, ahora abordamos otro 
ámbito crucial en este proceso de 
mejora, que es el de la formación 
interna del personal municipal”, 
detalla el concejal Alejandro More-
no, responsable de la coordinación 
del plan. “Es importante que los 
funcionarios y técnicos municipales 
conozcan la normativa y cómo me-
jorar el acceso a la información de 
de la ciudadanía en sus respectivas 
áreas”, añade Moreno.  

El proceso formativo comenzó el 
pasado 14 de octubre reflexionando 
sobre por qué trabajar en transpa-
rencia, para continuar con forma-
ción sobre la Ley de Transparencia, 
acceso a la información pública y 
buen gobierno, metodología e in-
dicadores y el ejemplo del Plan de 
Transparencia que está realizando 
el Ayuntamiento, así como buenas 
prácticas de otros territorios. 

La parte teórica será complemen-
tada con formación práctica ajusta-
da a cada área, de forma que pue-
dan adaptar su información a las 
obligaciones de publicidad activa 
que establece la ley.

El proyecto se inserta en el Plan 
de Transparencia del Ayuntamien-
to de Vila-real, impulsado el pasa-
do año 2013 con la realización, por 
parte de una entidad externa, de 
una auditoría de transparencia en 
el propio consistorio local. H

El personal municipal se 
forma en transparencia
El plan informa, forma y sensibiliza sobre la Ley de Transparencia 

El personal municipal recibirá formación sobre la Ley de Transparencia.
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Auditoría de 
transparencia 
en el consistorio

El Plan de Transparencia 
del Ayuntamiento se inició 
en 2013 con la realización 
de una auditoría externa 
de transparencia. Un docu-
mento de base que permitió 
contar con un diagnóstico de 
los niveles de transparencia 
y una guía de los ámbitos 
de mejora. Actualmente se 
desarrolla un programa que 
incluye tanto la mejora en 
el cumplimiento de los in-
dicadores de transparencia, 
como la realización del pro-
ceso formativo con técnicos.

Detenido por intentar 
pagar con billetes falsos
La Policía Local de Vila-real ha 
detenido a un hombre, N. T., de 
34 años y domiciliado en Valen-
cia, como presunto autor de un 
delito de falsificación de mone-
da, al encontrar tres billetes de 20 
euros con la misma numeración, 
presumiblemente falsos, dos de 
los cuales fueron hallados en su 
poder. El detenido intentó huir 
sin éxito y pasó a disposición de 
la Policía Nacional. 

; en corto
Impulsan el segundo 
curso de Mediem
Después del éxito obtenido 
en el primer curso, el proyecto 
formativo Mediem, impulsa-
do por la Asociación El Porc 
Espí con la colaboración de 
la Concejalía de Solidaridad, 
pone en marcha su segunda 
edición para afianzar la me-
diación en los centros escola-
res de primaria y secundaria. 

Vila-real forma a 25 policías de 
la Comunitat como mediadores

ción Valenciana de Municipios y 
Provincias (FVMP), cuenta con 110 
horas lectivas y forma en media-
ción a un total de 25 agentes proce-
dentes de toda la Comunitat Valen-
ciana e incluso un policía de Brasil. 
“Se trata del único curso de estas 
características que se ofrece en toda 
el territorio autonómico y la FVMP 
ha elegido Vila-real para impartirlo,  
por la apuesta pionera de nuestra 
Policía Local por la mediación”, va-
lora el alcalde, José Benlloch.

La Escuela de Formación de la Po-
licía Local (Efopol) de Vila-real ha 
abierto las clases del primer Curso 
de Especialista en Mediación Poli-
cial, un curso pionero que ya testó 
este verano con la formación en me-
diación de una delegación de Brasil 
y que vuelve a convertir a Vila-real 
y su Policía Local en un referente en 
la mediación como vía dialogada 
para la resolución de conflictos des-
de el ámbito policial.

El curso, que imparte la Federa-Un total de 25 personas asisten el curso de mediación policial. 

La Escuela de Formación de la Policía Local ha acogido 
el primer curso de especialización que ofrece la FVMP

La formación se divide en cuatro 
bloques, abarcando aspectos como 
la motivación, la gestión de la con-
vivencia o el marco jurídico en el 
que puede desarrollarse la me-
diación policial. La realización de 
dinámicas y prácticas, con un total 
de 20 horas formativas, completa 
los módulos del curso, cuya supe-
ración supondrá la obtención del 
certificado en especialista en me-
diación policial homologado por 
el Ivaspe. “Nuestra Policía Local es 
un referente a nivel nacional como 
en el internacional en la cultura de 
la paz y la incorporación de la me-
diación al trabajo policial”. H

La Policía intensifica 
los controles de drogas

consumo de estupefacientes y 
ningún positivo en el caso de las 
alcoholemias. La mayoría de las 
pruebas de drogas han dado po-
sitivo en consumo de cannabis y 
una de ellas, también en cocaína. 
Además, los controles han deri-
vado en la interposición de seis 
denuncias administrativas por te-
nencia de drogas. Las pruebas de 
consumo de drogas se han incor-
porado a las campañas preventi-
vas y de seguridad vial que efec-
túa habitualmente la Policía Local 
de Vila-real, tras recibir formación 
específica en este ámbito. H

La Policía Local de Vila-real ha ce-
rrado la campaña especial de con-
trol del consumo drogas y alcohol 
en la conducción con un total de 
35 alcoholemias y 11 tests de con-
sumo de drogas realizados. 

La campaña, desarrollada de 
manera intensiva durante la se-
mana del 13 al 19 de octubre, se 
ha saldado con un resultado de 
seis positivos en los controles de 

La Policía Local ha finalizado la campaña con seis positivos. 

La campaña preventiva 
se salda con seis positivos 
en solo una semana



El mercado de productores lo-
cales del viernes pasará a cele-

brarse los jueves y se estudia la po-
sibilidad de aproximar los puestos 
de fruta y verduras de Cardenal 
Tarancón de los sábados a la zona 
de ropa y complementos, con el 
objetivo de atender las demandas 
de los vendedores ambulantes 
de productos frescos. El concejal 
de Economía, Pasqual Batalla, ha 
anunciado esta “revisión” del plan 
de mercados municipales, que ha 
puesto también sobre la mesa de la 
comisión de seguimiento del mer-
cado de venta no sedentaria. La in-
tención, señala Batalla, es “abrir un 
proceso de diálogo para estudiar 
las fórmulas que permitan seguir 
mejorando nuestro mercado am-
bulante sobre la base del consenso, 
como hemos hecho siempre”.

“Han pasado ya más de dos años 
desde que recuperamos el mercado 
ambulante en el centro de Vila-real 
y, después de este tiempo, el balan-
ce que podemos hacer es que esta 
medida ha sido muy positiva para 
la ciudad”, afirma. “A pesar de la 
difícil situación, podemos decir que 
la sensación generalizada es que 
la recuperación del mercado en el 
centro ha conseguido dinamizar la 
vida comercial de Vila-real y me-
jorar las ventas del mercado am-
bulante, sin que generar molestias 
significativas”, valora Batalla. 

“Pero en todo este proceso siem-
pre tuvimos clara una cosa: que se 
haría con consenso y que introdu-
ciríamos modificaciones y mejoras 
cuando fuera necesario”, apunta.

Por este motivo, el departamen-
to de Mercados ha comenzado ya 
a trabajar en posibles soluciones a 
las demandas de los vendedores de 
fruta y verdura, que han solicitado 
un posicionamiento más céntri-

co. “Tenemos una zona de ropa y 
complementos plenamente conso-
lidada, pero es cierto que había una 
zona, la de fruta y verduras de los 
sábados que nos preocupaba, por 
lo que hemos mantenido reuniones 
con los vendedores y hoy podemos 
anunciar el traslado, en noviembre, 
del mercado de productores locales 
a los jueves”. De esta manera, se in-
crementa la distancia temporal en-
tre ambos mercados con venta de 
productos agroalimentarios. Otra 
de las medidas -en estudio- es la 
de aproximar los puestos de fruta y 
verduras de Cardenal Tarancón a la 
zona de ropa y complementos, jun-
to al jardín de las Dominicas aproxi-
madamente hasta la calle San Juan 
y en la calle Hospital hasta la esqui-
na con la calle Rey don Jaime. H

Vila-real estudia acercar el 
mercado de las verduras
Los puestos estarán más céntricos y los productores locales pasarán al jueves

Pasqual Batalla ha anunciado este posible cambio de ubicación. 

El mercado de 
productores locales 
pasa a los jueves y 
se estudia reubicar 
a los vendedores de  
frutas y verduras 

El mercado de productores locales pasará al jueves y el de las verduras se ubicará más cerca del de la ropa. 
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La Càtedra Ceràmica 
llega a Bulgaria
Q congreso. El catedrático 
de Química Inorgánica de la UJI 
y director de la Cátedra de Inno-
vación Cerámica Ciutat de Vila-
real, Juan Carda, han participado 
en la Sixth Balcan Conference on 
Glass Science and Technology, 
18th Conference on Glass and 
Ceramics, que se ha celebrado en 
la ciudad búlgara de Nessebar, 
del 1 al 4 de octubre. Carda ha 
impartido la conferencia ‘Func-
tional Properties of Ceramics’. 
Este congreso se realiza cada tres 
años, primero en Varna y en las 
últimas ediciones en Nessebar, 
en el Mar Negro, siendo un foro 
de comunicación de los avances 
y desarrollos en los campos de la 
cerámica y del vidrio. 

; en corto
El PP critica la gestión 
del comercio local
Q economía. El concejal 
del PP de Vila-real Javier Ná-
cher ha criticado la falta de 
políticas de promoción del 
pequeño comercio en la lo-
calidad por parte del equipo 
de gobierno. Nácher ha resal-
tado que “la inactividad del 
cuatripartito se demuestra en 
la importante bajada del nú-
mero de licencias de apertura 
de nuevos locales comerciales 
en Vila-real”. Y ha lamentado 
que “esta tendencia que es 
fruto de las escasas acciones 
que desde el cuatripartito se 
llevan a cabo para potenciar 
el comercio local”.

Renuevan los juegos de la Panderola
Q actuación. La Concejalía 
de Servicios Públicos ha reno-
vado completamente las dota-
ciones infantiles del entorno de 
la Panderola con dos actuacio-
nes que han permitido mejorar 
la seguridad y calidad de las 
áreas de juego, tanto en la plaza 
José Soriano como en el parque 
ubicado junto al colegio Carlos 
Sarthou. Ambas actuaciones 
forman parte del Plan munici-
pal de obras desarrollado este 
verano. En la primera de las 
actuaciones, el departamento 
de que dirige Francisco Val-
verde ha procedido a retirar 
la moqueta y pavimento y ha 
construido una solera de hor-
migón sobre la que instalar 
nuevo pavimento y juegos ho-
mologados y con garantías de 

seguridad, con un presupues-
to de 36.866 euros. En el caso 
del parque frente al acceso al 
colegio Carlos Sarthou, los tra-
bajos incluyen tanto la zona de 
juegos como el área ajardinada, 
que estaban en mal estado. La 
solución adoptada en este caso 
ha consistido en la retirada de 
moqueta y construcción de 
solera de hormigón, además 
de delimitar las zonas de jue-
gos, jardín y paseo mediante 
un bordillo e incrementar la 
superficie de las aceras junto 
al colegio para facilitar a los 
padres la recogida de los esco-
lares. También se han instalado 
bancos y se han sustituido los 
juegos infantiles por otros más 
actuales y con mayores garan-
tías de seguridad.

Vila-real innova en los alcorques
Q innovación. El Ayuntamiento ha encontrado la “solución defini-
tiva” al problema de suciedad y mantenimiento en los alcorques. El edil 
de Servicios Públicos, Francisco Valverde, ha presentado la nueva apli-
cación, que consta de dos losas que rodean el árbol quedando al mismo 
nivel que la acera e impidiendo la acumulación de suciedad.



Globalis ajuda els joves 
a impulsar el seu talent
Els tallers promouen l’esperit emprenedor durant diversos dies a l’Espai Jove

La Fundació Globalis, amb el 
suport de l’Ajuntament de 

Vila-real ha iniciat un nou progra-
ma de tallers enfocat al desenvolu-
pament de la identitat professional 
dels joves de la ciutat. El regidor 
d’Innovació, Xus Sempere, i la di-
rectora de la Fundació Globalis, 
Edurne Zubiria, han presentat el 
programa que, amb el títol Globa-
lis Talent, persegueix l’impuls de 
l’esperit emprenedor i la millora 
de les competències i ocupabilitat 
dels joves. En total són cinc tallers, 
que s’impartiran de 18.00 a 20.00 
hores a l’Espai Jove els dies 28 i 30 
de novembre (Gestió del talent) i 11 
i 13 de desembre (Habilitats profes-
sionals). Les places estan limitades 
a un màxim de 30 assistents, que 
poden inscriure’s en línia. 

“L’impuls de l’emprenedoria ha 
estat des del primer dia un dels 
eixos de la Regidoria d’Innovació, 
perquè això significa ajudar els jo-
ves a desenvolupar el seu talent i 
revertir-lo en la nostra societat a tra-
vés de la creació de nous projectes 
i empreses que són, a més, una via 
fonamental en la lluita contra l’atur 
mitjançant l’autoocupació”, destaca 
Sempere. “En aquest compromís”, 
afegeix, “hem comptat sempre amb 
la Fundació Globalis, com un agent 

El regidor d’Innovació, Xus Sempere, ha presentat els tallers juntament amb Edurne Zubiria, de Globalis. 

identificar oportunitats per a la 
creació de negocis”, assenyala la 
responsable de Globalis. En aquest 
marc, el programa de tallers, de 
caràcter teòricopràctic, persegueix 
“incrementar les oportunitats labo-
rals i valorar la formació dels joves, 
capacitar-los per a entendre els rep-
tes als quals s’enfronten i ajudar-los 
a considerar l’autoocupació com 
una oportunitat d’incorporar-se 
al mercat laboral, treballant per a 
això conceptes com el lideratge o 
les habilitats socials”. Per a arribar 
a aquests objectius, el programa es 
divideix en tres blocs: Identitat vo-
cacional, que treballarà la identifi-
cació del talent personal; Gestió del 
talent, per a estimular la capacitat 
emprenedora dels assistents; i Ha-
bilitats professionals, que se centra-
rà en el desenvolupament del perfil 
professional dels participants. “Els 
fruits de la Regidoria d’Innovació 
no són immediats, però estem molt 
satisfets de les llavors que s’han 
sembrat en els últims anys, amb 
iniciatives com aquesta, que estem 
segurs que ens permetran collir 
molt bons fruits per al futur de la 
ciutat”, afegeix el regidor Sempere, 
que ha volgut animar els joves vila-
realencs a inscriure’s i participar en 
els tallers Globalis Talent. H

El programa 
persegueix millorar 
les competències i 
l’ocupabilitat dels 
joves a través de 
cinc tallers

clau per a promoure aquest esperit 
emprenedor, amb iniciatives com 
els Premis Globalis, que han permés 
a una empresa innovadora i jove de 
la nostra ciutat exposar el seu pro-
jecte davant més de 40 municipis i 
pimes innovadores en la recent tro-
bada de la Xarxa Innpulso, o aquest 
programa Globalis Talent”. 

“El desenvolupament econòmic 
i social de Vila-real requereix que 
els joves futurs treballadors siguen 
polivalents i versàtils, capaços 
d’adaptar-se a l’entorn, que sàpien 
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N Reciclatge de bolígrafs

La regidora de Proximitat, 
Sabina Escrig, i el portaveu, 
Javier Serralvo, han rebut els 
professors i alumnes de La 

Panderola que realitzen una 
campanya de recollida de 
bolígrafs i retoladors que no 
funcionen per a reciclar. 

N Olimpíades al Centre d’Alzheimer

El centre d’Alzheimer Molí la 
Vila d’AFA Castelló ha cele-
brat les seues olimpíades amb 
usuaris, familiars i voluntaris 

de l’entitat. L’alcalde de Vila-
real i diversos regidors han 
acompanyat els usuaris i els 
membres de la Junta Local. 

N Visita a Porcelanosa

L’alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, ha visitat Porcela-
nosa, acompanyant el conse-
ller de Sanitat, Manuel Llom-

bart. La visita s’emmarca dins 
el programa autonòmic Em-
preses Generadores de Salut, 
al qual està adherida la firma.

PROMOVENT I POTENCIANT LA CREATIVITAT I EMPRENEDORIA JUVENIL

http://creative.provincia.pc.it/Default.asp?setta=EN

Ajuntament
de

Vila-real



El Mes de la Sostenibilidad ha 
realizado en octubre su déci-

ma edición, un aniversario que 
la Concejalía de Sostenibilidad 
celebra con una programación 
para “reflexionar y trabajar en el 
fomento de los valores ambienta-
les desde todos los puntos de vis-
ta posibles”. La programación ha 
centrado la atención en ámbitos 
tan diversos como la arquitectura 
sostenible, la eficiencia energética 
y su reflejo en la factura domés-
tica, el reciclaje o la conservación 
del entorno, con una nueva jorna-
da de limpieza del Millars.

El empleo verde, la agricultura 
ecológica urbana y la educación 
ambiental, con el IV Simposio 
Educación para la Sostenibilidad, 
son otros de los aspectos que se 
han abordado en el programa. 

Entre el más de medio centenar 
de actividades realizadas desta-
can el concurso ‘Els espais verds 
de Vila-real cap a la sostenibili-
tat’, en el que han participado los 
alumnos de cuarto de ESO, que ha 
contado también con una jornada 
participativa y la presentación de 
una selección de los proyectos de 
los alumnos en la Gala de la Sos-
tenibilidad, en la cual también se 
ha hecho la entrega del premio a 
la mejor propuesta presentada. 

La jornada centrada en la ar-
quitectura y la construcción sos-
tenible (8 de octubre), de la mano 
del proyecto eBrickHouse con el 
que el equipo VIA-UJI ha partici-
pado en la competición Solar De-
cathlon Europe, o el día dedicado 
al empleo verde (15 de octubre), 
con una conferencia sobre los fon-
dos estructurales 2014-2020 y la 
presentación del estudio ‘El em-
prendimiento verde en España’, 
son algunas de las propuestas 
para acercar a la ciudadanía “el 

desarrollo sostenible”. 
Con el mismo objetivo, el día 

22 la jornada Gestiona’t ha acer-
cado “las últimas novedades del 
mercado eléctrico y trucos para 
reducir nuestras facturas”. 

Asimismo, el fin de semana del 
24, 25 y 26 tuvo lugar el IV Sim-
posium de Educación para la Sos-
tenibilidad. Un encuentro en el  
que 150 personas, entre profeso-
res y especialistas de toda la Co-
munitat, analizaron y debatieron 
el papel de la educación en la in-
corporación de los principios del 
desarrollo sostenible. La jornada 
del día 29 está dedicada a las ex-
periencias de huertos urbanos. Se 
trata de actividades que durante 
todo el mes se han combinado 
con la campaña de reducción de 
envoltorios y el reparto de porta-
bocadillos, además del programa 
Recicla con los 5 sentidos. H

Vila-real celebra el 10º 
Mes de la Sostenibilidad
Jornades de empleo verde, energía o educación, centran el programa

La ciudad ha acogido durante todo el mes jornadas sobre sostenibilidad. 

12 NOVEMBRE DEL 2014MUNICIPALCròniCa de ViLa-reaL

‘Mans al riu’ 
vuelve a limpiar 
el Millars

El Consorci del Riu Mi-
llars celebraró el pasado 18 
de octubre una nueva edi-
ción de la campaña ‘Mans 
al riu’. Un total de 17 volun-
tarios, incluyendo al conce-
jal de Sostenibilidad, Xus 
Sempere, participaron en la 
jornada, que sirvió para fo-
mentar el voluntariado am-
biental y promover el respe-
to hacia el medio ambiente 
y, especialmente, hacia el 
humedal, donde se recogie-
ron los residuos arrojados 
de forma incívica.  

La ciudad promociona 
su moneda social

rativa y promover las iniciativas 
sociales. De este modo, se han rea-
lizado dos jornadas informativas 
para estudiantes, así como para vo-
luntarios, asociaciones y colectivos 
sin ánimo de lucro. También se ha 
desarrollado una jornada para em-
prendedores, ‘startups’, comercios, 
pymes y artesanos, se ha instalado 
una carpa informativa en la plaza 
Major y Globalis ha participado en 
un encuentro sobre moneda socialn 
Valencia, entre otras actividades. H

La Fundación Globalis, de la mano 
del Ayuntamiento de Vila-real, ha 
organizado del 20 al 26 de octubre 
la Semana de la Economía Colabo-
rativa con la intención de dar a co-
nocer a la ciudadanía la economía 
colaborativa y el real, la moneda 
social de Vila-real. Para ello se ha 
llevado a cabo un variado progra-
ma de actividades para difundir y 
expandir en la ciudad una moneda 
creada para reactivar la economía 
local, fomentar la cultura colabo-La plaza Major ha acogido también un estand informativo. 

Globalis y el Ayuntamiento organizan la Semana de la 
Economía Colaborativa para dar a conocer el real

Q Con el objetivo de propi-
ciar la lucha contra la violen-
cia de género también entre 
los menores, el concurso de 
carteles con el lema ‘25 de 
noviembre, Día Internacional 
para Combatir la Violencia 
contra las Mujeres’ duplica 
los premios y categorías. Así, 
habrá premios de 500 euros 
para mayores y menores de 
edad. Además, los pequeños 
participarán en las jornadas 
‘Igualdad en ruta’. 

; en corto
La Dona duplica 
premios por el 25-N

Q La Concejalía de Turismo 
ha apostado en los últimos 
años por la implantación de 
las nuevas tecnologías de la 
comunicación a través de la 
apertura y gestión de perfiles 
en las redes Facebook y Twit-
ter. En la primera de estas, 
Turismo Vila-real cuenta con 
1.157 seguidores, a pesar de 
tratarse de “una apuesta re-
lativamente reciente”, señala 
el concejal de área, Emilio M. 
Obiol. Más “joven” es la pre-
sencia de Turismo Vila-real 
en Twitter, en la que cuenta 
con 506 followers. 

Turismo apuesta por 
las redes sociales

Q La concejala de Educación, 
Rosario Royo, y el escritor 
Ángel Gil Cheza, en nombre 
de los autores de la novela 
colectiva Malson daurat, ha 
hecho entrega a la presidenta 
de Cruz Roja Vila-real, Ma-
ría Arrufat, del donativo de 
1.272 euros recaudados por 
la venta de la novela, escrita 
por los alumnos de las jorna-
das literarias de la Universi-
tat Popular Carina Achili, 
María José Badenes, Joan 
Cànoves, Aurora González, 
Natàlia Ramos, Lluïsa Ros y 
Joan Tripiana.

El libro ‘Malson daurat’ 
recauda 1.300 euros

Q El portavoz del PP de 
Vila-real, Héctor Folgado, ha 
propuesto al Ayuntamiento 
una idea para mejorar la ges-
tión de los huertos urbanos 
en Vila-real. Los concejales 
conocieron el avance de esta 
iniciativa en las comisiones 
informativas y, tras detectar 
algunos defectos, proponen 
al equipo de gobierno que 
los corrija y mejore antes de 
poner en marcha la iniciativa. 
Entre otras propuestas, el PP 
insta a contratar a ingenieros 
agrónomos de Vila-real para 
realizar la formación a los 
usuarios en materia agrícola.

El PP quiere contratar 
a ingenieros locales

Q El concejal de Participación 
Ciudadana y Barrios, Xavi 
Ochando, ha presidido la re-
unión de la Comisión de Se-
guimiento de los Presupuestos 
Participativos, en la que se ha 
dado cuenta del grado de eje-
cución de las cuentas partici-
pativas de 2014, que alcanza ya 
el 90% de las iniciativas inclui-
das por los vecinos en los pre-
supuestos de este año con una 
inversión de 722.251 euros. 

“A punto de acabar el año 
una decena de las 12 propues-
tas ciudadanas han finalizado 
o están en una fase final de eje-
cución y tan sólo han quedado 
fuera de ejecución, por el mo-
mento, dos proyectos que afec-
tan a unos terrenos privados”, 
según ha expresado Ochando 
“en estos momentos estamos 
negociando y seguimos traba-
jando con los propietarios para 
llegar a una posible solución”. 
Éste sería el caso de las obras 
en las calles Alfred Nobel y a 
las aceras y alumbrado de las 
calles Pobla Tornesa con calle 
Onda y la calle Serra d’Irta. 

Sin embargo, se han llevado 
a cabo los huertos urbanos, la 
creación de talleres ocupacio-
nales, la instalación de elemen-
tos limitadores de velocidad en 
las calles Borriol, Consolación, 
Cronista Traver, Ambaixador 
Mascarell, Polo de Bernabé y 
avenida Matilde Salvador.

También se han realizado 
actuaciones urbanísticas en 
Alfons el Magnànim y Corts 
Valencianes, mejorado la ilu-
minación de las calles junto a 
la estación, la creación del par-
que canino en la zona norte, la 
racionalización y ordenación 
de espacios para aparcar, el 
acondicionamiento de la calle 
Traiguera y Màrtirs de la Inde-
pendència y dado solución a 
los malos olores en Pius XII. H

La ciudad 
ejecuta el 90% 
de las propuestas 
vecinales



El Ple ha aprovat el nou Regla-
ment i Ordenança fiscal del 

Cementiri Municipal, que incor-
pora els soterraments en ossaris 
i panteons verticals, dues moda-
litats de serveis que fins ara no es 
prestaven, a més d’adaptar-se a les 
disposicions de la Llei 33/2003, de 
patrimoni de les administracions 
públiques. L’alcalde de Vila-real, 
José Benlloch, i la regidora de Ter-
met i Cementeri, Rosario Royo, 
han donat a conéixer les novetats 
del reglament del recinte munici-
pal, que ha preparat ja el disposi-
tiu especial de Tots Sants. 

En concret, el nou reglament 
inclou la creació del servei de 
soterrament en ossari, dels quals 
ja s’han construït 64, de 70x70 de 
dimensió, i els panteons verticals 
municipals, dels quals es cons-
truiran cinc amb capacitat per a 
tres unitats de soterrament cadas-
cun. “És un nou servei que presta 
l’Ajuntament i una nova mostra 
de l’aposta de l’equip de govern 
per consolidar i ampliar els ser-
veis públics”, assenyala l’alcalde, 
que explica que aquesta amplia-
ció de modalitats feia necessari 
actualitzar el reglament. 

La modificació de la normativa 
municipal ha hagut d’adaptar-se, 
a més, a les disposicions de la Llei 
de 2003, de patrimoni de les ad-
ministracions públiques, que en el 
seu articulat estableix un màxim 
de 75 anys per a les concessions 
administratives. D’aquesta mane-
ra, l’adequació a la legislació vi-
gent obliga a modificar el període 
màxim de concessió dels nínxols 
i soterraments, que fins ara esta-
va establit en 99 anys. A partir de 
l’entrada en vigor del reglament, 
el període màxim de concessió 
s’estableix en 75 anys. 

En aquesta línia, l’àrea de Ce-

menteri ha realitzat un estudi 
comparatiu amb municipis veïns, 
que desvela que en poblacions 
com Castelló o Borriana el límit 
s’ha establit en 50 anys, mentre 
que Almassora també el fixa en 75 
anys. “L’únic municipi que man-
té 99 anys és Onda, perquè encara 
no ha modificat el reglament”, as-
senyala Royo, que apunta també 
que els preus a Vila-real es mante-
nen per sota de la resta. 

Referent a això, Benlloch ha in-
dicat que “l’única cosa que farem 
és complir la llei, així com ampliar 
els serveis, evidentment volun-
taris, que ofereix el Cementeri”. 
Per a poder oferir aquests nous 
serveis, el Ple ha aprovat també la 
modificació de l’ordenança fiscal, 
que estableix un preu d’entre 421 
i 665 euros, en funció de la ubica-
ció, per als ossaris, i 6.600 euros 
per als panteons. H

El nou reglament del 
cementeri amplia els serveis
La creació d’ossaris i panteons verticals, dos modalitats que s’incorporen

Rosario Royo i l’alcalde han presentat la modificació del Reglament.
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Vila-real 
inverteix 70.000 
euros enguany

Aquests nous serveis se su-
men a les actuacions reali-
tzades pel departament de 
Cementeri durant aquest 
exercici, amb una inversió 
de més de 70.000 euros en 
treballs de millora i condi-
cionament. “Amb 70.000 
euros tenim un cementeri 
en molt bones condicions i 
seguim millorant-lo, mentre 
que el PP va llançar al fem 
un milió d’euros del Pla E en 
el cementeri nou. Nosaltres 
apostem per millorar el que 
tenim”, afirma Benlloch. 

Els gossos raters es 
donen cita a Vila-real
Q exposició. El Club Espan-
yol del Rater Valencià ha cele-
brat, amb la col·laboració del 
Departament de Tradicions de 
l’Ajuntament de Vila-real, la II 
Exposició Nacional del Gos Ra-
ter Valencià. Un acte que ha tin-
gut lloc al Casal de Festes, on han 
participat prop d’un centenar de 
gossos arribats de diversos punts 
de la geografia, com Madrid, 
Múrcia, Tarragona o Barcelona. 

; en curt
Camí Solidari per les 
Malalties Rares
Q recepció. La regidora 
d’Esports, Silvia Gómez; el 
regidor de Cooperació, Ale-
jandro Moreno, i el portaveu 
de l’equip de govern, Javier 
Serralvo, han rebut els bri-
gadistes forestals d’Imelsa 
Víctor Cerdá i Raúl Zurriaga, 
que han realitzat el Camí Soli-
dari per les Malalties Rares. 

Mercadet solidari de Mans Unides
Q solidaritat. La Casa de l’Oli ha acollit durant el mes d’octubre el 
mercadet solidari de Mans Unides, que serveix per a recaptar fons per 
a ajudar els més desfavorits. L’alcalde, José Benlloch, i diversos regidors 
de la corporació municipal han estat presents a la inauguració. 

Xarrada col·loqui per 
a la Policia Local
Q xarrada. El regidor de 
Seguretat Ciutadana, Javier 
Serralvo, i l’intendent gene-
ral en cap, José Ramón Nieto, 
han obert la xarrada col·loqui 
‘A qualsevol ens podria haver 
passat’, en la qual s’han anali-
tzat els fets ocorreguts a la Vall 
d’Uixó l’any 2000, on va morir 
un agent en un tiroteig. 

El PP critica la poca 
inversió en els veïns
Q serveis. El regidor del PP 
Ignasi Clausell ha informat de la 
“situació de desprotecció econò-
mica que pateixen els veïns de 
Vila-real davant la deficient 
gestió econòmica de l’equip de 
govern”. “L’Ajuntament viu 
un dels seus pitjors moments 
econòmics per al benestar dels 
ciutadans, ja que cada vegada 
s’inverteix menys en serveis pú-
blics i serveis socials”. 

Les V Jornades Gastronòmiques 
comptaran amb 19 restaurants

amb nombroses activitats 
paral·leles, com una xarrada sobre 
bolets, diversos tasts de vins, una 
conferència sobre el plat de l’olla, 
demostracions d’elaboració i de-
gustació de ‘sushi’, una sessió de 
cuina amb Thermomix i, com no 
podia ser d’una altra manera, el 
concurs d’Olla de la Plana i degus-
tació popular, que tindran lloc el di-
mecres 12 a les 19.00 hores a la plaça 
de la Vila, on un jurat professional 
valorarà el millor plat. 

L’Ajuntament de Vila-real i 
l’Associació Gastronòmica de Vila-
real han començat ja els preparatius 
de les V Jornades Gastronòmiques 
Mengem a Vila-real… Olla de la 
Plana, que se celebraran durant tot 
aquest mes de novembre. 

Una iniciativa que comptarà amb 
la participació de 19 restaurants, 
quatre més que l’any anterior, on es 
podrà degustar l’olla de la Plana en 
elsmenús que oferiran. 

A més, la programació compta El dia 12 tindrà lloc el concurs i degustació popular d’olla. 

Mengem a Vila-real comptarà amb tot tipus d’activitats 
durant tot el mes i amb menús amb olla de la Plana

Aquesta cinquena edició ve ava-
lada per l’èxit aconseguit en les da-
rreres jornades, tant quant a partici-
pació de restaurants, com respecte 
al nombre de comensals. 

El departament d’Economia, 
dirigit per Pasqual Batalla, és 
l’encarregat d’organitzar aquesta 
activitat, en la qual participaran els 
restaurants Al d’Emilio, el Bodegón 
de Carlos, Ca Àlex, Ca Esteve, Cal 
Dimoni, Casino, Cristal, El Gaucho, 
El Miso, El racó de Pepa, El taron-
ger, El vasco, Els Lluïsos, Espliego, 
Hostal Sant Joan, Juani, La Olivere-
ta, Mesón Navarro i Pa Negre, que 
acolliran alguns dels actes. H



Las Concejalías de Participa-
ción Ciudadana y Proximidad, 
dirigidas por el edil Xavier 
Ochando y Sabina Escrig res-
pectivamente, han organizado 
charlas informativas de comu-
nicación y mediación dirigidas 
a las asociaciones de vecinos y 
otro tipo de entidades cívicas 
de la ciutat con la intención de 
dar algunas pautas para mejo-
rar el diálogo y la convivencia 
en los barrios. “El objetivo de 
las sesiones es lograr que, tanto 
las problemáticas entre vecinos 
como sus posibles soluciones, 
puedan ser tratadas de forma 
dialogada y sin necesidad de 
llegar a  la vía judicial”, tal y 
como detallaron los mismos 
concejales durante la presenta-
ción de la iniciativa. H

La mediación 
vecinal llega a las 
casas de barrio y 
entidades
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La Fira de la Solidaritat 
acoge a 44 entidades
Vila-real se convierte en epicentro de la solidaridad y el voluntariado 
con numerosas actividades para dar a conocer la tarea de las oenegés 

Vila-real se convirtió en octubre 
en el epicentro de la solidaridad y 
el voluntariado. Y es que la plaza 
Major acogió la Fira de la Solida-
ritat i el Voluntariat, que concentró 
en una sola jornada -a petición de 
la comisión organizadora- más 
de una veintena de actividades, 
preparadas por la Concejalía de 
Solidaridad, Integración y Coope-
ración, que contaron también con 
el apoyo y la presencia de 44 enti-
dades del sector. 

Una gincana, talleres de manua-
lidades, teatro, exposiciones o el 
primer Ciclo de documentales del 
voluntariado fueron solo algunas 
de las actividades de las que pudie-
ron disfrutar numerosos visitantes, 
llegados desde diferentes puntos 
de la provincia y de la Comunitat, 
que pudieron conocer de primera 
mano la labor que realizan las or-
ganizaciones no gubernamentales 
y los voluntarios. Así, cientos de 
personas pasaron a lo largo del día 
por la plaza Major para disfrutar 
del evento, en el que participaron 
numerosos miembros de oenegés, 
que mostraron sus iniciativas y 
proyectos y animaron a unirse a 
aquellos que acudieron al evento. 

La sala de conferencias de la 
Caixa Rural acogió las proyeccio-
nes de documentales de diversas 
oenegés. El mismo escenario en el 
que los visitantes pudieron disfru-
tar de las exposiciones ‘El sud tre-
balla’, organizada por la Fundació 
Pau i Solidaritat, y ‘Recetas para un 
mundo sin hambre’, de Creu Roja. 

Pero desde primera hora de la 
mañana el centro de la ciudad se 
llenó de vida y, más que nunca, de 
movimiento, ya que fueron mu-
chos los vecinos y visitantes que se 
unieron al Flashmob solidario, una 
de las novedades de este año. 

La plaza Major acogió diversas actividades durante toda la jornada. 

ron los protagonistas, y que contó 
con la colaboración de la asociación 
Ocupa’ns. Y es que, la jornada fue 
todo un éxito, como ya pronostica-
ba días atrás el edil de Solidaridad, 
Integración y Cooperación, Alejan-
dro Moreno, al explicar que al con-
centrar todos los actos se esperaba 
obtener “mejores resultados”. Y así 
fue, ya que se recibieron cientos de 
visitas durante el día. H 

Asimismo, entre las actividades 
destacó la lectura del manifies-
to Pobreza cero, además de una 
degustación de galletas y café de 
Intermón Oxfam, diversas activi-
dades de dinamización y sensibi-
lización, actuaciones, talleres y las 
sorpresas que la Unió de Comer-
ciants de Vila-real (Ucovi) ofreció a 
los participantes en la gincana soli-
daria, donde los más pequeños fue-

La concejala de Servicios 
Sociales, Mònica Àlvaro, ha 
presentado una propuesta 
por la cual el Ayuntamiento 
pide la ejecución inmediata 
de la sentencia del TSJ que 
deniega el copago para los 
discapacitados. Esta propues-
ta, redactada por el CERMI 
insta también al rechazo del 
recurso de casación que ha 
anunciado el Gobierno auto-
nómico por el cual converti-
rían el copago en una tasa. 

; en corto
‘No’ al copago para 
los discapacitados

El concejal de Cultura, Alber-
to Ibáñez, ha presentado una 
nueva campaña de teatro 
familiar que incluye cinco es-
pectáculos que se podrán ad-
quirir a través de un bono de 
24 euros que permitirá dis-
frutar y entretener a los más 
pequeños los domingos por 
la tarde en el Auditorio Mu-
nicipal. El programa familiar 
se podrá adquirir hasta el 12 
de noviembre en horario de 
atención al público. 

El Auditorio acoge 
teatro familiar

“El Ayuntamiento de Vila-
real no puede seguir nin-
guneando a los deportistas, 
por eso debe reactivar cuan-
to antes el Consell Local de 
l’Esport”. Así lo ha manifes-
tado el portavoz del PP de 
Vila-real, Héctor Folgado, al 
anunciar la presentación de 
una moción “en defensa de 
los intereses de los clubes de-
portivos” que inste al equipo 
de gobierno a acelerar el pro-
ceso de elección de los com-
ponentes del Consell.

El PP exige el Consell 
Local de l’Esport

El departamento de Bibliote-
cas ha programado para el ini-
cio del curso escolar un total de 
56 actividades de animación 
lectora hasta diciembre con la 
finalidad de continuar rentabi-
lizando al máximo los centros 
bibliotecarios y promover y 
fomentar el hábito de la lec-
tura entre los niños. Entre los 
talleres destacan Contes i sons 
(niños y niñas de 2 y 3 años) y 
Laboratori d’imatges i lletres (4 
y 5 años). Además continuará 
realizándose la actividad de 
Bebeteca Contes i Bolquers 
para los más pequeños (me-
nores de 2 años), en la agencia 
de lectura El Pilar, entre otras 
actividades de animación a la 
lectura para los pequeños. 

Las bibliotecas 
inician el 
curso con 56 
actividades

N La Junta Central ya tiene sede

La Junta Central de Semana 
Santa de Vila-real ya cuenta 
con una sede oficial, que se 
ubica en el antiguo conven-

to de las dominicas. Los re-
presentantes del ente y del 
Ayuntamiento estuvieron 
presentes en la inauguración.

N Vila-real per ous reinventa el huevo frito

Vila-real ha acogido la tercera 
edición del concurso Vila-real 
per ous, un certamen en el que 
se buscaba el mejor huevo es-

trellado de la ciudad, y en el 
que participaron numerosos 
aficionados con ganas de sor-
prender al jurado. El restaurante 

El Taronger fue el encargado de 
acoger esta cita, que contó con la 
colaboración de la Concejalía de 
Tradiciones de la ciudad. 
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Los presupuestos municipales 
de 2015 se han abierto, por pri-

mera vez, a la participación de toda 
la ciudadanía. De esta manera, el 
Ayuntamiento de Vila-real sigue 
reforzando su apuesta por la par-
ticipación ciudadana y ampliando 
los canales para hacerla efectiva, a 
través de un sistema de votación 
online y presencial que permitirá 
a todos los vecinos que lo deseen 
valorar y priorizar las propuestas 
ciudadanas para determinar aque-
llas que finalmente se incorporarán 
a las cuentas del próximo ejercicio. 

Con este objetivo, el Fórum de 
Presupuestos Participativos ha ce-
lebrado su cuarta edición, en una 
reunión que presidió el concejal de 
Participación Ciudadana y Barrios, 
Xavier Ochando, y de la que salie-
ron las propuestas que, desde ini-
cios de este mes, se someterán a la 
votación de la ciudadanía.

“Con esta apertura a toda la po-
blación, damos un paso más en 
nuestro compromiso de implicar 
a la ciudadanía y hacer de la ges-
tión una cosa de todos”, destaca 
Ochando. En esta línea, el concejal 
recuerda que, en los últimos años, 
“se han abierto más cauces para la 
participación que en toda la historia 
municipal reciente, con iniciativas 

como los presupuestos participa-
tivos, los plenos participativos o el 
propio funcionamiento del Consell 
de Participación Ciudadana”. 

El proceso de presupuestos parti-
cipativos de 2015 comienza, de esta 
manera, con el Fórum, en el que las 
más de 30 asociaciones y entidades 
convocadas han elaborado el lista-
do con las propuestas de actuación 
que los diferentes colectivos consi-
deran necesarias, que podrán votar 
todos los vecinos. H

El presupuesto de 2015, 
abierto a los vecinos
El IV Fórum reúne a entidades cívicas para definir las propuestas a incluir

Los vecinos podrán votar las propuestas a través de varios medios. 

Los vecinos podrán 
votar las propuestas 
que consideren más 
prioritarias a realizar 
con el presupuesto 
del año 2015

Los ediles de Hacienda y Participación Ciudadana acompañaron a los vecinos durante la primera sesión. 

Vila-real acoge una feria 
de eventos sociales
Q feria. El Casal de Festes ha 
acogido la primera Feria de Ce-
remonias, Comuniones y Bauti-
zos donde un total de 20 estable-
cimientos, más del 50% de ellos 
de Vila-real, han ofrecido todo 
tipo de servicios relacionados 
con este tipo de celebraciones 
especiales. Así, la primera feria 
de acontecimientos Momentum 
reunió a comercios de moda, 
fotografía, alquiler de vehículos, 
hostelería, floristería, viajes, pe-
luquería, repostería y un largo 
etcétera que promocionaron es-
tos servicios especializados. 

; en corto
El PP critica la gestión 
económica local
Q cuentas. El concejal 
popular Ignasi Clausell ha 
denunciado la gestión eco-
nómica en el Ayuntamiento 
de Vila-real, señalando que 
“no somos nosotros, si no el 
Tribunal de Cuentas a través 
de su portal de rendición de 
cuentas el que demuestra 
que la gestión económica que 
el señor Benlloch y sus com-
pañeros de equipo de gobier-
no están llevando a cabo es, 
como mínimo, deficiente”. 

I Jornadas de salud y deporte
Q debate. La Fundación 
Globalis, con la colaboración 
de la Concejalía de Deportes 
y Salud, ha convocado los días 
29 y 30 de octubre a profesio-
nales y expertos en los ámbitos 
del deporte y la nutrición en las 
primeras Jornadas de Salud, 
nutrición y deporte: retos y 
oportunidades empresariales. 
Las jornadas, abiertas a toda la 
ciudadanía, contarán con una 
decena de ponentes, entre los 
que se encuentra el deportista y 
coach Josef Ajram con su charla 

‘Where is the limit?’. El congre-
so, enmarcado en la creación 
de la marca de Vila-real como 
Ciudad del Deporte y la Salud, 
se celebrará en la sala de actos 
de Caixa Rural, con asistencia 
gratuita previa inscripción en 
la Fundación Globalis. “Una 
de las principales preocupacio-
nes de una ciudad es mantener 
la salud de sus ciudades. A pe-
sar de ello, el tema de la salud 
afronta grandes retos, que su-
ponen también oportunidades 
empresariales”, argumentan. 

ViLANet arrasa en el Espai Jove
Q programación. La LAN Party de Vila-real, ViLANet ha celebra-
do una nueva edición, en la que, durante cuatro días ha acogido todo 
tipo de actividades, talleres, conferencias y concursos donde las nuevas 
tecnologías han sido las protagonistas. El evento ha tenido lugar en el 
Espai Jove, por donde han pasado cerca de 700 personas en total. 

AjuntAment
de VilA-reAl



HISTORIAS DE ÉXITO

Se llama Consuelo García, aun-
que prefiere que la llamen Che-

li, tiene 32 años y es una de las in-
tegrantes del plan Vilabeca Emprén 
que ha iniciado hace escasas sema-
nas un proyecto en el que centra su 
mirada en la tercera edad.

Y es que Cheli, que vino de Ali-
cante hace 10 años, aunque se sien-
te una vila-realense más, estudió 
Trabajo Social -cuenta, además, 
con títulos de monitora de tiempo 
libre y de formadora de formado-
res- y asegura que su vocación es 
“la gente mayor”. “Cuando llegué 
a Vila-real, lo hice para trabajar en 
una residencia de la tercera edad”, 
explica, “me encanta estar con ellos, 
porque se aprende mucho y mere-
cen todo nuestro cariño”, asegura.

Así, su proyecto se centra en este 
colectivo y también en quienes les 
rodean. “Cuando entré en la Vi-
labeca realicé cursos orientados a 

los cuidadores no profesionales en 
Servicios Sociales”. “Vino mucha 
gente, ya que, quien tiene a un de-
pendiente en casa se encuentra con 
muchos problemas, y todos estaban 
muy contentos y decían que esas se-
siones se deberían haber realizado 
mucho antes”, asegura orgullosa.

Sin embargo, afirma que “me 
gustan mucho los grupos de au-
toayuda, por eso el proyecto se cen-
tra en ofrecer ‘miniformación’ para 
gente que está empezando en este 
camino”. Así, SSF (Servicios Socia-
les y de Formación) pretende dar a 
los ciudadanos servicios de forma-
ción social (Dependencia) y apoyo 
a las necesidades socio-sanitarias 
y educativas. Además, explica que 
entre sus servicios destacan “el ase-
soramiento, como la autoayuda, 
la gestión del estrés o el duelo”, y 
apunta que “me gustaría formarme 
más en la ley de la dependencia, 
para poder ayudar a más gente”.

No obstante, Cheli va a poner en 
marcha otro proyecto pionero en la 
ciudad, ya que, para dar a conocer 
el servicio, ha organizado, junto a 
Servicios Sociales, un concurso de 
baile televisado, en el que parejas 
de ancianos de la ciudad podrán 
competir en varias sesiones, en las 
que recibirán premios. “Es muy im-
portante que los mayores se man-
tengan activos, que se sientan útiles 
y motivados, y este concurso es una 
buena excusa para conseguirlo y 
para dar a conocer el proyecto”.

Su objetivo es “poder ofrecer mis 
servicios en centros de salud o en 
otras entidades” y añade que “no sé 
si lo conseguiré, pero esta experien-
cia me la llevo, estoy muy contenta 
y pienso que hay que arriesgar”.

“Yo me enteré de la Vilabeca gra-
cias a Twitter, son casualidades de 
la vida, pero las oportunidades no 
hay que dejarlas pasar”. H

Cheli García ofrece servicios de asesoramiento y atención para los más mayores de nuestra ciudad.

Talento y vocación por 
atender a la tercera edad
Cheli García trabaja en un proyecto pionero en Vila-real gracias a Vilabeca Emprén

Actualmente su proyecto está en marcha dentro de Vilabeca Emprén.

Servicios 
totalmente 
personalizados

Tal y como ella misma ex-
plica, sus servicios son muy 
variados y pueden ponerse 
en práctica en diversos ám-
bitos. Por ello, todo aquel 
que esté interesado en 
conocer más acerca de su 
trabajo puede ponerse en 
contacto con Cheli a través 
del 687248444 o a través del 
correo cheli_gs20@hotmail.
com. Se puede encontrar 
más información acerca de 
su proyecto accdediendo a 
la web ‘http://patvila-real.
blogspot.com.es/’.

‘Cineculpable’ acoge su 
edición más internacional

marcha de la plataforma UPTO-
FEST, que ha permitido el envío 
de los cortometrajes por internet, 
sin necesidad de hacerlo en so-
porte físico como otros años”, ha 
explicado Sonia de la Vega. 

La coordinadora ha incidido en 
que esta nueva plataforma está 
detrás también del aumento del 
número de países participantes, 
algunos de los cuales, como Zam-
bia, Rusia o Irán “no habían tenido 
presencia todavía en el festival”. 

Obras procedentes de Alema-
nia, Israel, Méjico, Chile, Bélgica, 
Brasil, Francia, Países Bajos, Ja-
pón, Estados Unidos, Reino Uni-
do, Colombia, Dinamarca, Repú-
blica Checa, Guatemala, Ecuador, 
Argentina, Perú, Portugal, Irán, 
Rusia, Cuba, Zambia y Venezuela 
consolidan la proyección interna-
cional de un festival que tendrá, al 
mismo tiempo, un fuerte acento 
local. En Cineculpable 2014, que 
contará con numerosas activi-
dades paralelas, participarán 21 
realizadores de Castellón, que op-
tarán al premio Manuel Villarreal 
al Mejor Cortometraje Provincial 
en la gala que se celebrará el 28 de 
noviembre en el Auditori. H

Un cartel inspirado en ‘Buffalo’66’, 
uno de los emblemas del cine in-
dependiente americano, obra de 
la ilustradora vila-realense Paula 
Bonet, es la imagen que pondrá 
rostro al Festival Internacional de 
Curtmetratges de Vila-real Cine-
culpable, que se celebrará en la 
ciudad del 21 al 28 de noviembre 
y que ha recibido 395 obras. 

“Cineculpable es una de las ac-
tividades que más repercusión in-
ternacional tiene para la ciudad”, 
ha destacado el concejal de Juven-
tud de Vila-real, Xavier Ochando, 
que ha destacado que esta es la 
edición más internacional y la 
más participativa hasta la fecha: se 
han recibido 395 cortometrajes a 
concurso –un 58% más que el año 
pasado- procedentes de 25 países, 
lo que incrementa en un 15% la 
presencia de obras extranjeras. 

Cifras en las que ha ahondado 
junto a la coordinadora del festi-
val, Sonia de la Vega, y que avalan 
la buena salud de la que goza el 
festival. “Este año nos han llegado 
395 obras, frente a las 250 de 2013, 
un incremento en el que ha tenido 
mucho que ver una de las nove-
dades de esta edición: la puesta en 

El festival acoge una nueva edición, con 395 
cortos a concurso llegados de 25 países

Xavier Ochando junto a Sonia de la Vega en la presentación. 

Ofertas del plan de proveedores
El Ayuntamiento de Vila-real 
ha abierto el plazo para recibir 
las ofertas de entidades finan-
cieras de la ciudad para mejo-
rar las condiciones del crédito 
del plan de proveedores, con 
el objetivo de lograr un aho-
rro que se cifra en un mínimo 
de 174.000 euros. Para ello, se 
ha notificado a las entidades 
financieras con presencia en 
Vila-real la apertura del pla-
zo de presentación de ofertas, 
que finalizará el próximo 30 

de octubre. El nuevo préstamo 
sustituirá al formalizado en el 
plan de pago a proveedores de 
2012, suscrito por el consistorio 
para hacer frente a “el agujero 
de nueve millones de euros 
que encontramos al asumir la 
gestión municipal”, señala el 
concejal de Hacienda, Javier 
Serralvo. Con la modificación, 
el interés se reducirá como mí-
nimo al Euribor + 3,2%, lo que 
representará un ahorro de al 
menos 174.000 euros. H
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Vila-real adequa la casa de 
barri de la Sénia per als veïns
El projecte suposarà la demolició de la part afectada per aluminosi i la rehabilitació de la nau annexa 

L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, i els regidors de Partici-

pació Ciutadana, Xavier Ochando, 
i Territori, Emilio M. Obiol, han 
visitat l’associació de la Sénia per 
a traslladar als veïns el projecte 
elaborat per tècnics municipals per 
a donar solució a la casa de barri, 
afectada per aluminosi. El projec-
te suposarà l’enderrocament de la 
zona de l’edifici amb aquest proble-
ma i l’adequació de la nau annexa 
com a dependències per a l’ús dels 
veïns. El solar que quedarà després 
de l’enderrocament es condicionarà 
com a àrea verda, com a prolonga-
ció del jardí del Pou d’Amorós. 

“L’estat de la seu de la Sénia ha 
estat una de les nostres principals 
preocupacions en aquest barri, en-
cara que qüestions legals han impe-
dit que fins  ara li poguérem donar 
una solució com mereix el barri a 
una problemàtica que l’associació 
de veïns arrossega des de fa molts 
anys”, recorda l’alcalde. 

“Amb el projecte actual, donem 
resposta a les demandes dels veïns 
però, sobretot, garantim la seguretat 
perquè puguen portar a terme les 
seues activitats i reunions habituals 
i fem possible que els veïns segues-
quen mantenint una casa que va 
ser construïda pels mateixos veïns i 
que és, per tant, de gran valor emo-
tiu per a tots ells”, afegeix. 

El projecte, tal com explica el 
regidor de Territori, suposarà 
l’enderrocament de la zona afecta-
da per aluminosi i la resta de la nau, 
la demolició de la qual aconsellen 

veïns de la zona i que pogueren 
desenvolupar les activitats amb 
les màximes garanties”, assenya-
la Ochando. En aquesta línia, tant 
el regidor de l’àrea com l’edil de 
Territori assenyalen que “el projec-
te dóna resposta a aquestes dues 
necessitats fonamentals, al mateix 
temps que permetrà incrementar 
l’àrea verda al barri”. H

Els representants municipals s’han reunit amb els veïns per tal d’arribar a una solució que els beneficie.

societat La casa de Llorens  
Poy obri pel Dia 
Mundial del Turisme

Q visita. La Regidoria de Turisme ha 
celebrat el Dia Mundial del Turisme amb 
una visita guiada gratuïta a la Casa Mu-
seu de l’artista Vicent Llorens Poy. 

els tècnics municipals per qüestio-
ns de seguretat. La zona que que-
darà després de l’enderrocament 
s’enjardinarà, de manera que es 
donarà continuïtat al parc del Pou 
d’Amorós, al costat del qual se situa 
l’associació de veïns de la Sénia.

En la nau annexa al local, que for-
ma part també de l’edifici social, es 
procedirà a la realització de treballs 

de rehabilitació i condicionament, 
que suposaran l’adequació d’una 
superfície d’uns 214 metres qua-
drats com a seu veïnal amb espai 
per a magatzem, sales i despatxos. 

“Des de l’àrea de Participació 
Ciutadana, sempre ens hem mos-
trat molt sensibles a les necessitats 
d’aquest barri. La nostra prioritat 
ha estat garantir la seguretat dels 
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La Regidoria de Joventut 
que dirigeix Xavier Ochando 
ha incrementat quasi un 68% 
respecte l’any passat la quan-
tia de les subvencions desti-
nades a les associacions sense 
ànim de lucre que realitzen 
activitats juvenils. En concret 
la convocatòria ascendeix a 
25.746 euros. El termini de 
presentació d’instàncies fina-
litza el 3 de novembre. 

; en curt
Joventut incrementa 
les ajudes a entitats

El festival Tardoràlia tornarà 
a fer sonar a Vila-real les pro-
postes musicals més arrisca-
des i poc convencionals del 
panorama internacional els 
pròxims dies 31 d’octubre i 1 
de novembre, en una tercera 
edició que consolida plena-
ment el certamen organitzat 
pel Centre ACAF com un 
dels festivals nacionals de 
personalitat més marcada 
i amb un cartell totalment 
allunyat dels convenciona-
lismes. 

Tardoràlia torna amb 
vuit concerts a la ciutat

Vila-real en Dansa ha celebrat 
la seua tercera edició a la ciu-
tat. El festival de dansa con-
temporània breu va tenir lloc 
els dies 3, 4 i 5 d’octubre a di-
versos espais públics amb la 
intenció de donar a conéixer 
aquest llenguatge escènic a 
un públic variat. Amb nom-
brosos artistes arribats des de 
diferents punts i amb activi-
tats obertes a tots els públics, 
el festival ha revalidat l’èxit 
de les dues primeres convo-
catòries a la ciutat. 

Vila-real en Dansa 
celebra la 3a edició 

El Consell de Participació 
prepara els pressupostos

títol individual. “A més de la im-
plicació ciutadana en la gestió lo-
cal, també donem un pas més per 
a aprofundir en els mecanismes de 
participació”, segons ha expressat 
el regidor Xavier Ochando. 

I és que durant la sessió es van 
donar a conéixer les últimes no-
vetats respecte al reglament intern 
del Consell “que estarà en breu”. 
En aquest sentit recorda que “mai 
abans el Consell havia disposat 
d’un reglament intern” i ha destacat 
que el nou mecanisme “dotarà de 
més garantia, agilitat i més facilitats 
perquè la participació dels veïns de 
Vila-real estiga assegurada”. H

La Regidoria de Participació Ciu-
tadana continua treballant perquè 
la participació i implicació de la ciu-
tadania en la gestió municipal siga 
cada vegada major. El Consell de 
Participació Ciutadana s’ha reunit 
recentment per a parlar de la pre-
paració dels pròxims pressupostos 
participatius. Una nova convoca-
tòria en la qual els membres busca-
ran fórmules per a aconseguir una 
major participació de ciutadans a Imatge del darrer Consell de Participació reunit a Vila-real. 

L’organisme busca 
fórmules per a aconseguir 
major participació 

L’Espai Jove ha obert el nou 
curs amb una àmplia pro-
gramació, que aquest últim 
trimestre de l’any reforça la 
formació per a l’ocupació 
amb un total de 15 cursos 
per a millorar l’ocupabilitat 
dels joves, les seues com-
petències professionals i 
l’emprenedoria. Els tallers 
d’igualtat o Cineculpable, 
cinefòrums, les activitats al 
voltant de Halloween o Na-
dal o els tallers de Ràdio Jove 
completen una programació 
amb més de 60 propostes.

L’Espai Jove ofereix 60 
idees d’oci i formació 
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Becaesport rep els 49 
becaris d’aquesta edició

que aquest curs celebra la seua 
quarta edició després d’haver 
aconseguit l’any passat la parti-
cipació de 1.035 alumnes només 
en les lligues esportives i 1.533 
participants en les set jornades 
especials. Enguany, el Campionat 
Multiesport comptarà amb 11 dis-
ciplines: lligues regulars de futbol 
sala, bàsquet i handbol, natació 
escolar i jornades de ciclisme, atle-
tisme, cros, tennis, waterpolo, es-
cacs i pilota valenciana. Gómez ha 
destacat l’aposta per l’esport esco-
lar com a fórmula per a l’adopció 
d’hàbits de vida saludables, de fo-
ment de l’esport i de col·laboració 
entre els més menuts, “que 
s’inscriu en el projecte de fer una 
Ciutat de l’esport i de la salut, amb 
infraestructures i amb activitats i 
programes com el Becaesport o el 
Multiesport escolar”. H

La regidora d’Esports i Salut, Sil-
via Gómez, ha donat la benvingu-
da als 49 becaris del Becaesport, 
corresponents a la segona edició 
d’aquest programa que ha per-
més reconéixer i regularitzar el 
treball dels monitors de l’esport 
escolar i oferir una oportunitat de 
formació i laboral. 

Becaesport està format per dos 
subprogrames: el primer, de 14 
beques, destinat al disseny de 
les activitats i campanyes, sobre-
tot de l’esport escolar; i el segon 
amb 35 beques per a monitors i 
col·laboradors de l’esport escolar.

Els beneficiaris treballen en el 
marc del Campionat Multiesport, 

Els monitors han estat rebuts per la regidora d’Esports. 

El programa reconeix i 
regularitza el treball dels 
monitors a la ciutat
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Esports redueix la llista 
d’espera amb 6 gimnasos
150 persones es beneficiaran d’aquest acord amb els gimnasos generalistes

L a Regidoria d’Esports i Salut que 
dirigeix la regidora Silvia Gómez 
ha aconseguit un acord amb tots els 
gimnasos generalistes de la ciutat 
amb la intenció de reduir l’actual 
llista d’espera del Servei Municipal 
d’Esports (SME) i ampliar l’oferta 
de places per a aquelles persones 
que vulguen practicar esport. 

En concret, el conveni entre 
l’Ajuntament i els gimnasos Ac-
tual Gim, Inlinia, Nou Gim, Swing 
Gym, Aquaesport i Gimnasio Ju-
masi brinda la possibilitat a un total 
de 150 persones, 25 per cada centre, 
perquè puguen practicar alguna 
activitat esportiva a un preu més 
econòmic del que habitualment es 
paga per aquest servei. 

“Les persones interessades abo-
naran la mateixa quantitat en una 
instal·lació privada que si foren 
socis de l’SME”, explica Gómez, i 
“comptaran amb totes les bonifi-
cacions i descomptes que ofereixen 
els preus públics de l’SME”, afig. 

La regidora ha destacat que, 
a més de reduir l’actual llista 
d’espera, situada en unes 1.000 per-
sones, entre les quals opten a socis 
o bé estan interessades a assistir a 
activitats, “un altre dels avantatges 
que ofereix aquesta col·laboració és 
el poder minorar la competència  
des del punt de vista econòmic que 
hi ha amb els gimnasos privats”. 

De moment, des de la Regido-
ria, ja s’informa a les persones en 
llista d’espera de les noves places 
disponibles, condicions i horaris 
de les activitats que s’ofereixen en 
cada gimnàs. “Encara que els ho-
raris poden ser més limitats, per-
què només podran anar a les hores 
de menor afluència de públic, els 
usuaris tindran un gran ventall de 

La regidora d’Esports junt amb els responsables dels sis gimnasos amb els quals s’ha signat el conveni. 

possibilitats per a anar a alguna de 
les classes”, detalla. Per a participar 
en les sessions, els interessats hau-
rien d’abonar 50 euros si es tracta 
del carnet júnior, 100 per a obtenir 
el jove i 136 per a l’individual. 

Aquest és el quart any consecu-
tiu que es porta a terme la iniciati-
va, que es va iniciar el 2011 amb un 
acord amb tres gimnasos. 

“És una opció que beneficia a to-
tes les parts, molt profitosa per als 
nous inscrits i també per als negocis 
locals”, afirma Gómez. 

En aquesta mateixa línia, el gerent 
del gimnàs Actual Gim, Juan José 
Nares, ha qualificat la iniciativa de 
“molt positiva” i ha assenyalat que, 
gràcies al conveni, “els gimnasos 
podem comptar amb més ingres-
sos perquè l’Ajuntament compensa 
la diferència de preu entre les nos-
tres tarifes i les de l’SME”. H  

Els usuaris en llista d’espera podran acceder al gimnàs a preu públic.

Els usuaris que han 
quedat en llista 
d’espera podran 
fer esport als sis 
gimnasos amb 
conveni a la ciutat

L’Ajuntament 
compensa la 
diferència de preu 
amb les tarifes dels 
gimnasos perquè 
paguen preus públics

esports La Fundació Primavera 
celebra una marxa per 
la salut mental

La Fundació Primavera ha celebrat la 
IV Marxa Solidària per la Salut Mental a 
Vila-real, una jornada per a donar visibili-
tat a les persones amb malalties mentals. 

Vila-real corre pel poble sahrauí

Nombrosos veïns han parti-
cipat en la III Cursa solidària 
amb el poble sahrauí, organit-
zada per Smara i patrocinada 

por McDonald’s, amb l’ajuda 
de l’Ajuntament de Vila-real, 
on han estat les regidores 
d’Esports i Serveis Socials. 



Q Partits polítics

Aquestos dies, des del Grup Mu-
nicipal Socialista de Vila-real, hem 
tornat a assistir atònits a un altre 
exercici d’irresponsabilitat del Par-
tit Popular del senyor Folgado a 
Vila-real. Aquesta vegada, posant 
en entredit els comptes municipals 

amb insinuacions poc elegants i 
acusacions vetllades que no es corresponien amb la 
veritat. Tornem a vore que un partit polític com el 
PPCV s´ha convertit en una societat d’interessos i per 
tal de defendre aquestos interessos, els seus caps no 
troben problema en ficar en entredit la credibilitat de 
la institució, del govern, dels funcionaris municipals. 
Ells sabran... però haurien de valorar que estan gene-
rant un gran perjudici per als vila-realencs.

El govern, que està encapçalat pel socialista José 
Benlloch, es va trobar, herència del PP, amb nou mi-
lions d’euros en factures als calaixos que significaven 
un endeutament històric, calaixos de factures falses i 
irregularitats que no es van pagar després de molts 
problemes, l’abandonament de les persones i gran 
quantitat de processos judicials en els quals els jut-
ges donen, majoritàriament, la raó als veïns. I la raó 
d’aquestos processos era que la ciutadania no troba-
va altra manera de defensar els seus drets que anar 
als jutjats perquè al govern municipal hi havia un 
Partit Popular prepotent, que no pagava ningú, que 
malbaratava sense límits i que jugava al ‘monopoly’.

No obstant, val a dir que després de molt d’esforç i 
treball hem aconseguit, amb responsabilitat, anar su-
perant la desfeta a la que ens va condemnar un con-
junt de professionals de la política que es pensen que 
l’Ajuntament és seu i que encara no han assumit que 
la ciutadania els van fer fora perquè no els volien.

I és que aquest equip de govern ha anat pagant, 
dialogant amb els ciutadans, solucionant els ‘empas-
tres’ i complint els compromisos. Encara que ja s’han 
pagat quantitats milionàries i un rosari de sentències 
de l’anterior gestió, de la que sembla que no recorden 
res els actuals regidors del Partit Popular, Vila-real 
haurà de patir allò que deien a l’anterior legislatura: 
urbanisme a cost zero, durant molt de temps, perquè 
vindran més sentències que pagar.

Ara que el Govern d’Espanya, del Partit Popular 
(quina paradoxa!), ens ha aprovat que puguem in-
tentar millorar les condicions financeres del nostre 
endeutament, reduint els interessos i condicions i 
destinant aquestos diners a altres necessitats, el por-
taveu Folgado, i un dels màxims responsables de la 
desfeta que avui tenim a Vila-real, es dedica a acusar a 
l’equip de govern de “falsificar els pressupostos mu-
nicipals”, mentint, com sempre ha fet, i intentant ge-
nerar desconfiança. Però, poden estar ben tranquils, 
des del Grup Municipal Socialista podem assegurar 
que el treball dels nostres tècnics, el dels  regidors que 
formen part del govern, està avalat davant tots els or-
ganismes competents per a la matèria. 

Per finalitzar, ens agradaria recordar-li al senyor 
Folgado que res és gratuït, el poble els va fer fora fa 
tres anys, però no han entès res. Nosaltres continua-
rem treballant amb la cara ben alta pel nostre poble, al 
que estimem, i que l’actual Grup Municipal del Partit 
Popular, perquè estem segurs que al PP de Vila-real 
hi ha gent que no opina igual, fica al final de les seues 
prioritats. Si el portaveu de l’oposició vol treballar pel 
seu partit, que es l’únic que ha fet fins ara, que conti-
nue així. L’alcalde, Jose Benlloch, i els altres regidors 
del Grup Municipal Socialista ho continuarem fent 
de la millor manera que sapiguem, sempre mirant 
pel benefici de la nostra ciutat. Però hem de recordar-
li que açò no es aquell ‘sí a Vila-real’ que ens va pro-
metre en el plenari d’investidura.

La irresponsabilitat 
del PP torna

PSPV-PSOE

No podem callar, ni devem fer-ho! 
No podem callar tots aquells que 
estem en política per vocació, no 
per una cadira o un sou, sinó per 
defendre allò en què creiem, que 
és la nostra terra i la nostra gent.  
No podem romandre impassibles 

veient com la maquinària d’un 
sintema injust, perfectament enseuada amb sobres, 
donacions, dietes, sous indecents, targetes opaques i 
raboseries a doll fa borres la vida i la il·lusió de la gent 
honrada i treballadora.

Estem en crisi, és cert, però paradoxalment esta cri-
si només colpeja  les persones que més poca respon-
sabilitat tenen en la recessió econòmica. 

Els consellers d’administració de Caixa Madrid i 
Bànkia, responsables directes de la fallida de les en-
titats, a banda dels sous desorbitats i les indemnitza-
cions indecents per acomiadar-los, varen gastar-se 
més de 15 milions d’euros amb les targetes opaques. I 
en  què varen balafiar tants diners? 

Doncs amb coses com dinars de 1000 euros 30.000 
euros en una escapadeta a alguna illa paradisíaca per 
desemboirar-se. Per una altra banda, hi ha gent hon-
rada i treballadora ací mateix al nostre poble que s’ha 
quedat en l’atur, l’han desnonada de sa casa i ha de 
donar per a sopar als seus fills una rua màgica, és a 
dir, pa amb pa i la mescla té la imagines. 

On han anat a parar els diners de les preferents de 
la gent que l’han estafada i li han furtat els estalvis de 
tota una vida? A les targetes Black, a indemnitzacions 
estratosfèriques per dur a la fallida les entitats o als 
sous per estar en el consell d’administració i no assa-
bentar-se de res del que passava. 

Per si tot açò fora poc, l’Estat amb els diners dels 
imposts de tots, ha rescatat estes entitats que tot i així 
han seguit balafiant diners! 

Per a més INRI, a les entitats rescatades, que dis-
posen de gran quantitat de vivendes que ja han sigut 
aprovisionades amb els diners del rescat, ningú no els 
exigix com a contraprestació que donen a les perso-
nes que no poden seguir pagant sa casa la possibilitat 
de seguir vivint-hi amb un lloguer social. 

De ben segur que quan la cosa millorarà estes per-
sones  podrien mamprendre la hipoteca i recuperar 
l’habitatge. Per què rescaten entitats financeres i no 
persones?

EL DIA A DIA DE LA GENT
Ací a casa nostra no hi ha dia que a la Regidoria de 
Serveis Socials no atenguen persones que no poden 
seguir pagant el lloguer o que han estat desnonades  i 
no tenen a on anar. 

Durant l’any 2013 la Generalitat Valenciana va sig-
nar un conveni amb Bànkia, entitat rescatada per a 
més INRI, per  valor de 200.000 euros, per tal que faci-
litara el lloguer social de 391 habitatges. 

A hores d’ara només han lliurat 21 habitatges amb 
un lloguer que va entre els 150 i 400 euros, un negoci 
redó, per a Bànkia, és clar!

Durant estos més de sis anys que dura la crisi, n’hi 
ha de privilegiats  que, aprofitant la situació, han fet 
grans negocis i cobrat grans sous. 

I mentrestant, els dirigents polítics, no han volgut 
emprar les ferramentes que la llei els posava en les 
mans per evitar estos desficacis. És més, encara han 
contribuït a agreujar-los.

Tant els polítics com totes aquelles persones que 
exercixen càrrecs de responsabilitat han de donar 
exemple d’honradesa, austeritat, justícia i solidaritat. 
I si no és així, amb quin dret i amb quina autoritat mo-
ral volen imposar i exigir austeritat i honradesa a la 
gent si ells són els primers que no ho fan? 

Desnonaments, 
preferents i targetes

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

Al PP li agrada el joc brut, el fi-
nançament il·legal, les targetes 
‘black’, censurar i manipular 
des dels mitjans de comuni-
cació públics i comprant TDT 
d’extrema-dreta... Héctor Fol-
gado passarà a la història per 

ser el cap de l’oposició més 
irresponsable, demagògic i trampós de la història del 
consistori. Però, de sobte tot canviarà. 

Les enquestes marquen una tendència ben clara, el 
PP s’enfonsa també a Vila-real, i el grau de coneixe-
ment i de valoració del seu líder està sota a mínims. 
Per això, la seua nova estratègia de comunicació pas-
sa per intentar recuperar la imatge de xiquet amable 
que podia despertar Folgado fa uns anys. 

Malauradament, com un Gallardón més, el poder 
li ha fet treure la seua veritable cara, d’un home de 
dretes, conservador, poc empàtic i sense límits, mítica 
és la seua frase, entre els corredors de l’Ajuntament, 
“en Política val tot”. 

Per això, Folgado s’ha rodejat de dos rottweilers 
amb poc a perdre i amb capacitat de desgast per 
enderrocar al govern amb els mètodes que siguen 
necessaris, fins i tot, amb atacs personals i mentides. 
No ens oblidem quan observem a Nácher o Clausell 
estem observant el què pensa i faria Folgado si no li 
anaren malament les enquestes. 

Però, nosaltres no devem caure al seu parany, i hem 
de tenir alçada de mires. Des de Compromís hem de 
reivindicar la tasca del govern i els acords d’estabilitat 
al llarg de la present legislatura. 

Som conscients que no hem pogut fer tot allò que 
volíem. D’una banda, perquè les circumstàncies 
econòmiques de l’Ajuntament gràcies a la gestió de 
l’equip de Folgado és lamentable, només cal destacar 
el préstec de 20 milions d’euros o qualsevol sentència 
urbanística. 

D’altra banda, perquè en un govern plural totes i 
tots cedim part del nostre programa per portar enda-
vant un programa comú. Per això, el que hem de tre-
ballar és per tenir major representativitat, com diuen 
les enquestes, cara el 2015. 

En positiu, en propostes i crítica constructiva. Per 
això, deixe la resta de l’article en blanc per convidar a 
pensar al Sr .Folgado si realment pensa que tot val, i 
no vol canviar per construir, tots plegats, Vila-real. 

Una Vila-real inclusiva i plural, respectuosa amb 
les minories, amb major justícia social, sostenible i 
verda, participativa i oberta. Nosaltres ho tenim clar, 
Sí a Vila-real.
______________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
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______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________
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Iniciativa per Vila-real

Rottweilers versus 
propostes constructives

Resava un titular d’un diari de 
circulació nacional en el país, 
sobre el mercat laboral entre 
juny i setembre, i ens indicava 
l’índex de desenvolupament de 
l’ocupació i la desocupació, tam-
bé es mostraven uns gràfics que 

recreen com des de l’any 2007 ha 
pujat imparable la destrucció d’ocupació i l’atur de 
milers de treballadors i treballadores. 

Cal dir ací, que el capitalisme té intrínsecament 
incrustat el principi de la “reserva de treballadors en 
l’atur”, el conegut “exercit de reserva industrial”, que 
espera impacient i a voltes resignat, el seu moment 
actiu en la vida laboral. Eternament a l’atur, sempre 
present en la desocupació, en aquesta era capitalista. 

I més ara en plena crisi, quan la patronal propo-
sa i executa a través dels polítics al seu servei el de 
restringir drets laborals. El govern de torn, reforma 
la llei del treball de tal manera que l’empresari no 
perda guanys, sense importar de cap manera que els 
treballadors isquen perjudicats, primer reduint el seu 
poder adquisitiu, després renunciant als seus drets 
laborals de benestar laboral, de conciliació familiar, 
etc. Finalment negociant a la baixa les seues liquida-
cions per perduda d’ocupació d’una o d’una altra for-
ma. Tal és el panorama que els treballadors arriben a 
qüestionar-se també el paper i la funció dels sindicats. 
Lamentablement estem davant el desprestigi provo-
cat pels valors del capitalisme. Enmig d’aquesta dico-
tomia els treballadors s’enfronten a una lluita digna, 
combativa en la defensa dels seus drets. Nosaltres 
seguim creient en els valors de l’organització.

Fa falta una estreta de rosca per tancar encara més 
la porta als deslleials, representants que traïsquen 
els principis d’honestedat sindical. Els treballadors 
saben el que és guanyar un sou amb la suor del seu 
front. Cal donar aqueixa estreta, sense perdre de vis-
ta la nostra organització sindical. Per contra no cal 
deixar-nos portar per falses demandes laborals, que 
ens porten a la divisió dels treballadors. O tots amb 
drets o tots en lluita per la defensa dels nostres drets. 
Junt a la lluita sindical, obrera, de treballadors dels 
serveis públics, del funcionariat en general, dels sec-
tors socials més desfavorits, i altres, tenim als que van 
ser en el seu moment treballadors, i pateixen l’atur 
laboral permanent a conseqüència de l’anomenada 
crisi econòmica. Crisi que serveix de pretext per pel 
reajustament dels recursos empresarials i traure mi-
llors rendiments econòmics per a l’empresa i els di-
rectius, on no hi ha pèrdues, on utilitzen la crisi però 
no pateixen de la crisi. Qui sí la pateix és el treballador 
en atur, va patir l’acomiadament, la disminució de la 
seua renda, l’establiment d’una data límit per a la per-
duda d’ajudes, fins que aquestes s’acaben. Damunt 
l’escassa oferta de reciclatge, d’altres oportunitats en 
nous llocs de treball. El fons de l’assumpte el sistema 
i el model econòmic capitalista. No funciona, no ser-
veix per a tots, no garanteix el benestar general. 

És fals que haja disminuït el creixement de l’atur, 
no s’estan construint vertaderes alternatives de can-
vis, al contrari, es mantenen els models i els prejudicis 
laborals a l’hora de la contractació de noves capaci-
tats, hi ha fugida d’aturats que disminueixen les da-
des i enganyen les anàlisis. Els joves estan emigrant a 
altres països. Tots són dades de disminució de l’atur 
però no per haver-hi oposada ocupació ací, sinó tot el 
contrari. El pitjor es que encara tenim persones sense 
cautela i sense escrúpols socials al capdavant de polí-
tiques discriminatòries. El canvi ho fem nosaltres, des 
de la nostra activitat personal, és per açò que cridem 
a tots i a totes al fet que cerquem una alternativa real, 
des d’EUPV estem treballant pas a pas per aqueix 
canvi, fa falta que tu t’incorpores al procés del canvi.

El mercat laboral entre 
novembre i desembre

Esquerra Unida

Imatges

Manteniment i condicionament constant. 

Formació i innovació per aprofitar el talent. 

Un ajuntament amb les portes obertes. 

Una ciutat preocupada pel mediambient.

Museus i centres culturals específics. 

NOVEMBRE DEL 2014 OPINIÓ CrÒniCa de ViLa-reaL 21



cultura Vila-real celebra el Día
de la Tolerancia con
un taller de danzas

baile. La plaza Major acogerá el jue-
ves 13 el Día de la Tolerancia, con un 
taller de danzas del mundo, que tendrá 
lugar de 15.45 a 16.45 horas.

El Auditori de Vila-real acoge 
la IV Ruta de la Moda con el 
diseñador Alejandro Resta

El domingo 9, el Auditorio se vestirá de gala para 
acoger la IV Ruta de la Moda, un evento que con-
tará con la participación de numerosos comercios 
de la ciudad y con el diseñador Alejandro Resta.

a
g
e
n
d
a

El prestigioso pianista Carles
Santos ofrece ‘Mos de gos’
Sábado 15. El prestigioso pianista Carles 
Santos ofrecerá a las 20.30 horas en el Au-
ditori su concierto ‘Mos de gos’, que se ins-
cribe en la serie de conciertos que inauguró 
su obra ‘Codi o estigma?’ en 1998 y que re-
presentan una muestra de todo su univer-
so estético. Un concierto en e que mostrará 
un discurso con constantes cambios que 
no dejará indiferente. Precio: 6 euros.

La fiesta Nomepierdoniuna
contará con varias actuaciones
El Auditori será sede el viernes 7 de la primera 
fiesta Nomepierdoniuna, en la que el ‘webzine’ 
cultural ofrecerá las actuaciones de dos de los 
grupos del momento en la escena pop estatal, 
como son Modelo de Respuesta Polar y Tórtel, 
el estreno en directo del esperado nuevo proyec-
to del vila-realense Fèlix Gimeno, Sánchez, y 
uno de los grupos emergentes más talentosos 
del hip hop, Los Chicos de la Lluvia.

‘André y Dorine’
llegan al Auditorio el 
próximo sábado 8

El Auditorio será escenario 
el día 8, a las 20.30 horas 
(precio: 12 euros) de ‘André 
y Dorine’, una obra teatral 
en la que una pareja de an-
cianos ha caído en la desidia 
y ha olvidado aquello que 
un día les unió. La enfer-
medad será la encargada de 
quitar el polvo a su relación 
y les obligará a reencontrar-
se con quienes son.

El Convent acoge
la II Mostra d’Arts
Multidisciplinàries

El Convent, espai d’art inau-
gura el 21 de noviembre la 
II Mostra d’Arts Multidisci-
plinàries (abierta hasta el 11 
de enero). Los protagonistas 
son, además de la represen-
tación plástica (Beatriz Díaz 
y Rafa de Correal (escultura 
y pintura) las artes escéni-
cas, con teatro (Visitants), la 
danza (A Tempo Dansa), la 
música (Max Simó).

La violencia de
género, protagonista
del Teatre Fòrum

Sábado 22. El Laboratori de 
Dones de Cultura Crítica 
ofrece a las 18.00 horas en 
el salón de actos de la Caixa 
Rural una sesión del Teatre 
Fòrum, donde se explora 
cómo se constituye una re-
lación desequilibrada, las 
diferentes fases que llevan 
al maltrato y se lanza la pre-
gunta de ¿qué puedo hacer 
para salir de esta situación?

Noviembre, mes
de las exposicones
en Vila-real
La agenda cultural de llena de muestras, además
de conciertos y representaciones de teatro y danza

Otra de las muestras que ya está 
en marcha y que finaliza el 9 de no-
viembre es la de Pepe Biot, de pin-
tura al óleo, que se encuentra en El 
Convent, espai d’art. No obstante, y 
aunque las exposiciones copan una 
gran parte de la programación cul-
tural, ésta dejará también sitio para 
la música, la danza y las representa-
ciones teatrales.

En este último caso, la ciudad será 
escenario de ‘André y Dorine’, ‘Pa-
pirus’ o ‘Al galop’, entre otras obras 
a cargo de reconocidos grupos de 
teatro, que actuarán en el Auditori 
Municipal.

Asimismo, el concierto del Any 
Beltrán, los del ciclo de música 
emergente Auditiva, la fiesta No-
mepierdoniuna, además de los cin-
efórums, congresos y eventos pro-
pios de estas fechas, como la Fira de 
Santa Caterina, completarán una 
agenda cargada de novedades y de 
actividades, que también tendrán 
lugar en las calles de la ciudad o en 
locales como l’Antic o la Biblioteca 
del Coneixement de la ciudad. H

La agenda cultural también cuenta con un concierto del Any Beltrán.

Llega el mes de noviembre, y los 
museos y salas de la ciudad se 

llenan de exposiciones. Y es que, la 
agenda cultural de este mes llega 
plagada de muestras de todo tipo.

Actividades que darán comienzo 
el día 11, con la exposición ‘Espècies 
fòssils noves de les comarques de 
Castelló’, que estará en la Casa dels 
Mundina hasta el día 18.

La Casa de Polo acoge hasta el 18 
de enero la exposición de cerámica 
bajo el título ‘L’ESCAL a Vila-real’, 
que muestra el esfuerzo, la creativi-
dad y la calidad de las obras realiza-
das por sus alumnos.

Por su parte, la Casa de l’Oli será 
sede de ‘No más princesas’, a cargo 
de Arturo de las Liras y Marta Cu-
bedo, que estará abierta al público 
del 18 al 22 de noviembre. El mis-
mo escenario que acogerá del 28 de 
noviembre al 14 de diciembre la ex-
posición de esculturas de reciclaje.

Asimismo, la Casa dels Mundina 
acogerá del 19 al 26 de noviembre la 
exposición de carteles para comba-
tir la violencia contra las mujeres.

Las exposiciones son uno de los puntos fuertes de la programación.
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trens
RENFE	 	 	 	 902240202

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

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

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

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

telèfons d’interés
AJUNTAMENT

Plaça Major s/n:	964547000
PROP

Carrer Josep ramon Batalla, 38:	964547170
CADASTRE	MUNICIPAL

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

Carrer de Joanot Martorell, 62:	964529356
POLICIA	LOCAL

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

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

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

Carrer Ponent Baix, 65 planta baixa:	
964547250
AGÈNCIA	TRIBUTARIA

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

Plaça Major s/n planta baixa:	964547000
AUDITORI	MUNICIPAL

Avinguda de la Murà:	964547200
CÁRITAS

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

Carrer Gamboa 29:	964526897
CEMENTERI	MUNICIPAL

Camí ermita s/n:	964520073
CORREOS

Carretera d’Onda s/n:	964530614
ECOPARC

Camí del segon sedeny s/n:	964536761
CAMP	MUNICIPAL	D’ESPORTS	EL	MADRIGAL

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

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

Carrer Ponent Baix, 65:	964547250
CASAL	DE	FESTES

Carrer Miralcamp s/n:	964547200

direCCions d’interés 
BIBLIOTECA	SECCIÓ	INFANTIL	PIUS	XII

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

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

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

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

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

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

Carrer de Joan Fuster, 33:	964547222		

MUSEU	ETNOLÒGIC	

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

Plaça Major, s/n:	964547000
AMICS

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

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

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

Carrer de santa sofia, 2:	964547160
FUNDACIÓ	GLOBALIS

Carrer Monestir de Poblet, 15. Despatx 39:	964054522

CENTRE	DE	DIA	LLUÍS	ALCANYÍS

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

Carrer de la soledat, 27:	964538465
COMUNITAT	DE	REGANTS

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

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

Carrer València, 31-A:	964521341	
FACSA

Carrer de Carles sarthou, 10:	964527680
ESCOLA	TALLER

Avinguda d’europa, 34:	964500153	

Concierto Any Beltrán

El	Auditorio	acoge	el	día	30	el	concierto	Any	Beltrán,	
a	partir	de	las	20.00	horas,	con	entrada	libre,	donde	Al-
fredo	Sanz	da	un	nuevo	aire	a	algunas	de	las	canciones	
del	compositor	e	Hijo	Predilecto	de	la	ciudad.

Vuelve la Fira de Santa Caterina

La	ciudad	vivirá	el	último	domingo	del	mes	la	tradi-
cional	Fira	de	Santa	Caterina,	en	la	que	las	calles	del	
centro	se	llenarán	de	puestos	donde	se	ofrecerán	los	
productos	más	típicos	de	estas	fechas.

Destaquem
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L’AjuntAment de ViLA-reAL posa a la teua disposició un ecoparc mòbil i un servei gratuït de 
recollida de voluminosos per a facilitar la recollida i separació de residus i mantenir neta la nostra ciutat.

El mes de novembre i desembre, trobaràs l’ecoparc mòbil en les següent ubicacions:

A més, també disposes d’un servei de recollida de voluminosos completament gratuït, al qual 
pots accedir només telefonant en el telèfon

964 520 590, el 010 o el 964 547 000 

 -  3 novembre: Alfred Nobel cantoner Serra 
d’Irta

- 10 novembre: Pl. El Llaurador, junt polideportiu.
- 17 novembre: Riu Ebre (junt al parc del Pilar).
- 24 novembre: Pl. Bayarri.

-   1 desembre: C/ Alfred Nobel, cantoner Serra 
d’Irta.

- 15 desembre: Pl. El Llaurador, junt polideportiu
- 22 desembre: C/ Ríu Ebre, junt parc El Pilar
- 29 desembre: Pl. Bayarri
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