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Destaca afiança el seu paper
La primera fira autonòmica de 
transferència científica i tecnològica 
rep 5.000 visitants únics el 2018
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Liciten la ronda Sud-oest 
amb una inversió de més 
de 9,5 milions d’euros
L’eix millorarà la competitivitat empresarial i reduirà la 
contaminació acústica i ambiental al nucli urbà

La ronda comptarà amb dos carrils, estarà integrada 
en l’entorn amb arbrat i carril per a ciclistes i vianants

Art efímer basat en 
la citricultura i la
ceràmica a la BuC

La Biblioteca Universitària 
del Coneixement (BUC) queda-
rà identificada i realçada amb 
les peces dissenyades pels 
alumnes de l’Escola d’Art i Su-
perior Disseny (EASD).

U

Instal·len una 
nova senyalització 
vertical urbana

L’Ajuntament i el Villa-
rreal CF impulsen una acció 
que ajuda a harmonitzar la 
imatge de la ciutat amb una 
trentena de pals de senyalísti-
ca més moderns i econòmics.

U

Sanitat activa un 
pla especial per a 
evitar els mosquits

L’objectiu de la Regidoria és 
coordinar els diferents depar-
taments municipals implicats 
i reforçar les tasques de preven-
ció de l’aparició d’aquests in-
sectes durant tot l’any.

U

Enguany s’han instal·lat 250 parades 
de productes nadalencs i tradicionals, 
artesania, ONG i alimentació, a més 
d’atraccions. La fira és Festa d’Interés 
Turístic Provincial. pàgInA 18

Santa Caterina atrau 
milers de persones a la 
cita prenadalenca 



Les conclusions 
revelen la consolidació 
de l’esdeveniment en 
presència de pimes i en 
oportunitats de negoci

U

Més de 5.000 visitants únics en Destaca
En xarxes socials la tercera edició de la fira científica i tecnològica genera més de 80.000 impactes i 3.000 interaccions

D estaca 2018, la fira de 
referència en la trans-
ferència científica i tec-
nològica de la Comuni-

tat organitzada per l’Ajuntament 
i la Càtedra d’Innovació Ceràmi-
ca Ciutat de Vila-real de l’UJI, 
amb el suport de la Generalitat, 
ha acomiadat la tercera edició 
amb la presentació de l’Informe 
Destaca. El document de conclu-
sions revela la consolidació de 
l’esdeveniment en dos aspectes 
clau: l’increment de les xicotetes 
i mitjanes empreses que han as-
sistit a la trobada i el “canvi de 
paradigma” dels participants, de 
l’interés per la innovació a cer-
car en Destaca oportunitats de 
negoci. 

El director de la Càtedra 
d’Innovació Ceràmica, Juan Car-
da, ha sigut l’encarregat de deta-
llar les dades de l’Informe Des-
taca, amb un balanç clarament 
positiu dels tres dies de fira. «Un 
dels nostres reptes ha sigut sem-
pre fer arribar el coneixement i 
la innovació a la xicoteta i mitja-
na empresa, ja que habitualment 
associem aquests conceptes a les 
empreses més grans», apunta 
Carda. Si bé aquestes són majoria 
entre els participants, enguany 
la presència de pimes s’ha incre-
mentat en un 30%. 

També evoluciona l’interés 
que desperta la fira entre els pro-
fessionals. En aquest sentit, si bé 
en anteriors edicions la majoria 
d’assistents assegurava acudir a 
Destaca motivat per l’interés per 
conéixer la innovació, en aquesta 
convocatòria la principal motiva-
ció ha sigut la de cercar oportu-
nitats de negoci. «Veiem, doncs, 
un canvi de paradigma. De la 
curiositat per la ciència i la in-
novació, passem a l’interés per 
l’explotació comercial, per saber 
com podem obtenir beneficis de 
tot aquest coneixement, objectiu 
fonamental que perseguim en 
Destaca des de l’any 2014», argu-
menta Carda.

Una altra de les claus de Des-
taca, la divulgació científica, 
s’aferma també en aquesta terce-
ra edició amb uns 1.500 xiquets i 
joves en els sis tallers i demostra-
cions experimentals instal·lats  al 
Centre de Congressos, Fires i Tro-
bades. Creix també el nombre 
d’estands, amb un total de 48 (un 
15% més), amb la presència, per 
primera vegada, de start-ups. 

CANVI EN EL RECOMPTE
Quant a les visites de professio-
nals, s’han registrat 5.000 ins-
cripcions en la fira. «En anteriors 
edicions, hem comptabilitzat vi-
sites, és a dir, entrades, al recin-
te; però en aquesta convocatòria, 
hem considerat més interessant 
conéixer el nombre de persones, 

El Centre de Congressos, Fires i Trobades es va dividir en una zona expositiva de 3.000 m2, altra per al  ‘networking’ i el recinte destinat al programa científic.

visitants únics, que hem tingut 
en Destaca 2018. Una xifra que 
avala el treball fet», agrega. 

Les repercussions en xarxes so-
cials -amb més de 80.000 impac-
tes i 3.000 interaccions- són unes 
altres de les dades del balanç fi-
nal. També s’ha detectat un in-
crement de les sinergies entre 

grans empreses, negocis emer-
gents i institucions i centres de 
recerca per a nous projectes que 
permeten avançar en solucions a 
reptes empresarials. 

«Les primeres impressions són 
francament positives. Més enllà 
de les xifres, l’Informe Destaca re-
vela que, amb només tres edicio-

ns, hem aconseguit alguns dels 
objectius que ens vam plantejar 
en la primera edició: traslladar al 
teixit socioeconòmic la innova-
ció i el coneixement com l’única 
forma d’afrontar els reptes del 
futur, afavorir les sinergies i ser-
vir de catalitzadors del canvi», va-
lora l’alcalde, José Benlloch.

Els organitzadors de la fira, que enguany ha tingut a Bulgaria com a país convidat, constaten un increment de les sinergies entre el món empresarial i acadèmic.
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Benlloch incideix 
en què Destaca és 
molt més dels tres 
dies d’activitat 
realitzats a Vila-real

U

La dona en la ciència serà l’eix el 2020
Un altre dels objectius per a l’edició següent d’aquest esdeveniment serà implicar més el públic universitari durant les jornades de fira

D estaca segueix en marxa, 
tot i tancar-se les portes 
de la tercera edició cele-
brada al Centre de Con-

gressos, Fires i Trobades de Vila-
real, per a preparar l’edició del 
2020.

«Aquesta és una fira d’exposició 
d’empreses, institucions i cen-
tres de recerca en matèria 
d’innovació, amb un programa 
científic paral·lel d’una qualitat 
extraordinària, però és molt més 
que aquests tres dies. És també 
el nostre compromís per ser fa-
cilitadors de la transferència de 
coneixement i per promoure 
l’ecosistema de la innovació en 
tot el territori i sectors, sempre», 
assenyala l’alcalde de Vila-real, 
José Benlloch, que incideix en 
els bons resultats obtinguts en la 
convocatòria de 2018. 

Amb l’objectiu d’estendre 
l’impacte de Destaca més enllà 
de les edicions biennals de Vila-
real, la fira de transferència va 
llançar el 2017 l’esdeveniment 
Destaca en Ruta, amb una prime-

Durant els tres dies de programació es van succeir les intervencions d’investigadors en diversos àmbits i iniciatives empresarials d’èxit, entre altres propostes.

La fira afavoreix la creació de vincles empresarials i amb la investigació.

ra edició a Vinaròs. El seu alcalde, 
Enric Pla, va estar en la clausura 
de la fira, juntament amb el di-
rector de la Càtedra d’Innovació 
Ceràmica Ciutat de Vila-real de 
l’UJI, Juan Carda i la regidora 
d’Innovació, Mónica Mañas. 

«Tanquem aquesta tercera edi-
ció satisfets amb els resultats, 
però també amb nous reptes 
i objectius de cara a les pròxi-
mes convocatòries. Dos d’ells 
són fonamentals: implicar més 
el públic universitari durant les 
jornades de fira i promoure la 
presència de la dona en la cièn-
cia», valora Carda. 

VISIBILITAT FEMENINA
«Veiem amb preocupació, i així 
s’ha constatat també en Desta-
ca 2018, que la xifra de dones 
en carreres científiques i en la 
recerca està baixant; per això, 
és important que donem visibi-
litat a la ciència en femení, és a 
dir, al paper que les dones han 
jugat i juguen en l’evolució del 
coneixement científic. Aquest és 
el repte que ens plantegem per a 
la pròxima edició i els esdeveni-
ments satèl·lit que sorgeixen de 
Destaca», conclou el director de 
la Càtedra.

L’alumnat va ser el primer en accedir al recinte per a apropar-se a la ciència.

Andrés García Reche, vicepresident de l’AVI, va visitar Destaca amb Benlloch. Les empreses participants van realitzar demostracions dels seus productes.
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Els experts plantegen 
solucions innovadores 
als reptes veniders
L ’agricultura i els reptes de 

present i de futur van ocu-
par part de la programació 
d’activitats de la fira.

El vicepresident del Comitè de 
Gestió de Cítrics i sotssecretari 
de la Fundació Globalis, Manuel 
Arrufat; la presidenta del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles de 
València i Castelló, Regina Mon-
salve; i el cap de Citricultura de 
l’Institut Valencià de Recerques 
Agràries (IVIA), Vicente Tejedo, 
van participar en la tertúlia, mo-
derada per la codirectora de Des-
taca, Marta Raspall, en la qual 
van abordar propostes que garan-
tisquen el futur de l’agricultura 
en general i de la citricultura en 
particular.

Arrufat va posar l’accent prin-
cipalment en la necessitat de cer-
car varietats que cobrisquen les 
necessitats del mercat en la sego-
na part de la campanya durant 
els mesos de març, abril i maig.

Per la seua part, Monsalve va 
posar l’accent en la urgència de 
«treballar més el vessant comer-
cial». «Som els millors produi-
nt, però cal millorar la forma 

en què la venem», va detallar. 
Va explicar que l’injuriat mini-
fundi valencià «pot ser competi-
tiu si s’aposta, per exemple, per 
productes ecològics». I va afegir 
que «a Europa es tendeix cap al 
consum d’aliments amb residus 
zero i cal treballar i innovar per 
a aconseguir-los».

Tejedo va dir que, en els últims 
40 anys, «s’ha avançat molt en el 
cultiu de mandarines i taronges 
tot i que les infraestructures se-
gueixen sent les mateixes que 
les que tenien els nostres avis, la 
qual cosa ens fa menys competi-
tius en un món cada vegada més 
globalitzat», va dir. I va incidir a 
cercar alternatives a l’excés de 
clemenules, «que ara suposa el 
70% de la producció citrícola en 
la província», va detallar.

Altre dels binomis que es va 
abordar a Destaca va ser el de sa-
lut i esport com a sectors comple-
mentaris que, com van coincidir 
els participants en les diferents 
activitats programades, han 
d’impulsar-se per a millorar les 
qualitat de vida dels ciutadans.

Aquesta taula de reptes va te-

nir com a moderadora a Ana Ma-
ría Àvila, directora general de 
Recerca, Innovació, Tecnologia i 
Qualitat de la Conselleria de Sa-
nitat Universal i Salut Pública.

Una activitat en la qual van 
participar Juan Vicente Sán-
chez, catedràtic de Fisiologia de 
l’UJI i president de l’Institut de 
Ciències Mèdiques d’Alacant; 
Eladio Joaquín Collado, profes-
sor d’Infermeria i vicedegà de la 
Facultat de Ciències de la Salut 
de l’UJI; José Antonio Llueca, pro-
fessor de la Jaume I i director de 
la Càtedra Medtonic-UJI de for-
mació i i recerca quirúrgica; José 
Ramón Cantavella, cap del Servei 
Municipal d’Esports de Vila-real; 
Julio Suay, també professor de 
la Universitat castellonenca; i el 
doctor Shaban Kilani, destacat 
especialista en Urologia.

Al debat es va apostar per 
prescriure activitat física «as-
sociada a un estat de salut no 
adequat», com va indicar Àvila, 
amb l’objectiu de promoure una 
qualitat de vida d’acord amb 
l’augment de l’esperança de vida. 
Per a això, la directora general 
va recolzar la col·laboració entre 
administracions per a impulsar 
models com el de Vila-real que, 
a través del Servei Municipal 
d’Esports, ofereix activitats es-
portives terapèutiques.

Amb tot, van apuntar que el 
principal repte està a aconseguir 
una transferència efectiva entre 
els coneixements que es deriven 
dels diferents sectors implicats 
en l’esport i la salut, perquè es 
traduïsquen en innovació que, de 
manera real, arribe als pacients i 
millore el seu dia a dia.

33 Professionals de diferents sectors van compartir espai per a explicar les seues experiències en temàtiques com agricultura i alimentació, salut i esport o industria i economia circular.

Algunes de les àrees
temàtiques que es 
van tractar foren la 
salut i l’esport així 
com l’agricultura i 
l’alimentació

Els assistents van poder conéixer els problemes i possibles solucions.
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L’Open Innovation Area va ser una de les apostes de la tercera edició en la qual les companyies Becsa i Zschimmer&Schwarz van llançar desafiaments.

L’Open Innovation Area va ser una de les apostes d’aquesta edició de la fira Destaca amb les empreses Becsa i Zschimmer&Schwarz

A questes jornades cien-
tífiques i tecnològi-
ques també van ser el 
marc triat per grans 

empreses per a plantejar rep-
tes a la recerca de solucions 
a algunes qüestions per a les 
quals, ara com ara, encara no 
han trobat una eixida.

 L’Open Innovation Area 
va ser una de les apostes de 
la tercera edició de la cita en 
la qual les companyies Bec-
sa i Zschimmer&Schwarz 
van llançar, davant desenes 
d’estudiants de la Universitat 
Jaume I i d’investigadors, els 
seus desafiaments per a tro-
bar resposta a problemes que 
sorgeixen en els seus plans 
d’innovació.

D’aquesta forma, i després 
d’obrir una plataforma en 
línia per a plantejar idees, 
des de Becsa van reclamar 
col·laboració per a trobar la 
forma de salvar els obstacles 
mediambientals que es do-
nen a l’hora de reutilitzar el 
paviment de calçades que es 
retira de la via pública, abans 
de procedir al reasfaltatge, i 
que ara té la consideració de 
residu.

Per la seua banda, des de 
Zschimmer&Schwarz van 
plantejar la seua necessitat 
d’aconseguir un sistema que 
millore l’aplicació de tintes 
sobre productes plàstics.

«Abans, la innovació era un 
tub en el qual no hi havia in-
teraccions amb l’entorn. Ara, 
comença a haver-n’hi i hem 
d’aprofitar-les per a aconse-
guir dur a terme nous projec-
tes que servisquen per a com-
plir les expectatives de cara al 
futur», va assenyalar Luis Mi-
guel Batalla, del CEEI --entitat 
organitzadora de l’Open In-
novation Area--, en la presen- Una altra de les propostes de Destaca va ser la presentació d’algunes de les formes de finançament per a emprenedors.

tació d’aquesta iniciativa.
També es va programar 

el Fòrum de Finançament 
Regional, que va mostrar 
les novetats i les diferents 
fórmules de finançament 
que l’Administració posa a 
la disposició de les empre-
ses per a impulsar l’R+D+i i 
l’emprenedoria. 

«Des de la Conselleria 
d’Economia i l’Ivace sempre 
hem apostat pel treball con-
junt i per la descentralització-
perquè es genere economia 
en tot el territori», apuntaren 
fonts autonòmiques. «Tam-
bé sabem que tenir una gran 
idea però no disposar d’ajudes 
i finançament és inviable i vo-
líem que tot aquell que tinga 
un projecte en ment puga do-
nar-li forma», asseguraren.

Grans empreses cerquen propostes i 
idees als desafiaments de present i futur
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Més de 1.500 escolars de la ciutat coneixen la 
ciència amb tallers i demostracions experimentals
L’aposta educativa és un dels elements diferencials de Destaca.  L’objectiu és despertar la curiositat i la vocació dels xiquets, els futurs científics

L’objectiu dels tallers i demostracions realitzats, com les de robòtica, és despertar la curiositat, l’interès i la vocació dels xiquets, que seran els científics del futur.

D estaca Divulgació va 
arrancar les seues acti-
vitats com a avantsala 
de l’obertura de la fira 

bianual de transferència cientí-
fica i tecnològica. Les propostes 
s’adreçaven als joves i les orga-
nitzen diferents departaments 
de la Universitat Jaume I (UJI). 
L’objectiu és acostar als estu-
diants de centres educatius els 
últims avanços en ciència.

Uns 1.500 xiquets i joves van 
passar pels sis tallers i demostra-
cions experimentals organitzats 
al Centre de Congressos, «en una 
aposta educativa que atorga un 
caràcter diferencial a Destaca: 
despertar la curiositat, l’interés 
i la vocació dels xiquets d’avui, 
que seran els científics del futur», 
indica el director de la Càtedra 
d’Innovació Ceràmica Ciutat de 
Vila-real de l’UJI i codirector de 
l’esdeveniment, Juan Carda. Rea-
litat virtual, robòtica, tecnologia 
làser o química aplicada són al-
gunes de les propostes en forma 
de demostracions experimentals 
que els estudiants van poder gau-
dir en aquest espai didàctic.

Aquesta iniciativa, paral·lela 
a la cita firal, és una de les apos-
tes de l’organització. De fet, la 
nova directora de Comunicació 
i Relacions Institucionals, Marta 
Raspall, destaca aquest apartat 
per a facilitar la ciència entre el 
públic infantil i juvenil: «Volem 
reforçar l’ensenyament amb els 
xiquets per a impulsar els estudis 
científics, sobretot entre el públic 
femení, ja que està a l’alça».

Els tallers es desenvolupen en 
el mateix marc que Destaca, en 

una zona expositiva que suma 
3.000 metres quadrats. En aques-
ta àrea es van reunir empreses, 
institucions, centres de recerca 
i start-ups --en expositors cedits 
per a afavorir el contacte de ne-
gocis emergents i consolidats--, 
un punt de networking i el recin-
te per al programa científic.

Les activitats de Divulgació 
van culminar amb Destaca, però 
es realitzen també en les seus del 
Campus Obert, de manera que 
es facilita l’accés als centres de 
secundària de les comarques de 
Castelló, amb la participació de 
més 2.000 estudiants. Les portes de l’esdeveniment científic i tecnològic es van obrir als escolars uns dies abans de la inauguració oficial.

reconeixen l’exrector de 
la jaume i, vicent climent, i el 
professor teodor todorov

U Els organitzadors de la fira han lliurat 
un reconeixement especial a l’exrector 
de l’UJI, Vicent Climent, ponent en les 
jornades, amb qui la Càtedra d’Innovació 
Ceràmica Ciutat de Vila-real (2012) i la Fira 

Destaca (2014) van començar a caminar, 
a més de la seu de la Plana de l’UJI. 
L’alcalde, José Benlloch, li ha entregat 
el reconeixement de l’Ajuntament i de 
la Càtedra en el transcurs d’un sopar de 

gala en el qual també s’ha reconegut la 
delegació búlgara que ha participat en 
la fira i el professor Joaquín Lira. Durant 
el transcurs de l’esdeveniment, Benlloch 
i el director de Destaca, Juan Carda, van 

donar un reconeixement especial al 
professor Teodor Todorov, investigador 
del Departament de Ciències Físiques 
de l’IBM Research Center a Yorktown 
Heights (Nova York).
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Presenten un llibre sobre 
l’evolució de la ceràmica
La Fira Destaca 2018 ha servit de 
marc per a la presentació del lli-
bre La cerámica y sus primeros 
diseños industriales, de la Fun-
dació José Soriano i editat per 
Vila-real, Comunicació i Disseny. 
La presentació ha comptat amb 
Juanjo Clemente, director de Vi-
la-real Comunicació i Disseny; 
el dissenyador Pascual Canós 
Cotolí; el director de la Càtedra 
d’Innovació Ceràmica Ciutat de 
Vila-real, Juan Carda; Gracia Se-
garra, de la Fundació José Soria-
no; i l’alcalde, José Benlloch.

El volum és un manual sobre 
l’evolució del disseny ceràmic i la 
indústria, exemple d’innovació 
en la història de la ciutat ja que Benlloch va acompanyar a la presentació els representants de la Fundació José Soriano i Vila-real, Comunicació i Disseny.

Vila-real, des de principis dels 
anys seixanta del segle passat, 
va veure créixer un autèntic con-
glomerat d’empreses d’un sector 
que, en l’actualitat, ha aconse-
guit superar una dura crisi --en-
cara que moltes firmes s’han que-
dat pel camí-- apostant fort per la 
recerca i la innovació.

Destacable és el pròleg de Jau-
me Coll, director del Museu Na-
cional de Ceràmica González 
Martí, de València. Així mateix, 
també hi participa el catedràtic 
Carda, especialitzat en química 
inorgànica, que revisa en el seu 
article els processos de fabricació 
del sector i l’evolució dels mate-
rials.

L’esdeveniment suma aliats i rep 120.000 euros 
d’ajuda de l’Agència Valenciana d’Innovació
Els organitzadors incideixen en la importància de reunir ciència, universitat, empreses, divulgació científica, formació i administracions

Foto de família de les personalitats i autoritats que van participar a l’obertura de l’esdeveniment, entre ells, el president de la Generalitat, Ximo Puig.

L a primera fira de trans-
ferència tecnològica i 
científica de la Comunitat 
Valenciana, organitzada 

per l’Ajuntament i la Càtedra 
d’Innovació Ceràmica Ciutat de 
Vila-real de l’UJI, amb el suport 
de la Generalitat, s’ha consoli-
dat en la seua edició més inter-
nacional i ha seguit sumant su-
ports: l’Agència Valenciana de 
la Innovació (AVI) li ha concedit 
una ajuda de 120.000 euros, tal 
com van revelar durant la inau-
guració l’alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, i el president de la Ge-
neralitat, Ximo Puig, els que han 
visitat els estands al costat de la 
rectora de l’UJI, Eva Alcón; el di-
rector de Destaca, Juan Carda i, 
la responsable de Comunicació 
de la fira, Marta Raspall.

Tampoc van faltar a la convo-
catòria la subdelegada del Go-
vern, Soledad Ten; el diputat de 
Promoció Econòmica, Salvador 
Aguilella, el subdelegat de De-
fensa a Castelló, Javier Ferrer; 
el president de l’Autoritat Por-
tuària, Francisco Toledo; o el vi-
cerector de Recerca i Relacions 
Internacionals de la Universitat 
de Sofia (Bulgària), Emil Miha-
jlov. I és que justament aquest, 
Bulgària, ha estat el país convi-
dat d’enguany com a porta de 
transferència del coneixement 
cap a l’est d’Europa.

«És per a nosaltres un orgull 
que un esdeveniment que va co-
mençar amb gran il·lusió no sola-
ment siga una realitat, sinó que 
compta cada vegada amb més 
ajuda per part de la Generalitat, 
que en matèria d’innovació apor-

ta a aquest Ajuntament més de 
500.000 euros», explica l’alcalde. 
Benlloch destaca que aquesta 
trobada entre «ciència, universi-
tat, empreses, divulgació cientí-
fica, formació i administracions 
és fonamental en ple segle XXI, 
perquè totes són necessàries per 
a seguir innovant, cosa que resul-
ta fonamental per a millorar la 
nostra societat».

Per la seua banda, el president 
de la Generalitat ha indicat que 
Destaca és un esdeveniment «pio-
ner i avantguardista que mostra 
de forma clara la innovació, ca-
da vegada més palesa, que s’està 
produint a la Comunitat Valen-

ciana» i assenyala que la fira «po-
sa a l’abast d’empreses i altres 
ens la possibilitat d’avançar i 
transformar-se, perquè entre tots 
avancem en el canvi de model». 
Per al president autonómic, la in-
novació «és el nervi que fa possi-
ble que les empreses guanyen en 
competitivitat i productivitat, i 
per tant, en opcions de futur».  

A més, Puig va posar l’accent 
en la importància d’un esdeve-
niment firal com Destaca per a 
posar en contacte l’empresariat 
i el món de la ciència. «Aquesta 
és una bona idea que s’ha conso-
lidat, gràcies a la professionalitat 
amb la qual s’ha treballat i a les 

sinergies de diferents àmbits, que 
han fet possible aquest espai de 
trobada entre dos hemisferis bà-
sics: la ciència i l’empresariat». 

Per la seua part, Eva Alcón ha 
felicitat l’Ajuntament i la Càte-
dra d’Innovació Ceràmica Ciutat 
de Vila-real de la Universitat Jau-
me I per la seua organització. La 
rectora també ha assenyalat que 
«els quatre eixos de la fira són 
àmbits que dibuixaran un futur 
molt diferent a l’actual en poc 
de temps, i Destaca ens permet 
acostar-nos ja a aquest futur grà-
cies als 30 experts i a les empre-
ses tecnològiques que lideraran 
aquests canvis».

Puig valora que 
la fira afavoreix la 
transformació d’ens 
i empreses i avançar 
així en un canvi de 
model necessari
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La ronda Sud-oest ix a licitació amb una 
inversió de la Generalitat de 9,5 milions
La ronda constarà de dos carrils amb un disseny d’alta capacitat per al trànsit pesat però també integrats en l’entorn

L a consellera d’Habitatge, 
Obres Públiques i Verte-
bració del Territori, María 
José Salvador, ha signat la 

resolució per la qual es licita el 
projecte de la ronda Sud-oest. La 
rúbrica materialitza el compro-
mís adquirit per la Generalitat 
amb l’Ajuntament i la ciutat de 
fer realitat un projecte que va 
començar a gestar-se fa més de 
20 anys per a la circumval·lació 
urbana i la connexió viària estra-
tègica a la comarca. 

L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, i la consellera Salvador, 
acompanyats pel director gene-
ral d’Obres Públiques, Carlos Do-
mingo; el regidor de Territori, 
Emilio M. Obiol, i edils de l’equip 
de govern, han comparegut per a 
donar compte de la licitació per 
9,5 milions d’euros.

«És una de les infraestructures 
més sol·licitades a la nostra ciutat, 
que per fi veu la llum després de 
més de 20 anys de reivindicacio-
ns; un eix viari fonamental per a 
la millora de la qualitat de vida 
a Vila-real, que evitarà el trànsit 
pesat, els sorolls, les molèsties i 
la inseguretat, però també per 
a tota la província, com una in-
fraestructura estratègica per a 
la connexió de tot el triangle del 
taulellet», recorda l’alcalde. 

«Durant 16 anys de governs 
del PP a la Generalitat, l’únic pas 
que van fer va ser col·locar un 
cartell d’una obra que mai van 
realitzar, en una mostra més de 
la política de fum a la qual ens 
tenien acostumats. Ara, al cap de 
tan sols tres anys i mig del Con-
sell del Botànic, tenim ja aquesta 

La consellera Salvador i l’alcalde Benlloch van visitar, amb altres responsables autonòmics i locals, un punt de la ronda.

fraestructura», conclou.
Després de publicar-se en el 

DOUE, el projecte, la major inver-
sió prevista a la província en els 
pressupostos de l’any que ve, ini-
cia un període d’exposició pública 
de 55 dies, anterior a l’adjudicació 
i l’inici de l’execució. La ronda 
constarà de dos carrils, amb un 
disseny d’alta capacitat per al 
trànsit pesat, però també inte-
grats en l’entorn, amb arbrat i ca-
rril per a ciclistes i vianants.

gran notícia. A Vila-real hi haurà 
un abans i un després de la ronda 
Sud-oest», agrega l’alcalde.

En la mateixa línia s’ha pro-
nunciat Salvador. «El PP va 
col·locar un cartell però va ser 
incapaç de posar en funciona-
ment aquesta infraestructura. 
Nosaltres venim ací amb la reso-
lució signada per a la licitació de 
l’obra, que s’ha remès ja perquè 
es publique en el Diari Oficial de 
la Unió Europea», assenyala la 

consellera, que destaca la impor-
tància de l’eix viari per la «poten-
cialitat industrial i econòmica» 
de Vila-real i el clúster ceràmic. 

MILLORES PER A LA CIUTADANIA
«La ronda serà un eix fonamental 
per a millorar la competitivitat 
del municipi i la província, tam-
bé per a reduir la contaminació 
acústica i ambiental. Nosaltres 
no venim a vendre fum sinó rea-
litats; a passar del cartell a la in-
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COMPROMÍS IX AL CARRER PER 
A ARREPLEGAR PROPOSTES 
DEL VEÏNAT PER A LA CIUTAT

Compromís ha arreplegat 
més de mig centenar de pro-
postes per a la seua inclusió 
en el programa electoral 100% 
participatiu per als pròxims co-
micis de maig de 2019 dins del 
primer acte de la campanya 
Mulla’t. Les places de Sant Fe-
rran i la Panderola, el parc de 
la Maiorasga i, el carrer de la 
Mare Maria Rosa Molás són 
la resta d’espais on es desen-
volupa aquesta campanya 
d’arreplegada d’inquietuds.

U

breus

EL PP EXIGEIX AL GOVERN 
LOCAL QUE DESBLOQUEGE L’ÚS 
DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ

El  Par t i t  Popular  ha 
sol·licitat a l’alcalde, José Ben-
lloch, que desbloquege l’ús 
del Centre de Tecnificació Es-
portiva perquè els veïns pu-
guen utilitzar la totalitat de 
les instal·lacions, així com en-
gegar la residència annexa a 
l’edifici. El regidor Carlos Gil, 
ha instat l’alcalde a «dir la veri-
tat» i que «d’una vegada, treba-
lle per a desbloquejar aquesta 
situació després de vuit anys».

U

CIUTADANS RECLAMA QUE 
S’ACTUE EN UN SOLAR DEL 
BARRI DE BOTÀNIC CALDUCH

El portaveu de Ciutadans 
(Cs), Domingo Vicent, ha re-
clamat a l’equip de govern 
«solucions davant l’estat 
d’insalubritat d’un solar situat 
al barri de Botànic Calduch». 
Segons la formació, després 
de la falta d’interés i resposta 
dels responsables municipals 
a la queixa, el veïnat els ha de-
manat col·laboració.

U

La GeneraLitat reconeix La 
PoLicia LocaL amb L’entreGa 
de 15 condecoracions

U

L’Agència Valenciana de Seguretat 
i  Resposta a les Emergències ha 
reconegut el treball de la Policia Local 
amb el lliurament de 15 condecoracions. 
El lliurament dels distintius ha tingut lloc 
al Reial Monestir de Santa Maria del Puig, 
amb la participació del comissari en 
cap, Domingo Adán, i de la regidora de 
Seguretat Ciutadana, Silvia Gómez. Les 
condecoracions reconeixen la trajectòria 
dels agents amb 25 anys de servei amb 
la Creu al Mèrit Policial amb distintiu 
blanc, i les actuacions dels agents en 
operacions policials, així com la seua 
labor per a prestigiar la Policia Local 
(felicitacions públiques i distintiu blau). 
L’agent Alejandro Rodrigo ha rebut la 
Creu al Mèrit Policial amb distintiu roig, 
pel seu paper en el rescat d’una dona de 
86 anys de l’incendi del seu habitatge.

Municipal



Caixa Rural presenta el calendario del 
año del centenario a beneficio de XiCaEs
El presidente de Caixa Rural y de 
su Fundación, Enric Portalés, ha 
presentado junto al alcalde, José 
Benlloch, el Calendario Solidario 
2019, que este año destina sus 
beneficios a XiCaEs, un proyecto 
creado por la propia Fundación 
que apuesta por el trabajo e in-
clusión de los niños con capaci-
dades diferentes.

En esta edición, el calendario 
rinde homenaje a todas aque-
llas asociaciones locales que han 
acompañado a la entidad duran-
te sus 100 años de existencia. “Se 
trata de un reconocimiento a 
todos los colectivos ciudadanos, 
entidades y organismos que han 
dado vitalidad a la sociedad de Juan José Ortells (Cooperativa), José Benlloch y Enric Portalés (Caixa Rural).

Vila-real”, señala Portalés.
Además del Calendario Soli-

dario, Caixa Rural Vila-real y la 
Cooperativa Católico Agraria pre-
paran un completo programa de 
actos con motivo del centenario, 
que ha detallado el presidente de 
la cooperativa, Juan José Ortells. 
La celebración comenzará el 30 
de enero, fecha en la que se cons-
tituyó la cooperativa, con la inau-
guración de la reforma del Cen-
tro Social de la Fundació Caixa 
Rural. Seguidamente, se otorga-
rán distinciones a personas que 
han sido parte importante de la 
historia de la entidad. Para con-
cluir el acto, el Cor Ciutat de Vi-
la-real estrenará el himno de la 

entidad, compuesto por el com-
positor Rafael Beltrán y el histo-
riador Jacinto Heredia.

La celebración continuará el 
domingo 3 de febrero con una 
eucaristía oficiada por el obispo 
de la diócesis Segorbe-Castellón, 
Casimiro López, acompañada por 
el Cor Ciutat de Vila-real, que in-
terpretará la Missa del Llaurador. 
Al finalizar, la Unió Musical La 
Lira ofrecerá un concierto en el 
salón de actos del Centro Social 
de la Fundació.

Durante todo el año, se han 
programado también exposicio-
nes, conferencias, actividades in-
fantiles, concursos, actos depor-
tivos, etc.
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El consistorio recurre a un préstamo 
para afrontar inversiones de 2018
Servirá para saldar la deuda con las Dominicas así como para mejoras en varios ámbitos

El principal grueso saldará la deuda pendiente con las monjas dominicas hace dos mandatos por la cesión de bienes.

E l Ayuntamiento ha aproba-
do solicitar un préstamo 
de unos cinco millones 
de euros que permitirán 

hacer frente a algunas inversio-
nes del 2018 como la mejora de 
parques y jardines, deportes o la 
compra de vivienda social, entre 
otras. Aunque el principal grueso 
se destinará a saldar la deuda ad-
quirida con las monjas domini-
cas hace dos legislaturas, cuando 
la congregación cedió a la ciudad 
su convento y jardín. 

 «En lugar de pagarles en metá-
lico se les prometieron unos te-
rrenos que se debían aportar tras 
el cambio de PGOU, en un conve-
nio que concretaba la opción de 
zanjar el acuerdo en cinco años 
y dos más de prórroga», indica la 
edil de Hacienda, Sabina Escrig. 
«Al no conseguir los terrenos ne-
cesarios, la obligación era pagar 
en dinero y eso es lo que haremos 
ahora, no sin antes haber nego-
ciado con las dominicas y haber 

conseguido rebajar cerca de dos 
millones el valor que solicitaban 
por los terrenos cedidos a la ciu-
dad, por lo que en lugar de seis 
millones pagaremos poco más de 
cuatro», afirma la concejala.

Por otro lado, también se ha 
dado luz verde a la concertación 
de un préstamo de alrededor de 
900.000 euros para dotar la par-
te relativa a la aportación muni-
cipal para la remodelación del 
Gran Casino y teatro Tagoba, que 
ha sido subvencionada con fon-
dos europeos con 755.000 euros. 

«Es una oportunidad única 
para recuperar, poner en valor 
y darle uso nuevamente a este 
edificio, que es uno de los pocos 
ejemplos de patrimonio históri-
co-artístico que nos quedan en 
la ciudad y por este motivo se 
adquirió», apunta Escrig. La re-
modelación, que se hará a través 
de la Concejalía de Territorio, se 
centra en el Gran Casino, inmue-
ble protegido, datado de 1900 

y con una superficie de 1.500 
metros cuadrados, con especial 
importancia de su escalinata 
central, fachada y salas interio-
res. El teatro Tagoba, datado de 
1910, cuenta con 220 metros de 
suelo y más de 500 metros cons-
truidos en varias plantas, que se 
recuperará para darle un nuevo 
uso. «Lo que hacemos es realizar 
una concertación de préstamo a 
futuro -con informe favorable del 
interventor- para dotar la parte 
municipal para llevar a cabo es-
ta gran inversión que pronto se 
pondrá al servicio de los ciudada-
nos», indica.

Finalmente, el consistorio sa-
có adelante un expediente de su-
plementos de créditos en base a 
los remanentes de Tesorería del 
2017, por valor de 356.500 euros 
para reforzar las partidas de las 
diferentes concejalías como Fies-
tas, Deportes, Turismo, Proximi-
dad y Economía y hacer frente a 
gastos generales.

El Ayuntamiento impulsa, 
junto con el Villarreal CF, una 
nueva señalización vertical

El Ayuntamiento y el Villarreal 
CF han puesto en marcha una 
iniciativa conjunta, que surge 
de la colaboración de ambas 
instituciones, para renovar y 
mejorar la señalización verti-
cal de la ciudad. El concejal de 
Territorio y Movilidad Urbana, 
Emilio M. Obiol, y el director de 
Relaciones Institucionales del 
club, Tino Traver, han presen-
tado los resultados de la prime-
ra fase de la actuación, finan-
ciada por el Villarreal CF, que 
ha supuesto la sustitución de 
24 postes de señalética. En to-
tal, se han renovado 81 placas 
informativas. 

Una iniciativa “novedosa y 
necesaria”, tal y como indica 
Obiol, que tiene por objetivo 
unificar y fijar un modelo de 
señal para que el Ayuntamien-
to de Vila-real y todas aquellas 
empresas que deseen instalar 
señales en la vía pública utili-
cen siempre el mismo modelo. 
Además, se pretende clarificar, 
ordenar y deshacer la “confu-

sión creada a lo largo de los 
años con diferentes tipos de 
señal, colores y mensajes” y 
también optar por un tipo de 
señal más moderna y funcional 
“igual o más efectiva, homolo-
gada y homologable, que nos 
sitúe en el ámbito de ciudad 
que somos, de primer nivel y 
que avanza”, apunta. 

El modelo de señal por el que 
se ha optado incorpora no so-
lo las indicaciones para llegar 
a los espacios deportivos del 
club, sino también diferentes 
puntos de interés de la ciudad, 
mejorando así la localización 
de espacios como el centro ur-
bano, áreas deportivas o el Ter-
met de la Virgen de Gracia.

Las actuales placas son de 
aluminio anodizado de alta re-
sistencia, que cuentan con alta 
reflectancia, visibilidad y resis-
tencia y con la aprobación del 
Ministerio del Interior. Venta-
jas a las que se suma el precio: 
son tres veces más baratas que 
las anteriores.

Obiol y Traver presentaron las nuevas señales instaladas en el municipio.



Servicios Sociales recibe más 
de un millón de € de la GVA
Es la primera vez que se supera esta cifra que permitirá reforzar áreas

El Centro de Día de Menores Espardenyers dispondrá el próximo ejercicio de 53.000 euros.

Los presupuestos de la Generalitat Valen-
ciana (GVA) para el ejercicio 2019 con-
templan un nuevo aumento de la parti-
da destinada a la Concejalía de Servicios 
Sociales, con una cantidad que superará 
por primera vez el millón de euros. Así 
lo ha anunciado el concejal del área, 
Álvaro Escorihuela, quien ha explicado 
que la Concejalía contará con un total 
de 1.220.000 euros por parte de la Con-
selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
-261.000 euros más que en el actual ejer-
cicio- para impulsar diversos programas 
y para el funcionamiento del nuevo Cen-
tro de Atención Temprana (CAT) María de 
Luna, destinado a niños con problemas 
de desarrollo.

«Este presupuesto confirma lo que en 
2015 se empezó a vislumbrar a la llega-
da del Govern del Botànic», indica el edil, 
y destaca que «a pesar de todos los pro-
blemas que se ha encontrado el nuevo 
gobierno, con 40.000 millones de deuda 
que dejó el PP, en menos de cuatro años 
han demostrado una gran sensibilidad 
en materia social». 

Estos 1,1 millones se desglosan en va-
rios programas. El más cuantioso es el 
de Servicios Sociales generales, que pa-
sa de los 667.000 euros de este año a los 
782.000 euros en 2019. «Una cifra que 
prácticamente se cuadruplica desde 

2015, cuando el anterior gobierno presu-
puestó 205.000 euros», apunta.

Por otro lado, los programas de aten-
ción a la infancia y adolescencia conta-
rán con 54.000 euros frente a los 51.000 
de este ejercicio. «Es un aumento menos 
significativo, pero si lo comparamos con 
2015, cuando sólo había 31.000 euros 
previstos, es una gran ayuda», señala. 
Además, el Centro de Día de Menores 
Espardenyers se queda en 53.000 euros 
(frente a los 37.000 de hace tres años) y 
la Oficina de Atención a las Personas Mi-
gradas Pangea pasa de 20.000 euros a los 
23.000 euros en 2019. Asimismo, se aña-
den 188.000 euros para financiar el CAT 
María de Luna, de nueva creación.

Se destina una partida al 
nuevo Centro de Atención 
Temprana (CAT) María 
de Luna, para niños con 
problemas de desarrollo

U

Escorihuela explicó cuál es la aportación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La lectura inteligente de 
agua llega al barrio del Pilar
Estos mecanismos reducen el consumo y también abaratan la factura

Valverde y Ferrer visitaron algunos de los puntos en los que se han instalados estos contadores.

La instalación de contadores inteligen-
tes de agua potable, que mejoran el ser-
vicio, reducen el consumo y abaratan 
la factura, llega al barrio del Pilar. El 
Ayuntamiento y FACSA, la empresa que 
gestiona el servicio público de abasteci-
miento de agua potable, han culminado 
la instalación de los nuevos contadores 
inteligentes en esta zona, tras un primer 
programa piloto en el barrio del Nou 
Crist del Calvari. El concejal de Servicios 
Públicos, Francisco Valverde, y el jefe de 
Explotación de FACSA, Rafael Ferrer, han 
presentado los detalles en la sede de la 
Asociación de Vecinos del Pilar.

La instalación de contadores inteligen-
tes en el barrio del Pilar abarca la zona 
comprendida entre la avenida Riu Ebre, 
el Camí Real y las calles Rosselló y Polo de 
Bernabé. Los trabajos se han llevado a ca-
bo de forma progresiva durante un perio-
do aproximado de dos meses y en total 
se han instalado 754 dispositivos de te-
lelectura. Estos dispositivos permitirán a 
los abonados nuevos servicios, además de 
ahorro en el consumo y el abaratamiento 
de la factura del agua potable. 

«Tras el programa piloto de contadores 
inteligentes en el Nou Crist del Calvari, 
nuestro objetivo es exportar este modelo 
al resto de la población», señala Valver-
de, quien valora los «resultados óptimos» 

de la experiencia piloto con este tipo de 
dispositivos. «Gracias a estos contadores 
inteligentes, el sector del Nou Crist del 
Calvari se ha convertido en la zona de 
mayor eficiencia hídrica, con un 98% y 
reduciendo el nivel de fugas a apenas un 
2%. Estas cifras revelan un importante 
ahorro para los abonados y una excelen-
te gestión de un recurso limitado como 
es el agua», agrega el responsable muni-
cipal de Servicios Públicos. El objetivo del 
Ayuntamiento es llevar ahora este siste-
ma de lectura remota a toda la ciudad.

La telelectura permite conocer los da-
tos de consumo en tiempo real y el valor 
acumulado de cada periodo, además de 
detectar y notificar posibles anomalías.

El objetivo es llevar ahora 
este sistema de lectura 
remota a toda la ciudad por 
los beneficios que reporta a 
los abonados que lo tienen

U

La sede de la entidad vecinal acogió la presentación de los detalles del proyecto en esta zona.
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+ datos

«Es algo que no se había valo-
rado hasta que ocurrió un caso. 
Hay que pensar siempre en las per-
sonas que tienen dificultades para 
desplazarse, ya que queda mucho 
por hacer», afirma Gómez, quien 
agradece a Acudim su contribu-
ción para «mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de todos», así como 
a Grúas Tomás y a la Policía Local. 
En la misma línea, Adán recuerda 
que «Fina Mora nos informó de 
la problemática y enseguida se le 
trasladó a la concejala y a la em-
presa encargada de la grúa, que se 
mostró abierta a dar una solución 
de manera rápida y efectiva».

U

Idea a partir de 
un caso real
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Facilitarán recuperar el coche retirado 
a personas con movilidad reducida
La Policía Local, Grúas Tomás y ACUDIM firman un acuerdo con varias acciones de ayuda

Gómez, adán, Bellido y Mora formalizar el acuerdo y dar a conocer los detalles de actuación tras la retirada con grúa.

L a Policía Local ha firmado 
un convenio a tres bandas 
con la empresa Grúas To-
más y la Asociación Colec-

tivo Unión de Integración de Per-
sonas con Diversidad Funcional 
(Acudim) para dar solución a una 
problemática trasladada por la 
entidad en el caso de la retirada 
de vehículos por la grúa. La con-
cejala de Seguridad Ciudadana, 
Silvia Gómez; el comisario de la 
Policía Local, Domingo Adán; el 
representante de Grúas Tomás, 
Alejandro Bellido, y la presidenta 
de Acudim, Fina Mora, se han re-
unido para formalizar el acuerdo 
y dar a conocer los detalles.

El convenio aborda la situa-
ción que se produce cuando una 
persona con movilidad reducida 
aparca de manera incorrecta y la 
grúa traslada su vehículo al de-
pósito. En estos casos, se ofrece-

rán diversas facilidades para su 
recuperación. «Una medida», ex-
plica Gómez, «que no implica un 
trato de favor y, por supuesto, no 
exonera en ningún momento del 
pago de la multa».

Una de las opciones es que la 
empresa se desplace y recoja a 
la persona afectada para llevar-
la hasta el depósito municipal, 
donde realizará los trámites per-
tinentes para llevarse su vehícu-
lo. La segunda opción es que la 
propia mercantil le lleve el co-
che al usuario hasta donde este 
se encuentre y facilite el pago de 
la multa con un datáfono. Ade-
más, también está previsto que 
la empresa ponga a disposición 
del afectado un taxi, si así lo re-
quiere, que lo lleve hasta Grúas 
Tomás para cumplimentar los 
trámites. Así se protocoliza la ac-
ción a desarrollar.

abren una bolsa de 
trabajo para la 
contratación de
educadores sociales

El Ayuntamiento ha abierto 
una nueva bolsa de trabajo es-
pecífica para incorporar edu-
cadores sociales a su planti-
lla. Así lo ha dado a conocer el 
concejal de Servicios Sociales, 
Álvaro Escorihuela, tras publi-
carse en el Boletín Oficial de 
la Provincia (BOP) la aproba-
ción definitiva de las bases. El 
plazo para inscribirse  finaliza 
el 12 de diciembre. «Gracias a 
la creación de esta bolsa po-
dremos cubrir necesidades ac-
tuales y futuras relacionadas 
con el ámbito de los menores, 
ya que en estos momentos se 
necesitan dos personas en el 
departamento y, en el futuro, 
podrían ser más», explica Es-
corihuela. 

Las bases especifican que se 
trata de una bolsa de empleo 
temporal mediante nombra-
miento como personal fun-
cionario interino o personal 
laboral de duración determi-
nada. Entre los requisitos se 
encuentran tener la naciona-
lidad española, no padecer en-
fermedad que incapacite para 
el trabajo, tener cumplidos 16 
años, no hallarse inhabilitado 
o haber sido separado del ser-
vicio de cualquier Administra-
ción pública mediante expe-
diente disciplinario y estar en 
posesión del título de grado 
en Educación Social o diplo-
matura en Educación Social u 
otro equivalente. También se 
acepta un título universitario 
con la correspondiente habi-
litación y se exige la acredita-
ción de la colegiación, que es 
obligatoria. Los aspirantes de-
berán someterse a dos pruebas 
obligatorias y eliminatorias.

Los interesados pueden ac-
ceder a los detalles a través 
del BOP y en la web del Ayun-
tamiento, www.vila-real.es.

Elevan a la CHJ el malestar 
de los agricultores por el 
estado de los barrancos
El concejal de Agricultura, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, 
Josep Pasqual Sancho, ha trasla-
dado a la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar (CHJ) el males-
tar de los agricultores por el es-
tado de los barrancos. «Llevamos 
mucho tiempo esperando que se 
escuchen nuestras demandas, ya 
que los cauces se encuentran en 
un estado muy salvaje, llenos de 
cañas y maleza y necesitamos ac-
tuar ya», señala Sancho, quien se 
ha reunido con el presidente de 
la entidad, Manuel Ignacio Alcal-
de. El concejal recuerda que la 

CHJ es la responsable de estas ac-
tuaciones y «tiene las competen-
cias a la hora de otorgar permi-
sos a los ayuntamientos para que 
limpien por su cuenta». 

«Los agricultores tienen miedo 
de que con un episodio de lluvias 
se les inunden los campos y sus 
plantaciones desaparezcan por 
las riadas, ya que los lechos de los 
ríos están llenos de cañas en es-
tado salvaje que se arrastran con 
la fuerza del agua y se llevan al 
mar todo lo que encuentran a su 
paso», señala Sancho que espera 
una respuesta en breve. sancho en la reunión mantenida con el presidente de la CHJ, Manuel I. alcalde.

La EntIdadEs FEstIvas 
Lanzan La 8ª CaMpaña dEL 
JuGuEtE soLIdarIo

La Comissió de Penyes y la 
Junta de Fiestas lanzan por oc-
tavo año consecutivo la cam-
paña del juguete solidario. La 
iniciativa persigue la recolecta 
de juguetes, nuevos o usados, 
que serán entregados a Cári-
tas y Juventud Antoniana, que 
los repartirán a los niños que 
atienden. Los juguetes podrán 
dejarse en la Casa de la Fiesta, 
plaza de Mossèn Ballester, 
hasta el jueves 27 de diciem-
bre. en horario de lunes a vier-
nes, de 9.00 a 14.00 horas y de 
17.00 a 19.00 horas.

U

breves

vILa-rEaL rECLaMa una 
FInanCIaCIón Justa para La 
CoMunItat vaLEnCIana

Vila-real se ha sumado a la 
movilización por una financia-
ción justa, con concentración y 
lectura de manifiesto. El alcal-
de socialista, José Benlloch: el 
portavoz adjunto de Compro-
mís, Josep Pasqual Sancho, y el 
portavoz de Ciudadanos, Do-
mingo Vicent, han leído parte 
del documento, aprobado por 
las Cortes Valencianas hace 
un año, que reclama reformar 
el sistema de financiación au-
tonómica para establecer un 
nuevo modelo con recursos su-
ficientes y reparto equitativo,

U

roBErto Monzó prEsEnta  
En ELs MundIna su úLtIMa 
novELa, ‘azuL CELEstE’

El escritor local Roberto 
Monzó ha presentado su últi-
ma novela, Azul celeste, en la 
Casa dels Mundina. Monzó es 
miembro del colectivo litera-
rio Tirant lo Groc y autor, en-
tre otros textos, de la novela 
Pretérito imperfecto (Brosquil 
Ediciones, 2011) así como del 
libro de relatos Me lo contaron 
siete noches (Sar Alejandría 
Ediciones, 2014). La concejala 
de Universidad Popular, Rosa-
rio Royo, acompañó al autor 
en la presentación de su últi-
mo trabajo publicado.

U

aLFonso MonFort, prEMIo 
por su propuEsta poLICIaL 
para prEvEnIr EL suICIdIo

El oficial de la Policía Local 
Alfonso Monfort ha sido selec-
cionado por un jurado como 
ganador del 10º premio Ra-
fael Bonet, convocado por la 
Asociación de Jefes de Policía 
Local de Alicante, por su Pro-
puesta de mejora policial para 
la prevención del suicidio. La 
propuesta analiza la situación 
del suicidio en España y aboga 
por una mayor concienciación 
para la actuación policial en 
materia de prevención, tanto 
en el ámbito interno como en 
la relación con el ciudadano.

U



Las ConferenCias BLanCas 
aBordan La vioLenCia de 
género en La juventud

U

El alcalde, José Benlloch, ha participado 
en las Conferencias Blancas que organiza 
la UNED. La sesión, titulada «Relaciones 
peligrosas, la violencia de género en la 
juventud», ha contado con la participación 
de Teresa San Segundo, doctora en 
Derecho, profesora titular de Derecho 
Civil en la UNED, directora del Centro de 
Estudios de Género y directora de Educar 
en la no violencia. Benlloch ha destacado 
que es responsabilidad de todos los 
miembros de la sociedad colaborar para 
frenar la escalada de sucesos y acabar con 
esta lacra partiendo desde la educación 
en la infancia. En la sesión han participado 
alumnos de Burriana y Vila-real. San 
Segundo, el día antes, también participó 
en el acto inaugural del curso con una 
charla sobre la custodia compartida desde 
la perspectiva de género.

eL juez joaquim BosCh 
aBorda “eL retroCeso de Las 
LiBertades” Con soCarrats

U El magistrado y portavoz territorial de 
Jueces por la democracia, Joaquim 
Bosch, ha impartido la conferencia 
“El retroceso de las libertades”, una  
actividad a cargo de la AC Socarrats.
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Avanzan los trámites de la futura 
rotonda de la calle Encarnación
El presupuesto asciende a 92.202 euros y con un plazo de ejecución de tres meses

El Pleno aprobó, por unanimidad, la gestión necesaria para ejecutar la obra.

L a mejora de la seguridad 
en el acceso Norte, con la 
construcción de una roton-
da en la confluencia de las 

calles Encarnación y Camí Vell 
Castelló-Onda, avanza definitiva-
mente hacia su materialización. 
El Pleno ha aprobado por unani-
midad la modificación puntual 
del plan necesaria para el pro-
yecto. La glorieta se completará 
con otra actuación similar en la 
entrada Sur, entre el Camí Les 
Voltes y la avenida Bélgica.

«Estas dos rotondas serán las 
puertas de entrada a la ciudad, 
dos accesos que incrementarán 
la seguridad viaria y mejorarán 
de forma significativa el entorno, 
dignificando los accesos urbanos. 
Remitimos la documentación de 
la rotonda que dará servicio a la 
entrada Norte, para que sea pro-
bada y avanzar en su construc-
ción», detalla el concejal de Terri-
torio, Emilio M. Obiol. Para hacer 
posible este proyecto, el Pleno 
municipal suspendió licencias y 
ha expropiado una vivienda por 
valor de 50.000 euros.

Todo está listo, desde el proyec-
to hasta la expropiación de una 
casa en la zona, cuya superficie 
se necesita para poder ejecutar 
una rotonda de 21 metros de diá-
metro. «La intención es derribar 
la vivienda, con el objetivo de ha-
cer una glorieta en condiciones 
para facilitar el giro de los camio-
nes, que hasta ahora debían me-
terse en dirección a Santa Quite-
ria hasta la campa de camiones 
de la multinacional Muelles y 
Ballestas para maniobrar y po-
der moverse por la zona», expli-
ca, «lo que generaba problemas 
para el tráfico y peligrosidad pa-
ra los vecinos». Así, asegura que 
con esta solución, los vehículos 
de gran tonelaje «lo tendrán más 

fácil para trabajar y moverse por 
el espacio con unas garantías mí-
nimas de seguridad». 

PRESUPUESTO Y PLAZOS
El presupuesto asciende a 92.202 
euros y cuenta con un plazo de 
ejecución de tres meses. «Ade-
más de derribar la casa adquiri-
da, repondremos y mejoraremos 
las conducciones de teléfono y 
riegos, crearemos cuatro pasos 
accesibles en las esquinas y se 

instalarán una torre vertical de 
alumbrado con cuatro brazos, así 
como cámaras de seguridad y to-
das las señales y cartelería infor-
mativa necesarias», indica. 

También se tomará un pedazo 
del jardín ubicado enfrente. «Se 
talará uno de los árboles, pero lo 
compensaremos plantando más 
árboles justo en el espacio que 
ocupa actualmente la casa», ma-
nifiesta Obiol, quien, además, de-
talla que la rotonda no será ajar-
dinada, sino que dispondrá de 
una superficie diferenciada del 
resto, pero transitable. 

«En el caso de que un camión 
muy grande esté dando la vuel-
ta y se le quede corto el espacio 
podrá pasar por encima ya que 
es transitable», señala. Además, 
estará decorada con una escultu-
ra que se ha ofrecido a financiar 
Muelles y Ballestas.

La obra permitirá la 
mejora de la seguridad 
en el acceso Norte de la 
ciudad y mejorarán el 
entorno de estas áreas

U

SPV acomete la poda del 
arbolado urbano tras 
adjudicar el servicio
La Concejalía de Servicios Públi-
cos (SPV) está llevando a cabo la 
poda del arbolado en calles y 
jardines, tras adjudicar el con-
trato del servicio a la Cooperati-
va Católico Agraria de Vila-real. 
Se trata del primer contrato de 
estas características que forma-
liza el Ayuntamiento, regido ya 
por la nueva Ley de contratos 
del sector público aprobada por 
el Gobierno central y en vigor 
desde el pasado mes de marzo. 

La poda, que llegará a prácti-
camente todas las zonas de la 
ciudad, en viales de alineación 
y en parques y jardines, se reali-
za en estas fechas, con el inicio 
del frío, teniendo en cuenta el 
ciclo natural de los árboles.

«Cuando firmamos el contra-
to, en el mes de mayo, no po-
díamos proceder a la poda por 
motivos medioambientales, ya 
que, de actuar en esa época de 
actividad de los árboles, les ha-
bríamos podido causar daños, 
como sucedió con podas ejecu-
tadas por anteriores gobiernos 
del Partido Popular», recuerda 
Valverde. El concejal de SPV ha 

agradecido a la Cooperativa su 
disposición a trabajar por mejo-
rar la ciudad. «Siempre hemos 
optado por empresas locales 
para los servicios públicos, por 
eso que la Cooperativa pudiera 
ganar el concurso en este nuevo 
marco legal, con el que somos 
absolutamente escrupulosos, 
fue una alegría, ya que sabemos 
que, en este caso, proximidad 
es también sinónimo de calidad 
y de trabajo bien hecho», argu-
menta el edil. El contrato se ci-
fra en unos 140.000 euros.

Los trabajos arrancaron en la 
avenida Francisco Tárrega y se 
prevé que pueda estar finaliza-
do antes de principios de 2019. 
«Cada árbol tiene su tiempo, y 
eso lo tenemos muy en cuenta 
para evitar causar daños al ar-
bolado», concluye.

En primavera se ejecutó el 
corte de ramas que urgía un 
tratamiento, así como en setos. 
Entonces no pudieron tratar al-
gunos ejemplares, ya que el au-
mento de las temperaturas co-
incidía con el crecimiento con-
cluido el letargo del invierno.

Valverde visitó los trabajos realizados en la avenida Francisco Tárrega.



El Programa Operativo de Empleo 
Juvenil cierra su primera edición
Más de medio centenar de jóvenes menores de 30 años se han benefiado de la iniciativa

Este primer programa POEJ se despidió con la entrega de diplomas en la BUC.

E l Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (POEJ) 
ha despedido su primera 
edición con la entrega de 

diplomas a los beneficiarios por 
parte del alcalde, José Benlloch. 
La Biblioteca Universitaria del 
Conocimiento (BUC) ha acogido 
el acto de despedida de los parti-
cipantes -más de medio centenar 
de jóvenes menores de 30 años 
con y sin estudios- que han reci-
bido formación y han adquirido 
experiencia en cinco itinerarios 
especializados diferentes para los 
que obtendrán el correspondien-
te certificado de profesionalidad 
que les proporcionarán nuevas 
oportunidades laborales.

«Uno de nuestros valores más 
importantes para el presente y 
el futuro de nuestra ciudad son 
los jóvenes», afirma Benlloch, 
quien destaca que «necesitamos 
a personas formadas, preparadas 
y competentes para trabajar en 
sectores con alta demanda». El 
colectivo sin formación ha ocu-
pado la mitad de las plazas dis-
ponibles, mientras que aquellos 
jóvenes con formación básica y 
media han optado a una veinte-
na y los beneficiarios con forma-
ción superior son una decena. 

Todos ellos han participado en 
cinco itinerarios formativos, co-
mo son Actividades auxiliares de 
comercio, Actividades de venta y 
Atención al cliente, Operaciones 
auxiliares de montaje y manteni-
miento de sistemas microinfor-
máticos, Operaciones de redes de-
partamentales, Actividades auxi-
liares de almacén y Organización 
del transporte y la distribución. 
Además, se ha contratado a cinco 
técnicos, a través del Servef, para 
impartir la formación y hacer el 
seguimiento.

«Trabajamos para que lleguen 

todas las ayudas posibles en ma-
teria de empleo, lo que nos ha 
permitido pasar de los 6.200 pa-
rados en 2013 a menos de 4.000 
en estos momentos», asegura.

4,5 millOnEs Para EmPlEO
El POEJ, gestionado por el Minis-
terio de Trabajo, cuenta con un 
presupuesto de 446.572 euros, 
subvencionados en un 98% por 
el Fondo Social Europeo. Benllo-
ch ha recordado que «este pro-

grama mixto de formación y em-
pleo remunerado se suma a otros 
que ya han llegado a la ciudad y 
que este año alcanzan práctica-
mente los 4,5 millones de euros 
en ayudas para luchar contra el 
desempleo».

Además, el primer edil ha seña-
lado que Vila-real es «pionera en 
la llegada de ayudas, igual que lo 
fue en la creación del programa 
Vilabeca, que ahora se ha susti-
tuido por T’Avalem» y ha mani-
festado que «el POEJ es el único 
plan de empleo del Ayuntamien-
to que ha ofrecido prácticas rea-
les en empresas». Así, en el acto 
de entrega de diplomas también 
han tenido un papel destacado 
las firmas colaboradoras, «sin 
cuya participación hubiera sido 
imposible el buen resultado del 
programa», concluye el máximo 
responsable municipal.

las ayudas recibidas 
este año en materia de 
empleo en la cuidad 
alcanzan casi los 4,5 
millones de euros

U
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sPV activa un plan de 
choque con nuevo material 
para rebachear las calles
La Concejalía de Servicios Pú-
blicos ha puesto en marcha 
un plan de choque para evitar 
que los pequeños baches que se 
generan en las calles del casco 
urbano, y que se han multipli-
cado como consecuencia de las 
últimas lluvias, acaben  siendo 
auténticos socavones.

Los operarios del departa-
mento que encabeza el edil 
Francisco Valverde son los en-
cargados de llevar a cabo los 
trabajos, utilizando un nuevo 
material de aglomerado asfál-
tico en frío, que aplican sin 
necesidad de usar vehículos es-
peciales o apisonadoras, ya que 
las tareas se realizan de manera 
manual, explica Valverde.

«En estos momentos, y tras el 
último periodo de precipitacio-
nes, los agujeros en las vías pú-
blicas se han incrementado de 
manera importante. En su ma-
yoría, se trata de pequeños des-
conches de 10 ó 20 centímetros 
de diámetro que, en el caso de 
que llueva de nuevo, se harán 
más grandes, por lo que urge 
actuar lo más rápido posible», 

afirma el concejal.
Al respecto, asegura que el 

uso de este novedoso material, 
que va envasado en botes de 25 
kilos y del que el consistorio ha 
adquirido en torno a seis tone-
ladas, con una inversión de casi 
3.000 euros, supone «un ahorro 
importante, tanto en lo que se 
refiere a los medios para llevar 
a cabo el rebacheo como al per-
sonal necesario para ello, a la 
vez que es mucho más limpio 
y rápido».

Entre los viales más afectados 
por la presencia de pequeños 
socavones en la calzada y que 
encabezan el listado de priori-
dades están las calles Ermita o 
Carlos Sarthou, así como la ave-
nida Alemanya.

El aglomerado asfáltico en 
frío también se está aplicando a 
agujeros de tamaño medio, «con 
el fin de comprobar su resisten-
cia y, en el supuesto de obtener 
resultados positivos, ampliar su 
uso». Una utilización que, por 
otra parte, se trasladará a los 
caminos rurales, aunque solo 
para pequeños agujeros.

Valverde comprueba la colocación del nuevo material asfáltico en una calle,

El mercado Central lanza una nueva 
programación para dinamizar el recinto
El Mercado Central sigue consoli-
dando su agenda específica para 
dinamizar el recinto, que vuelve 
con una nueva programación 
hasta enero en colaboración con 
entidades y asociaciones para 
promocionar el espacio y los pro-
ductos de proximidad.

En diciembre la programación 
cuenta con Quin còmic! (Art-
land), el día 1, donde los más pe-
queños aprenderán las bases del 
dibujo para sus propios cómics. 
El día 15 vuelve Sheila Llop con 
el taller Menú de Nadal al teu 
Mercat. Los alumnos que se for-
man en la especialidad de hoste-
lería, cocina y restauración en el 
Proyecto T’Avalem Maria de Luna 

ofrecerán un show cooking el día 
19 y el 22 regresa Artland con la 
actividad Fem història, inspirada 
en la época medieval. El día 24 re-
petirá la actividad sobre cómics y 
cerrará el mes la de Art-i-joc.

La programación sigue en ene-
ro con el show cooking de la Aso-
ciación Cultural Gastronómica y 
Ganadera de Vila-real, de la ma-
no de los chefs Francisco Navarro 
(Restaurant El Molí) y José Ma-
nuel Pesudo (Hostal Sant Joan), 
el día 2. Los días 3 y 4 tendrá lu-
gar la actividad Cuina de mercat 
amb iaios i nets, incentivando la 
cocina en ambas generaciones 
(previa inscripción al 645 881 
398 o en el correo electrónico in-

fo@shelallop.com). Para  cerrar el 
trimestre, Artland ofrecerá el ta-
ller Jardí musical i iniciació a la 
música, donde los más pequeños 
descubrirán nuevos sonidos.

Ochando invita a todos los in-
teresados a visitar el recinto y 
conocer «todo lo que el merca-
do de toda la vida ofrece» indica, 
«producto de primera calidad, 
proximidad y buen servicio a 
los clientes». En este sentido, 
Ochando anima a todos los veci-
nos a «recuperar este espacio tan 
nuestro, alrededor del cual se ha 
desarrollado la vida en nuestro 
pueblo y a hacer del Mercado un 
referente cultural y del comercio 
local», afirma.

la licitación de la EDar 
Vora riu está prevista 
para inicios del 2019

Principios del próximo año 
2019. Esta es la fecha en la que 
la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Cli-
mático y Desarrollo Rural tie-
ne previsto licitar el proyecto 
de supresión de la depuradora 
EDAR Vora Riu y de la canaliza-
ción que desviará parte de las 
aguas residuales de Vila-real a 
la planta de Almassora.

Así se desprende de la res-
puesta dada por la consellera 
Élena Cebrián a la pregunta 
formulada en Les Corts por la 
síndica de Compromís, la vila-

U realense Mònica Àlvaro.
Al respecto, el concejal de 

Medio Ambiente de Vila-real, 
Josep Pasqual Sancho, indica 
que se trata de «una gran noti-
cia para la ciudad y demuestra 
nuevamente el compromiso 
del Gobierno del Botànic con 
el municipio», resalta.

El proyecto saldrá a concur-
so por 2,8 millones, muy lejos 
de la reforma proyectada años 
atrás por 14,5 millones. La de-
puradora actual se construyó 
en 1978 y presenta serios pro-
blemas sin solución .



Vila-real cita ciclistes i atletes per 
a abordar la creació d’una pista
L’objectiu és avançar en una infraestructura que servisca per a ambdues disciplines

Benlloch i Gómez van intercanviar opinions i propostes amb representants de clubs esportius implicats en el projecte.

L’alcalde, José Benlloch, i 
la coordinadora general 
d’Alcaldia, Silvia Gómez, 
han mantingut una reunió 

amb esportistes de diferents clubs 
de la ciutat per a abordar la crea-
ció d’una pista d’atletisme i de ci-
clisme. 

La trobada, a la qual estaven 
convidats l’esportista local Carles 
Falcó -encarregat de llançar una 
petició en una coneguda platafor-
ma virtual- i membres del Club 
Triatló Vila-real, el Club Atletisme 
Vila-real, el Club Ciclista Vila-real, 
el Pasarela Lucciola, el Club Ciclis-
ta Faustín i el Club Ciclista Campió 
Llorens, ha servit com una prime-
ra presa de contacte en la qual els 

interessats plantejaren les seues 
necessitats. 

Gómez considera que ha si-
gut una trobada positiva, ja que 
«hem pres bona nota de les neces-
sitats en l’àmbit del ciclisme i de 
l’atletisme i ens hem compromés 
a treballar de la mà per a oferir-los 

alternatives». En aquest sentit, tant 
Benlloch com Gómez han plante-
jat als esportistes diversos punts 
on poder practicar i «ara són ells 
els que han de valorar aquestes 
opcions». 

Per la seua banda, Benlloch as-
senyala que «som els primers in-
teressats en què els nostres espor-
tistes no hagen d’eixir de la nos-
tra ciutat per a entrenar i volem 
donar una resposta efectiva a les 
seues peticions». Per aquest mo-
tiu, s’ha plantejat la creació d’una 
mesa de treball que comptarà amb 
un representant de cada club i ser-
virà per a elaborar una proposta 
específica amb les necessitats que 
plantegen a l’Ajuntament. 

Carles Falcó, un 
dels participants de 
la reunió, va llançar la 
petició en una coneguda 
plataforma virtual

U

L’etapa reina de la Volta 
Ciclista a la Comunitat 
eixirà des del Llaurador
Vila-real serà escenari de la 
70a edició de la Volta Ciclis-
ta a la Comunitat Valenciana 
Gran Premi Banc Sabadell el 
pròxim 9 de febrer, quan la 
plaça del Llaurador acollirà 
l’eixida d’una de les etapes 
que portarà als corredors cap 
a l’interior de Castelló. El regi-
dor d’Esports, Javier Serralvo; 
el director de la carrera, Ángel 
Casero i, el director del Banc 
Sabadell, Diego Escoín, han 
presentat l’esdeveniment, 
«que suposarà un important 
impuls per a la marca de Ciu-
tat de la Salut i l’Esport».

Casero ha indicat que «des 
de l’organització coneixem 
l’aposta de Vila-real per 
l’esport i el ciclisme, amb una 

Escoín, Serralvo i Casero van presentar la jornada esportiva del proper any.

gran afició i amb molt d’interés 
per aquest esdeveniment, que és 
un dels pocs que faltaven per ex-
posar en la ciutat».

El 9 de febrer, de 9.10 a 10.10 
hores serà la concentració i sig-
natura dels ciclistes a la plaça del 
Llaurador i a les 10.15 hores co-
mençarà el reconeixement de sis 
quilòmetres per la ciutat.

La jornada serà la 
del 9 de febrer i des de 
l’organització valoren 
l’afició i interés pel món 
del ciclisme a la ciutat

U

El Consell de l’Esport informa del conveni 
pel Campió Llorens i la Gala de l’Esport

El Consell Local de l’Esport 
ha celebrat la tercera sessió 
d’enguany. Una trobada en la 
qual el regidor d’Esports i Salut, 
Javier Serralvo, ha fet balanç de 
l’inici de la campanya esportiva i 
els ha informat de qüestions com 
la pròxima Gala de l’Esport o el 
conveni per a la construcció del 
nou pavelló Campió Llorens.

«A banda de repassar com ha si-
gut l’inici de les activitats del Ser-
vei Municipal d’Esports i parlar 
sobre l’estat de les instal·lacions, 
prenent nota de tot allò que ens 
transmeten els participants, hem 
tractat dos temes que afecten els 
esportistes de Vila-real i que són 
de molt d’interés per a aquest 

U

L’equip de govern va recuperar, amb un nou fomat, la Gala de l’Esport.

Ajuntament», apunta Serralvo. 
En primer lloc, la reunió ha 

servit per a informar als clubs 
esportius sobre el conveni amb 
els pares carmelites que perme-
trà la construcció del nou pave-
lló poliesportiu Campió Llorens. 
«Ens hem compromés a enviar-
los en els pròxims dies tota la 
informació ampliada i detallada 
perquè ells mateixos comproven 
i valoren les característiques que 
tindrà el recinte, amb l’objectiu 
que puguen fer les seues aporta-
cions», explica.

Un altre dels punts de l’ordre 
del dia ha sigut el relatiu als pre-
paratius d’una nova edició de la 
Gala de l’Esport. Igual que en-

guany, la cita tindrà lloc dins les 
Festes Fundacionals de la ciutat, 
en el mes de febrer, tot i que la 
data exacta es donarà a conéixer 
pròximament.

Serralvo assegura que aquesta 
reunió «ha servit per a prendre 
nota dels seus suggeriments i 
idees sobre possibles premiats, 
encara que en breu donarem a 
conéixer el procediment perquè 
la gent puga fer les seues propos-
tes sobre els esportistes locals 
que mereixen ser premiats».

La Gala de l’Esport s’ha recupe-
rat enguany amb un format dife-
rent, en el qual es lliuren guardo-
ns a esportistes, equips, gestors o 
directius i entrenadors en actiu.

CRÒNICA
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Sanidad lanza un Plan integral para 
controlar las plagas de mosquitos 
La propuesta prevé coordinar las acciones que se realicen a medio y largo plazo

Gómez visitó, junto a los responsables de la empresa de fumigaciones, a vecinos de zonas especialmente afectadas.

L a Concejalía de Sanidad ha 
activado un nuevo Plan in-
tegral de control de plagas 
de mosquitos, con el obje-

tivo de coordinar a los diferentes 
departamentos municipales im-
plicados y reforzar las tareas de 
prevención durante todo el año. 
La concejala del área, Silvia Gó-
mez, ha presentado este nuevo 
programa de actuaciones a me-
dio y largo plazo, con el que se 
pretende evitar episodios como 
los vividos este verano y princi-
pios de otoño en diferentes pun-
tos de la ciudad. 

«Estamos viviendo una épo-
ca muy complicada en tema de 
mosquitos. En los municipios de 
nuestro entorno estamos viendo 
como incluso en estas fechas, ya 
entrado el otoño, se están produ-
ciendo problemas importantes. 
En Vila-real, hemos constatado 
con el Sindicato de Riegos y la 
Unió de Llauradors que no se es-
tá produciendo esta problemáti-
ca, pero, aun así, el tema de los 
mosquitos nos preocupa y nos 
ocupa», señala Gómez. Con este 
objetivo, la responsable de Sani-
dad está trabajando desde hace 
varias semanas en el diseño de 
un plan integral que implique 
a diferentes departamentos re-
levantes para garantizar la efi-
cacia de los tratamientos contra 
los mosquitos: Policía Rural, Ser-
vicios Públicos, Sanidad y Medio 
Ambiente. 

TRABAJO CONJUNTO
«Con Servicios Públicos vamos 
a establecer protocolos de coor-
dinación para que la limpieza 
de los imbornales vaya siempre 
seguida de tratamientos preven-

tivos, porque, si aplicamos estos 
larvicidas en imbornales que no 
están limpios el tratamiento es 
menos efectivo», explica la con-
cejala. En el caso de la Policía 
Rural, su papel será el de vigilar 
la existencia de balsas y acumu-
laciones de agua en parcelas del 
término rural que puedan ser ori-
gen de focos, mientras que Medio 
Ambiente, en comunicación con 
Sindicato de Riegos y agriculto-
res, abordará la situación de bal-
sas que deban ser tapadas para 
evitar problemas. 

«Por supuesto, desde la Con-
cejalía de Sanidad, y de la mano 
de la empresa adjudicataria del 
contrato, vamos a seguir proce-
diendo con los tratamientos de 
control de las plagas, como no 

hemos dejado de hacer en nin-
gún momento», agrega Gómez. 
La formación sobre protocolos de 
prevención de mosquitos en aso-
ciaciones de vecinos, de personas 
mayores o colegios es otra de las 
pautas de este plan integral, que 
estudia también la posibilidad de 
distribuir cloro para facilitar el 
tratamiento en las parcelas pri-
vadas. 

«Para que este plan surta efec-
to, pedimos, como siempre en 
estos casos, la colaboración ciu-
dadana. Muchos focos tienen su 
origen en parcelas privadas en 
las que el Ayuntamiento, legal-
mente, no puede actuar», dice la 
edil que indica que también es 
clave, en esta lucha, la coopera-
ción entre administraciones.

la lluvia no frena a los 
centenares de participantes 
del 5k solidario dels lluîsos

U La lluvia no impidió que unos 300 
corredores completaran la VII Cursa 
solidària dels Lluïsos a beneficio de 
Pintando en Camino en Rosa. Vicente 
Herrero Alfonso fue el vencedor.

el termet acoge dos cros, 
a cargo del club d’atletisme, 
pasados por agua

U Pese al barro y los hoyos, el XXI Cros 
Mare de Déu de Gràcia y el III Cros 
Popular, organizados por el Club 
d’Atletisme Vila-real, se realizaron en el 
paraje del Termet.

los integrantes de la xac 
inician la formación para 
evitar conductas adictivas

U Los jóvenes interesados en formar parte 
de la Xarxa d’Agents Coneixement 
(XAC), impulsada por la UPCCA, celebró 
la primera de sus reuniones formativas 
en Tejemaneje.

La edil de Sanidad durante la presentación del plan especial de actuaciones.



El Club de Networking 
busca aliados provinciales

El Club de Networking de Vila-
real ha compartido sesión con 
los miembros de Red Empren-
de de Benicarló. Aunque se tra-
tó una primera toma de con-
tacto, el propósito, a medio o 
largo plazo, es unir lazos entre 
ambas entidades para generar 
sinergias y vertebrar la econo-
mía provincial. 

El Club de Networking cele-
bró una segunda sesión en el 
mes de noviembre, el día 27 
en el Centro de Educación Am-

biental (CEA) del Termet.
La misión del Club Empresa-

rial de Networking es ayudar a 
sus miembros a conseguir un 
crecimiento para su empresa 
mediante un programa estruc-
turado y profesional de forma-
ción, colaboración y marke-
ting. Para ello, se aporta for-
mación sobre transformación 
digital de la empresa, gestión 
personal y de equipos, energía, 
medio ambiente y sostenibili-
dad y, seguridad industrial.

Las sesiones se realizan en las instalaciones del CEA del paraje del Termet.

Acuerdan con Telefónica impulsar 
la digitalización de la localidad
ElAyuntamiento firma un convenio con la entidad para promover acciones innovadoras 

Responsables de la empresa y del consistorio, encabezados por Benlloch, en el momento de la firma del convenio.

H acer de Vila-real un refe-
rente de ciudad digitali-
zada. Este es el principal 
objetivo del convenio 

firmado por el Ayuntamiento y 
Telefónica con el que se compro-
meten a impulsar la innovación 
y modernización del municipio. 
Para sellar este compromiso, que 
tiene vigencia hasta finales de 
2019, Bruno Vilarasau, director 
de Servicios Digitales y AAAPP de 
Telefónica, y José Benlloch, acal-
de de Vila-real, se han reunido en 
la sala de comisiones del consis-
torio.

Así, con la firma de este docu-
mento ambas entidades se com-
prometen a desarrollar una ba-
tería de actividades orientadas a 

mejorar la calidad de vida de los 
vecinos y la eficiencia de los ser-
vicios públicos. Para ello, se ha 
desarrollado un marco de actua-
ción basado en cuatro líneas que 
abarcarán la mejora de todos los 
servicios municipales: Vila-real 
Smart City, Atención al Ciudada-
no, Gestión Digital del puesto de 
trabajo e infraestructuras TIC. El 
conjunto de las acciones promo-
verá la atracción de nuevas acti-
vidades económicas.

Para Benlloch, trabajar con 
Telefónica asegura al Ayunta-
miento el acceso a medios téc-
nicos concretos del ámbito de la 
investigación. «Como Ciudad de 
la Ciencia y la Innovación y presi-
dente de la Xarxa Valenciana de 

Ciutats per la Innovació, contem-
plamos la innovación como área 
clave para avanzar rentabilizan-
do las infraestructuras existen-
tes, buscando austeridad y con-
trol de gasto, y garantizando las 
inversiones que sean necesarias 
para el futuro y para conseguirlo 
es importante buscar alianzas», 
ha señalado Benlloch. 

Por su parte, Vilarasau ha des-
tacado que la colaboración públi-
co-privada repercute de manera 
muy positiva en los ciudadanos. 
«El trabajo conjunto permite a la 
empresa aplicar sus soluciones 
a un segmento amplio de pobla-
ción y el Ayuntamiento accede a 
soluciones que no puede desarro-
llar por sí mismo», ha señalado.

AGENDA LOCAL

Título: SESióN CLub EmprESAriAL DE
NETwOrkiNG CASTELLóN
Fecha: 4 y 18 de diciembre de 8.20 a 10.20 
horas. Lugar: Centro de Educación Ambiental 
del Termet. Calle la Ermita S/N (en el pinar de 
la Mare de Déu de Gràcia)
más info: www.networkingcastellon.org 

Título: prEmiS GLObALiS 2018
Fecha: 14 de diciembre
Lugar: Vila-real
Más info: https://www.fundacionglobalis.
org/proyectos/premis-globalis-2018/  

AGENDA prOViNCiAL

Título: LiDErAzGO EN fEmENiNO:
COAChiNG pArA EL DESArrOLLO DE
COmpETENCiAS DE COmuNiCACióN
DE ALTO impACTO pArA EL EmprENDi-
miENTO EN fEmENiNO
Fecha: 3 de diciembre de 10.00 a 14.00 horas 
y 10 y 14 de diciembre de 10.00 a 13.00 horas 
Lugar: Edif. CIES. C/ Lituania, 10 (Ciudad del 
Transporte)
más info: https://docs.google.com/forms/
d/e/1fAipQLSc6mrf2yxYq-i1s4dXypb6afr-

dNVz27rrvJwohk-bybSDTwGg/viewform

Título: JOrNADAS DE prESENTACióN LA
rED DE DESTiNOS TuríSTiCOS iNTELi-
GENTES DE LA COmuNiTAT VALENCiANA
Fecha: 5 de diciembre a las 12.00 horas
Lugar: CdT Castellón. Calle Astrónomo Pierre 
Mechain, 2, El Grao de Castellón, Castellón
más info: https://docs.google.com/forms/
d/e/1fAipQLSdVVDAVjiCpXXYQb3pm5kiV
sQQsppxlvfcrCgX7pjuals9nbA/viewform

Título: GESTióN EfiCAz DEL TiEmpO Y
prODuCTiViDAD pErSONAL
Fecha: del 10 al 12 de diciembre de 16.00 a 
20.00 horas
Lugar: Cámara de Comercio de Castellón
más info: https://www.camaracastellon.
com/es/formacion/cursos/gestion-eficaz-
tiempo-productividad-personal 

Título: fOTOGrAfíA TuS prODuCTOS
pArA mEJOrAr Tu prESENCiA EN
iNTErNET
Fecha: 10, 12, 17 y 19 de diciembre de 15.00 
a 19.00 horas
Lugar: CEDES Vall d’Alba, C/ Vía Augusta s/n
más info: https://www.dipcas.es/es/even-
tos/public/ver?id=3827

Título: fACTurACióN ELECTróNiCA.
fACTurAE Y fACE
Fecha: 11, 13, 18 y 20 de diciembre de 15.00 
a 19.00 horas
Lugar: CEDES Segorbe, Plaza Almudín, nº1
más info: https://www.dipcas.es/es/even-
tos/public/ver?id=3799

Título: iNfOrmáTiCA báSiCA Y pOrTA-
LES pArA LA búSQuEDA DE EmpLEO
Fecha: 12, 13, 19 y 20 de diciembre de 9.30 a 
13.30 horas
Lugar: Aula Telecentro de la Biblioteca de la 
Vall d’Uixó
más info: https://empleolavallduixo.
es/talleres-para-el-fomento-del-empleo-y-
el-emprendimiento/ 

AGENDA AuTONómiCA

Título: wOrkShOp: DESArrOLLO DE
LA AuTOCONfiANzA A TrAVéS DE LA
AuTOprOTECCióN
Fecha: 13 de diciembre de 10.00 a 13.00 
horas
Lugar: CEEI Valencia. Avda. Benjamin Franklin 
12. Paterna (Valencia)
más info: http://ceeivalencia.emprene-
mjunts.es/?op=14&n=14356

AGENDA NACIONAL DICIEMBRE 2018 DE L’INSTITUT INNOVACIÓ CIUTAT DE VILA-REAL 

Globalis entregará sus 
premios el 14 de diciembre

El 14 de diciembre se hará en-
trega de los quintos Premis Glo-
balis. El jurado encargado de fa-
llar los galardones que cada año 
entrega la Fundación Globalis, 
con el apoyo del Ayuntamien-
to de Vila-real, otorgará un pri-
mer premio valorado en 1.500 
euros, y dos accésits de 500.

La Fundación Globalis conce-
derá también el galardón «Vila-
real Innpulso», que se otorga 
como reconocimiento para la 
compañía que representará a la 
ciudad de Vila-real en los dife-
rentes encuentros organizados 
en el marco de la Red Nacional 
de Ciudades de la Ciencia y la 
Innovación a la que pertenece 
el Ayuntamiento. Además, se 
hará entrega del «Premio Tra-
yectoria» a la empresa o empre-
sario que haya destacado por su 

trayectoria, buen hacer y creci-
miento.

La convocatoria estaba abier-
ta a la participación de PYMES, 
cooperativas, empresarios in-
dividuales, comercios y esta-
blecimientos hosteleros, inde-
pendientemente de su forma 
jurídica, que hubieran arran-
cado su actividad después del 
año 2012, y con un carácter 
innovador, entendiéndose esa 
innovación en sentido amplio: 
producto, procesos, modelo de 
negocio, comercialización… El 
espíritu de los premios es iden-
tificar a las empresas provin-
ciales más innovadoras.

Esta quinta edición cuenta 
con la colaboración de Vidres, 
Multiópticas, Fundación José 
Soriano, Esmalglass-Itaca y Éli-
te Cementos.

Imagen de archivo de los premiados en la edición del año pasado.

Ciutat de la Ciència i la Innovació
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Normalització liNgüística 
fomeNta l’ús del valeNcià 
eNtre l’alumNat local 

U

La Regidoria de Normalització Lingüística 
ha preparat una desena d’accions i 
campanyes destinades a fomentar el 
coneixement i l’ús del valencià entre els 
escolars al llarg de l’actual curs lectiu 
2018-2019. El regidor, Santi Cortells, i 
les tècniques de l’àrea han mantingut 
una reunió amb els responsables 
dels diferents centres educatius de 
la ciutat per a presentar-los la nova 
programació prevista per als pròxims 
mesos i prendre nota de les opinions 
sobre el funcionament de les actuals 
activitats i recaptar suggeriments i 
peticions dels docents amb la finalitat 
de seguir millorant l’organització de la 
Regidoria. Entre les novetats destaquen 
l’arribada del Bus de la Llengua, dins 
de la campanya «Sempre teua. La teua 
llengua», de la Generalitat Valenciana.

Vila-real commemora la Setmana 
Europea de la Formació Professional
Els alumnes de l’Escola d’Art i Superior Disseny (EASD) de València són els dissenyadors

L’esdeveniment ha reunit a la plaça Major nombrosos alumnes que cursen algun d’aquests cicles i mòduls en la ciutat.

CRÒNICA

L a Comissió Europea ha ce-
lebrat, del 5 al 9 de novem-
bre, la Setmana Europea 
de la Formació Professio-

nal (FP), una iniciativa que té per 
objecte fer més atractiva l’FP i a 
la qual Vila-real s’ha sumat amb 
la lectura d’un manifest. 

L’esdeveniment, sota el lema 
«Descobreix el teu talent», ha 
reunit a la plaça Major nombro-
sos alumnes que cursen algun 
d’aquests cicles i mòduls en cen-
tres educatius de la ciutat, sota la 
convocatòria del col·legi Fundació 
Flors, que durant tota la setmana 
organitza activitats per als seus 
estudiants, com ara xarrades i 
visites d’exalumnes. Després de 

la lectura d’un manifest conjunt 
de suport a aquesta formació, 
l’alcalde, José Benlloch, ha des-
tacat la importància de l’FP ja que 
«dona resposta a la necessitat de 
personal qualificat en diferents 
sectors del mercat laboral».

A més, ha posat de manifest 
l’alt índex d’inserció laboral, que 
en els últims anys ha augmentat 
fins a rondar el 40%, i ha recordat 
que Vila-real compta amb més 
d’una vintena de modalitats entre 
Fundació Flors i els IES Francesc 
Tàrrega, Miralcamp i Broch i Llop, 
als quals se sumen els mòduls 
especialitzats d’FP que ofereix 
l’Aula Mentor des de 2017.

Uns dies després de la celebra-

ció d’aquesta setmana, des del 
Govern central van defensar l’FP. 
El president, Pedro Sánchez, va 
afirmar a un acte respecte la For-
mació Professional que «ha arri-
bat l’hora que, d’una vegada per 
sempre, l’FP compte amb tot el 
suport del Govern d’Espanya», ha 
proclamat Sánchez qualificant 
aquesta etapa formativa com 
«un motor de futur i progrés» 
que suposa una «prioritat» per 
al seu Executiu per a «enfortir el 
sistema productiu» amb «talent 
qualificat i ocupabilitat de qua-
litat» per a consolidar un «model 
de creixement sostenible i sostin-
gut capaç de crear empreses amb 
ocupacions i salaris dignes».

Citricultura i ceràmica 
identificaran la BUC amb 
peces d’art efímer 
La Biblioteca Universitària del 
Coneixement (BUC) quedarà 
identificada i realçada amb les 
peces d’art efímer dissenyades 
pels alumnes de l’Escola d’Art 
i Superior Disseny (EASD) de 
València. El taller de creació 
realitzat en el marc del conveni 
de col·laboració entre l’EASD i 
l’Ajuntament ha seleccionat les 
obres guanyadores, que es fusio-
naran en un projecte únic que, 
inspirat en la taronja i utilitzant 
materials ceràmics, posarà nom 
i personalitat a la BUC. 

Els projectes guanyadors 
són Azahar, intervenció efí-
mera ideada per a la façana de 
l’edifici amb la instal·lació de 
xicotetes peces que simulen 
les flors del taronger; i Albedo, 
un element de senyalística que 
s’inspira en aquesta part blanca 
dels cítrics per a embolicar dife-
rents punts de la BUC amb una 
làmina en pinça que identifica 
el nom de l’edifici. Tots dos pro-
jectes s’integraran en un que, 
després de la seua materialit-
zació i dels informes correspo-

nents de l’àrea d’Urbanisme, 
s’instal·larà a l’edifici aquest 
mes. 

Per a la seua creació s’utili-
tzarà, entre altres materials, 
Krion, amb la col·laboració de 
Krion Porcelanosa Grupo, Ro-
bles Sistemas Expositivos i Ba-
timat. 

L’alcalde, José Benlloch, va 
formar part del Jurat, en el 
qual també han participat Ra-
mir Gil (Krion Porcelanosa Gru-
po); Miguel Bossó (Batimat); 
Antonio López (Batimat); Juan 
Carlos Hernández i Javier Li-
zandra (Robles Sistemas Exposi-
tivos); David Ulibarri (professor 
de l’especialitat de Disseny de 
Producte a l’EASD de València); 
María Melgarejo (cap del De-
partament d’Interiors a l’EASD 
de València); Marina García-
Broch (professora de Disseny 
d’Interiors a l’EASD de Valèn-
cia); la regidora d’Innovació i 
Noves Tecnologies, Mónica Ma-
ñas; el catedràtic, Juan Carda, 
i Edurne Zubiria (Alcaldia de 
Vila-real).

L’alumnat de l’EASD va participar a una convocatòria de treball a la BUC.

El Jurat s’ha reunit a la BUC per a valorar els esbossos presentats pels joves.

Ciutat Educadora

Actualitat Crònica de Vila-real
DESEMBRE DEL 2018 17



Societat

18 Crònica de Vila-real
DESEMBRE DEL 2018Actualitat

Milers de persones participen en la 
fira prenadalenca de Santa Caterina
El recorregut va ser un degoteig constant de públic que no es va voler perdre la cita

En aquest esdeveniment, molt menuts van rebre regals i van agafar bona nota d’altres que els agradarien per als Reis.

V ila-real ha donat la ben-
vinguda a la temporada 
nadalenca amb una no-
va edició de la Fira de 

Santa Caterina, declarada Fes-
ta d’Interés Turístic Provincial. 
Tot i que el cel amenaçava pre-
cipitacions en alguns moments, 
sols van caure algunes gotes a la 
vesprada que no van entorpir el 
normal desenvolupament de la 
jornada. Tampoc va restar pú-
blic, potser va ser al contrari, el 
fet que el Villarreal CF rebera al 
Betis a l’Estadi de la Ceràmica.

La fira va comptar amb 250 pa-
rades de tot tipus de productes 
artesanals i típics d’aquestes da-
tes  així com l’espai per a associa-
cions i col·lectius locals i una zo-
na d’atraccions per als menuts.

La Regidoria d’Economia, amb 
la col·laboració de Tradicions i 
de Turisme, va tornar a organit-
zar un any més l’esdeveniment, 
que va rebre un total de 305 
sol·licituds per a participar, en 
la seua majoria de comerciants 
que repeteixen d’anys ante-
riors. «Aquestes dades revelen 
la gran consolidació i projecció 
de la fira», assenyala el regidor 
d’Economia, Xavier Ochando.

PRODUCTE DIFERENCIAT 
Malgrat la gran superfície dispo-
nible, no totes les demandes es 
poden acceptar, ja que l’objectiu 
és que la cita compte amb un 
producte diferenciat, amb espe-
cial presència dels elements tra-
dicionalment nadalencs, tant de-
coratius -com els pessebres-, com 
d’alimentació.

No falten els torrons o les cas-
tanyes torrades, dàtils i fruites se-
ques per a la mocadorada, els for-
matges, embotits, mel i melme-

lades, xurros, licors, pa i coques, 
xocolate, i olives o dolços, a més 
dels joguets, entre d’altres, com 
l’artesania -sabons, minerals, tèx-
til, fusta, instruments-, bijuteria 
i complements, cassoles de fang 
i ferreteria.

I amb motiu de l’afluència de 
persones a aquesta convocatòria 
tradicional, alguns comerços de 
la zona centre també van decidir 
obrir les seues portes.

«Aquesta fira, reconeguda com 
a Festa d’Interés Turístic Provin-
cial, és una de les més reconegu-
des de la Comunitat Valenciana, 
ja que és un dels mercats ambu-
lants prenadalencs més impor-
tants que, a més, compta amb 
un valor històric incalculable, 

ja que es remunta a l’època de la 
fundació de la ciutat», assenyala 
Ochando. «Santa Caterina està so-
bradament consolidada i mostra 
d’això són els milers de visitants 
que rebem en un sol dia», apun-
ta l’edil, al mateix temps que 
agraeix la col·laboració de depar-
taments com Serveis Públics, Po-
licia Local, Protecció Civil o Creu 
Roja.

Els agents de la Unitat de Con-
trol d’Establiments i Consum 
(UCECO) de la Policia Local van 
intervenir durant la celebració 
de la fira un total de 147 produc-
tes falsificats de marques cone-
gudes pels quals es van obrir dili-
gències i dos joguets metrallado-
ra amb làser per a xiquets.

Grans i menuts van gaudir intensament d’una jornada lúdica i familiar.

Vila-real llança diverses 
accions per a combatre la 
violència de gènere

La Regidoria d’Igualtat, di-
rigida per Rosario Royo, ha 
llançat una nova campanya, 
en col·laboració amb la Unió de 
Comerç de Vila-real (Ucovi), que 
sota el títol Trenca el silenci, 
arriba als comerços per a impli-
car la societat civil i conscien-
ciar sobre el maltractament 
amb informació dels recursos 
existents per a les víctimes, con-
sells i com actuar.

«Des del començament de 
2018, hem obert 30 nous expe-
dients corresponents a dones 
que per primera vegada han es-

tat ateses, a algunes de les quals 
s’ha tramitat el terminal de te-
leassistència Atempro que ges-
tiona Creu Roja (en l’actualitat, 
hi ha 20 terminals en actiu). No 
obstant això, no és suficient. Ne-
cessitem la col·laboració de tota 
la societat, treballant amb dife-
rents entitats», indica Royo. 

En aquest sentit, la regidora 
valora la tasca de l’Associació 
Andrea Carballo, que va orga-
nitzar una gala benèfica o la 
del Grup de Dones Vila-real 
que va preveure la projecció 
del curt Será nuestro secreto.

Royo va ser una de les encarregades de presentar la campanya Trenca el silenci.

Escorihuela durant una de les sessions de recollida de propostes.

El Pla d’inclusió i cohesió 
social suma el veïnat

El Pla d’inclusió i cohesió social 
es va obrir a la participació direc-
ta de la ciutadania. Després de 
les sessions de treball amb enti-
tats socials i ciutadanes i amb re-
presentants tècnics i polítics, el 
Pla que prepara la Regidoria de 
Serveis Socials va donar un nou 
pas amb la publicació d’un qües-
tionari en línia obert a tots els 
veïns, disponible fins al darrer 
27 de novembre. En l’enquesta, 
els veïns podien contribuir a 
l’anàlisi de la situació social en 
la ciutat i traslladar les seues pro-
postes per a millorar.

«Aquest  pr imer  pla  és 
el document que marcarà 
l’estratègia de la ciutat per 
als pròxims quatre anys, mit-
jançant mesures que donen 
resposta als reptes detectats», 
assenyala el regidor de l’àrea, 
Álvaro Escorihuela. «Volem 
comptar amb tots i, per això, 
hem involucrat les entitats so-
cials i tècnics i representants 
polítics. No obstant això, ens 
faltava una part molt impor-
tant perquè l’estudi resultara 
el més complet possible: els 
ciutadans», agrega.
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‘Tanafos’ es el corto más «Culpable» 
en una edición a ritmo de ‘swing’
La imagen del festival 2018 se ha inspirado en las películas de gansters de los años 30

El Auditori Municipal fue un ir y venir de gente que no quiso perderse ni un minuto de las proyecciones realizadas.

E l cortometraje Tanafos se 
ha alzado con dos de los 
premios más importantes 
de la edición 2018 del fes-

tival internacional de cortome-
trajes Cineculpable: el mejor cor-
to (3.000 euros) y la mejor direc-
ción, para Farshid Ayoobinejad 
(600 euros). El premio Manuel 
Villarreal -categoría provincial- 
fue para 9 pasos; Les 7 llums se 
alzó con el galardón a la mejor 
pieza en valenciano y Víctor Or-
tega (Gusanos de seda) y Cristina 
Soria (Una noche con Juan Diego 
Botto) fueron reconocidos como 
mejor actor y actriz, respectiva-
mente. El certamen, que este año 
ha llegado a su XXI edición, ha 
recibido 477 obras a concurso de 
29 países de cuatro continentes. 
Una cifra que plasma su tirón in-
ternacional.

Calidad -entre las 31 obras que 

saltan al cartel oficial rozaron los 
200 premios y selecciones en fes-
tivales nacionales e internaciona-
les- y variedad, tanto en géneros 
como en temáticas, se aliaron pa-
ra alcanzar la excelencia. 

La gala de clausura, con el Audi-
tori como epicentro, acogió la en-
trega de premios y la proyección 
de los cortos realizados por los 
alumnos de Fundació Flors, Bro-
ch i Llop y, Miralcamp. La músi-
ca swing, la temática de este año 
eran Bonnie&Clyde, con la per-
formance de la asociación Swing 
i AU! de Castelló a las puertas del 
recinto y la actuación durante la 
gala de The Party Swingers, auto-
ra de la banda sonora del festival 
este año: There will never be ano-
ther you. Las actrices y humoris-
tas Arantxa González y Xel Curiel 
(Comediants, de À Punt), fueron 
el hilo conductor.

#InSoSTEnIblE ACErCA A lA 
CIudAdAníA loS objETIvoS dE 
dESArrollo SoSTEnIblE

El Fondo Valenciano por la 
Solidaridad ha traído a Vila-
real el proyecto #InSostenible, 
con una exposición en la Casa 
dels Mundina y talleres para 
dar a conocer y sensibilizar a la 
población sobre los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS). Una 
representación teatral fue otra 
de las actividades propuestas,

U

breves

¡rEConoCEn A lA CofrAdíA dE 
nuESTro PAdrE jESúS nAzA-
rEno Por El PASo dE MujErES

El concejal de Turismo, Die-
go A. Vila, ha entregado una 
placa conmemorativa a la Ve-
nerable Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de la Caridad, en re-
conocimiento por la iniciativa 
de desfilar por primera vez con 
un paso sólo para mujeres en la 
pasada Semana Santa.

U

+dAToS

El festival contó este año con 
Federico Aguado como embaja-
dor y aval de lujo. El toledano es 
uno de los rostros más conocidos 
en la pequeña pantalla en la ac-
tualidad por sus papeles en series 
como Amar en tiempos revueltos 
y Amar es para siempre, donde da 
vida a Inocencio Bonilla, y por su 
reciente papel de Sergio Rueda en 
Mar de plástico. Un ‘culpable’ liga-
do además al festival ya que el año 
pasado el cortometraje reconocido 
con el premio del público, Z Fest, 
una comedia de tintes terroríficos y 
zombis, tenía a Aguado como pro-
tagonista.

U

Federico Aguado,  
Culpable 2018

La RefoRma pRotestante 
conmemoRa sus 500 años con 
un acto en La pLaza mayoR

U La plaza Mayor ha acogido la 
clausura de la conmemoración de los 
500 años de la Reforma protestante, 
promovidos por el Centro Cristiano y 
la iglesia evangélica Filadelfia.

lA dESEMboCAdurA dEl 
MIllArS rECIbE loS PrIMEroS 
TurISTAS ornITológICoS

El Paisaje Protegido de la 
Desembocadura del río Mija-
res ha recibido un grupo de 18 
birdwatching u observadores de 
aves venidos de Valencia, Barce-
lona, Sagunto y Castellón para 
realizar una jornada de turismo 
ornitológico familiar de inicia-
ción. Las familias recorrieron 
varias zonas del paraje.

U

IguAldAd ProMuEvE El 
CurSo EMPodErA’T, dE 
fAdEMur-Pv, En ACudIM

La Concejalía de Igualdad ha 
promovido un curso, en la sede 
de ACUDIM y a cargo de Fade-
mur-PV, para ayudar a las per-
sonas con riesgo de exclusión 
social, y sobre todo a mujeres 
víctimas de violencia de géne-
ro, o con rentas bajas, familias 
monoparentales con cargas fa-
miliares, mujeres migrantes.

U

las jornadas gastronómicas sirven mil 
raciones solidarias de olla de la Plana

Las VII Jornadas Gastronómi-
cas Mengem a Vila-real... Olla de 
la Plana han repartido 1.000 ra-
ciones de olla en la degustación 
popular del plato tradicional. A 
cambio de un euro, destinado 
íntegramente a la tarea de la 
Asociación Andrea Carballo, los 
asistentes han podido probar la 
olla cocinada por los restauran-
tes participantes en el concurso. 
El concejal de Economía, Xavier 
Ochando, reina y damas de las 
fiestas, y concejales de la corpo-
ración han acompañado los res-
tauradores y el Jurado del con-
curso, que por segundo año lleva 
el nombre del impulsor de la ini-
ciativa, Pasqual Batalla.

U

la jornada popular de olla de la Plana citó a centenares de personas.

Una quincena de restaurantes 
participaron este año en la nove-
na edición de las Jornadas Gas-
tronómicas Mengem a Vila-real… 
Olla de la Plana, que organizan 
la Concejalía de Economía y la 
Asociación Gastronómica de Vi-
la-real. Un año más, los comensa-
les pudieron votar en los restau-
rantes cuáles son los menús que 
más les han gustado y valorar las 
Jornadas para obtener regalos co-
mo comidas y cenas en los loca-
les participantes.

jornAdAS dE lA nArAnjA
Dentro del programa del Mes de 
la Sostenibilidad se organizaron 
las Jornadas Gastronómicas de la 

Naranja con paradas y activida-
des en la plaza Mayor, para dar 
a conocer a todos los que se acer-
can las propiedades y posibilida-
des gastronómicas del cítrico. 

Hubo show cookings, talleres 
infantiles de cocina, un concur-
so de mermelada, degustaciones 
populares, venta de productos ci-
trícolas y ruta de tapas de naran-
ja, entre otros. «Es una forma de 
promocionar el producto estrella 
de nuestra tierra, pero siempre 
de una forma diferenciadora y 
dando a conocer curiosidades a 
los asistentes, tanto sobre el pro-
ducto en sí como sobre su consu-
mo», afirma el edil de Agricuktu-
ra, Josep Pasqual Sancho.



Benlloch defensa a 
Benidorm la mediació 
policial com a model d’èxit 

U L’alcalde, José Benlloch, i el comissari de la 
Policia Local, Domingo Adán, han participat 
en el Congrés Valencià de Seguretat Local. 
La prevenció del segle XXI, on han explicat 
el model de mediació policial de la ciutat.

Vila-real acull un fòrum 
empresarial sobre la 
responsabilitat social
L’Ajuntament, a través de la 
Regidoria d’Economia i de la 
recentment creada Mesa per a 
la Inclusió Social i Laboral de 
Persones amb Capacitats Di-
ferents, ha preparat el primer 
Fòrum Empresarial que, sota el 
títol «Les oportunitats de la res-
ponsabilitat social corporativa 
(RSC) per a l’empresa», i amb 
l’experiència dels membres de 
la Mesa i diferents represen-
tants d’empreses, va analitzar 
la situació i les possibilitats 
d’aquestes persones.

«La sessió pretén donar visibi-
litat a la labor que fan les em-
preses locals per a la integració 
en l’àmbit laboral de les perso-
nes amb capacitats diferents», 
explica. A més, l’edil destaca la 
importància de la col·laboració 
a tres bandes, «entre empresa, 
societat i l’Administració, ja 
que és un treball i una respon-
sabilitat de tots». El programa 
de la jornada va incloure la 
xarrada de la professora titu-

lar de Filosofia Moral i Ètica 
Empresarial de l’UJI Elsa Gon-
zález, titulada «El valor de la 
responsabilitat social corpora-
tiva. Una oportunitat de mi-
llora empresarial i social» així 
com una taula d’experiències 
d’RSC amb representants de 
Vidres, Incerco, DomusVi Vila-
real i Caixa Rural Vila-real So-
cietat Cooperativa de Crèdit. La 
gerent de Fundació Tots Units, 
Charo Castelló, va moderar el 
diàleg i va ser l’encarregada de 
fer la conclusió i la proposta de 
futur de la jornada.

La Mesa de Persones amb 
Capacitats Diferents està for-
mada per AANTEA (Ajuda a 
Adults i Nens amb Trastorn de 
l’Espectre Autista), el CEE La 
Panderola, Acudim, Creu Roja, 
Fundació Tots Units, Efecte Vi-
la-real - Fundació Caixa Rural, 
Fundació Globalis, Cambra de 
Comerç de Castelló, Fundació 
Manantial i els partits polítics 
amb representació municipal.

La BUC va ser l’espai que va acollir aquesta jornada amb diferents entitats.

la comunitat de regants, 
la panderola, la cooperativa 
i clariana, premis sosteniBles

U La 14a edició del Mes de la Sostenibilitat, 
que organitza la Regidoria d’Agricultura, 
Medi Ambient i Canvi Climàtic, va 
posar el punt final amb la tradicional 
Gala de la Sostenibilitat que va servir 

per a repassar les activitats reaitzades. 
L’empresa Clariana, el CEE La Panderola, 
la Cooperativa Catòlica Agrària i la 
Comunitat de Regants van ser els 
premiats enguany.

Pérez i Portalés durant l’anunci de l’acte que preveu uns 1.000 assistents.

Vila-real acollirà la 51a Assemblea 
de les societats musicals valencianes
La cita anual es desenvoluparà a l’octubre del 2019 de la mà de la UM La Lira

La Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat 
Valenciana ha escollit Vi-
la-real com a seu de la 51a 

Assemblea anual de l’entitat, que 
se celebrarà a l’octubre de 2019. 
La candidatura, promoguda per 
la Unió Musical La Lira, va ser de-
fensada pel regidor de Cultura, 
Eduardo Pérez, en l’última reunió 
de l’Assemblea, celebrada a Valèn-
cia. Serà la primera vegada que 
Vila-real siga seu d’un esdeveni-
ment d’aquestes característiques, 
amb una previsió d’assistència 
d’unes mil persones. 

«Per a La Lira, poder organit-
zar aquesta cita anual, en la qual 
participaran representants de 
totes les bandes de música de 
la Comunitat, és un honor i un 
repte», assenyala el president de 
l’entitat musical vila-realenca, 
Enric Portalés. «Es tracta d’un es-
deveniment en el qual les bandes 
de tota la Comunitat ens trobem 
per a avaluar el que s’ha realitzat 
i actualitzar els coneixements; 
poder celebrar-lo ací, a Vila-real, 
serà també, sens dubte, una opor-
tunitat de destacar el treball de 
La Lira», agrega. 

En la mateixa línia, Pérez des-
taca el paper de la banda vila-
realenca en la cultura local. «Les 
bandes musicals, i en particular, 
en el cas de Vila-real, La Lira, te-
nen un gran arrelament en la tra-
dició cultural dels nostres pobles. 
Vila-real és una ciutat de músi-
ca i de músics, gràcies també a 
l’impuls de la nostra banda. Per 
això, poder organitzar aquesta 
reunió anual de la Federació de 
Societats Musicals de la Comuni-

tat, esdeveniment que s’inscriu 
en la nostra marca de Ciutat de 
Festivals, Congressos i Esdeveni-
ments és una ocasió única de se-
guir promovent i promocionant 
la nostra cultura i la posició refe-
rent de Vila-real en l’àmbit de la 
música», detalla el regidor.

La Federació de Societats Mu-
sicals de la Comunitat Valencia-
na és una entitat sense ànim de 
lucre que agrupa 550 societats 
musicals i escoles de música de 
Castelló, València i Alacant. Se-
gons les dades de l’FSMCV, en 
l’actualitat compta amb 40.000 
músics, 60.000 alumnes i més de 
200.000 socis. 

CESSIÓ DE LA LIRA A L’ARXIU
El novembre també es va co-
néixer que La Lira ha cedit a 

l’Arxiu Municipal unes partitu-
res manuscrites del mestre vila-
realenc José Goterris Sanmiguel, 
que ja han sigut digitalitzades i 
es troben a la disposició dels ciu-
tadans. Entre les obres, l’obertura 
dramàtica Europa 1915 i diverses 
marxes dedicades a la Mare de 
Déu de Gràcia, com Recepción i 
Despedida, que continuen sent 
interpretades per la banda.

La serenata A las 10 en punto 
i pasdobles com El Casino Anti-
guo, Aguas potables i Las bodas 
de Corbató -que va ser recupe-
rada per José Ramón Sancho i 
que es creia desapareguda- són 
altres de les peces que la Unió 
Musical ha lliurat a l’Arxiu, en-
tre les quals també s’inclouen la 
partitura original de la Marxa a 
la ciutat.

Ciutat de Festivals, Congressos i Esdeveniments
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Des del Grup Municipal Socialista 
creem que els grups que componen 
l’oposició en l’Ajuntament haurien de 
reflexionar i preguntar-se quina oposi-
ció estan fent, ja que el que caldria fer 
és una oposició constructiva i no sols 
criticar el Govern simplement per ser 
d’un altre partit que no és el seu. 

No es poden presentar propostes, 
mocions o altres iniciatives simple-
ment perquè han de proposar alguna 
cosa i han de justificar el seu sou o per 
a desacreditar l’equip de govern, sinó 
que haurien de plantejar propostes es-
tudiades i amb una certa viabilitat.

partidismes
Seria un bon moment perquè deixa-
ren de costat aquest partidisme i es 
congratularen que aquest mes lide-
rem el rànquing de ciutats de la Co-
munitat Valenciana amb menys atur; 
actualment tenim un 13,91%, la ciu-
tat amb menys atur de la comunitat 
Valenciana, ja que la mitjana a la nos-
tra comunitat es d’un 15%.

Molt bona notícia per a la nostra 
ciutat, i és un missatge a la nostra po-
blació, als treballadors, als empresa-
ris i a la ciutadania en general, és una 
mostra que Vila-real és una ciutat llui-
tadora, emprenedora i valenta, i que 
en moments complicats no amaga el 
cap sinó que el trau i busca oportuni-
tats.

donar treball
Som conscients que l’Ajuntament no 
té la competència en treball, en ocu-
pació, però sí que sabem que la polí-
tica que hem dut a terme a la nostra 
ciutat, de donar treball a les empreses 
locals, de diversificar el treball en les 
xicotetes empreses de la nostra ciutat, 
i no com es feia anteriorment, quan 
treballaven només amb empreses ami-
gues, ha generat que aquestes empre-
ses se senten fortes i puguen contrac-
tar personal. I créixer, i al mateix mo-
ment, fer créixer Vila-real.

diferents perfils
Hem de reconéixer que les polítiques 
del Govern del Botànic han ajudat 
moltíssim la inserció laboral de perso-
nes amb diferents perfils de formació, 
han sigut 4 milions d’euros els que 
s’han invertit conjuntament entre 
l’Ajuntament de Vila-real i la Genera-
litat Valenciana perquè es dugueren a 
terme els diferents plans d’ocupació 
a la nostra ciutat, com són el progra-
ma Avalem Joves, Avalem Joves Plus, 
T’Avalem i els tallers d’ocupació, que 
van suposar aproximadament 300 
contractacions i llocs de treball al nos-
tre consistori.

una aposta molt important
Ha sigut una aposta importantíssi-
ma de la Generalitat Valenciana que 
l’Ajuntament de Vila-real ha aprofitat, 
i així s’ha donat treball als 300 ciuta-
dans i ciutadanes que es trobaven en 
aquell moment en l’atur.

Convidem 
l’oposició a 
reflexionar

El #GovernDelBotànic ha demostrat 
tenir Vila-real en el seu punt de mira, 
però, per primera vegada, per a bé. I 
és que, després de menys de tres anys i 
mig de legislatura, Vila-real ha estat be-
neficiada amb prop de quatre milions 
anuals per a plans d’ocupació, que han 
arribat a milers de veïns i veïnes. 

A més, hem rebut una quantitat si-
milar per a millorar quatre àrees in-
dustrials; s’ha creat la seu pròpia de 
l’EOI de la Plana Baixa, amb un aug-
ment tant de l’oferta com dels nivells 
oferits i, per primera vegada, ens han 
arribat ajudes per a impulsar el FitCa-
rrer i el Cineculpable.

serVeis soCials 
D’altra banda, Vila-real està ara al ma-
pa quant als Serveis Socials, perquè no 
només s’ha augmentat el pressupost 
per a atendre els veïns, sinó que grà-
cies al #GovernDelBotànic ja tenim 
una residència pionera per a salut 
mental, de la mà de la Fundació Ma-
nantial; un centre d’atenció primeren-
ca; ajudes per a fomentar la igualtat, 
i tot el deute que la Generalitat valen-

#AraCompro-
mís, ara és
l’hora

ciana tenia per la BUC saldat. No ens 
oblidem de les ajudes per a la rehabi-
litació del patrimoni, l’arribada d’un 
carril bici amb Borriana, els llibres 
gratuïts amb el Pla Xarxa Llibres o la 
disminució de les ràtios, perquè tam-
bé tenim menys taxes universitàries, 
medicaments gratuïts, beques de men-
jador, i ara la licitació de la ronda Sud-
oest. I tot açò ho hem aconseguit mal-
grat l’infrafinançament i el deute que 
vam heretar a la Generalitat. Us imagi-
neu tot el que aconseguiríem amb un 
#TracteJust?

el motor del CanVi
Queda molt a fer, però la llista de re-
clamacions històriques es va reduint 
gràcies a Compromís. Perquè som el 
#MotorDelCanvi i els garants de la ree-
dició d’aquest pacte que ha canviat la 
vida a les valencianes i valencians, i als 
vila-realencs i vila-realenques. Ara és 
l’hora, #AraCompromís.

Josep pasqual sancho
*Candidat a l’alcaldia de Compromís 

per Vila-real

Benlloch ha perdido el control de Vila-
real. Y lo que es peor: toda su frustra-
ción la intenta pagar con aquellos que 
no piensan como él, porque Benlloch 
no actúa como un alcalde, actúa como 
si fuera el amo del poble, como si per-
donara la vida a aquellos que piensan 
de forma distinta, abusando de la ma-
yoría absoluta llegando a niveles muy 
desagradables.

No solo lo piensa así el Partido Po-
pular, hasta sus socios de Compromís 
han tenido que denunciar pública-
mente que les humilla y les ridiculiza, 
que es un intolerante, según ellos mis-
mos han tenido que admitir en una 
rueda de prensa.

El problema de fondo es que José 
Benlloch solo ha gastado dinero en pu-
blicidad y propaganda (es la ciudad de 
la provincia que más dinero se gasta en 
ello de toda la provincia, el doble que 
Castellón ciudad) y en caprichos y cues-
tiones superfluas.

deudas Con las onG Y empresas
Es el alcalde que compra el Gran Casi-
no por 4,5 millones de euros y lo tie-
ne cerrado. Es el alcalde que se gasta 
dinero en hacer un bar con patos, que 
se gasta 400.000 euros en reformar 
despachos, que aumenta los asesores, 
los sueldos, duplica el gasto en proto-
colo... Todo ello haciendo que paguen 
los vecinos con la subida más alta del 
IBI y con el mayor endeudamiento de 
la historia. Y mientras pasa esto; no pa-
ga a las ONG ni a las entidades socia-
les, mientras debe a las empresas de la 
ciudad, no paran de aparecer pufos e 
impagos...

Y lo que es peor: no se gestiona. NO 
se ha realizado ninguna infraestructu-
ra educativa, el alcalde prometió inver-
siones para evitar inundaciones y en 8 
años no ha invertido ni un euro. En 
2015, 2016 y 2017 prometió pisos so-
ciales y ahora en 2018 los sigue prome-
tiendo. Benlloch vende en prensa que 
somos Ciudad de la Salud y el Deporte 
mientras cierra ambulatorios y derriba 
pabellones...

el pp apuesta por el futuro
El PP apuesta por el futuro y por recu-
perar Vila-real para los vecinos. Que el 
Ayuntamiento sea de todos, no solo de 
los que piensan como piensa Benlloch. 
Que vuelva a ser gestionada la ciudad 
por alguien humilde, que sea la mejor 
opción de futuro para la localidad: no 
titulares, hechos.

Candidato a la alCaldÍa
Y por todo ello, el Partido Popular y 
sus afiliados han avalado a Héctor Fol-
gado como candidato a la alcaldía. Por 
su experiencia en la gestión, por su ilu-
sión y por ser el representante de un 
modelo de ciudad: el de la bona gent, 
el de la gente que trabaja y quiere a 
Vila-real, que quiere menos impuestos, 
más colegios y un ciudad más limpia. 
Todo eso representa Héctor Folgado: 
un Vila-real mejor.

Benlloch se
cree el ‘amo
del poble’

El Botànic enfronta aquest mes el seu 
últim pressupost de la legislatura per 
a la Comunitat Valenciana i el resultat 
per a Vila-real és més del mateix.

I és que podem contar amb els dits 
les fites que ha aconseguit el Govern de 
les Persones per al nostre municipi. La 
primera i principal, desmantellar la sa-
nitat amb la supressió de l’ambulatori 
de proximitat Verge de Gràcia. Montón, 
amb el beneplàcit del nostre Govern, 
va deixar al carrer a quasi 3.000 veïns 
que s’han vist obligats a desplaçar-se 
tan si volen o poden, com si no.

I el pitjor és que si continuen gover-
nant tant en Vila-real com en la Comu-
nitat, aquesta situació es perpetuarà ja 
que no tenen cap intenció de restablir 
l’ambulatori doncs, tal i com consta en 
l’informe que va emetre Conselleria i 
que Cs va destapar, per a Sanitat, «Vila-
real ja té suficients centres de salut».

Però, és que la cosa no acaba ací. La 
segona gran fita ha vingut en forma 
de  foto i anunci d’una Ronda Sud Oest 
‘Low cost’ que no veure’m fins a la le-
gislatura que ve. Aquesta infraestruc-
tura és low cost perquè per una banda, 
es contempla un enllaç amb la N-340 
que no està autoritzat i per tant, és una 
mentida; i per una altra, perquè sols 
té un carril d’anada i tornada, en lloc 
de dos, demostrant que no es pensa en 
el futur de la indústria ni en el creixe-
ment. Per no afegir que seguim sense 
aparcament de camions quan Nules, 
Betxí o Almassora sí i les molèsties con-
tinuaran.

un Carril només
Des de Cs no volem pensar que aquesta 
satisfacció per tindre un sol carril en 
la Ronda no ha sigut l’agraïment del 
president Puig per deixar-nos sense In-
termodal. Com el caramelet que se li 
dóna al xiquet per a que deixe de re-
mugar. Perquè sí, aquesta és la tercera 
gran fita del Consell per a Vila-real. La 
no concessió de l’Estació Intermodal 
que va ser la demostració inequívoca 
de la nul.la capacitat de negociació del 
nostre alcalde front al seu cap Puig.

desdoblament
També tenim el desdoblament de la 
carretera de Borriana al qual han re-
nunciat, o pel que fa a Educació, ni 
Edificant ha funcionat perquè els gim-
nasos no es licitaran fins a 2019, ni el 
CEIP Carlos Sarthou té aulari infantil; 
el que sí que té són aules prefabricades 
noves. Tampoc han solucionat el sostre 
del CEIP José Soriano. No és prou fer-se 
la foto el dia de la gota freda, si tenim 
en compte que aquestes filtracions dui-
en des de la inauguració del centre. I és 
que l’únic que s’ha fet fins ara és una 
actuació més pròpia de Pepe Gotera i 
Otilio que ha acabat empitjorant-ho.

Aquestes són les gran fites del Bo-
tànic per a Vila-real, un Botànic que 
ens ha llevat més que ens ha donat i 
que viu en el ‘món de Yupi’, esperant 
una reforma del finançament que no 
aplega mai. 

Les fites del
Botànic amb
Vila-real

PSPV Compromís PP Ciutadans



Cultura

El Mes Tàrrega ret honors al músic 
vila-realenc més internacional 
Entre les novetats de la programació d’enguany està la presentació d’una biografia i un CD

Archilés, Pérez i Juan Carlos Torres, de l’Orquestra de Pols i Pua, durant la presentació del treball enregistrat.

V ila-real es troba immersa 
en el Mes Tàrrega, que se 
celebra del 21de novem-
bre al 15 de desembre 

-dia de la mort del guitarrista-, 
per al qual s’han programat dife-
rents activitats. 

El gruix de les activitats arriba 
durant la VI Setmana Tàrrega, 
la segona setmana de desembre, 
que compta amb activitats com 
Coneixes Tàrrega? (divendres 14, 
a l’Auditori a les 10.00 h i a les 
11.30 hores), el concert La Inte-
gral de Tàrrega (dissabte 15, a la 
Casa dels Mundina a les 19.00 ho-
res), la Gala Tàrrega (diumenge 
16 a les 19.00 hores a l’Auditori), 
el tradicional homenatge i mar-
xa cívica (divendres 14, a les 

18.30 hores), la presentació 
d’una biografia del guitarrista a 
càrrec d’Adrián Rius (divendres 
14, a les 17.30 hores a la Comu-
nitat de Regants) i un concert a 
la Comunitat de Regants -un dels 
pocs llocs on va tocar Tàrrega-, 
als quals se suma la presentació 
del disc que aquest mateix estiu 
ha gravat la guitarrista Ana Ar-
chilés amb l’Orquestra de Pols i 
Pua Francesc Tàrrega.

El treball porta per títol Tàrre-
ga, de la guitarra al plectre i està 
format per 23 obres selecciona-
des per Ana Archilés. «És molt 
emocionant, a més, que el disc 
coincidisca amb l’any en què fan 
Fill Predilecte al nostre autor de 
referència», indica la guitarrista.

El regidor de Cultura, Eduardo 
Pérez, ha assenyalat la importàn-
cia de «commemorar que una de 
les figures més importants en el 
món de la música en l’àmbit his-
tòric és de Vila-real». 

«Per a recordar el naixement 
i la mort del guitarrista, que se 
celebren entre novembre i des-
embre, hem preparat una sèrie 
d’activitats per a homenatjar el 
personatge i per a seguir donant-
lo a conéixer», detalla el regidor 
de Cultura.

La Setmana Tàrrega va nàixer 
l’estiu del 2013 amb el principal 
objectiu de difondre, per primera 
vegada, l’obra integral de Tàrrega 
des de la seua terra natal. Des de 
llavors, s’han realitzat actes.

La UM La Lira ompli tres 
vegades l’Auditori amb el 
seu homenatge a Queen

L’espectacle organitzat per la 
Unió Musical La Lira amb mo-
tiu de Santa Cecília prometia 
no deixar indiferent i el públic 
va eixir satisfet. Un centenar 
de músics i vocalistes acompa-
nyats pel grup castellonenc Fat 
Bottomed Boys van donar for-
ma a The music of Queen. 

Tres són les sessions que, fi-
nalment, va haver de progra-
mar La Lira per a donar respos-
ta a l’expectació que va suscitar 
aquest espectacle musical. De 
fet, les entrades per a les dues 
primeres cites es van esgotar en 
tan sols mitja hora, com va as-
segurar el president de l’entitat 
vila-realenca, Enric Portalés.

Així doncs, unes 1.500 perso-
nes van ser testimoni del con-
cert amb el qual La Lira va ho-
menatjar Queen i, de manera 
especial, la veu de la formació 
durant anys: Freddie Mercury.

La proposta va emocionar, i 

molt, els seguidors del mític 
grup de rock i de La Lira, quan 
els seus músics van interpretar 
composicions tan reconegudes 
i populars com: Bohemian Rap-
sody, We are the champions, 
We will rock you, Crazy little 
thing called love, Innuendo, 
Somebody to love, Radio Ga 
Ga, Who wants to live forever, 
I want to break free... Sessions 
d’aproximadament una hora 
de durada en què el rock de 
Queen va sonar diferent amb 
els instruments de banda i les 
veus d’unes 35 persones. 

Però la commemoració de 
Santa Cecília, patrona dels mú-
sics, va anar més enllà. Tot i la 
pluja que va obligar a suspen-
dre la processó amb la imatge, 
custodiada per Els XIII, sí que 
es va dur a terme la tradicional 
missa a la basílica de Sant Pas-
qual amb la participació d’una 
desena d’entitats.

Un centenar de músics i vocalistes van donar forma a l’espectacle.

L’Agrupació Sarthou Carreres celebra els 
55 anys amb un homenatge al fotògraf 
L’Agrupació Fotogràfica Sarthou 
Carreres ha commemorat el seu 
55é aniversari amb una excursió 
a Xàtiva, on han retut homenat-
ge a Carlos Sarthou Carreres. El 
regidor de Cultura, Eduardo Pé-
rez, s’ha desplaçat fins al muni-
cipi amb l’associació per tal de 
retre homenatge a l’il·lustre vila-
realenc que va destacar en diver-
sos àmbits, entre els quals es tro-
ba la fotografia, fou considerat 
un dels pioners de la fotografia 
documental a Espanya i recone-
gut com a Fill Adoptiu de Xàti-
va per la intensa tasca cultural i 
de recuperació patrimonial que 
allà va fer. Està soterrat al panteó 
d’homes il·lustres. El regidor de Cultura ha acompanyat els integrants de l’entitat a Xàtiva.

«MÁXIMA RECORRE ABISMOS» 
ARRIBA, FINS Al 16 DE FEBRER, 
Al CONVENT, ESPAI D’ART

U El Convent, espai d’art, acull  fins al 16 
de febrer la mostra «Máxima recorre 
abismos». Una selecció d’obres d’art 
contemporani del col·leccionista 
vila-realenc César Monzonís.
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Agenda

VILA-REAL SE SUMA A LA FESTA 
DEL CURTMETRATGE AMB ACTES 
AMB MOTIU DEL DIA MÉS CURT

El 21 de desembre s’ha esta-
blert com el Dia Internacional 
del Curtmetratge i per això cele-
brem El Dia més Curt (ED+C), un 
esdeveniment d’àmbit global del 
qual Vila-real és subseu i que té 
com a objectiu principal la difu-
sió del curtmetratge a través de 
projeccions públiques i gratuïtes. 
Lloc i hora per determinar.

U

LA CIUTAT ES CONVERTEIX EN SEU 
DE LA MÚSICA CORAL PER A DONAR 
LA BENVINGUDA AL NADAL

Els dies 22 i 23 la ciutat acull el 
Festival Coral Ciutat de Vila-real. 
El dissabte tindrà lloc el Cant al 
Carrer, a partir de les 18.00 hores, 
pel centre de la localitat. El diu-
menge serà el torn de la Trobada 
de Nadal, a partir de les 20.00 ho-
res, a la basílica de Sant Pasqual. 
L’esdeveniment és a càrrec de la 
Coral Sant Jaume.

U

LA CANTATA DE NADAL ‘EL
NAIXEMENT’ TORNA A L’ESCENARI
DE L’AUDITORI MUNICIPAL

Dissabte 22 l’Auditori Munici-
pal acull el concert El Naixement, 
a les 20.00 hores. Una cantata de 
tema nadalenc original de Rafael 
Beltrán sobre textos poètics de 
l’escriptor Jacinto Heredia. En-
trada amb invitació que es podrà 
arreplegar des d’una setmana 
abans a les oficines de l’Auditori 
de 10.00 a 14.00 hores.

U

ELS MISSATGERS DELS REIS 
D’ORIENT ARRIBEN A LA PLAÇA DE 
LA VILA PER A REBRE LES CARTES

La tasca de Joventut Antonia-
na permetrà que, un any més, els 
missatgers de Ses Majestats els 
Reis d’Orient arriben a la plaça 
de la Vila per a recollir les cartes 
de tots els xiquets i les xiquetes. 
Totes les cartes portaran el segell 
antonià corresponent, que es po-
drà adquirir allí mateix. Serà el 
dia 26, des de les 11.00 hores.

U

CONQUISTANDO ESCALONES 
PORTA A XAVI CASTILLO I LA 
CENICIENTA PER A TANCAR L’ANY

L’Associació Conquistando Es-
calones organitza dos espectacles 
solidaris en la recta final d’any. 
Xavi Castillo News el dia 28 a les 
21.30 hores i Cenicienta el dia 30 
a les 16.30 i a les 18.45. En tots els 
casos, serà a l’Auditori Municipal. 
Els diners es destinaran a la inves-
tigació mèdica de la distròfia mus-
cular de cintures LGMD-1F.

U

 telèfons d’interés
AJUNTAMENT
Pl. Major s/n  . . . . . . . . . . Tel. 964 547 000
PROP
C/ Josep Ramon Batalla, 38 . .  Tel. 964 547 170
CADASTRE MUNICIPAL
Pl. Major s/n  . . . . . . . . . . Tel. 964 547 001
PISCINES COBERTES YUREMA REQUENA
C/ de Joanot Martorell, 62  . . Tel. 964 529 356
POLICIA LOCAL
C/ Josep Ramon Batalla, 62 . .  Tel. 964 547 010
RECAPTACIÓ MUNICIPAL
C/ Josep Ramon Batalla, 6. . . Tel. 964 547 060
POLICIA NACIONAL
C/ Comunió, 1 . . . . . . . . . Tel. 964 522 100
AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA
I MEDI AMBIENT
C/ Ponent Baix, 65 . . . . . . . Tel. 964 547 250
AGÈNCIA TRIBUTARIA
Av. del Mediterrani, 1 . . . . . Tel. 901 223 344
ATENCIÓ I TRÀMITS
Pl. Major s/n planta baixa. . .  Tel. 964 547 000
AUDITORI MUNICIPAL
Av. Murà  . . . . . . . . . . . . Tel. 964 547 200
CÁRITAS
C/ Calvari, 199 planta baixa .  Tel. 964 535 343
CEAM VILA-REAL
C/ Gamboa 29  . . . . . . . . .  Tel. 964 526 897
CEMENTERI MUNICIPAL
Camí de l’Ermita s/n. . . . . . Tel. 964 520 073
CORREUS
Carretera d’Onda s/n  . . . . . Tel. 964 530 614

 adreces d’interés
BIBLIOTECA SECCIÓ INFANTIL PIUS XII
Av. de Pius XII, 43: Tel. 964 547 232
AGÈNCIA DE LECTURA EL PILAR
C/ Martí l’Humà, 24: Tel. 964 547 233
ARXIU MUNICIPAL DE VILA-REAL
Av. de la Murà, 14: Tel. 964 547 220
BIBLIOTECA MUNICIPAL-AGÈNCIA DE SOLADES
C/ de Solades, 25: Tel. 964 547 230
CASA DE L’OLI:
Pl. de Mossén Ballester, 1: Tel. 964 547 222
CULTURA - AUDITORI MUNICIPAL: Av. de la 
Murà, 1: Tel. 964 547 200

MUSEU DE LA CIUTAT CASA DE POLO:
C/ de Joan Fuster, 33: Tel. 964 547 222
MUSEU ETNOLÒGIC: Ermita de la Mare de Déu:  Tel. 964 547 222
AGÈNCIA LOCAL D’HABITATGE: Pl. Major, s/n: Tel. 964 547 000
AMICS: C/ de Betxí, 49: Tel. 964 547 138
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL
Pl. de Colom, s/n: Tel. 964 520 838
CÀMARA DE COMERÇ - VIVER D’EMPRESES I i II
C/ del Monestir de Poblet, 24: Tels. 964 506 661 / 964 533 681
CASA DE LA DONA: C/ de Santa Sofia, 2: Tel. 964 547 160
FUNDACIÓ GLOBALIS:
C/ del Monestir de Poblet, 15. Despatx 39: Tel. 964 054 522
CENTRE DE DIA LLUÍS ALCANYÍS: C/ del Molí, 4-A: Tel. 964 547 140
CENTRE DE DIA TERAPÈUTIC: C/ de la Soledat, 27: Tel. 964538465
COMUNITAT DE REGANTS: C/ del Mestre Goterris, 11: Tel. 964 521 995
GD’OS, GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS. Camí de Betxí, 26: Tel. 010 / 954 547 100
INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL:
C/ de València, 31-A: Tel. 964 521 341
FACSA: C/ de Carles Sarthou, 10: Tel. 964 527 680
ESCOLA TALLER: Av. d’Europa, 34: Tel. 964 500 153

 trens
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. Cap de setmana a les 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 hores.

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. 
Cap de setmana a les 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 hores.

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. 
Cap de setmana a les 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 hores.




