
d La Comissió d’Investigació crida els representants populars a explicar totes les irregularitats

; en curt

Folgado, Rubert, Clausell i Tomás declararan pel cas Piaf

Vilabeca ofereix 
42 beques més als 
joves de la ciutat  
en la tercera edició

Q La tercera edició del pro-
grama de beques municipals 
compta amb una dotació de 
137.500 euros i disposa de tres 
subprogrames. H PÀG. 9

Gestiona’t assessorarà 
durant tot l’any per a 
estalviar en la llum

El FITCarrer atrau 
més de 24.000 
espectadors a la ciutat

Pàgina 12

Un informe de l’UJI pre-
sentat al mes de maig 
conclou que l’impacte 
del Congrés de Media-
ció Policial avala la mar-
ca Vila-real. H PÀG. 14

Vila-real es 
consolida com a 
ciutat de congressos

El Termet recupera la platja 
del Millars per al seu ús públic
Els vila-realencs podran gaudir aquest estiu de la zona de 
bany, que es troba dins del projecte d’impuls del paratge 

El projecte consisteix a erradicar la vegetació invasora i 
també la revegetació de l’entorn amb espècies de ribera

Q La ciutat ha viscut durant 10 dies les festes en 
honor al patró, que han estat marcades per l’alta 
participació i la reducció a mínims històrics de les 
queixes. El programa de festes ha comptat amb 

més de 250 actes, com ara concerts, bou per la vila 
i reunions multitudinàries, sense oblidar la tradi-
cional cavalcada o els actes de caràcter religiós, 
com són l’ofrena o la missa. H PÀG. 2-5

Vila-real viu les festes 
de Sant Pasqual

La Ruta de la Tapa 
serveix més de 29.000 
plats en la 8a edició
Q Un total de 34 bars i restaurants 
de la ciutat han participat en la ini-
ciativa, que ha generat un volum de 

negoci de prop de 73.000 euros, que 
avalen la bona acollida i la consoli-
dació de l’esdeveniment. H PÀG. 8
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Vila-real tanca les festes de Sant 
Pasqual amb un balanç molt positiu
L’alta participació dels vila-realencs i la reducció a ‘mínims 
històrics’ de les queixes a penyes marquen aquest període

El tradicional castell de focs arti-
ficials va posar el passat 18 de 

maig el punt i final a les festes de 
Sant Pasqual, que van estar marca-
des per l’escàs nombre de queixes 
a les penyes, la tranquil·litat i l’alta 
participació en els més de 250 actes 
que la Junta de Festes, la Comissió 
de Penyes i diferents entitats socials 
i culturals havien preparat en ho-
menatge al patró de la ciutat. 

Concretament, en aquestes festes 
-les primeres de l’any- s’ha assolit 
“un descens històric” pel que fa 
a queixes per molèsties causades 
per les penyes, i s’ha passat de les 
39 de 2013 a les 16 d’enguany. “Des 
del punt de vista policial les festes 
de Sant Pasqual han estat tot un 
èxit, molt tranquil·les”, ha afirmat 
l’intendent en cap de la Policia Lo-
cal, José Ramón Nieto, que al costat 
del regidor de Festes, Xus Sempere, 
i el regidor de Seguretat Ciutadana i 
Noves Tecnologies, Javier Serralvo, 
han fet recentment un balanç molt 
positiu dels 10 dies intensos en ho-
nor al patró de la ciutat. 

També el canvi d’hora de la traca 
final de festes, el correfocs i el castell, 
que s’han avançat dues hores al seu 
horari habitual, han estat unes mo-
dificacions molt valorades i aplau-
dides per la ciutadania, que va par-
ticipar de forma més massiva. “Des 
de la Junta de Festes ens han comu-
nicat que han rebut felicitacions pel 
canvi d’hora d’aquests actes que 
han comptat amb un considerable 
augment en el nombre d’assistents 
en comparació amb altres anys on 
molts xiquets, per primera vegada, 
han pogut veure aquests especta-
cles. Per això, la idea, segurament, 
és mantenir el canvi en pròxims 
festejos”, ha explicat el regidor Xus 
Sempere, que també ha destacat “la 
gran sorpresa” de la nova Trobada 
de Bessons que va comptar amb 
l’assistència de 100 persones. 

“En aquestes festes de Sant Pas-
qual hem tingut un nivell de parti-
cipació molt bo en la majoria dels 
actes”, ha incidit el regidor de Se-
guretat Ciutadana, Javier Serralvo, 
que destaca també “que la gent ha 
demostrat tenir ganes de festa però 
sempre respectant el descans dels 
veïns”, argumenta. 

MENYS QUEIXES
En aquesta mateixa línia, l’intendent 
en cap de la Policia Local assenya-
la que han estat unes festes “molt 
tranquil·les i sense incidents remar-
cables” i ha indicat que, de les 16 
queixes a penyes tan sols hi ha hagut 
tres denúncies, dues per molèsties al 
veïnat i una per no estar registrada. 

El canvi d’horari del castell final i la Trobada de Bessons, 
entre les novetats millor valorades pels penyistes i veïns

La ciutat va gaudir d’una de les ofrenes més multitudinàries. 

Unes altres de les dades del balanç 
policial de les festes són les quatre 
alcoholèmies administratives posi-
tives detectades o l’única denúncia 
per venda ambulant. Quant al bou 
al carrer, Nieto ha destacat el treball 
del director de festejos taurins i la 
col·laboració dels voluntaris tau-
rins per a garantir la normalitat en 
el recinte de la vila, evitar l’accés de 
menors i de persones que no es tro-
ben en les condicions apropiades i 
ha recordat que, en aquestes festes, 
s’han produït quatre ferits lleus en 
els diferents actes taurins.

Un altre dels balanços positius 
que deixen les festes de Sant Pas-
qual 2014 es refereix a la difusió 
del programa de festes, que, a més 
dels 12.000 llibrets repartits en els 
primers dies, la versió mòbil ela-

borada pel departament de Noves 
Tecnologies del programa de festes 
ha assolit també 17.406 visites, i ha 
duplicat així la xifra respecte a les 
8.148 visites que es van donar en les 
festes del mes de maig de 2013. 

Tant el regidor de Seguretat Ciu-
tadana com el de Festes han agraït, 
un any més, a la Junta de Festes i 
la Comissió de Penyes així com el 
cos de Policia Local, Protecció Civil, 
Serveis Públics i als diferents de-
partaments municipals “l’excel·lent 
treball realitzat aquesta setmana”.

Per la seua part, també l’alcalde, 
José Benlloch, ha agraït “el treball 
desinteressat, sense cap remunera-
ció econòmica, de tanta gent que 
treballa per les festes de la seua 
ciutat” així com la col·laboració, un 
any més, de Fobesa. H

La tradicional cavalcada del primer diumenge de festes va ser un dels actes més multitudinaris i participatius, amb nombrosos veïns. 

Es preveu mantenir 
el nou horari del 
castell final perquè 
més veïns, en 
especial els xiquets, 
puguen gaudir-ne

Milers de veïns van acompanyar la imatge del sant durant la processó. 

2 JUNY DEL 2014TEMA DEL MESCRÒNICA DE VILA-REAL

Impacte d’1,5 
milions d’euros 
a la ciutat

Tal com assenyala l’alcalde, 
José Benlloch, “les festes 
són una oportunitat per a 
molts comerços i establi-
ments de la ciutat. En cada 
festa, les compres i el comerç 
disparen i això repercuteix 
directament en benefici de 
la localitat”, i destaca que les 
festes a Vila-real representen 
un impacte econòmic que es 
calcula en aproximadament 
1,5 milions d’euros.

; festes de Sant Pasqual



N La festa es concentra a la Fira de la Tapa

Un any més, la Fira de la Tapa es va con-
vertir en epicentre de les festes, enguany, 
amb més motiu, ja que el Tren de la Festa 
feia parada perquè més veïns es pogue-

ren acostar a gaudir d’aquest espai. La 
reina i dames, l’alcalde, el regidor de Fes-
tes i el president de la Junta de Festes van 
estar els encarregats de la inauguració. 

N Èxit de la III Trobada de Pasquals i Pasquales

La ciutat va acollir la tercera edició de 
la Trobada de Pasquals i Pasquales, un 
esdeveniment en què es van concentrar 
45 veïns que porten el nom del patró. La 

iniciativa va comptar amb la presència 
de l’alcalde, la reina i les dames, el regi-
dor de Tradicions, Pasqual Batalla, i el 
president de la Junta de Festes.

N La nit de la xulla trau la festa al carrer

Com cada any, el dilluns de festes, veïns 
i penyistes van eixir al carrer per a gaudir 
de la tradicional nit de la xulla, on les fo-
gueres, les taules i la festa van ser les pro-

tagonistes als carrers. La reina i dames i 
les autoritats van visitar els casals per a 
veure com es preparava el sopar, que va 
precedir les actuacions musicals. 

N La Trobada de Bessons reuneix 100 persones

Un dels actes més innovadors de les fes-
tes va ser la Trobada de Bessons, orga-
nitzada per la Junta de Festes, que es va 
celebrar a la plaça Major, on es van do-

nar cita un centenar de persones, és a dir, 
mig centenar de parelles, acompanyades 
d’amics i familiars. Tot un èxit de partici-
pació en la seua primera edició. 

N El concurs d’empedrats arriba a la 21a edició

El Casal de Festes va acollir durant les 
festes de Sant Pasqual la 21a edició del 
Concurs d’empedrats per a penyes. Una 
edició que va comptar amb l’assistència 

de més de 2.000 persones i on la penya 
Mai tenim prou va aconseguir el primer 
premi, seguida de la penya Sense rastre 
(segon premi) i Xe què bou! (tercer).

N Homenatge a les reines i dames de 1989 i 1964

En les festes de Sant Pasqual també va 
tenir cabuda l’acte d’homenatge a les 
que van ser reines i dames de les festes 
de fa 25 i 50 anys, els anys 1989 i 1964, re-

presentades per María Dolores Ibáñez i 
les seues dames d’honor, fa 50 anys, així 
com per Ana Pilar Bellmunt i les seues 
dames d’honor, en les festes de 1989. 

; festes de Sant Pasqual
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12.000 llibrets arriben als veïns

El passat dia 7 de maig va ser 
una jornada intensa per a la 
Junta de Festes i la reina i da-
mes, que van començar el re-

partiment dels 12.000 llibrets 
de festes en format paper. Un 
programa que també es va 
poder descarregar d’internet.

Exposicions i cultura durant les festes

L’alcalde, juntament amb la 
reina i dames de les festes, el 
regidor de Festes, el regidor de 
Cultura, i altres representants 

municipals van estar els enca-
rregats d’inaugurar les expo-
sicions que van estar obertes 
durant totes les festes. 

26é macrosopar de penyes

Un any més, les penyes van 
ser protagonistes dels feste-
jos, però especialment en la 
nit del darrer divendres de 

les festes, quan una multitud 
de penyistes es van reunir a la 
plaça Major per a gaudir del 
26é macrosopar de penyes.

Una trentena de matrimonis celebren les noces d’or

L’Auditori de Vila-real va 
acollir durant les festes en 
honor a Sant Pasqual l’acte 
d’homenatge de a les noces 
d’or matrimonials, en el qual la 
corporació municipal, presidi-
da per l’alcalde, José Benlloch, 
i la regidora de Serveis Socials, 
Mònica Àlvaro, va rendir ho-
menatge a les parelles de Vila-
real que celebren enguany els 
50 anys de casades. Una tren-
tena de matrimonis i les seues 
famílies van estar presents en 
un acte en el qual van rebre  
un socarrat com a recordatori 
del moment. En el seu discurs, 
l’alcalde va destacar la trajec-
tòria d’aquestes parelles. 

La ciutat ret homenatge al Fill Predilecte Rafael Beltrán

La ciutat va celebrar el passat 
dia 17, dins les festes de Sant 
Pasqual, el concert comme-
moratiu del XXV aniversari de 
l’orquestra Supramúsica, que 
va tenir lloc a l’Auditori per a 
retre homenatge al Fill Predi-
lecte Rafael Beltrán. L’actuació 
se suma als actes que es porten 
a terme enguany dins de la ce-
lebració de l’Any Beltrán i, per 
això, en aquest concert es van 
estrenar les tres peces que la 
formació ha enregistrat en un 
CD, totes del compositor vila-
realenc. L’alcalde va destacar la 
importància de comptar amb 
una banda com Supramúsica i 
amb un mestre com Beltrán. 

La festa de la tercera edat, un èxit

Com cada any, el Casal de Festes va acollir la fes-
ta de la tercera edat, on es van citar més de 1.400 
persones. La reina i dames de les festes, a més de 
l’alcalde, José Benlloch; el regidor de Participació 

Ciutadana, Xavier Ochando, i el de Tradicions, 
Pasqual Batalla, van ajudar a repartir l’arròs, cuinat 
pel chef Becerra, entre els assistents al multitudi-
nari acte, que va comptar amb orquestra i ball.  

; festes de Sant Pasqual
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N XIX Mostra Artesanal Alternativa

La XIX Mostra Artesanal Alternativa, 
organitzada per Ecosalud Alternativa, 
ha estat durant tot el darrer cap de set-

mana de festes al jardí de Sant Pasqual, 
on també s’han desenvolupat diversos 
tallers i activitats per als més menuts. 

N 2.000 persones es reuneixen al sopar de veïns

La plaça Major va ser escenari durant les festes 
de la quarta edició del sopar de germanor per a 
veïns, que enguany ha comptat amb la participa-
ció d’unes 2.000 persones, la més nombrosa de 
les que s’han celebrat a la ciutat. Els assistents 
van gaudir d’un sopar de pa i porta amb entrants 

i beguda i de l’actuació de l’orquestra Atlàntic 
i del tribut a Manolo Escobar de Juan Manuel 
Punzano. La reina i dames de les festes i repre-
sentants municipals con l’alcalde, José Benlloch, 
o el regidor de Participació Ciutadana, Xavier 
Ochando, van compartir taula amb els veïns. 

; festes de Sant Pasqual
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N Veïns i visitants gaudeixen dels bous

Els actes taurins, tot i que més 
concentrats al llarg de la setma-
na de festes, han estat un èxit 
de convocatòria, ja que milers 

de veïns i visitants van poder 
gaudir dels bous al recinte de la 
vila durant tot el període festiu 
fins al dijous 15 de maig. 

N Presentació del número 16 de la revista ‘Font’

Les festes també han deixat espai per a 
la presentació del número 16 de la re-
vista ‘Font’, editada per la Regidoria de 

Normalització Lingüística, que recull 
14 investigacions i estudis sobre dife-
rents temàtiques d’abast local. 

N Visita al campanar de l’Arxiprestal

El campanar de l’església Ar-
xiprestal va obrir les portes a 
les visites, com cada dilluns 
de festes, perquè desenes de 

persones el visitaren. La reina 
i dames de la ciutat i el regidor 
de Festes van pujar també a la 
torre durant la jornada. 

POLICIA LOCAL I DE BARRI"Sempre al seu
servei, volem
estar al seu costat
a qualsevol
problema que
tinguen"

092
964 54 70 10



El Termet recupera la platja 
del Millars per al seu ús públic
Els veïns podran gaudir aquest estiu de la zona de bany, dins del projecte d’impuls del paratge

El riu Millars recuperarà aquest 
estiu l’antiga platja en la revol-

ta de la Mare de Déu de Gràcia. 
L’Ajuntament ha rebut l’última 
autorització de la Confederació Hi-
drogràfica del Xúquer (CHX) per a 
escometre els treballs de restauració 
i adequació de la zona mitjançant 
l’eliminació de les espècies invaso-
res i la revegetació de l’entorn amb 
espècies autòctones de ribera. El 
projecte compta amb un pressupost 
aproximat de 55.000 euros i forma 
part del Pla de recuperació i impuls 
del Termet que desenvolupa l’equip 
de govern per a fomentar el paratge 
com a atractiu natural i d’oci i mo-
tor econòmic de la ciutat. 

L’alcalde, José Benlloch, i el regi-
dor de Sostenibilitat, Xus Sempere, 
han presentat en el molí de l’Ermita 
el projecte, que, amb l’autorització 
de la CHX, disposa ja de tots els per-
misos. “Es tracta d’un dels projectes 
en el quals més il·lusió hem posat, 
perquè ens permet recuperar una 
zona tan emblemàtica i apreciada 
com el Termet”, assenyala Sempe-
re. En la mateixa línia, l’alcalde in-
cideix en l’impuls rebut pel paratge 
els últims anys, amb actuacions com 
l’adequació d’espais com la sala de 
les Cavallerisses, la sala d’actes de 
l’ermita, el Centre d’Educació Am-
biental (CEA) El Termet o la Casa 
de l’Assut, a més del desbloqueig i 
la reobertura de la piscina.

El projecte consisteix en 
l’eradicació de vegetació invasora, 
així com l’eliminació de rizomes i 
el tractament selvícola de la zona. 

L’actuació inclou també la restau-
ració i estabilització del talús i, fi-
nalment, la revegetació de l’entorn 
amb espècies de ribera. Es preveu 
la plantació de salze, xop o àlber, 
freixe, om i matollars sobre una su-
perfície estimada de 10.000 m2. En 
la vora del riu es mantindran espla-
nades amb l’objectiu d’afavorir l’ús 
públic de tot l’entorn. L’actuació es 
desenvoluparà al sud del meandre 
del Millars, en el tram comprés en-
tre el riu i la piscina del Termet. Una 
vegada culminat el projecte, l’equip 
de govern es planteja per al futur 
noves fases per al desenvolupament 
d’altres projectes associats a l’ús del 
riu, com la possibilitat de navegació 
en piragües o la pesca esportiva, tot 
a expenses de la CHX. HAmbdós representants han oferit els detalls en roda de premsa. 

El regidor de Sostenibilitat, Xus Sempere, i l’alcalde, José Benlloch, han visitat recentment la zona. 
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municipal Els comptes de 
Caixa Rural avalen la 
recuperació econòmica

Q ASSEMBLEA. Caixa Rural Vila-real 
ha celebrat la seua assemblea anual, en 
la qual s’ha donat a conéixer la notable 
recuperació econòmica de l’ens. H

N Sant Vicent de Paül inaugura la nova seu cedida per l’Ajuntament
La regidora de Serveis Socials, 
Mònica Àlvaro, ha acompanyat 
els membres de les Conferèn-
cies de Sant Vicent de Paül en 
la inauguració de la nova seu 
de l’entitat social, habilitada 
a la planta baixa de l’antic lo-
cal de la Pymec, enfront del 
jardí de Sant Pasqual, cedida 
per l’Ajuntament perquè el 
col·lectiu puga desenvolupar la 
seua tasca social. La cessió de les 
instal·lacions se suma a altres 
mesures de suport a l’entitat, 
com els programes de dispen-
sa d’aliments o un conveni de 
col·laboració de 6.000 euros. La 
cessió del local ha estat possi-
ble després de la posada a punt 
per part de l’Ajuntament.

Q El IV Pla d’aules d’estudi 
impulsat per la Regidoria de 
Cultura posa a la disposició 
dels estudiants, fins al 13 de 
juny, dos espais per a l’estudi 
perquè els joves puguen pre-
parar els exàmens. Una nova 
edició en la qual es manté 
l’horari nocturn a la Biblio-
teca del Coneixement que 
obrirà fins a la 1.30 hores i 
els caps de setmana fins a les 
22.00 hores. A més, els estu-
diants podran utilitzar l’aula 
habilitada en la UNED. 

; repàs
Més aules d’estudi en 
època d’exàmens

Q L’excel·lent resposta ob-
tinguda per l’excursió del 
Dia Internacional de la Sa-
lut de les Dones a un spa 
d’Alcossebre, que va esgotar 
les places disponibles durant 
només un dia de preinscrip-
cions, ha dut la Regidoria de 
la Dona a duplicar l’oferta i 
programar una segona eixi-
da en idèntiques condicions 
per al dijous 5 de juny. La pri-
mera de les excursions tindrà 
lloc el dijous 29 de maig. 

El Maig de les Dones 
arriba a Alcossebre

Q La Policia Local ha 
subhastat un total de vuit ve-
hicles, que es trobaven aban-
donats i sense ús en el dipòsit 
municipal. La subhasta, en 
la qual han participat unes 
40 persones i a la qual ha as-
sistit el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Javier Serralvo, 
ha finalitzat amb una recap-
tació de 10.875 euros, que 
s’incorporen així a les arques 
municipals. Dels vuit vehi-
cles, quatre eren turismes, 
tres motos i un ciclomotor. 

Recapten quasi 11.000 
euros amb 8 vehicles

Q El portaveu del Partit Po-
pular de Vila-real, Héctor Fol-
gado, ha demanat a l’equip 
de govern que reivindique 
la cogeneració com a “ferra-
menta clau per a reindus-
trialitzar Espanya”, i mostre 
el seu suport a sol·licitar una 
trobada immediata entre els 
representants de la indús-
tria taulellera i el Ministeri 
d’Indústria per tal d’ajudar el 
sector ceràmic amb aquesta 
tecnologia innovadora. 

El PP proposa donar 
suport a la cogeneració
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Servicios Sociales ayudará a los 
menores y familias en exclusión

un seguimiento y apoyo exhausti-
vo a las familias con menores que 
pasan por graves dificultades. 

“De esta forma, el servicio ofre-
cerá apoyo socioeducativo, ges-
tionando recursos a estas familias, 
aportando valoraciones psicológi-
cas y terapéuticas y se completará 
con toda una serie de actividades 
orientadas a evitar la carestía social 
y económica de las familias”, deta-
lla. El nuevo programa, orientado 
específicamente a los menores, hará 
efectiva su labor preferentemente 
durante las tardes. Según Àlvaro, 
el pasado mes de abril, un infor-

La Concejalía de Servicios Sociales 
pondrá en marcha este mes de ju-
nio, y coincidiendo con el inicio de 
las vacaciones escolares, un nuevo 
Programa de Seguimiento y Ayuda 
para los menores y las familias en 
exclusión social de la ciudad. 

Según explica la concejala del 
área, Mònica Àlvaro, mediante la 
contratación de un equipo multi-
disciplinar que vendrá a completar 
e incrementar el trabajo que se hace 
desde Servicios Sociales, este nuevo 
recurso servirá para detectar y ayu-
dar a los menores en exclusión so-
cial y, al mismo tiempo, posibilitará La concejala encargada de Servicios Sociales, Mònica Àlvaro. 

El nuevo programa reforzará la atención realizada en   
el año 2013, en el que se registraron 171 atenciones

me emitido por Save the Children 
situaba al Estado español como el 
segundo donde menos capacidad 
institucional hay para poder redu-
cir la pobreza infantil mediante las 
ayudas sociales, lo que “corrobora  
lo que dice Cáritas cuando habla 
del alto índice de niños sin recursos 
en España. En Vila-real, una quinta 
parte de los habitantes son menores 
y durante el año 2013 los Servicios 
Sociales registraron 171 atenciones 
a familias con pequeños, una cifra 
más que preocupante”, apunta.

“Por esta razón, hemos actuado 
con diligencia con la intención de 
crear nuevos servicios que redun-
den en el bienestar físico y emocio-
nal de los niños. Los menores son 
nuestra prioridad”, indica. H
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Vila-real escolariza a 
572 niños de 3 años 
para el nuevo curso
La edila de Educación, Rosario Royo, indica que los recortes  
de la Conselleria son ‘un ataque y perjudican a la enseñanza’  

ta presentada y aprobada recientemente en 
el pleno municipal para que sean rebajadas 
las ratios actuales, “ya que las consideramos 
demasiado elevadas”.  

“La respuesta es que trasladará nuestra 
solicitud a los diferentes grupos parlamen-
tarios para que sea estudiada”, afirma. Una 
demanda que responde a la necesidad “de 
velar por nuestros alumnos y hacer constar 
que una masificación en infantil, con un 
aula con aproximadamente 30 niños no es 
ni lo más operativo ni lo más idóneo”. 

Además, ha denunciado que “los conti-
nuos recortes aplicados por parte de la Ge-
neralitat son una ataque a la educación que 
perjudica gravemente en una enseñanza 
pública y de calidad” y que la racionaliza-
ción de los gastos públicos en el ámbito edu-
cativo “está llevándonos a una supresión en 
el número de aulas y maestros”. H

La edila de Educación, Rosario Royo, ha presentado los datos de la escolarización. 

Un total de 572 niños nacidos en el 2011 
serán escolarizados en alguno de los 

centros educativos de  Vila-real. Según ha 
informado la concejala de Educación, Ro-
sario Royo, el pasado 21 de abril se cerró 
el plazo de escolarización ordinario de los 
nuevos alumnos de tres años y, por orden 
de preferencia, los colegios más demanda-
dos han sido el José Soriano, Nuestra Señora 
de la Consolación, Angelina Abad y Escul-
tor Ortells. En el CEIP Cervantes, Botànic 
Calduch, Pasqual Nácher, Gimeno Barón y 
Bisbe Pont “todavía quedan plazas”. 

“Podemos decir que aproximadamente 
el 90% de los niños de nueva escolarización 
comenzarán el curso en el centro donde  han 
hecho la solicitud como primera opción”, 
afirma la edila. Asimismo, Royo ha querido 
hacer pública también la respuesta recibida 
por parte de la Conselleria ante la propues- La Ruta de la Tapa ha tenido una nueva vertiente solidaria con los más necesitados. 

La Ruta de la Tapa 
sirve más de 29.000 
platos en su 8ª edición
Un total de 34 restaurantes han participado en el evento, que 
ha generado un volumen de negocio de cerca de 73.000 euros 

los restauradores en la entrega de premios.
Obiol se ha mostrado muy satisfecho del 

balance de esta VIII Ruta de la Tapa, tanto 
por el volumen de negocio generado como 
por la calidad y creatividad de las tapas. “La 
Ruta ha vuelto a demostrar la potencia, cali-
dad y creatividad del sector en nuestra ciu-
dad, con excelentes resultados”, señala. 

Además de los ganadores absolutos, el 
jurado profesional y popular también ha 
reconocido la calidad y creatividad de las ta-
pas de El Racó de Pepa, quien también se ha 
hecho con el premio a la tapa especial para 
celíacos, Ca Àlex, La Taberna Manchega, 
Restaurante Espliego o Bocatería Lluïsos. El 
acto de entrega de premios sirvió para que 
los locales participantes hicieran entrega de 
un cheque solidario de 1.700 euros a Cruz 
Roja de Vila-real, procedente de la aporta-
ción voluntaria de los restaurantes. H

La VIII Ruta de la Tapa ha entregado los pre-
mios a las mejores tapas elaboradas por los 
restauradores locales, cerrando así la octava 
edición de una iniciativa que sigue conso-
lidándose año tras año. Las más de 29.000 
tapas servidas y los cerca de 73.000 euros de 
volumen de negocio generado avalan los 
resultados de una cita en la que han partici-
pado 34 bares y restaurantes de la ciudad. 

De todos ellos, el jurado profesional ha 
elegido los platos de El Sedre como los me-
jores en las categorías de tapa libre, tapa con 
naranja y mejor presentación, creatividad 
e innovación. Por su parte, El Bodegón de 
Carlos se ha hecho con las mejores valora-
ciones en la votación popular, tanto en la 
tapa de libre elección como en la receta con 
naranja. El alcalde, José Benlloch, el conce-
jal de Turismo, Emilio M. Obiol, y el edil de 
Economía, Pasqual Batalla, acompañaron a 



El programa de beques forma-
tives municipals Vilabeca obri 

la seua tercera edició amb la publi-
cació de les bases dels tres subpro-
grames en els quals es divideix la 
iniciativa, com són Vilabeca Expe-
riència, la secció Vilabeca Emprén i 
Vilabeca Integra. 

En aquesta tercera edició, que 
reforça el vessant de suport al des-
envolupament de projectes empre-
sarials, s’atorgaran un total de 42 
beques formatives, dotades amb 
500 euros mensuals i una durada 
de sis mesos. El pressupost global 
del programa és de 137.500 euros. 

El regidor d’Innovació, Xus Sem-
pere, ha donat a conéixer els detalls 
“d’un dels projectes dels quals més 
orgullosos ens sentim en l’equip de 
govern i que enguany compleix la 
seua tercera edició consolidat”. 

El programa Vilabeca 2014 
s’articula en els tres subprogrames 
de beques dissenyats ja l’any pas-
sat: Vilabeca Experiència, destinat 
a joves que busquen una primera 
oportunitat en el món laboral, amb 
28 beques, quatre més que el 2013, 
per a formar-se en 17 departaments 
municipals; Vilabeca Emprén, per a 
ajudar els joves en el desenvolupa-
ment de projectes empresarials en 
àrees que beneficien el creixement 
de la ciutat (10 beques); i Vilabeca 
Integra, amb quatre beques destina-
des a joves amb algun grau de dis-
capacitat. Aquest últim programa 
incorpora enguany com a novetat 
el fet que els becaris estaran tute-
lats per un assistent social, que serà 
també beneficiari del subprograma 
Experiència, per a guiar-los en la 
seua inserció en el món laboral. 

“Una altra de les principals 
novetats d’aquesta tercera edi-
ció és que hem volgut donar-li 
un enfocament molt més dirigit 
al foment de l’emprenedoria i la 

creació d’empreses, ja que estem 
convençuts que és una de les mi-
llors formes de generar ocupació i 
economia a la nostra ciutat”, apun-
ta el regidor d’Innovació. Per a això, 
el programa Vilabeca Emprén re-
dueix lleugerament el nombre de 
becaris, amb l’objectiu de millorar 
la seua tutela i crear un espai de 
treball col·laboratiu a la Biblioteca 
Universitària del Coneixement. 

“Aquells que tinguen, en finalit-
zar el programa, les condicions i la 
maduresa necessàries, passaran a 
un segon programa formatiu cone-
gut com acceleradora d’empreses, 
impartit per professionals del món 
dels negocis i enfocat a guiar aquests 
projectes en el seu procés de consti-
tució com a empresa”, afegeix.

Igual que en edicions anteriors, 
els principals requisits per a partici-
par en Vilabeca són ser de Vila-real i 
tenir entre 18 i 35 anys. H

Vilabeca es consolida i 
ofereix 42 beques més
La tercera edició està dotada amb 137.500 euros i té tres subprogrames

El regidor d’Innovació, Xus Sempere, donant a conéixer la notícia. 
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Més de la meitat 
de participants 
troben eixida

El regidor d’Innovació, Xus 
Sempere, afirma que “el fet 
que més de la meitat dels 
beneficiaris d’alguna de 
les convocatòries anteriors 
haja trobat una eixida en el 
mercat laboral o l’èxit assolit 
per la I Jornada Vilaemprén, 
entre d’altres, ens indica que 
avancem per molt bon camí 
i això ens anima a seguir tre-
ballant en el mateixa línia i 
consolidant un programa 
pioner que ens ajuda a do-
nar valor de l’enorme talent 
dels joves de la ciutat”. 

El PP denuncia la 
despesa en El Molí
El Partit Popular de Vila-real ha 
denunciat que l’equip de govern 
“haja comprat el material que hi 
ha a l’interior del restaurant El 
Molí, de l’anterior empresa con-
cessionària, per una quantitat de 
280.000 euros”. Segons afirmen, 
“es tracta d’un material antic i 
que no sabem si el nou propie-
tari voldrà utilitzar” i asseguren 
que “se’ns va negar aquesta in-
formació a l’oposició”.  

; en curt
Sessió de l’Escola    
de les Emocions
‘Viu amb alegria i positivitat’ 
és el títol del taller de l’Escola 
de les Emocions que es va rea-
litzar al maig per a aprendre a 
desenvolupar una forma de 
pensar saludable i millorar 
el benestar. Els assistents han 
donat un quilo de menjar per 
cada hora de formació per a 
una causa solidària. 

Vila-real aprova adherir-se al 
Fons Valencià per la Solidaritat

“L’Ajuntament de Vila-real, 
compromés amb el desenvolu-
pament dels països empobrits en 
tots els àmbits, vol formar part del 
Fons per la Solidaritat i contribuir 
a disminuir les diferències existents 
entre els països del nord i sud”, ha 
indicat el regidor que recorda que 
el consistori ja destina el 0,7 % dels 
seus ingressos directes a la coope-
ració al desenvolupament “per 
això, la dotació econòmica que es 
destine a l’organisme, provindrà 

Vila-real ha aprovat per unanimi-
tat la proposta que el regidor de 
Solidaritat, Cooperació i Integra-
ció, Alejandro Moreno, va fer en 
la sessió plenària del 5 de maig  
perquè l’Ajuntament de Vila-real 
s’adheresca al Fons Valencià per 
la Solidaritat i assumesca el com-
promís de dotar una partida anual 
perquè, des d’aquest organisme, es 
puguen portar a terme projectes de 
cooperació i ajuda a països en vies 
de desenvolupament.El regidor Alejandro Moreno és l’impulsor d’aquesta iniciativa. 

L’Ajuntament dotarà una partida anual perquè es 
porten a terme projectes en països en desenvolupament

d’altres ingressos”, afig. 
El regidor ha explicat que el Fons 

Valencià per la Solidaritat és una 
associació sense ànim de lucre, de 
la qual els memebres són els ajun-
taments i mancomunitats de mu-
nicipis de la Comunitat de totes les 
formacions polítiques.

L’organisme, que és un referent,  
es va constituir amb l’objectiu de 
sumar esforços en matèria de co-
operació per al desenvolupament 
dels països empobrits i sensibilit-
zar la societat valenciana, des de 
l’àmbit local, dels problemes que 
pateixen els països que es troben en 
vies de desenvolupament. H

Serveis Públics condiciona 
la zona del Molí la Vila

de Serveis Públics, Francisco Val-
verde, ha valorat d’aquesta mane-
ra l’actuació, que dóna continuïtat 
a les obres realitzades per a la 
construcció d’un nou pas per als 
vianants sobre la séquia Major. 

Els treballs consten de dues fa-
ses: una actuació de desenruna-
ment, eliminació de brosses i recu-
peració de l’arquitectura de pedra 
seca i una segona fase de revege-
tació de la zona amb espècies de 
ribera. “És una actuació integral 
en la zona, en la qual també tenim 
prevista la introducció d’un petit 
ecosistema d’aigua”, indica. H

El departament de Serveis Públics 
de l’Ajuntament de Vila-real ha 
realitzat els treballs de sanejament 
i condicionament en la zona de 
l’entorn del Molí la Vila. 

Amb un pressupost de 19.000 
euros, l’actuació forma part del 
Pla municipal d’obres de prima-
vera i permet “recuperar una 
zona urbana que duia anys des-
curada i abandonada”. El regidor 

El regidor de l’àrea ha visitat la zona per a veure els treballs. 

El sanejament i la 
recuperació de l’entorn 
formen part de l’actuació



La oficina Gestiona’t continuará 
ofreciendo asesoramiento gratuito 
a los vecinos de Vila-real durante 
todo el 2014 para ayudar a las fami-
lias a reducir el importe de su fac-
tura eléctrica. Así lo han anunciado 
los concejales de Sostenibilidad, Xus 
Sempere, y la concejala de Servicios 
Sociales, Mònica Àlvaro, responsa-
bles de las concejalías impulsoras 
de esta iniciativa pionera de ahorro 
eléctrico y medioambiental que tie-
ne como objetivo facilitar a los veci-
nos la adecuación de la factura a su 
consumo eléctrico real, además de 
ser un apoyo para paliar la denomi-
nada ‘pobreza energética’. 

“Ante la buena acogida que ha te-
nido este servicio, y por las opinio-
nes que hemos conocido a través de 
un cuestionario que se  ha facilitado 
a los usuarios, hemos decidido con-
tinuar ofreciendo este servicio hasta 
finales de diciembre”, ha informa-
do Àlvaro, quien ha recordado que 
Gestiona’t se puso en marcha en 
enero y, a lo largo de tres meses, ha 
conseguido “un gran éxito”.

Concretamente, 80 personas han 
visitado este servicio, ubicado en el 
entresuelo del edificio de Servicios 
Sociales y también en la Agencia 
Local de Energía, siendo un total de 
83 las consultas recibidas, teniendo 
en cuenta las personas atendidas 
por email. El máximo ahorro con-
seguido para una determinada per-
sona al revisar su factura de la luz 
ha sido de 275,37 euros anuales, ha 
indicado el responsable de Sosteni-
bilidad, Xus Sempere, quien seña-
la que “la media anual es de unos 
87,34 euros por familia”. 

Respecto al perfil del usuario, 
Gestiona’t ha sido utilizado ma-

yoritariamente por ciudadanía au-
tóctona (en un 94,12%) y en edades 
comprendidas entre 26 y 74 años, 
siendo las personas de entre 40 y 
50 las mayoritarias. También se 
detecta un bajo entendimiento de 
la factura eléctrica y un 25% acude 
para resolver dudas sobre la poten-
cia contratada, comercializadoras o 
sobre los nuevos contadores.

Gestiona’t, además, actúa como 
consejero para ayudar a hacer un 
ahorro real de consumo eléctrico. 

Según indica Àlvaro, “el segun-
do producto más reclamado por los 
vecinos con dificultades a Cáritas, 
además de la comida, son los cirios, 
dado que buena parte de la ciuda-
danía no puede pagar la factura”.

La oficina para el ahorro energé-
tico continuará en el centro social 
hasta diciembre, “exceptuando 
agosto” en el mismo horario: los 
martes de 10.00 a 13.00 horas. H 

Gestiona’t asesorará durante 
todo el año para ahorrar en luz
De los 80 vecinos atendidos, la media anual de ahorro es de 87,34 euros

Un especialista asesora a los vecinos para ahorrar en la factura de la luz.

El servicio, pionero 
y gratuito, ha sido 
un éxito en sus tres 
primeros meses y 
seguirá en marcha 
hasta diciembre

Los ediles Xus Sempere y Mònica Àlvaro han dado a conocer que el servicio estará disponible todo el año. 
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Nuevo curso científico de la Cátedra
La Cátedra de Innovación 
Cerámica Ciutat de Vila-real 
de la Universitat Jaume I ha 
puesto en marcha, junto con 
la Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento, la segunda 
edición del Concurso CICCV, 
que este año estará centrado 
en la cristalografía, con moti-
vo de la designación de 2014 
como Año Internacional de 
la Cristalografía por parte de 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. El concurso 
consta de dos premios con una 

dotación en regalos de 1.000 
euros, en las categorías cientí-
fica y artística. Los centros que 
quieran participar deberán in-
dicarlo mediante inscripción 
telemática a http://concurso.
ciccv.info, antes de las 14.00 
horas del 30 de mayo, avalado 
por el director/a del centro. 
Los trabajos presentados se ex-
pondrán durante las jornadas 
científicas que organiza la Seu 
de la Plana de la UJI donde ha-
brá actividades, talleres y char-
las del 24 al 27 de junio. H

Más de 40 comercios se 
suman a la Fashion Night

tentes, que participaron de una 
noche de compras con descuentos 
que iban del 10 al 40%. Además, 
las calles del centro acogieron 
diferentes actividades de anima-
ción, como un desfile de moda, 
actuaciones simultáneas de DJ’s y 
una demostración de danza. Asi-
mismo, la plaza Major acogió las 
carpas de diferentes negocios que 
aprovecharon para dar a conocer 
sus novedades y servicios.

El edil de Economía, Pasqual 
Batalla, destacó la coincidencia de 
esta primera sesión con el último 
fin de semana de la Ruta de la Tapa 
y el inicio del Festival Internacio-
nal de Teatre de Carrer. “Siempre 
hemos apoyado al comercio local 
y aplaudimos cualquier iniciativa 
que sirva para generar economía 
en la ciudad”, apunta. H

La Unió de Comerç de Vila-real 
(Ucovi) y la Concejalía de Econo-
mía han organizado la primera 
edición de la Vila-real Fashion 
Night. Un evento que tuvo lugar 
el pasado 2 de mayo y que contó 
con la participación de más de 40 
establecimientos, que abrieron sus 
puertas hasta la medianoche. 

“La Fashion Night se plantea 
como una gran fiesta del comer-
cio”, afirmó la presidenta de Uco-
vi, Olga Batalla, quien señaló que 
el evento sirve para reivindicar el 
potencial del comercio local. 

Así, las tiendas ofrecieron ‘cate-
ring’ para invitar a vecinos y asis-

Cientos de personas se sumaron a la primera Fashion Night. 

Los establecimientos abren 
hasta la medianoche y 
ofrecen descuentos
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L’Institut Valencià de Conserva-
ció i Restauració de Béns Cultu-

rals (IVC+R) ha restaurat 15 llibres 
manuscrits de Manual de Consells, 
dels segles XVI al XVIII, un llibre 
manuscrit de protocol notarial de 
1544-1545 i 25 cartes reials dels se-
gles XV al XVIII de l’Arxiu Muni-
cipal de Vila-real. Uns documents 
que han estat presentats per la 
sotsdirectora general de l’IVC+R de 
CulturArts, Carmen Pérez, i l’equip 
tècnic d’aquesta restauració, amb el 
regidor de Cultura de l’Ajuntament 
de Vila-real, Alberto Ibáñez. 

“Amb aquesta actuació recupe-
rem uns documents molt valuosos 
sobre la vida i costums dels nostres 
avantpassats que ens permeten 
reconstruir una part de la història 
de Vila-real”, ha destacat Alberto 
Ibáñez, que assenyala que “la res-
tauració de tot aquest material his-
tòric permetrà el coneixement més 
a fons sobre el govern de la ciutat 
durant un període determinat”. 

En aquest sentit, la sotsdirectora 
general de l’Ivacor de CulturArts, 
Carmen Pérez, també ha indicat 
que els materials restaurats ofe-
reixen una àmplia informació sobre 
la gestió municipal de la ciutat, “ja 
que arrepleguen els acords, delibe-
racions i totes les notícies que tenien 

a veure amb el govern de Vila-real 
durant aquell temps”. “És una in-
formació de gran interés documen-
tal i històric”, ha expressat Pérez. 

Tant Ibáñez com Pérez han des-
tacat “l’excel·lent treball i sensibili-
tat” de l’arxiver municipal, Vicent 
Gil, i han recordat que l’Arxiu de 
Vila-real posseeix un dels fons do-
cumentals “més importants” de 
la Comunitat i és un dels centres 
documentals i d’investigació “més 
significatius” de la província. H

Restauren 40 documents 
de l’Arxiu Municipal
CulturArts Ivacor ha recuperat 15 llibres de Manual de Consells i 25 cartes reials

Els documents restaurats formen part de l’Arxiu Municipal. 

Els documents 
arrepleguen els 
acords i notícies que 
tenien a veure amb 
el govern local entre 
els segles XV i XVIII

El regidor de l’àrea amb representants dels ens encarregats de la restauració dels manuscrits històrics. 

El PP demana idees per 
a la nova plaça al centre
Q PROPOSTA.  El Partit Popular 
ha demanat la creació d’un con-
curs públic d’idees per a desen-
volupar el nou espai urbà que es 
generarà amb l’enderrocament 
dels antics jutjats. El portaveu 
popular, Héctor Folgado, ha des-
tacat la importància de crear un 
concurs d’aquestes característi-
ques per tal de “saber aprofitar 
aquest espai, que ha de ser una 
plaça que fomente el comerç a 
Vila-real, que solucione el pro-
blema de l’aparcament i que es 
convertesca en una zona que po-
tencie l’activitat sociocultural”. 

; en curt
Els funcionaris rebran 
part de la paga eliminada
Q TRÀMITS. La Junta de 
Govern ha aprovat iniciar els 
tràmits per a procedir al pa-
gament de la part proporcio-
nal de la paga extraordinària 
als funcionaris municipals 
suprimida per imperatiu del 
Govern central al 2012. En 
total, s’abonarà als empleats 
la part de la paga extra de 
desembre corresponent al pe-
ríode que va de l’1 de juny al 
14 de juliol de 2012, quan va 
entrar en vigor el decret. 

Les eleccions, al web municipal
Q CAMPANYA. L’Ajuntament 
de Vila-real, amb motiu de les 
eleccions al Parlament Euro-
peu del passat diumenge 25 
de maig, va posar a l’abast de 
la ciutadania una pàgina web 
en què els veïns van poder 
consultar tota la informació 
relativa al procés electoral 
en els col·legis locals des de 
qualsevol dispositiu. A través 
d’aquesta web, desenvolupa-
da pel departament municipal 
de Noves Tecnologies i enfoca-
da principalment a l’accés amb 

mòbil, els ciutadans van poder 
consultar tant el seu col·legi 
electoral com les dades de par-
ticipació electoral, l’escrutini 
i també els resultats compa-
ratius d’anteriors comicis. A 
més, van poder consultar els 
avanços de participació des de 
les 14.00 i les 18.00 hores, men-
tre que l’escrutini dels diferents 
col·legis electorals es va poder 
seguir a partir de les 23.00 ho-
res, una vegada van tancar els 
col·legis electorals i fet el re-
compte de tots els vots. H

La ciutat ja té els primers mediadors
Q PROJECTE. La Casa dels Mundina ha acollit la clausura del curs de 
formació de mediadors del projecte Mediem. Els regidors de Cooperació 
i Educació, Alejandro Moreno i Rosario Royo, la professora del curs, M. 
Emilia Mundina, i l’inspector d’Educació, Vicent Doménech, han lliurat 
els diplomes als 45 alumnes que han participat en la primera edició.

PROMOVENT I POTENCIANT LA CREATIVITAT I EMPRENEDORIA JUVENIL

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

Ajuntament
de

Vila-real



Folgado, Rubert, Clausell y 
Tomás declararán por el caso Piaf
La comisión de investigación llama a los representantes populares a explicar todas las irregularidades

El presidente de la comisión de 
investigación del caso Piaf, 

Alberto Ibáñez, ha dado a conocer 
recientemente el resultado de la pri-
mera fase y la aprobación por una-
nimidad de las personas que deben 
comparecer en la próxima sesión. 

Ibáñez, que agradeció la “una-
nimidad” de todos los miembros, 
“que buscamos dar luz a una etapa 
oscura en nuestro Ayuntamiento”, 
y señaló que “la dirección del gru-
po popular de la anterior legislatu-
ra, pero también de la actual, está 
llamada a declarar para explicar lo 
que ocurrió”. En este sentido, desta-
ca la figura del exalcalde, Juan José 
Rubert, “quien también está vincu-
lado al expediente de facturas irre-
gulares presentadas a Fiscalía. Pero, 
también Folgado que representa a 
priori el nuevo PP, así como Ramón 
Tomás e Ignasi Clausell”.

El portavoz de Compromís ex-
plicó que “Folgado lo tiene difícil, 
sólo puede elegir entre ser un irres-
ponsable político que no sabía lo 
que pasaba en sus delegaciones y 
al que sólo le pagaban por pasear y 
hacerse fotos, o por ser responsable 
político de unas facturas alarman-
tes. Como por ejemplo el montaje 
de un escenario para un acto bené-
fico que quería facturar a nombre 
de Piaf cuando habitualmente es 
un trabajo que realizan los técnicos 
del GD’OS, o por ejemplo permitir 
facturas de mantenimiento del Es-
pai Jove y el Casal de Festes, el día 
de Sant Paqual, sólo unas semanas 
después de la inauguración de los 
mismos en mayo del 2011”. 

Ibáñez también destacó que “ló-
gicamente, defendemos la presun-
ción de inocencia, pero también exi-
gimos la presunción de inteligencia, 
puesto que todo apunta a la misma 
dirección: a una empresa imputada 
a la trama Gürtel que financiaría 

rán explicar todo aquello investiga-
do en la primera fase para intentar 
aclarar todas las dudas existentes. 
Finalmente, la comisión acabará en 
una tercera fase de conclusiones. 

A LOS TRIBUNALES
El responsable de la comisión 
apunta que “si hay cualquier in-
dicio o prueba de delito seremos 
beligerantes llevándolo a los tribu-
nales para defender los intereses de 
la ciudad y el dinero de los vecinos; 
puesto que la comisión no juzga he-
chos legales sino responsabilidades 
políticas de la pasada legislatura”.

Por su parte, el portavoz del equi-
po de gobierno, el socialista Javier 
Serralvo, ha instado al portavoz po-
pular, Héctor Folgado, a dar expli-
caciones sobre las facturas, en lugar 
de “difamar y mentir para intentar 
tapar con una cortina de humo los 
casos de corrupción del PP, como 
los casos Bárcenas, Gürtel, Blasco o 
Noos y también el caso Piaf”. H

El presidente de la comisión de Piaf, el concejal Alberto Ibáñez. 

ilegalmente los actos electorales del 
PP”. “En definitiva, Gürtel, Coope-
ración, Noós, Bárcenas o Emarsa 
són síntoma de la forma de enten-
der la política y las instituciones por 
parte de los miembros de PP.” 

En la próxima comisión compa-

recerán tanto técnicos (de Urbanis-
mo y del GD’OS), así como respon-
sables políticos del PP como Juan 
José Rubert, Ignasi Clausell, Ramón 
Tomás, Juan Luis Fabregat, María 
Luisa Porcar, y el actual portavoz 
del PP, Héctor Folgado, que debe-

Imagen de una de las reuniones de la comisión del caso Piaf a la que no asistieron los miembros del PP.
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Q La Policía Local de Vila-
real, a través de la Policía de 
Barrio, ha puesto en marcha, 
hasta el 5 de junio, una cam-
paña para controlar que se 
respeten los horarios para ti-
rar la basura con la finalidad 
de evitar que se libren de-
sechos en los contenedores 
fuera de las horas legamente 
establecidas. El horario para 
tirar la basura es de 21.00 a 
23.00 horas y de 20.00 a 23.00 
horas para los comercios. 

; en corto
Campaña de control 
de horarios de basura

Q Coincidiendo con la cele-
bración del Día Internacional 
de la Diversidad Cultural, la 
Policía Local de Vila-real ha 
convocado su segunda Jor-
nada formativa sobre diver-
sidad que, con el título ‘La 
Policía Local ante la discri-
minación y situación social 
actual’, se celebrará el 19 de 
junio. Las jornadas, organi-
zadas en colaboración con la 
Concejalía de Cooperación, 
Solidaridad e Integración, 
contarán con ponentes como 
Ángel Galán, Abdelaziz Ha-
mmauoi o Adrián Hierro. 

Jornada formativa 
sobre diversidad

Q La Casa de la Dona ha ce-
lebrado una fiesta de final de 
curso de sus talleres. Un acto 
que ha tenido lugar en la an-
tigua Cámara Agraria y que 
cierra el programa del pri-
mer trimestre del año, donde 
se han llevado a cabo una 
quincena de talleres y activi-
dades con más de 200 plazas. 
La fiesta de clausura ha dado 
paso al segundo Maig de les 
Dones con más de una do-
cena de actividades, con un 
taller de aromaterapia o con 
el espectáculo ‘Dones que 
volen’, entre otros. 

La Dona celebra una 
fiesta final de curso

Joventut Antoniana 
atiende a 170 familias

El presidente y responsable del 
Programa de Acogida y Atención 
Primaria, Jorge Andreu, ha expli-
cado que “Joventut Antoniana está 
siendo testigo de la difícil situación 
en la que todavía se encuentran 
muchas familias, cuyas situaciones 
de pobreza se están prolongando 
en el tiempo por el paro”. Además, 
el responsable de la asociación ex-
plica que, con este informe, se bus-
ca “la máxima transparencia” para 
que las personas y entidades que 
colaboran con Joventut Antoniana 
sean conocedores de en qué se in-
vierten sus donativos, “principal 
fuente de ingresos del ente”. H

La Joventut Antoniana de Vila-real 
atendió durante el pasado año 2013 
a un total de 170 familias, lo que su-
puso una ayuda directa a 590 perso-
nas. En total se destinaron 79.110,23 
euros en la compra de alimentos de 
primera necesidad, leche, pañales y 
papilla infantil, así como en el pago 
de gastos de la vivienda, medica-
mentos o libros y material escolar. 
Así lo desvela la memoria anual 
que ha presentado la entidad. Los voluntarios de Joventut Antoniana atienden a 170 familias al año.

La entidad destinó 79.110 
euros durante el 2013 a 
ayudar a los desfavorecidos

Q El concejal popular Ja-
vier Nácher ha mostrado su  
descontento con el “escaso 
interés que el cuatripartito 
ha mostrado por la participa-
ción en proyectos europeos 
o en la búsqueda de recur-
sos para la financiación de 
infraestructuras y proyectos  
que repercutan en beneficios 
para la sociedad y para la ciu-
dad”. Según Nácher, en los 
tres años de gobierno, solo 
dos proyectos se han mate-
rializado en la ciudad, siendo 
uno de ellos el liderado por 
la Conselleria de Comercio, 
titulado ‘Green Commerce’.

El PP critica la falta de 
proyectos europeos



Vila-real mejorará los accesos 
de cuatro colegios públicos y 

construirá una rotonda en la sali-
da sur de la ciudad, con los Pla-
nes Provinciales de Obras y Ser-
vicios correspondientes a los años 
2014 y 2015. El pleno municipal 
ha aprobado por unanimidad la 
inclusión de ambos proyectos en 
los PPOYS, con un coste total de 
37.128 euros y 64.260 euros, res-
pectivamente, financiados en un 
máximo de 27.500 euros por el 
programa de obras provincial. 

El concejal de Territorio, Emilio 
M. Obiol, ha defendido la inclu-
sión de ambos proyectos, que van 
a permitir mejorar la seguridad 
en varios puntos de la ciudad. 
“Con las obras en los accesos a 
los colegios, concretamente en 
los centros Pascual Nácher, José 
Soriano, Cervantes y Escultor 
Ortells, completamos la política 
de este equipo de gobierno de 
dar seguridad y comodidad a las 
salidas de los colegios, con actua-
ciones como la ampliación de las 
aceras, la incorporación de mobi-
liario urbano y arbolado”, valora 
el edil encargado del área.

El segundo de los proyectos, a 
incluir en los planes provinciales 
de 2015, consiste en la construc-
ción de una rotonda en la inter-
sección de las avenidas Michalo-
vce y Grecia, “resolviendo de esta 
manera un punto negro conflic-
tivo de la ciudad que agilizará y 
mejorará una de las principales 
salidas de Vila-real hacia Caste-
llón”, detalla Obiol. 

Por su parte, el portavoz del 
equipo de gobierno, Javier Se-
rralvo, ha lamentado la “escasa” 
aportación de la Diputación Pro-
vincial a la ciudad de Vila-real. 
“Evidentemente, el Ayuntamien-
to de Vila-real no vamos a renun-

ciar a financiación que nos pueda 
venir de otras administraciones, 
aunque nos parece lamentable el 
maltrato que el segundo munici-
pio en población de la provincia 
está recibiendo de la Diputación 
y de su diputado de Infraestruc-
turas, Héctor Folgado”, señala. 

A este respecto, el portavoz del 
equipo de gobierno recuerda que 
Vila-real aportará en los dos años 
de PPOYS en los que se se ha 
aprobado incluir proyectos “16 
millones de euros, ocho millones 
de euros cada año que la Diputa-
ción recibe de todos los vecinos”.

“La política de obras e infraes-
tructuras viene marcada por las 
prioridades y eso se hace todavía 
más evidente en momentos de 
austeridad como el que vivimos 
actualmente”, defiende Obiol, 
quien valora la importancia de 
ambos proyectos. H

El pleno de Vila-real ha aprobado incluir la mejora de los accesos y la seguridad en cuatro colegios. 

La ciudad mejorará los 
accesos a cuatro colegios
El pleno aprueba realizar las mejoras con los Planes Provinciales de Obras

El colegio Escultor Ortells mejorará la seguridad en sus accesos. 
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N Inauguran un nuevo parque

El Ayuntamiento ha inaugu-
rado recientemente el parque 
de la avenida Penyagolosa, 
donde Servicios Públicos ha 

duplicado el área ajardinada 
y ha instalado mobiliari nue-
vo, juegos para niños y má-
quinas para los adultos. 

N La Consolación visita el consistorio

Los alumnos de segundo de 
Primaria del colegio Nues-
tra Señora de la Consolación 
han visitado el ayuntamiento, 

donde han podido conocer 
mejor las instalaciones, de la 
mano de Pasqual Batalla, y la 
historia de la ciudad. 

N Vila-real titula a 28 monitores

La Concejalía de Juventud 
ha clausurado la quinta edi-
ción del curso de Monitor de 
tiempo libre, en el que han 

participado 28 alumnos, con 
una media de 21 años, que ya 
disponen de esta formación 
homologada por el IVAJ. 

Proyectos que 
mejoran la 
calidad de vida

Tal y como señala el edil 
de Territorio, Emilio Obiol, 
se trata de proyectos para 
la mejora de la calidad de 
vida de los vecinos, “en par-
ticular de la población más 
sensible como son los niños 
en las entradas a sus cole-
gios”. “Lamentablemente, 
este equipo de gobierno no 
dispone de los 50 millones 
para obras que tenía el an-
terior ejecutivo que, pese a 
ello, inexplicablemente no 
solucionó algunas de las ne-
cesidades de los vecinos”. 
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Vila-real es consolida com 
a ciutat de congressos
Un informe de l’UJI conclou que l’impacte del Congrés de Mediació 
Policial avala la marca de Vila-real com a seu d’aquest tipus d’actes

El projecte de Vila-real com a 
ciutat de festivals, congressos 

i esdeveniments disposa ja de les 
primeres dades de resultats que 
avalen l’aposta de l’Ajuntament 
per potenciar la marca de la ciutat 
com a seu de jornades i seminaris 
de mitjanes dimensions. 

L’estudi d’impacte econòmic i 
social del I Congrés Iberoamericà 
de Mediació Policial, desenvolupat 
per la Universitat Jaume I a través 
de l’Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local, revela, 
entre altres resultats, que cada euro 
invertit en l’organització del con-
grés ha generat prop de tres euros 
de producció i renda a Vila-real.

L’alcalde, José Benlloch, ha pre-
sentat les dades d’aquest estudi, 
que forma part d’un “mostreig” 
encarregat per la Regidoria de Re-
lacions Institucionals per a valorar 
la potència i viabilitat de Vila-real 
com a ciutat de congressos. 

“A la llum d’aquests primers re-
sultats, podem dir que Vila-real sí 
que pot convertir-se en una marca 
potent com a seu d’esdeveniments, 
que, estem segurs, generarà més 
demanda a mesura que vaja con-
solidant-se”, apunta Benlloch. 

Entre les principals dades 
d’aquest informe, destaca sobretot 
l’impacte econòmic assolit en els 
només tres dies de congrés, ja que 
els 30.250 euros invertits per part 
de l’organització s’han traduït en 
89.950 euros de producció, 84.810 
euros de renda generada i 3.534 
euros de creació d’ocupació. El ma-
teix informe conclou que aquestes 
dades “posen de manifest el poten-
cial d’aquest tipus d’esdeveniments 
per a generar riquesa a la ciutat”.

A més, l’anàlisi revela una impor-
tant presència en mitjans, amb 40 
notícies publicades, i també un ele-
vat trànsit generat en Internet, amb 
més de 7.300 visites a les pàgines 
web del congrés i més de mil usua-
ris que han interactuat en la pàgina 
de Facebook de l’esdeveniment, la 
qual cosa demostra un important 
abast viral a través de les xarxes so-
cials. La repercussió internacional 
del congrés, a través d’adhesions 

L’alcalde ha donat a conéixer l’impacte del Congrés de Mediació. 

significades com el World Me-
diation Forum o el president de 
la Fundación para una Cultura 
de Paz, Federico Major Zaragoza, 
és una altra de les conclusions de 
l’anàlisi desenvolupada per l’UJI.

L’últim bloc de l’estudi es refereix 
a la percepció dels congressistes i 
participants sobre l’esdeveniment i 
la ciutat de Vila-real. “Per al 92% la 
impressió de la ciutat ha estat bona 
o molt bona; un 93% tornaria i un 
82% recomanaria visitar la ciutat, 
amb la qual cosa es conclou que la 
imatge de Vila-real ha eixit reforça-
da”, assenyala l’informe. “Aquests 
resultats avalen l’aposta d’aquest 
equip per la marca de Ciutat de 
Congressos, un projecte en el qual 
estem treballant”, indica Benlloch.

A més dels resultats del congrés 
policial, altres dades que reforcen 
la “línia estratègica de congressos” 
són la quinzena d’esdeveniments 
que la ciutat de Vila-real ha acollit 
durant tan sols cinc mesos. H

La celebració del 
congrés a Vila-real 
va costar 30.250 
euros i va suposar 
un ingrés de 89.950 
euros a la ciutat

La major part dels 
congressistes i 
assistents afirmen 
que recomanarien 
visitar la ciutat i 
també que tornarien

Primera Ruta d’Aparadors 
Q INICIATIVA. Un total de 29 
establiments de la ciutat, prin-
cipalment del centre urbà, han 
exposat durant el mes de maig 
mobles antics restaurats en els 
seus aparadors. Es tracta de 
la primera Ruta d’Aparadors 
de Vila-real on roba, sabates, 
complements, perruqueries i, 
en definitiva, una gran varietat 
de productes i accessoris han 
estat combinats i exposats en 
diferents mobles antics per a 
unir art i indumentària. La ini-
ciativa, posada en marxa per la 

Unió de Comerç de Vila-real, 
Ucovi, tenia com a objectiu “no 
només fer més atractius i bo-
nics els aparadors, sinó també 
remarcar la importància que té 
el mobiliari tradicional” segons 
explica la secretària d’Ucovi, 
Tere Esteve. “Amb aquesta 
mostra, es donen a conéixer els 
valors històrics, culturals, so-
cials, artístics i també sentimen-
tals del moble antic”, detalla. 
Tots els mobles han estat cedits 
i restaurats per l’especialista M. 
Carmen Font. H 

Vila-real presenta la seua 
baralla de cartes promocional

yot, en el qual el departament mu-
nicipal de Turisme ha distribuït 
entre els assistents les baralles for-
mades per pals i postals relacio-
nats amb el patrimoni local. 

En concret, la baralla consta de 
quatre pals: el pal d’Ors, format 
per imatges d’edificis històrics, 
està representat per l’escut situat a 
la Casa dels Mundina; les Copes 
estan simbolitzades pel calze de 
les cerimònies de canonització de 
Sant Pasqual i està format per foto-
grafies religioses; el pal d’Espases 
correspon a imatges d’obres escul-
tòriques i monuments i està repre-
sentat per l’espasa de Jaume I de 
Llorens Poy; sota el pal de Bastos, 
simbolitzat per una de les cornu-
còpies del magatzem de Cabrera, 
es mostren imatges d’edificis con-
temporanis de Vila-real. H

El II Torneig Internacional de 
Guinyot de Vila-real, que ha en-
frontat al Casal de Festes a més 
de 130 parelles de joc arribades 
de diferents províncies, ha servit 
d’escenari per a la presentació 
de la baralla de Vila-real, un nou 
element promocional de la ciutat 
amb el qual la regidoria de Turis-
me reforça l’aposta per la creació 
de souvenirs per a la promoció i 
la difusió de la imatge de Vila-real 
entre veïns i visitants. 

L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, i el regidor de Turisme, Emi-
lio M. Obiol, han acompanyat els 
participants en el torneig de guin-

El regidor de Turisme, Emilio Obiol, i l’alcalde, durant l’acte. 

Turisme impulsa un nou 
‘souvenir’ amb 50 cartes 
amb images de la ciutat 

AjuntAment
de VilA-reAl
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HISTORIAS DE ÉXITO

La arquitectura es mucho más 
que diseñar edificios. Así lo 

afirman Anna Delcampo y Patricia 
Santamaría, dos jóvenes vila-rea-
lenses que hace poco más de un año 
pusieron en marcha Arquitectura 
al día, un proyecto emprendedor 
comprometido con la arquitectura 
de calidad y que apuesta por las 
ciudades sostenibles. Ambas tienen 
27 años y forman un tándem per-
fecto. Anna Delcampo es arquitecta 
y realizó un máster en Conserva-
ción del Patrimonio Arquitectónico 
y Patricia Santamaría es arquitecta 
técnica y tiene un máster en Eficien-
cia Energética y Sostenibilidad.

Su proyecto nace gracias a su par-
ticipación en la primera edición de 
la Vilabeca. “Trabajando en el Ayun-
tamiento vimos que teníamos mu-
chas cosas en común y decidimos 
presentarnos a la segunda edición, 
en este caso a Vilabeca Emprén, con 
un proyecto propio para contribuir 
a mejorar la ciudad”, explican. De 
este modo, ambas han realizado su 
proyecto en el área de Urbanismo, 
donde su lado más visible ha sido a 
raíz de la puesta en marcha de una 
oficina de asesoramiento a los veci-
nos durante tres meses.

“Nuestra función era informar 
sobre las nuevas normativas apli-
cables en materia de eficiencia 
energética y conservación y mante-
nimiento de edificios a todo aquel 
que lo solicitara”, aseguran.

Pero, además, su trabajo se centró 
en el estudio de los edificios muni-
cipales, donde crearon una base de 
datos en la que se incluían los infor-
mes de evaluación y también ener-
géticos, donde concluyeron que “el 
Ayuntamiento de Vila-real es un 
ejemplo a seguir, especialmente en 
materia de accesibilidad”.

A pesar de su juventud, cuentan 
con una amplia experiencia, pues ya 

han realizado proyectos tanto para 
particulares como para administra-
ciones. Actualmente trabajan en la 
colocación de la estatua homenaje a 
los Reyes Magos en el jardín de la 
Biblioteca del Coneixement, que en 
breve podrán ver los vecinos.

“Tenemos experiencia y estamos 
en constante formación para ofre-
cer lo mejor a los clientes”, indican, 
“por eso nos gustaría llegar a ser 
una empresa consolidada y que la 
gente confiase más en los jóvenes 
cualificados”. Y es que, tal y como 
señalan, “nuestra intención es re-
novar la imagen de la arquitectura, 
que durante mucho tiempo se ha 
desprestigiado por culpa de un mal 
urbanismo, que ha abusado de la 
construcción de edificios llamativos 
pero poco funcionales. La arquitec-
tura es mucho más, es necesaria 
para la vida y para la salubridad, 
está al servicio de las personas”. H

Patricia Santamaría y Anna Delcampo participaron durante el mes de enero en la I Jornada Vilaemprén.

Arquitectura al día, al 
servicio de las personas
Anna Delcampo y Patricia Santamaría apuestan por las ciudades sostenibles

Patricia y Anna en el despacho que han compartido en la Vilabeca.

Todo lo que 
Arquitectura 
al día ofrece

Los servicios que ofrece 
Arquitectura al día abar-
can desde la rehabilitación 
energética y restauración de 
edificios, hasta el diseño ar-
quitectónico y de interiores, 
pasando por la regeneración 
urbana, trámites y licencias, 
certificación energética, in-
forme de evaluación y ase-
soramiento técnico. Con-
tacto: 635495417 y 646070128 
o ‘info.arquitecturaaldia@
gmail.com’. Todas sus nove-
dades están en ‘aadarquitec-
turaaldia.blogspot.com’.

Vila-real celebra el I 
Fòrum Vilaemprén

tros Vilaemprén, con charlas, en 
pequeño formato, sobre diversos 
contenidos”.  

En lo que concierne al Fòrum, 
albergará una conferencia motiva-
cional ofrecida por la atleta María 
Vasco, primera mujer medallista 
olímpica en atletismo de bron-
ce 20 kilómetros marcha Sidney 
2000, que vendrá precedida por 
las intervenciones de Javier Vilar 
en representación de Proyecto 
Campeones, así como de la vila-
realense Adriana Sanz, compañe-
ra de estudios de la atleta.

Asimismo, el edil ha recordado 
que, en el evento, habrá una zona 
de exposición y networking don-
de se incluirán estands informati-
vos de entidades como Proyecto 
Campeones o el Cèltic Submarí. 
El Centro Europeo de Empresas 
Innovadoras de Castellón, CEEI-
CS y la Cámara de Comercio 
también estarán presentes en una 
zona destinada al asesoramiento 
para emprendedores. Esta será la 
primera charla que realice María 
Vasco en la provincia antes de la I 
edición de la carrera solidaria 5km 
en homenaje a la atleta, el próximo 
31 de mayo en Benicàssim. H

El concejal Innovación, Xus Sem-
pere, ha presentado el primer 
‘Fòrum Vilaemprén: Motivació 
Olímpica’, que tubo lugar el 28 
de mayo a las 18.00 horas en la 
Biblioteca Universitària del Co-
neixement de Vila-real. 

El Ayuntamiento, a través de 
la Agència de Desenvolupament 
Local y la Concejalía de Innova-
ción, ha organizado esta primera 
sesión, en el marco de Vilaem-
prén, con el objetivo de fomentar 
iniciativas emprendedoras entre 
los ciudadanos de la localidad. 

Tal y como ha señalado Sempe-
re, “la intención es motivar a los 
jóvenes a creer en sus proyectos, 
motivarlos y convencerlos para 
que crean en sus ilusiones”.

En este sentido, el edil ha recor-
dado que, desde el Ayuntamiento 
“estamos trabajando para fomen-
tar las iniciativas emprendedo-
ras y el Fòrum pretende ser una 
continuación del programa Vila-
beca y de la Jornada Vilaemprén, 
en la que participaron más de 20 
empresas de nueva creación de 
Vila-real. “Queremos seguir con el 
Fòrum, con este formato de confe-
rencia motivacional y los encuen-

Xus Sempere: “La jornada tiene el objetivo de 
motivar a los jóvenes a creer en sus proyectos”

El edil de Innovación ha presentado esta primera edición. 

Vía libre al derribo de los juzgados

La Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, a tra-
vés de la Dirección General de 
Patrimonio, ya ha autorizado 
la reversión al Ayuntamiento 
de Vila-real del edificio de los 
antiguos juzgados, ubicados 
en la plaza Colom. Así lo ha 
confirmado el director general 
de este área, Miguel Sánchez, 
quien indicó que el conseller 
Juan Carlos Moragues ya ha 
firmado el documento que así 
lo acredita. Sánchez explicó 

que “la reversión de este in-
mueble era algo que, por ley, 
correspondía realizar a favor 
del Ayuntamiento de Vila-real 
y que, por tanto, tan solo se es-
taba pendiente del documento 
oficial que así lo reconocía”. El 
visto bueno oficial de la Con-
selleria de Hacienda a que el 
municipio recupere el edificio 
deja la vía libre para iniciar la 
creación de una nueva plaza 
y un edificio de tres plantas 
como Mercado Central. H
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El FITCarrer atrau més de 
24.000 espectadors a Vila-real
La ciutat ha acollit la 27a edició, amb 27 espectacles d’una vintena de companyies de teatre

El Festival Internacional de Tea-
tre al Carrer de Vila-real (FIT-

Carrer) ha celebrat durant el mes 
de maig la seua 27a edició, que ha 
aconseguit atraure a la ciutat 24.200 
persones durant tres dies. 

Un total de 27 espectacles en una 
dotzena d’escenaris, a càrrec d’una 
vintena de companyies -arribades 
de fins a cinc països diferents-, van 
omplir del millor teatre els carrers 
de la ciutat. Així, entre les nove-
tats d’aquesta edició destaquen la 
primera producció pròpia de FIT-
Carrer: ‘Marat/Sade’, a càrrec de 
la companyia de recent creació La 
Fam, o l’actuació de Leo Bassi, amb 
el seu espectacle ‘Patocracia’, que 
va atraure nombrosos espectadors. 

El director del festival, Pau Ayet, 
va valorar de forma molt positiva 
aquesta edició, ja que “ha estat la 
més exitosa de les celebrades fins 
ara”, i va assenyalar que “aques-
ta xifra d’assistents no fa més que 
continuar consolidant, encara més, 
aquest esdeveniment”. 

I és que cal destacar que es tracta 
d’una xifra superior a l’enregistrada 
en l’anterior convocatòria, la qual 
cosa respon a diversos factors. 

Entre aquests, “l’impuls a una 
programació amb 21 companyies 
d’àmbit internacional que han oferit 
27 espectacles als carrers de la ciutat 
durant tres dies, així com la coin-
cidència amb la Ruta de la Tapa”, 
que va finalitzar el mateix dia que 
el festival de teatre, “a més del bon 
oratge, que ha fet que més persones 
isqueren als carrers, aprofitant les 

amb l’estrena del primer espectacle 
de producció pròpia, a càrrec de La 
Fam, la nit de dissabte. 

La darrera jornada -diumen-
ge- va comptar amb 11 espectacles 
amb molt bona acollida. “La mitja-
na d’assistència a cada espectacle és 
d’unes 2.000 persones, tot i que hi 
ha obres que van tenir més públic, 
com la de Leo Bassi”, indica. H

Milers de persones van poder gaudir de l’actuació de Leo Bassi, sota el títol de ‘Patocràcia’, a Vila-real. 

societat Vila-real celebra el   
dia de la dansa amb 
una ‘jam session’

La plaça Major de Vila-real ha acollit una 
‘jam session’ a càrrec dels alumnes de 
l’Escola Municipal de Dansa amb motiu 
del Dia Internacional de la Dansa. 

bones condicions climatològiques i 
el sol, quasi d’estiu”. 

Segons Ayet, “el festival es tro-
ba totalment consolidat, cada dia 
es coneix més, tant dins com fora 
de les nostres fronteres, i ja apareix 
marcat com una cita obligatòria 
en l’agenda de molts aficionats al 
teatre, que reserven tot un cap de 
setmana per a passar-lo a Vila-real, 

gaudint de la gran qualitat dels es-
pectacles programats”. 

En aquest sentit, també els hos-
talers de la ciutat han notat la cele-
bració del festival, ja que s’ha incre-
mentat el nombre de clients durant 
els tres dies del FITCarrer. 

Un altre dels factors que contri-
bueix a l’èxit d’enguany ha estat “la 
principal novetat d’aquesta edició”, 
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La Biblioteca del Coneixe-
ment ha acollit la presentació 
del llibre ‘La Panderola, patri-
monio de la Plana. 125 años 
configurando el paisaje’, de 
Raül Pons i Javier Soriano 
i editat per l’Ajuntament, 
la Universitat de València i 
l’UJI. El llibre recorre la his-
tòria del tren de la Plana amb 
incidència en la seua vincula-
ció amb Vila-real. 

; en curt
Presenten un llibre 
sobre la Panderola

L’Espai Jove de Vila-real ha 
acollit durant el mes de maig 
la quarta edició de la Setma-
na de la Cultura Japonesa, 
sota el nom d’Ounomachi. 
Des del 28 d’abril fins al 3 de 
maig, els assistents a aques-
tes jornades han pogut gau-
dir de tot tipus d’activitats 
relacionades amb la cultura 
japonesa, com ara el cine-
ma, la gastronomia, així com 
la tecnologia o el manga i 
l’animació japonesa, entre 
altres elements. 

L’Espai Jove acull les 
jornades Ounomachi

Una dotzena de grups de 
batucada s’han donat cita a 
Vila-real per a celebrar la I 
Trobada Solidària de Batuca-
des amb l’objectiu de recaptar 
fons per al projecte ‘Units per 
l’Esperança’, una iniciativa 
de la penya Cèltic Submarí 
en col·laboració amb Aspa-
nion (Associació de Pares de 
Xiquets Oncològics) i el Villa-
rreal CF, que compta amb el 
suport de l’Ajuntament, per 
a millorar la qualitat de vida 
dels xiquets amb càncer. 

Batucades per a 
lluitar contra el càncer

Les I Jornades de Teatre 
de l’Oprimit, al Termet

litat”, segons ha explicat el director i 
organitzador del projecte, Marc Es-
crig. La jornades, gratuïtes i obertes 
al públic, pretenen ser un fòrum de 
reflexió en el qual a més de les re-
presentacions també s’han progra-
mat xarrades, tallers i conferències. 

En comptar amb gent de fora de 
Vila-real, els assistents disposaran 
d’allotjament a l’alberg de la Mare 
de Déu i també tindran la possibi-
litat de menjar allí mateix a preus 
populars amb productes ecològics 
i de Km 0 del mercat local. Tam-
bé s’habilitarà un autobús des de 
l’estació de Renfe al Termet per a 
facilitar els desplaçaments. H 

El Termet de la Mare de Déu de 
Gràcia serà l’escenari de les I Jorna-
des de Teatre de l’Oprimit, que se 
celebraran els dies 30 i 31 de maig i 
1 de juny a Vila-real. Unes trobades 
que comptaran amb la participació 
de companyies teatrals procedents 
del País Basc, Barcelona, Granada 
i València, en les quals el teatre es 
converteix “en una eina amb capa-
citat per a despertar consciències i 
poder arribar a transformar la rea- El regidor Alberto Ibáñez durant la presentació de l’esdeveniment.

Companyies del País Basc, 
Barcelona, Granada i 
València actuen a Vila-real 

En el marc de la commemo-
ració del Dia Internacional 
del Llibre i la Fira del Llibre 
de Vila-real, l’Espai Jove ha 
realitzat dos tallers de foment 
de la lectura entre els joves i 
xiquets: ‘Re-escrivim un con-
te amb les mans’ i ‘Taller de 
relats curts en teranyina’ -
que finalitza el proper 11 de 
juny-, en què han col·laborat 
la il·lustradora Susi Martínez, 
els artesans d’Empaperat i 
l’escriptor Ángel Gil Cheza, 
amb Lluïsa Rosa, de Papel 
Mojado Projects. 

L’Espai Jove acull 
tallers de creació 



El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Vila-real ha apro-

bado por unanimidad rebautizar 
el pasaje Escultor Ortells, situado 
en el centro de la ciudad y cercano 
a la sede de Els Lluïsos, con el nom-
bre de quien fue durante más de 25 
años director de la congregación de 
jóvenes, mosén Serafí Sorribes. De 
esta manera, la ciudad homenajeará 
la figura del recordado sacerdote 12 
años después de su fallecimiento.

“Mosén Serafí Sorribes fue un 
sacerdote muy querido por los vila-
realenses, por su implicación en la 
vida social y cultural de la ciudad, 
su dedicación a los jóvenes a través 
de la Congregación de Lluïsos que 
dirigió e impulsó y su carácter dia-
logante, sencillo y cercano”, recuer-
da el alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch. “Por este motivo, es de justicia 
que la ciudad a la que dedicó cerca 
de 30 años de su vida le rinda ho-
menaje con una calle a su nombre, 
dando así también cumplimiento 
al acuerdo plenario adoptado por 
unanimidad en 2002 para dedicar 
un espacio público al sacerdote de 
Cinctorres”, señala el primer edil. 

“De esta manera”, añade, “la 
nueva denominación del pasaje no 
es sólo un reconocimiento a la figu-
ra de mosén Serafí, sino también el 
cumplimiento de una  asignatura 
pendiente que dejó, como tantas 
otras, el Partido Popular”. 

“Además del reconocimiento 
a “una figura significada y muy 
emotiva para la mayor parte de la 
sociedad”, el cambio de nombre 
del pasaje Escultor Ortells respon-
de también a criterios de carácter 
técnico, ya que crea confusión en 
Correos y también a los vecinos, de-
bido a la similitud del nombre del 
pasaje con la plaza Escultor Ortells 
y el colegio Escultor Ortells. 

“De esta manera, se suman tam-
bién los informes técnicos por la 
dificultad de tener en Vila-real tres 
espacios que comparten un mismo 
nombre”, señala Benlloch. 

Por todos estos motivos, el alcal-
de destaca la importancia de llevar 
a cabo este cambio de nomencla-
tura, que fue aprobado en el pleno 
ordinario junto a la propuesta de 
denominación de tres nuevas calles 
del PAI Alaplana: Pontones, Santia-
go de la Espada y Beas de Segura. 
Con esta nomenclatura, Vila-real re-
cordará tres localidades de Jaén, en 
homenaje a los aproximadamente 
500 habitantes de estas poblaciones 
que llegaron a la ciudad entre los 
años 60 y 70. Una cuarta propuesta 
es la dedicar una calle al escritor y 
periodista Manuel Vicent. H

El pasaje Escultor Ortells 
se llamará Mosén Serafí
El director de Els Lluïsos tendrá su propio vial, tras aprobarse en el pleno

El pasaje pasará a denominarse como el director de Els Lluïsos. 

El cambio está avalado 
por informes, ya que 
el pasaje causaba 
confusión, al haber un 
colegio y una plaza con 
el mismo nombre

El pleno del pasado 5 de mayo aprobó el cambio de denominación del actual pasaje Escultor Ortells. 
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Paula Bonet presenta su 
primer libro en Vila-real
La reconocida ilustradora vila-
realense Paula Bonet ha presen-
tado recientemente su nuevo 
libro titulado ‘Qué hacer cuando 
en la pantalla aparece The End’. 
En acto, que tuvo lugar en la Lli-
breria Ausiàs de Vila-real, estuvo 
presentado por Jacinto Heredia, 
y contó con una alta asistencia, 
ya que la joven ilustradora se ha 
convertido en todo un referente 
al que siguen miles de personas, 
que llevaban meses esperando 
la presentación oficial de este 
trabajo, el primero que realiza 
en solitario, y donde texto e ilus-
tración se unen en 40 relatos. La 
autora ya se encuentra trabajan-
do en nuevos proyectos, como la 
ilustración de un libro infantil. 

; en corto
L’Escola de parany 
clausura el curso
L’Escola de parany tradicio-
nal de Apaval, incluida en la 
Escola de Tradicions Locals 
que impulsa la Regidoria de 
Normalització Lingüística 
i Tradicions, ha cerrado re-
cientemente el curso, que se 
ha desarrollado en la ciudad 
en los últimos meses. De este 
modo, el edil del área, Pasqual 
Batalla, ha sido el encargado 
de entregar los diplomas a 
los alumnos que este 2014 se 
han ‘graduado’ en la Escola 
de parany. Se trata de un acto 
que ha tenido lugar durante 
la clausura oficial del curso y 
despedida de los alumnos. 

Vila-real prepara su Aplec d’Estiu
El Aplec Municipal de Temps 
Lliure prepara una nueva 
edición, la número 26, para 
ofrecer a los niños de Vila-real 
una alternativa de ocio para las 
vacaciones escolares de verano 
que, por segundo año, incor-
pora servicio de comedor. Los 
colegios Angelina Abad y Pius 
XII serán este año el escenario 
de las actividades, que se de-
sarrollarán en dos turnos (del 
7 al 18 de julio y del 21 de julio 
al 1 de agosto), con un total de 
400 plazas. Las preinscripcio-
nes para poder participar en 
el Aplec estarán abiertas hasta 
el 29 de mayo, con reparto de 
números de 9.00 a 15.00 horas 
en el centro social o en la direc-
ción de correo electrónico aple-
cdetempslliure@ajvila-real.es. 

El precio público del Aplec 
continúa siendo de 20 euros y 
hay bonificaciones importan-
tes para casos especiales, como 
los niños cuyo padre, madre 
o tutor estén más de un año 
en paro y no reciban ningún 
tipo de prestación. En estos 
casos, entre otros, la matrícula 
es gratuita. En el comedor de 
verano, con un precio de 36 
euros la quincena, se aplican 
las mismas bonificaciones que 
en las actividades del Aplec de 
Temps Lliure, que está dirigido 
a niños nacidos en 2008 hasta 
los 16 años y que ofrece una 
alternativa de ocio para los es-
colares durante las vacaciones 
de verano, a través de talleres, 
juegos, dinámicas y salidas  de 
carácter lúdico y educativo. H

La Consolación ofrece un musical
Los alumnos del colegio Nuestra Señora de la Consolación han ofrecido 
recientemente un musical, que ya se ha convertido en una cita de lo más 
consolidada para celebrar el final de curso. El alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, ha asistido al evento, que hizo disfrutar a los más pequeños, 
que desbordaban arte, pero especialmente a sus padres y tutores. 



El nuevo Consell 
Local de l’Esport, 
con los estatutos 
aprobados, funcionará 
probablemente en el 
mes de septiembre
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N Día de la Fibromialgia

La Asociación de Fibromiàl-
gia i Malalties Reumàtiques 
de Vila-real ha celebrado re-
cientemente la sexta edición 

de su Volta a Peu del Dia In-
ternacional de la Fibromiàl-
gia, que llegó hasta el alber-
gue de la Mare de Déu.

N Vila-real se moja por la esclerosis

La asociación de Esclerosis 
Múltiple de Castelló ha cele-
brado en Vila-real la jornada 
‘Banya’t per l’esclerosi múlti-

ple’, con el objetivo de recau-
dar fondos para combatir esta 
enfermedad a la vez que se 
sensibiliza a la población.

N Campionat Multiesport Escolar

Un total de 166 niños de Vila-
real han participado reciente-
mente en una nueva jornada 
temática del 3r Campionat 

Multiesport escolar, organi-
zada por el Servei Municipal 
d’Esports, centrada en esta 
ocasión en el tenis.

esports El CNV revalida el 
trofeo de Sant Pasqual 
en las fiestas del patrón

Q COMPETICIÓN. El 10 de Mayo se 
celebró en la piscina Yurema Requena 
el XLVIII Trofeo Ciutat de Vila-real Sant 
Pasqual, que quedó de nuevo en casa.

La concejala de Deportes, Silvia Gómez, durante la rueda de prensa en la que dio a conocer la noticia. 

Vila-real crea el primer 
Consell Local de l’Esport
Será un ente representativo de los deportistas de todas las disciplinas

La concejala de Deportes, Silvia 
Gómez, ha explicado reciente-

mente la composición y funciona-
miento del primer Consell Local de 
l’Esport de Vila-real que ya ha apro-
bado definitivamente sus estatutos.

“Se trata del primer Consell Lo-
cal de l’Esport real, participativo y 
verdaderamente representativo de 
todos aquellos colectivos que de 
alguna forma están relacionados 
con el deporte en nuestra ciudad”, 
ha indicado la edila, quien confía en 
que el nuevo organismo consultivo 
en materia deportiva pueda entrar 
en funcionamiento a lo largo del 
próximo mes septiembre. 

“Tenemos muchas ganas e ilu-
sión para que el Consell Local de 
l’Esport sea una realidad cuanto 
antes”, afirma Gómez, “porque 
son de gran interés las propuestas 
e ideas que nos puedan aportar los 
miembros que formarán parte del 
Consell” añade. 

“Teniendo en cuenta las actuales 
infraestructuras deportivas y las 
que se van a incorporar, considera-
mos muy positivo y enriquecedor 
escuchar la opinión de la gente que 
practica deporte en la ciudad para 
los diferentes programas y propues-
tas municipales” detalla la concejala 
quien añade que “el nuevo Consell 
será un reflejo de las demandas y 
reflexiones realizadas desde el ám-
bito asociativo y participativo de los 
diferentes agentes locales”.

Gómez ha indicado que, aunque 
la aprobación de los estatutos se 
ha demorado “lamentablemente 

más tiempo del deseado por un 
problema administrativo, ajeno a la 
política”, afirma que “por fin ya es-
tán aprobados los nuevos estatutos 
para el Consell Local de l’Esport en 
Vila-real que, con el anterior gobier-
no del PP,  nunca llegó a funcionar 
ni se llegó a constituir”.

El Consell Local de l’Esport de 
Vila-real estará formado por un 
representante de cada partido polí-
tico con representación en el Ayun-
tamiento, tres representantes de los 
clubes de deportes colectivos, tres 
representantes de los clubes de de-
portes individuales, dos represen-
tantes del Comitè d’Assessorament 
de l’Esport Escolar, dos represen-
tantes de las empresas de servicios 
deportivos de la ciudad, dos repre-
sentantes de las Ampas de los cen-
tros educativos de la ciudad, dos re-

presentantes de los socios del Servei 
Municipal d’Esports, dos represen-
tantes de los equipos de ligas loca-
les municipales, dos representantes 
de los participantes en actividades 
deportivas municipales y dos re-
presentantes de las asociaciones 
de vecinos de la ciudad, todos ellos 
elegidos por sufragio universal. 

“Desde la concejalía se ha traba-
jado mucho para que los distintos 
colectivos puedan estar represen-
tados” explica la concejala, quien 
confía en “el buen funcionamiento 
de este organismo ya que estamos 
seguros que las personas más vota-
das en cada sector o ámbito depor-
tivo defenderán los intereses gene-
rales del deporte en nuestra ciudad 
y no intereses particulares”. 

Gómez ha recordado que se trata 
de un órgano de carácter consultivo 
“no vinculante” que tiene como ob-
jetivo fundamental promocionar el 
deporte entre la población, recoger 
las iniciativas del sector deportivo 
local, servir de cauce de participa-
ción de todos los clubes y deportis-
tas municipales y colaborar con el 
Ayuntamiento en la planificación, 
propuestas y desarrollo de la agen-
da y política deportiva. 

“En Vila-real tenemos una gran 
tejido asociativo, federado y em-
presarial capaz de dinamizar la 
práctica de la actividad física en la 
ciudad” indica la edil, “es por ello 
que el Consell hará que podamos 
llegar a trabajar de manera más efi-
caz y hacer mejor el deporte en la 
ciudad”, concluye. H



Q Partits polítics

Aquestes passades festes el Par-
tit Popular i el senyor Folgado 

han intentat confondre els ciuta-
dans i ciutadanes de Vila-real amb 
una ‘Gran mentida’. 

El portaveu del Partit Popular, el 
senyor Héctor Folgado, va dir que 

l’alcalde s’havia comprat, amb di-
ners públics, perfums i cremes: TOTALMENT FALS. 
És per això que es va demanar la dimissió immediata 
del senyor Folgado per mentider, irresponsable i ma-
nipulador. No es pot consentir que la mentida forme 
part de la política per aconseguir allò que a les urnes 
no va ser possible. Fins la premsa va rectificar en veri-
ficar que el Sr. Folgado havia mentit. 

Si hem de parlar de perfums, no hi ha millor 
exemple que ‘l’Eau de PP’: totes aquelles fetes i des-
fetes del Partit Popular que oloren malament, com 
l’URBANISME A COST ZERO. Gràcies a la mala 
gestió del Partit Popular de Vila-real, el nostre Ajun-
tament ha de fer front al pagament de sentències judi-
cials, per expropiacions i ocupacions directes de sòls, 
que pugen milions d’euros. 

O els famosos 600.000 euros en FACTURES FAL-
SES: el Partit Popular de Vila-real va endossar a un 
banc 600.000 euros en factures falses, emeses per una 
empresa que està dintre del CAS GÜRTEL, de feines 
que no s’havien fet i que ha quedat acreditat per un 
fiscal que va dir que efectivament aquestes feines no 
s’havien produït i que l’Ajuntament no havia de pa-
gar aquestes factures. En aquests moments hi ha una 
comissió d’investigació i, a més a més, també hi ha 
dos judicis oberts per aquestes factures falses. Quina 
mala olor fa aquest tema. 

El Partit Popular del senyor Folgado hauria de 
treballar per Vila-real i no contra Vila-real, perquè 
mentir, manipular i enganyar a la ciutadania no és la 
solució per a traure al nostre poble endavant. 

La solució, entre altres, és que el Sr.Folgado, diputat 
d’Infraestructures de la província de Castelló, treballe 
per Vila-real i porte diners a la nostra ciutat. 

No és possible que el senyor Folgado envie sols 
27.500 euros a Vila-real  i done les següents quantitats 
a altres poblacions: 240.000 euros per  l’edifici social 
en Canet lo Roig, 273.000 euros per al carrer Santa 
Bàrbara de Vinaròs, 390.000 euros en gespa artificial 
per a la Vall d’Uixó, 300.000 euros en cobrir la pista 
esportiva en la Serra d’en Galceran, y 100.000 euros 
en la sisena fase de la piscina de Vall d’Alba.

Eixe és un dels exemples que demostren que  el 
senyor Folgado i el Partit Popular de Vila-real no tre-
ballen per què el nostre poble avance, sinó que treba-
llen per a aconseguir a costa de tot l’alcaldia. Però es 
mereix Vila-real un alcalde mentider, manipulador i 
irresponsable com el senyor  Folgado, que es capaç 
de mentir deliberadament? No.

Vila-real no es mereix un partit, el PP,  que ha re-
tallat en educació, ha eliminat beques, ha retallat en 
sanitat fent pagar medicaments als jubilats i pensio-
nistes, ha retallat en serveis socials, ha retallat en la 
llei de dependència, ha retallat en el benestar de les 
persones, sense pensar en les conseqüències, en que 
moltes famílies ja no tenen cap tipus de recursos, per 
culpa d’unes decisions d’un partit que no treballa per 
les persones, sinó per ells mateixa.

El nostre poble, la nostra societat, la nostra gent es 
mereix persones amb criteris, bons gestors, que treba-
llen i que miren endavant sense pensar en beneficis 
personals sinó en que la nostra ciutat i els nostres veïns 
i veïnes es mereixen una ciutat que avance. I això és el 
que estem fent des de el Partit Socialista, apostar per 
accions que beneficien a totes i tots. Estem per lluitar, 
avançar i aconseguir una ciutat per a totes i tots.

El perfum, ‘Eau de 
Partit Popular’

PSPV-PSOE

A principis de mes es clausu-
rava un taller prelaboral. Els 

vora 15 alumnes que assistien a la 
clausura i les famílies que els acom-
panyaven estaven ben satisfets i, 
per primera volta d’ençà molt de 
temps, orgullosos del seu esforç. 

Un taller amb sis mesos de du-
rada que ha dut a terme una fundació local a Vila-
real mitjançant una contractació dels Serveis Socials. 
Durant mig any els i les assistents han tingut classes 
pràctiques (economia, llengua, tècnica), han establert 
una rutina en el curs i han aprés un ofici que consis-
tia en donar una segona oportunitat a les coses; així 
han aprés a reparar electrodomèstics, mobles i roba 
de segona mà. 

La cura, delicadesa i tracte que li donaven a eixes 
peces reparades, preparades per a ser utilitzades de 
nou amb totes les garanties, els feien sentir orgull de 
la seua tasca. 

REFLEXIÓ I BONS HÀBITS
L’alumnat ens va contar que durant el taller s’havien 
adonat i havien reflexionat sobre el mal costum ad-
quirit de no donar suficient valor al que tenim al nos-
tre abast; així mateix, en acabar el curs els assistents 
també parlaven de com d’important és tindre una 
segona oportunitat, per a ells i elles també; persones 
que s’havien sentit excloses de la societat per no es-
tar suficientment preparades, per no tindre hàbits de 
treball, i que els havien fet creure que mai anaven a 
tindre una oportunitat de nou per a treballar i ara, 
gràcies al prelaboral se sentien capaços i amb moltes 
més oportunitats d’èxit que sis mesos abans. 

El dia de la cloenda s’acomiadàvem d’uns com-
panys amb els quals havien estat sis mesos, unes 
instal·lacions a les quals havien acudit mig any i uns 
mestres i professors que els havien ensenyat a creure 
en les seues possibilitats. 

Des de Compromís ens alegrem d’aquesta segona 
oportunitat que hem ajudat a donar a les persones, 
perquè confiem en elles, i sabem que tot i les llàgri-
mes de comiat, a l’endemà de finalitzar el curs, eixes 
persones tenien moltes més possibilitats de guanyar-
se la vida que abans de començar. 

Sabem i estem satisfets perquè un taller així rescata 
les persones i els canvia la vida. De fet, la bona notícia 
la va donar un usuari del curs que no va poder assis-
tir a la cloenda perquè havia trobat faena. 

LES PERSONES, PRIMER
Eixe és el nostre compromís amb la ciutadania:  #Res-
catarPersones, creure en el seu potencial i és l’eix que 
ens mou a treballar. Nosaltres també podem mostrar 
orgull perquè amb prelaborals com aquests (d’ací a 
poc de temps se n’iniciarà un de nou, sense cap ajut 
institucional llevat del de l’Ajuntament, ja que ni el 
Servef ni Conselleria aposten per aquest model), amb 
l’AraTreball (aules de recerca de treball), amb els cur-
sos de ‘Prepara’t per aconseguir feina’ i moltes més 
activitats que duem a terme a Vila-real des de les 
àrees on hi ha regidors i regidores de Compromís, les 
persones són el més important. 

És important rescatar al comerç local i estimular-
ne les vendes, és important dotar d’oportunitats el 
jovent, és vital creure en l’emprenedoria i en el poten-
cial humà de Vila-real i, sobretot, és important creure 
en els nostres. 

Creiem en les segones oportunitats i en el potencial 
de la gent, creiem en unes persones que no han pro-
vocat la crisi, però sí que l’estan patint. 

Per això, allà on hi haja un govern de Compromís, 
les persones seran el primer de tot. 

Oferir una segona 
oportunitat

Bloc Nacionalista Valencià

Imatges

Riquesa cultural, fervor i tradicions pròpies.

Instal·lacions punteres obertes a tothom.

Oci, formació i educació per a la gent jove. 

Infraestructures esportives a l’abast dels veïns.

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

No diré aquella frase de 
“hem guanyat” perquè 

seria ridícul sent la tercera força 
a la població, almenys parlant 
amb números absoluts. 

Ara bé, tenint en compte el 
context i la trajectòria de cada 

opció política a Vila-real, podem 
estar més que contents. Compromís s’ha consolidat 
com a tercera força municipal, pràcticament ha mul-
tiplicat per quatre els resultats de les anteriors, mentre 
que el bipartidisme s’ha deixat més de 7.000 vots. 

A més, cal destacar que l’esquerra guanya de bon 
troç a la ciutat front un PP de Folgado molt debilitat. 
I, òbviament, cal destacar l’anècdota (encara no sé si 
acabarà convertint-se en categoria) de l’èxit de Pode-
mos convertint-se en quarta força municipal per da-
vant d’Esquerra Unida.

Jordi Sebastià serà el primer eurodiputat valencia-
nista d’esquerra verda al Parlament Europeu, això 
ens permetrà estar interconnectat amb totes les admi-
nistracions públiques. 

Les passades eleccions també (marcava tendència) 
vam aconseguir que Joan Baldoví entrarà al Congrès 
dels Diputats, defensant allà de primera mà el camp 
valencià, la nostra indústria i els drets laborals, la nos-
tra cultura i fet diferencial, el medi ambient i una xar-
xa de transport públic de qualitat, educació en valen-
cià, sanitat pública, justícia universal… Al capdavall, 
allò que ja fa més de set anys fem a les Corts gràcies a 
la confluència de BLOC, Iniciativa, Verds, i tota aque-
lla gent que s’ha sumat al projecte Compromís. 

Jordi Sebastià va aprofitar la campanya electoral 
per a reunir-se amb la nostra Unió de Llauradors, 
amb els síndicats CCOO i UGT per parlar-ne de la 
ceràmica, però també amb el nostre col·lectiu perquè 
li donarem una radiografia senzilla però acurada 
de Vila-real que se’n portarà amb una maleta plena 
d’energia i informació cap al Paralment Europeu.

Una maleta que òbviament anirà tornant per ana-
litzar, seguir, proposar i explicar allò que ara també 
farem a Europa. A més, com bé va dir li ha quedat 
pendent reunir-se amb molta gent, amb la gent de 
les arts de carrer, amb el sector social, amb la catèdra 
d’innovació ceràmica… 

Vila-real ha sortit reforçat d’aquestes eleccions, les 
últimes abans de les pròximes municipals i autonò-
miques. Si continuem treballant com fins ara, amb la 
gent al carrer, estic ben segur que Compromís con-
tinuarà liderant políticament el govern de la Vila, i 
perquè no també institucionalment. 

Avui seguim treballant per la felicitat de tots els 
dies!

Iniciativa per Vila-real

Jordi Sebastià serà la veu 
de Vila-real a Brussel·les

Un cop els nostres represen-
tants elegits el passat 25 de 

maig prenen possessió dels seus 
escons, bé serà que repassem 
que és el que esperem d’ells .

1. Esperem que es posi 
en marxa un nou projecte 

d’Europa, que ajudi a posar en 
marxa un nou projecte de país més social, amb més 
drets i llibertats, amb millors serveis públics, que lluiti 
decididament contra la corrupció , el frau i els para-
disos fiscals .

2. S’apliquin polítiques econòmiques alternatives 
a aquest austericidi que tant sofriment ha provocat. 
Tindran l’ocasió de proposar un canvi real cap a les 
polítiques d’esquerra per crear llocs de treball, ajudar 
els joves i garantir les pensions. 

Exemple d’aquestes polítiques alternatives és el fet 
d’executar , sobretot a les regions d’Europa més des-
favorides un pla de reindustrialització per un valor 
del 3% del PIB europeu, que es finançaria a través del 
Banc Europeu d’Inversions, l’objectiu assolible seria 
la recuperació d’uns 11 milions de llocs de treball dels 
perduts a Europa, en el termini de 10 anys, dels quals 
uns 2,5 milions es podrien recuperar al nostre país. 

3. El suport sense fissures a l’educació  la investiga-
ció tant en el camp de la formació,  com en el camp de 
la política industrial. 

La Investigació científica, el Desenvolupament tec-
nològic i la innovació ( I + D + I ) són àmbits fonamen-
tals per al desenvolupament social i ecològicament 
sostenible. 

4. Reformar la PAC (Política Agrària Comuna), ja 
que deu ser un instrument per al desenvolupament 
sostenible i la creació d’ocupació digna en àmplies 
zones del país i alhora per la sobirania alimentària. 

5. Evitar la signatura del tractat de lliure comerç en-
tre EU i EUA, per la seva repercussió negativa sobre 
l’ocupació, l’agricultura, ramaderia, la sobirania ali-
mentària, el desenvolupament sostenible, les petites 
i mitjanes empreses i els drets laborals .

6. Canviar la missió institucional del BCE, perquè 
l’estabilitat dels preus no sigui el seu únic objectiu, 
permetent un funcionament flexible orientat cap a 
una política econòmica que permeti generar ocupa-
ció.

Acabar amb l’especulació financera sobre el deu-
te dels Estats permetent la compra directa de deute 
públic sense la participació dels bancs privats, el que 
abaratiria el cost i permetria destinar menys recursos 
públics al pagament del deute. 

7. Que lluiteu contra el frau i l’economia submer-
gida , per la desaparició dels paradisos fiscals. I que 
es faci una reforma fiscal suficient, justa, progressiva i 
equitativa. No es tracta de més impostos sinó de més 
justícia fiscal. 

Tots aquests punts que formen part del compro-
mís que els nostres representants encapçalats per 
la nostra veïna Marina Albiol porten a Europa, són 
fonamentals per millorar la situació que vivim dins 
la societat de Vila-real, per la qual cosa estarem molt 
pendents que es lluiti per aquest canvi, perquè el po-
der ha d’estar en mans de la gent. 

Què esperem dels nostres 
representans a Europa

Esquerra Unida

Durant els tres anys que 
Benlloch porta assegut a la 

cadira de l’alcaldia no ens deixa 
de sorprendre. 

Quan no és la paralització a 
la que té sotmesa la ciutat, és el 
despreci al joves vila-realencs 

anant a oferir oportunitats a estu-
diants colombians, o la inacció i passivitat davant la 
problemàtica d’Azuvi, entre d’altres.

Aquestes setmanes ens ha tornat a sorprendre, 
aquesta volta en mes de 35 factures que sumen 
mes de 8.000 euros en dubtoses i excessives dietes 
d’alcaldia que han pagat tots els veïns de Vila-real. 
Una ciutat amb mes de 6.000 aturats li paga a l’alcalde 
i al seu equip, que té un sou de mes de 80.000 euros 
anuals, els gastos en tapes, canyes, bocadillets de se-
pia, desdejunis en València, i menjars al Biopar o en el 
Restaurant Vip’s de Madrid.

Entre totes les factures apareixen també menús dia-
ris durant tot el 2013, per a 2,3,4,6, i fins a 10 persones. 
Des del Partit Popular animem a Benlloch a que estos 
diners, destinats a pagar els menús diaris a persones 
que ja tenen un sou, vaja destinat a les persones de 
Vila-real que estan passant per situacions difícils. 
Perquè, tenint veïns travessant moments complicats, 
és vergonyós que l’alcalde permitisca pagar amb el 
diners de les arques municipals, 50 menús de febrer, 
març i abril; 101 menús de juny, juliol i setembre; i els 
corresponents a al resta de l’any.

I la sorpresa ve també, no sols qual l’alcalde no diu 
cap resposta sobre les factures anteriorment nomena-
des, sinó que quan és preguntat per les  factures co-
rresponents a dinars en la localitat d’Honrubia, que 
també apareixen en aquesta relació, es contradiu i 
acaba mentint. Benlloch va ser preguntat pels mitjans 
de comunicació pels tickets d´Honrubia, i va assegu-
rar que es tractava d’un fet puntual, “d’un ponent 
que va perdre el tren i va parar a dinar”. 

I com les mentides tenen les pates molt curtes, els 
propis mitjans de comunicació van poder comprovar 
com no es tracta d’un fet puntual, sinó que existeixen 
5 rebuts de dies diferents, en aquest mateix establi-
ment. ¿Qui va a Honrubia i per a què, Sr. Benlloch?

Benlloch, en la seua faceta d’estratega que el ca-
racteritza, o seguint l’estratègia que li marca el seu 
equip d’assessors i la seua coach, que paguem tots 
els vila-realencs, en lloc de donar explicacions, en lloc 
de fer una roda de premsa aclarint factura per factu-
ra, recurreix a la famosa “cortina de fum”, atacant a 
l’oposició. 

Des del Partit Popular denunciem aquesta situació, 
no per fer política, com el Sr. Benlloch intenta fer en 
cada un dels seus moviments, sinó perquè vetlem pel 
benestar dels nostres veïns i el desenvolupament de 
la ciutat.  Per aquest motiu, i per els nostres veïns, el 
Partit Popular no deixarem de lluitar contra el mal-
gastament i la corrupció. Denunciarem  i demanarem 
explicacions, sobre els abusos i excessos del quatri-
partit, que han quedat en evidència en aquesta relació 
de factures, i que ja va quedar en evidència amb el cas 
dels més de 140.000 euros gastats en la coach del Sr. 
Benlloch. 

Les factures sorpresa de 
l’alcalde, José Benlloch

Partit Popular
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cultura El Assut acoge el 
concierto de piano de 
David Gómez

Q SÁBADO 21. La Casa de l’Assut aco-
gerá a las 22.30 horas el concierto ‘1 piano 
& 200 velas’, del pianista David Gómez, 
con obras de grandes compositores.

La Fira del Llibre abre la 
programación del mes de 
junio con novedades

Q La plaza del Llaurador acogerá los días 29, 30, 
31 y 1 de junio la Fira del Llibre, donde se realiza-
rán todo tipo de actividades y donde se presenta-
rán las últimas novedades del sector. 

a
g
e
n
d
a

Más de 750 personas se citan   
en la Trobada Multilabors 2014
Q DOMINGO 1. La plaza Major, la plaza 
de la Vila y la calle Major Sant Jaume aco-
gen de 10.00 a 14.00 horas la Trobada Mul-
tilabors de Vila-real 2014, donde se darán 
cita más de 750 participantes procedentes 
de toda la Comunitat Valenciana para 
mostrar el arte de hacer bolillos, calados, 
macramé, ‘patchwork’, tapices, ganchillo, 
punto de cruz y bordados.

La EMTAC cierra sus puertas 
con muestras de fin de curso
Q VIERNES 6 Y SÁBADO 7. La Escola Mu-
nicipal de Teatre i Arts de Carrer celebra su 
fin de curso con muestras de los trabajos 
que realizan sus alumnos de infantil en ta-
tro. Las representaciones tendrán lugar en 
el salón de actos de la Caixa Rural, el vier-
nes a las 19.30 y el sábado a las 18.00 horas, 
con obras como ‘Antaviana’, ‘Receptes de 
pluja i sucre’ y ‘Què fem amb el drac?’.

La muestra ‘TEST’ 
cierra sus puertas 
este mes de junio

Q HASTA EL DÍA 15. El 
Convent Espai d’Art acoge 
hasta el próximo 15 de junio 
la Mostra d’art i creativitat 
TEST, que muestra los tra-
bajos de aquellos actistas 
que con esfuerzo y tenaci-
dad luchan por hacernos 
llegar su visión de lo que 
pasa en nuestro entorno: 
Ana Sansano, Raúl Pérez, 
María Herreros y Sam3. 

La imprenta y su 
huella en Vila-real, 
en la Casa de Polo

Q El Museu de la Ciutat 
Casa de Polo será sede, has-
ta el próximo 28 de septiem-
bre, de la muestra ‘Impres-
sions, la impremta i la seua 
empremta a Vila-real’. En 
ella, el visitante podrá dis-
frutar de un recorrido en el 
que, mediante herramien-
tas, maquinaria y material, 
podrá entender un oficio 
muy característico. 

La moneda social    
se da a conocer en   
el Espai Jove

Q DÍAS 3, 5, 17 Y 19. El 
Espai Jove ofrecerá la ac-
tividad ‘Què són les mo-
nedes socials? La moneda 
social a Vila-real’, donde se 
explicará qué es este fenó-
meno que, aunque parezca 
novedoso, lleva más de 80 
años funcionando, y que 
Vila-real está trabajando por 
implantar para dinamizar la 
economía de la ciudad. 

‘Don Juan’ llega al Auditorio Municipal

SÁBADO 7. Después del éxito de ‘Hamlet’ y ‘Tartuf’, el Centre 
Dramàtic de Vila-real continúa en su línea de producir teatro clá-
sico, con espectáculos teatrales de gran formato. Esta vez se ha 
optado por ‘Don Juan’ de Tirso de Molina (1616). A las 20.30 h. 

Vila-real acoge las 
jornadas científicas 
de la UJI este mes
Prototipos, videojuegos, exposiciones y mucho  
más se darán cita en la biblioteca del Coneixement

zarán durante los cuatro días esta-
rán la presentación de los trabajos 
que participan en el concurso de 
la Càtedra de Innovació Ceràmica 
Ciutat de Vila-real sobre Cristalo-
grafí, con motivo de la designación 
de 2014 como Año Internacional 
de la Cristalografía por parte de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas. El concurso consta de dos 
premios con una dotación de 1.000 
euros en las categorías científica y 
artística, que se entregarán durante 
las jornadas. Los trabajos presenta-
dos por los centros educativos que 
se adhieran a la iniciativa serán ex-
puestos durante las jornadas. H

Imagen de una jornada similar a las que se celebran este mes. 

La Biblioteca Universitària del 
Coneixement será sede a lo lar-

go de los días 24, 25, 26 y 27 de este 
mes de las jornadas científicas de la 
UJI en Vila-real. Organizadas por 
la Seu de la Plana de la Universitat 
Jaume I en la ciudad, se trata de la 
primera edición de este tipo que se 
celebra en Vila-real y que van diri-
gidas, principalmente, a estudian-
tes de secundaria y de bachillerato, 
donde dispondrán de todo tipo de 
actividades y talleres del ámbito de 
la ciencia, como prototipos, vide-
ojuegos, Apps, exposiciones, quí-
mica, óptica, energía y mucho más.

Entre las actividades que se reali-
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TRENS
RENFE    902240202

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

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

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

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

TELÈFONS D’INTERÉS
AJUNTAMENT
Plaça Major s/n: 964547000
PROP
Carrer Josep Ramon Batalla, 38: 964547170
CADASTRE MUNICIPAL
Plaça Major s/n quarta planta: 964547001
PISCINES COBERTES YUREMA REQUENA
Carrer de Joanot Martorell, 62: 964529356
POLICIA LOCAL
Plaça Major s/n planta baixa: 964547010
RECAPTACIÓ MUNICIPAL
Carrer Josep Ramon Batalla, 6 planta baixa: 
964547060
ACTIVITATS I DISCIPLINA
Plaça Major s/n primera planta: 964547039
AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA I MEDI AMBIENT
Carrer Ponent Baix, 65 planta baixa: 
964547250
AGÈNCIA TRIBUTARIA
Avinguda del Mediterrani, 1 planta baixa: 
901223344
ATENCIÓ I TRÀMITS
Plaça Major s/n planta baixa: 964547000
AUDITORI MUNICIPAL
Avinguda de la Murà: 964547200
CÁRITAS
Carrer Calvari, 199 planta baixa: 964535343
CEAM VILA-REAL
Carrer Gamboa 29: 964526897
CEMENTERI MUNICIPAL
Camí Ermita s/n: 964520073
CORREOS
Carretera d’Onda s/n: 964530614
ECOPARC
Camí del Segon Sedeny s/n: 964536761
CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS EL MADRIGAL
Carrer de Blasco Ibáñez, 2: 964500250
ALBERG MUNICIPAL VERGE DE GRÀCIA
Ermita de la M. de Déu de Gràcia: 964500219
BICIVILA’T
Carrer Ponent Baix, 65: 964547250
CASAL DE FESTES
Carrer Miralcamp s/n: 964547200

DIRECCIONS D’INTERÉS 
BIBLIOTECA SECCIÓ INFANTIL PIUS XII

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

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

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

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

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

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

Carrer de Joan Fuster, 33: 964547222  

MUSEU ETNOLÒGIC 

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

Plaça Major, s/n: 964547000
AMICS

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

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

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

Carrer de Santa Sofia, 2: 964547160
FUNDACIÓ GLOBALIS

Carrer Monestir de Poblet, 15. Despatx 39: 964054522

CENTRE DE DIA LLUÍS ALCANYÍS

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

Carrer de la Soledat, 27: 964538465
COMUNITAT DE REGANTS

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

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

Carrer València, 31-A: 964521341 
FACSA

Carrer de Carles Sarthou, 10: 964527680
ESCOLA TALLER

Avinguda d’Europa, 34: 964500153 

La Sala Japan acoge el ciclo Auditiva

El próximo sábado 7, la Sala Japan acogerá, a 
las 19.00 horas, el concierto de Buffalo (rock ins-
trumental, Zarautz) y Montefuji (post rock core, 
Castellón), dentro del ciclo Auditiva.

‘Mirant Vila-real’, en la Casa de l’Oli

Los mejores trabajos fotográficos de los alum-
nos del curso de fotografía del Espai Jove se ex-
pondrán del 13 al 29 de junio en la Casa de l’Oli, 
bajo el título ‘Mirant Vila-real’.

Destaquem
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