
La façana 
modernista de 
l’Espai Jove ja 
està restaurada

Q Els treballs per a retornar 
la imatge original a la façana 
modernista del magatzem de 
Cabrera ja estan acabades i han 
costat 21.500 euros. H pàg. 17

; en curt
Vila-real impulsa 
un menjador d’estiu 
durant el mes d’agost

Vistiplau a la licitació de la Ciutat Esportiva Municipal

Aporten 110.000 
euros al patrocini dels 
clubs esportius

Pàgina 4
d S’espera que les obres comencen al novembre, després d’aprovar els convenis previs

El Ple aprova l’adhesió 
i els estatuts de la nova 
entitat que aglutina po-
blacions amb el distintiu 
de Ciutat de la Ciència i 
la Innovació. H pàg. 13

Vila-real s’uneix a 
l’associació Xarxa 
Innpulso

Vila-real baixa per primera 
vegada els 46.000 rebuts de l’IBI
Es tracta de la primera baixada real de l’impost de béns 
immobles després de dos anys amb l’impost congelat 

La rebaixa suposarà un estalvi de 35 euros de mitjana per 
cada llar i la recaptació municipal es reduirà en 1,2 milions 

Q La ciutat ha posat en valor l’àrea del Termet 
de la Mare de Déu de Gràcia amb noves infra-
estructures cara a l’estiu. A més de l’obertura de 
la piscina del Termet, s’ha instal·lat un gimnàs a 

l’aire lliure, s’ha posat en marxa el carril bici i s’ha 
recuperat l’antiga platja del Millars. L’activitat so-
cial i cultural es traslladarà al paratge, que serà 
punt de trobada tot l’estiu. H pàg. 2 i 3

Vila-real posa en 
valor el Termet

El Pla d’obres d’estiu 
preveu 12 actuacions 
de millora a la ciutat
Q Empreses locals realitzaran el 
programa d’actuacions, amb una 
una inversió de 400.000 euros en 

adequació de jardins i espais pú-
blics, renovació d’enllumenat i mi-
llora viària. H pàg. 10
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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 

Aprende a bailar en el Termet

Los días 3, 8, 15 y 22 (19.30 h.) los campeones de 
Europa de baile, Tere y Jesús, enseñarán de for-
ma gratuita bailes latinos como salsa, merengua, 
‘bachata’, ‘chachachá’ y los meneitos de moda.

‘Bureo’ del grup de Danses El Raval

El 5 de julio tendrá lugar una sesión de ‘bureo’ 
con música y baile tradicional a cargo del Grup 
de Danses El Raval, tras una cena de ‘pa i porta’. 
a las 22.30 horas en la plaza del Pastoret. 

Destaquem
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cultura Malnom ofrece un 
concierto en la Casa de 
l’Assut este mes

Q 25 de julio. El grupo local Malnom, 
que se ha consolidado en el panorama 
musical valenciano, ofrecerá un concier-
to en acústico en la Casa de l’Assut. 

La ermita de la Mare de 
Déu de Gràcia acoge           
la Festa del Termet

Q El domingo 6 tendrá lugar la Festa de la Visita-
ció, en la que, como cada año, se ofrecerá horcha-
ta y ‘fartons’ a los asistentes a la misa en el paraje. 
Más tarda tendrá lugar la tradicional serenata. 

a
g
e
n
d
a

La Setmana Tàrrega llega del 7 
al 13 de julio al paraje natural
Q del 7 al 13. El paraje del termet aco-
gerá este mes la Setmana Tàrrega, donde 
se ofrecerán diversos conciertos de guita-
rra, coincidiendo también con el XX Curso 
Internacional de Interpretación Musical 
Francisco Tárrega. Músicos como Alberto 
Mesirca (Italia), David Eres Brun y Ana Ar-
chilés (España), Sanja Plohl (Eslovenia) y 
José Guerola (España), estarán presentes. 

La fiesta del bocadillo gigante 
vuelve a la plaza del Pastoret
Q 23 de julio. Un año más, la plaza del 
Pastoret será escenario de la fiesta del boca-
dillo gigante, organizada por la Associació 
Gastronòmica i Cutlural, en el que este año 
se espera superar el récord de los 275 me-
tros. Para conseguirlo, se necesita la ayuda 
de mayores y pequeños, que deberán po-
nerse manos a la obra. La fiesta terminará 
con una sorpresa muy fresquita. 

Actividades en 
inglés para los más 
pequeños

Q días 4, 11, 18 y 25. El 
Termet será escenario de 
varias actividades en inglés 
para los más pequeños, en 
las que podrán participar 
de forma gratuita y orga-
nizados en grupos según 
la edad. Así, con ‘Feel the 
rhythm’, Around the world’ 
y ‘Crazy science’, los asis-
tentes se divertirán y apren-
derán sin darse cuenta.

La Casa de l’Assut 
acoge varias sesiones 
de cine histórico

Q Además del tradicional 
cine en la escalinata que 
lleva a la ermita, que este 
año vuelve con películas 
en castellano y también en 
valenciano como ‘Brave’, 
el Termet acogerá sesiones 
de cine en la Casa del As-
sut, con películas históricas 
como ‘Drácula’ (1958), ‘La 
momia’ (1959) o ‘El sabor 
del miedo’ (1961). 

I Jornades per a 
viure i conviure en la 
ermita el día 26

Q día 26. Pensadas para 
conocerse y pasar un día de 
diversión todos juntos, in-
dependientemente de tener 
alguna discapacidad o no, 
el día 26 tendrán lugar las I 
Jornades per a viure i con-
viure, donde se realizarán 
actividades como un espec-
táculo de magia, una cami-
nata, una yincana o teatro, 
entre muchas otras. 

El Termet acoge 
este verano más 
de 100 actividades
Entre las novedades de la programación destaca el 
Encuentro de Gaiatas y el festival Plectre a la Fresca

Además, cada día los niños, 
adultos y mayores podrán disfrutar 
de actividades pensadas para toda 
la familia, con talleres para los más 
pequeños y actividades de ocio, co-
nocimiento de la naturaleza y for-
mativas en inglés.

 El tradicional cine de verano, las 
sesiones de los miércoles en el As-
sut Cinema, las prácticas de bailes 
de salón, el matx de improvisación 
teatral, las actuaciones de los vier-
nes en la Casa de l’Assut con músi-
cos y formaciones locales, así como 
las clásicas actividades de verano 
como la elaboración de un bocali-
llo gigante o los talleres artesanales 
configuran una programación que 
contará, entre sus citas destacas, con 
el XX Curso Internacional de Inter-
pretación Musical Francesc Tàrre-
ga de la UNED y el Encuentro de 
Gaitas protagonizado “por algunos 
de los mejores músicos del norte de 
Escocia, una banda formada por 
jóvenes de entre 14 a 18 años que 
interpretarán canciones tradiciona-
les” el 7 de julio. 

Como novedad, este verano se 
incorpora también el festival Plectre 
a la Fresca, en esta ocasión la cultura 
se desplazará a la plaza Mayor, del 
18 al 20 de julio, en una muestra que 
ha sido organizada por la Orques-
tra de Pols y Pua Francesc Tàrreca 
de Vila-real. Un nuevo evento que 
se suma a la larga lista de festivales 
programados por la Concejalía de 
Cultura que, un año más, contará, 
del 8 al 10 de agosto, con el encuen-
tro de malabaristas Malabara’t. H

Actividades de todo tipo, para niños y adultos, centran la agenda. 

El concejal de Cultura, Alberto 
Ibáñez, ha presentado la pro-

gramación del Estiu al Termet para 
este verano. Una oferta variada con 
más de 100 actividades en la que 
habrá conciertos, fiestas tradiciona-
les, animaciones, teatro y cine para 
toda la familia, a las que se sumarán 
talleres de deportes y salud, cuen-
tacuentos y proyecciones infantiles. 

La agenda cultural del verano 
comenzará con el espectáculo ‘Ty-
pical’ que tendrá lugar el próximo 
3 de julio en donde un Seat 600, 
“símbolo de una época”, se despla-
za desde el párking del Termet para 
“arrancar” la agenda cultural. 

“Todos los espacios del paraje se-
rán utilizados para acoger los dife-
rentes espectáculos programados” 
ha afirmado el edil quien explica 
que, la edición de la programación 
cultural, tiene también  un plano 
para ubicar el lugar donde se de-
sarrollarán cada una de las activi-
dades y una breve descripción del 
Assut, el Centre d’Educació Am-
biental y el Museu Etnològic. 

“Este año, tras 29 años y medio 
sin ser acondicionado, hemos arre-
glado y pintado el museo” afirma 
Ibáñez, “después de haber solu-
cionado los problemas de carcoma 
que nos dejó el anterior equipo de 
gobierno del PP en este espacio” 
recuerda. Un escenario en el que la 
compañía Visitants llevará a cabo, 
cada jueves y viernes de julio y 
agosto, su espectáculo ‘Cànters del 
temps’ con visitas guiadas y teatra-
lizadas por las diferentes salas. 
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Q Partits polítics

Un col·lectiu de gent vam 
decidir presentar-nos a 

les eleccions de 2011 per trans-
formar la societat, per això, el 
primer objectiu era un pacte 
per la regeneració democràti-
ca. Amb molt d’esforç i sense 

recursos vam aconseguir entrar 
a l’Ajuntament, i participar d’un govern plural, obert 
i d’esquerres. 

El pacte per la regeneració democràtica ha d’anar 
lligada a la sobirania política. Cal reformular la se-
paració de poders per incloure l’economia i als mass 
media. Però, no només als papers sinó amb fets. El 
laïcisme, és a dir, defensar la separació de poders en-
tre l’Estat i l’Església ens ha costat virulentes crítiques 
i atacs per part d’un Partit Popular amb una visió ul-
traconservadora i nacionalcatòlica, i gens liberal.

Durant aquestos tres anys, els atacs directes no 
m’han afectat personalment però si al meu entorn fa-
miliar. El PP ha enverinat a la gent, especialment a la 
més major, dient que vaig a cremar esglésies, prohibir 
les processons o enderrocar la església Major per fer 
un pàrquing. 

El PP va votar en contra del meu nomenament com 
a membre del Patronat de la Llum de les Imatges per-
què no era catòlic practicant, i no podia defensar el 
patrimoni religiós. Una fàl·làcia. Una visió franquista 
i una instrumentalització de la religió de forma par-
tidista. Malauradament, la jerarquia catòlica partici-
pa d’aquest joc. Però, afortunadament, les veues de 
l’esglèsia de base defesen el laïcisme de l’Estat basant-
se en els evangelis “ Donar a Déu el que és de Déu i al 
Cèsar el que és del Cèsar”. 

La proposta de Compromís per a què l’Església pa-
gara l’IBI del seu patrimoni no dedicat al culte religiós 
o a l’ús social com la resta de mortals va servir perquè 
el PP confonguera intencionadament anticlericalisme 
I laïcisme. L’Estat no ha d’anar contra la religió però 
tampoc ha de ser religiós sinó neutre; un espai de 
convivència neutral que respecte la llibertat de culte.

Però, les mentides tenen les cames curtes. El temps 
posa a cadascú al seu lloc. A l’última reunion del Pa-
tronat teníem damunt la taula la proposta per iniciar 
els tràmits per a la disolució de la Fundació que vetlla 
pel patromoni valencià, majoritàriament el religiós. 
Sorprenentment, la proposta venia de la mà del PP, 
a qui no acusaré per això d’anticlerical però si de fari-
seïsme. El Patronat ho va aprovar per majoria absolu-
ta i només amb el meu vot en contra la proposta.

Amb aquest vot, més tangible i visual, com hem fet 
al llarg d’aquestos tres anys, desmuntem la fal·làcia 
de l’anticlericalsime radical de Compromís que el PP 
intenta vertir sobre nosaltres per treure rèdit electoral. 
El nostre discurs està basat en el laïcisme democràtic i 
compromís amb tot el patrimoni valencià.

Iniciativa per Vila-real

El dilema entre el    
laïcisme i el fariseïsme

Aquest passat 19 de juny 
hem segut testimonis de la 

coronació de lo antidemocràtic, 
contradictori en si mateix dins 
d’un model que es diu demo-
cràtic. I açò és tan clar, perquè 
quan una persona es converteix 

en cap d’estat el més lògic és que 
el poble, “lliure i sobirà”, ho trie. Encara seguim vi-
vint com en èpoques medievals, a on la “dimissió” 
d’un rei, abdicació, se li substitueix amb la successió 
per filiació de sang. En aquest cas el fill, príncep fins 
a aquest moment, qui passa amb la seva respectiva 
esposa, a formar part d’aqueixa prefectura d’estat. 
Amb la complicitat d’un parlament monàrquic que 
es vanaglòria en la seva majoria “demòcrata”. 

És com si fora un d’aqueixos contes de prínceps i 
princeses, però al segle XXI. És pura realitat, on un Fe-
lip VI ve a regnar en el seu regne espanyol. Un regne 
en el qual els que són súbdits, li segueixen fent les re-
verències corresponent, segueixen justificant la seva 
desraó de ser, segueixen aparentant bons modals 
reals, i que l’única cosa que reflecteixen és la falta de 
respecte absolut a les classes populars, a la classe tre-
balladora que s’enfronta a la seva pitjor situació labo-
ral, on una reforma laboral retrograda esta provocant 
que aquesta classe treballadora torne a les condicions 
medievals. On els treballadors segueixen assumint el 
paper d’obrers però assumisquen també el d’esclaus 
del patró. D’aquell que criden empresari. Aclarint 
que no tots sou del mateixos principis. 

Un regne on les garanties d’atenció sanitària depe-
nen del poder adquisitiu, on els treballadors hagin 
d’assumir la despesa dels seus tractaments, que la 
sanitat pública i universal els garantia anteriorment i 
amb la qual estan acabant en aquesta època.

Un regne on l’educació, a pesar que Felip VI digué 
en els seus discursos que és important, tant com la 
recerca, es practiquen les retallades necessàries per a 
garantir que els amos del capital no tinguen pèrdues, 
encara que siga a costa dels treballadors, que paguem 
impostos quan i com toca.

Un regne on la corrupció campa a plaer, i a on el sis-
tema jurídic es posa la bena en els ulls per a no veure 
qui és corrupte, i li la lleva per a veure a qui dels amics 
o amics dels seus amics han d’indultar, tot un despro-
pòsit de prepotència absoluta de qui dirigeix el regne 
d’injustícia social, on també podem trobar que no im-
porta gens ni mica, que hi haja famílies senceres des-
nonades, sent colpejades pel terrorisme financer. 

Aqueix és el regne que s’ha heretat, d’aquesta mal 
cridada democràcia. Perquè no hi ha democràcia 
mentre existeisca desigualtats entre classes, no hi hau-
rà democràcia mentre existisca desigualtats entre els 
gèneres, no hi haurà democràcia mentre existisquen 
corruptes que no paguen les seves corrupteles.

Per tot açò des d’EUPV estem treballant per cons-
truir un país on primer la ciutadania puga triar al seu 
cap o cap d’estat, puga participar en les decisions 
importants com la regeneració política amb la parti-
cipació activa i directa, puga participar dins d’un pro-
cés constituent on siga el poble qui dicta les formes 
d’articular aqueixa democràcia. Pensem que deu ser 
mitjançant la constitució d’una República. 

*EUPV treballem i treballarem per que la gent 
s’organitzen en milers de formes, es mobilitzen en 
milers de moviments socials que reivindiquen la de-
fensa dels seus drets, que proposen millores al fun-
cionament democràtic on tinguem dret a participar i 
decidir. On el poder es tinga en el poble i on des del 
poble es governe amb les garanties que si un govern 
no funciona el poble tinga les garanties d’exercir el 
seu poder per a canviar-ho. Per açò seguirem cons-
truint #ElPoderDeLaGente.

Les plagues de la 
democràcia al nostre país

Esquerra Unida

Parlar del quatripartit és par-
lar d’inacció. Com ja hem 

vist en més d’una ocasió, són 
moltes les queixes veïnals que 
l’actual equip de govern guar-
da al caixó, en lloc de donar-los 
solució, fins que l’oposició  es fa 

ressò de les queixes i eleva la veu 
dels veïns al plenari, o fins que el mitjans de comuni-
cació les fan públiques. És en aquestes circumstàncies 
quan el quatripartit mou fitxa.

Ho vam comprovar amb les naus d’Azuvi, amb el 
col·legi Carles Sarthou, i ara amb l’associació de veïns 
del barri de La Sènia.

Els veïns de l’AAVV La Sènia porten tres anys, el 
temps que el quatripartit porta governant a Vila-real, 
amb la seua seu apuntalada; desenvolupant les seus 
activitats en condicions perilloses, sense que  cap 
membre del quatripartit els plantejara una solució. 
Ens sorprenia com el Sr. Benlloch, protagonista de la 
campanya “l’alcalde al teu barri”, estiguera tres anys 
sense visitar aquesta associació, i sense escoltar-los 
per donar-los una solució.

Des del Partit Popular, assabentants d’aquesta 
situació, hem mantingut un contacte directe en els 
membres de l’associació i hem intentant fer tot allò 
que ha estat en les nostres mans, des del nostre lloc 
a l’oposició.

Després escoltar en primera persona els problemes 
i solucions que plantejaven els veïns, vam portar al 
plenari una moció per la qual demanàvem al qua-
tripartit què l’Ajuntaments agafara el compromís de 
rehabilitar la seu d’aquesta associació de veïns.

Proposta a la que sorprenentment es van negar el 
Sr. Benlloch i la resta de membres del quatripartit, 
votant no. 

Com també s’han negat a les peticions de reunio-
ns entre tècnics municipals, representats polítics, i els 
membres de l’associació afectada, que des del Partit 
Popular hem sol·licitat en diferents ocasions, i per di-
ferents mitjans.

Ara, fa un dies, després d’aquestes negatives i tres 
anys en l’oblit, el Sr. Benlloch va recordar que en la 
seua campanya “l’acalde al teu barri” tenia algun ba-
rri més que oblidat, i va decidir visitar-lo.

Durant la seua estància el senyor alcalde va poder 
parlar en els veïns i veïnes i comprovar l’estat en que 
manté aquesta casa de barri, a la que fins ara havia 
donat com única solució el desallotjament.  

Decisió que qualifiquem de “despreci” al treball 
que sempre han fet els membres d’aquesta associa-
ció veïnal, els quals van construir amb el seus propis 
recursos la seu que ara el Sr. Benlloch volia que aban-
donaren.

Per sort el Sr. José Benlloch s’ha vist obligat a recti-
ficar i donar viabilitat a la rehabilitació d’aquesta casa 
de barri. 

Des d’ací la nostra més sincera enhorabona a la 
presidenta Dña. Mari Carmen i la resta de membres 
de l’Associació, per que a la fi han guanyat aquesta 
batalla i veuran complit el seu somni de rehabilitar 
la casa que en tant d’estima i treball van alçar i, on es-
tem segurs, continuaran treballant durant molts anys 
amb el mateix fervor i bon fer que els caracteritza. La 
nostra més sincera enhorabona  per aquest final feliç.

I vull acabar aquestes línies recordant que el Par-
tit Popular, des de la nostra responsabilitat i el nostre 
compromís, seguirem estant al costat dels nostres 
veïns i veïnes per escoltar les problemàtiques que 
puguen presentar, i donar solució, o fer arribar pro-
postes de solució a l’actual equip de govern, els quals 
tenen la capacitat de gestionar i actuar.
*Héctor Folgado
Portaveu del PP de Vila-real

La inacció: la ferramenta 
principal del quatripartit

Partit Popular
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Q Partits polítics

Des del primer moment, 
l’equip de govern que presi-

deix l’alcalde socialista José Benllo-
ch va tenir molt clar que la crisi no 
l’havien de pagar els ciutadans. Era 
el nostre compromís no pujar els 
impostos als vila-realencs i baixar-

los si els comptes municipals ens ho 
permetien. I l’hem complit. Després de mantenir dos 
anys la contribució congelada, enguany els 46.000 re-
buts de l’IBI de la ciutat arriben a les cases dels vila-
realencs per primera vegada més baixos que l’any 
anterior. D’aquesta manera, mentre que en anteriors 
legislatures, amb el PP al govern municipal, les llars 
vila-realenques acabaven sempre pagant més per la 
seua contribució que quan començava el mandat, 
quan l’any que ve s’acabe la legislatura, els vila-rea-
lencs pagarem menys IBI que en el 2011. 

Són dos models, dos formes d’entendre la gestió 
pública, molt diferents: la d’aquells que carreguen a 
les esquenes dels ciutadans el cost de la crisi, retallen 
en drets i serveis, pugen impostos i intenten maqui-
llar aquesta realitat en el tram final de la legislatura; i 
la dels qui, des del primer moment, ens hem posat al 
costat de les persones, incrementant les ajudes i millo-
rant els serveis, no acomiadant ningú, lluitant contra 
la corrupció, pagant el deute dels altres i acabant amb 
el balafiament i els despropòsits d’altres èpoques. I tot 
això ho hem fet, a més, baixant els impostos, a pesar 
de la important reducció en la recaptació municipal 
per IBI, principal recurs de l’Ajuntament. 

Ara, altres s’omplin la boca i s’intenten atribuir 
aquest mèrit. Però la gent ja sap què és el que van fer 
durant els 16 anys que van governar la nostra ciutat.

Des del Grup Municipal Socialista hem de dir que 
aquesta rebaixa s’ha assolit després d’anys de sagnia 
en els impostos per part del PP i després de les nego-
ciacions per a aconseguir una revisió a la baixa dels 
valors cadastrals, a les quals se suma una reducció 
del tipus impositiu d’aplicació municipal del 0,55594 
al 0,5445. El resultat d’aquesta mesura es reflecteix 
ara en els més de 46.000 rebuts de la contribució, amb 
quantitats variables en funció de cada immoble, però 
que oscil·len en una mitjana de 35 euros per inmoble. 

Aquesta decisió té també una conseqüència directa 
molt clara en els comptes municipals, ja que la recap-
tació per IBI, la principal font d’ingressos municipal, 
es reduirà en més d’1,2 milions d’euros. En concret, 
si el padró de l’IBI de 2013 es va fixar en 19.870.533 
euros, per a 2014 s’estableix en 18.652.773 euros. A 
pesar d’això i gràcies també a la feina del regidor 
d’Hisenda, Javier Serralvo, sabem que les famílies 
passen greus dificultats i la millor manera d’ajudar-
les és complir amb el nostre compromís i reduir la 
pressió fiscal en la mesura de les nostres possibilitats. 

Altres mesures de suport es refereixen als dife-
rents mètodes de recaptació. Dels 46.000 rebuts que 
s’emeten, 29.000 estan domiciliats, una opció que ha 
incrementat la recaptació per aquesta via un 2% en 
l’últim any. D’ells, uns 8.000 opten pel pagament frac-
cionat, mentre que els rebuts que resten s’acullen al 
pagament íntegre. És important que els vila-realencs 
sàpien que tenen aquesta opció de fraccionament i 
també plans personalitzats per a casos amb dificul-
tats. Des del Grup Socialista de Vila-real volem també 
agrair l’esforç de la població per a fer front a les seues 
obligacions tributàries, amb aproximadament un 
80% de recaptació en període voluntari. 

En definitiva, la baixada de l’IBI és una clara apos-
ta d’aquest govern per tal de fer més fàcil la vida als 
veïns, que veuran alleujada la seua pressió fiscal, al 
temps que el govern local aplica polítiques innovado-
res que ens permeten eixir reforçats d’aquesta crisi.

Un govern local 
que baixa impostos 

PSPV-PSOE

D’ençà que Compromís va 
entrar a formar part de 

l’Ajuntament de Vila-real, vam ser 
conscients que la gent ens havia 
donat la seua confiança per acabar 
amb les pràctiques que fins alesho-
res havien  protagonitzat bàsica-

ment tant el PP com el PSOE. Volem 
fugir d’espectacles vergonyosos que s’han donat i es 
donen en altres llocs, on l’elecció d’un nom per a un 
carrer o l’atorgament d’un mèrit o distinció és font de 
conflicte i crispació per al poble, i que sols aprofita per 
a alterar els ànims dels veïns i veïnes. 

El respecte a la ciutadania ens van impulsar a plan-
tejar que les conegudes com a guerres dels carrers, 
noms i símbols havien d’acabar-se. Fins aleshores era 
comuna la pràctica que el governant de torn decidi-
ra sense cap tipus de consens ni opinió tècnica quin 
nom havien de portar els carrers, els espai públics, 
a quins personatges s’havien d’atorgar distincions i 
mèrits, etc.

És per això que des de la nostra formació, Compro-
mís -coalició que integra el BLOC i Iniciativa-, vàrem 
pensar que la manera més justa i equitativa per a triar 
les nominacions i denominacions municipals d’una 
forma consolidada i consensuada sense oblidar do-
nar veu als experts era la creació d’una Comissió 
Mixta. Vàrem considerar que aquesta comissió havia 
d’estar formada tant pels representants polítics mu-
nicipals, com per tècnics municipals que garantiren 
el respecte a la pluraritat i la realitat social i cultural 
del municipi.

El dia 20 de juny, a la Junta de Portanveus van apro-
var per unanimitat la proposta de Compromís per 
començar la redacció i conformació del  reglament 
d’honors, disticions i mèrits de la ciutat, així com per 
a la determinació dels noms de carrers i altres. La nos-
tra proposta contempla que l’organisme que ho de-
termine siga una comissió formada per un represen-
tant de cada grup municipal present a l’ajutament, 
l’arxiver municipal -figura que considerem impor-
tantíssima per aquesta tasca-, una tècnica de la Dona 
-per garantir que les propostes acomplixen els criteris 
d’igualtat entre els dos gèneres-, una tècnica en nor-
malització linguistica -que vetlarà perquè es respecte 
a la nostra llengua i cultura-, un membre del departa-
ment de Cadastre de l’ajuntament i la cap del Servei 
de Cultura.

És important remarcar que la nostra proposta ha 
començat a caminar amb bon peu, ja que ha estat 
acceptada per unanimitat enmig d’un excel·lent am-
bient de treball i cordialitat. Estem segurs que final-
ment la conformació d’aquesta comissió es consolida-
rà com un instrument de consens i d’integració per a 
la determinació de noms, distincions i honors. Volem 
d’aquesta forma evitar polèmiques estèrils, inneces-
sàries i partidistes que poc importen a la ciutanania, 
més encara si tenim en compte la situació actual. La 
funció dels representants municipals no és una altra 
que servir a la ciutadania de la millor forma possible, 
sense embolicar-se amb falses polèmiques sobre de-
nominacions i distincions que la majoria de les voltes 
es poden resoldre mitjançant el consens tècnic.

Un compromís  
amb el consens

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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Vila-real destina 
110.000 euros 
al patrocini dels 
clubs esportius
La regidora d’Esports recorda que són uns 60 els grups 
que treballen a la ciutat oferint activitats esportives

dica que, en aquests moments, són 
aproximadament 60 clubs espor-
tius els que estan treballant en la 
ciutat “promocionant l’esport base 
i oferint una gran oferta d’activitats 
esportives per a la ciutadania”. 

“A més, tots ells, alhora, amb la 
celebració de diferents esdeveni-
ments i competicions, també ens 
ajuden a dinamitzar, en gran mesu-
ra, l’activitat econòmica i social de la 
nostra ciutat”, valora la responsable 
de l’àrea d’Esports. 

“Per això, i malgrat les dificul-

La regidora d’Esports, Silvia Gómez, ha informat d’aquest augment.

Abans que prenguera 
possessió l’actual 
equip de govern, s’hi 
destinaven 90.000 
euros, que s’han 
incrementat

L’Ajuntament de Vila-real, a tra-
vés de la Regidoria d’Esports, 

que dirigeix la regidora Silvia Gó-
mez, ha elevat a 110.000 euros la 
partida destinada a col·laborar 
amb els clubs locals perquè puguen 
portar a terme les seues iniciatives i 
programes esportius a la ciutat. 

Segons recorda Gómez, des que 
es fera càrrec del Servei Municipal 
d’Esports, ha augmentat de forma 
progressiva, i “en la mesura de les 
nostres possibilitats”, l’aportació 
econòmica destinada al patrocini 
dels clubs de la ciutat. 

Així, cal recordar que l’any 2011 
i abans de prendre possessió del 
càrrec, la quantia assignada era de 
90.000 euros. A l’any següent es va 
incrementar en 10.000 euros i tant el 
2012 com el 2013 es va mantenir en 
100.000 euros. “Enguany hem po-
gut incrementar aquesta quantitat 
i destinar 110.000 euros a ajudar els 
clubs esportius que tan gran treball 
fan en la nostra ciutat”, segons ex-
pressa Gómez, que explica que es 
tracta d’una col·laboració econòmi-
ca que contribueix a què els clubs 
puguen preparar i organitzar part 
de les activitats esportives progra-
mades. 

“El suport als clubs i als espor-
tistes locals és per a nosaltres una 
prioritat”, recorda Gómez que in-

tats econòmiques del moment, el 
pressupost d’aquesta partida de 
patrocini i foment de l’esport s’ha 
vist incrementada en aquesta edició 
i seguirem treballant, com fins ara 
hem fet, perquè aquesta quantia es 
puga millorar cada any i aconseguir 
així que la crisi afecte el menys pos-
sible al món de l’esport a la nostra 
ciutat”, conclou. H
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Nou campus 
per a nens amb 
necessitats 
especials
Q Les regidories d’Educació, Ter-
met i Esport impulsaran aquest 
mes el primer Campus Natura 
adreçat als alumnes amb neces-
sitats educatives especials. La 
responsable d’Educació, Rosario 
Royo, ha donat a conéixer aquesta 
iniciativa, amb la qual es pretén, 
sobretot, “oferir activitats esporti-
ves i tallers en un ambient natural 
com és el Termet a uns xiquets i xi-
quetes que no solen comptar amb 
activitats educatives dissenyades 
específicament per a ells”. 

En concret, el Campus Na-
tura es desenvoluparà al centre 
d’educació ambiental El Termet 
i el seu entorn i està destinat a 
alumnes d’entre 3 i 14 anys de tots 
els centres docents de Vila-real, 
independentment d’estar escola-
ritzats en un centre ordinari com 
en un d’educació especial. 

Durant les vacances del mes de 
juliol, tal com ha detallat la regido-
ra d’Esports i Salut, Silvia Gómez, 
s’oferirà un programa amb tallers 
lúdics i esportius de tot tipus, amb 
especial incidència en aquells que 
suposen contacte amb la natu-
ra, fomentant d’aquesta manera 
l’aprenentatge de l’entorn. 

Esports convoca 
49 beques per a 
joves monitors 
per segon any
Q El Servei Municipal d’Esports 
pha publicat la convocatòria del 
segon programa de beques de 
formació ‘Becaesport Vila-real 
2014’, amb el qual la Regidoria 
pretén donar una oportunitat per 
a formar-se i adquirir experiència 
“a uns joves que estan molt pre-
parats però que, per les circums-
tàncies actuals, no tenen treball”, 
segons ha expressat la regidora 
d’Esports i Salut, Silvia Gómez.

“També, un any més, les beques 
formatives també serviran per a 
poder agrair i donar valor al tre-
ball que realitzen els coordinadors 
i monitors amb els escolars”, ha 
afegit la regidora. De nou seran 14 
beques on prevaldrà la formació i 
estudis en l’àrea d’esports i 35 per 
als col·laboradors. Els primers se-
ran els responsables d’organitzar 
les diferents activitats escolars i di-
rigir als segons, als col·laboradors, 
encarregats d’executar la pla-
nificació dissenyada. Tots ells 
s’incorporaran al setembre i, en 
alguns casos, rebran una formació 
específica al llarg d’aquests mesos 
d’estiu en diferents modalitats. 

N Sebastián Mora, líder al Japó

El ciclista olímpic Sebastián 
Mora es troba al Japó, on ha 
aconseguit bons resultats i ja 
és líder de la Japan Cup, des-

prés d’haver pujat al pòdium 
en diverses carreres i haver 
destacat en una de les etapes 
del tour de Tailàndia. 

N III Campionat Multiesport Escolar

El Servei Municipal d’Esports 
ha lliurat els trofeus i les me-
dalles als equips participants 
en el III Campionat Multies-

port Escolar. Un total de 1.533 
alumnes han participat i els 
del col·legi Cervantes han es-
tat els guanyadors.

N Cursa solidària per parelles

Vila-real ha acollit la Cursa 
solidària per parelles organit-
zada per la penya Cèltic Sub-
marí amb la col·laboració de 

l’Ajuntament, dins el projecte 
Units per l’Esperança, que ha 
servit per a recollir diners per 
a la lluita contra el càncer. 

esports L’SME reparteix els 
descomptes per a 
jubilats del Villarreal 

Q descompte. L’SME ha repartit entre 
tots els pensionistes i jubilats de la ciutat 
els vals de descompte de 30 euros per als 
carnets de temporada del Villarreal C.F. 



Las asociaciones de vecinos de 
Vila-real recibirán este año 

33.930 euros para sufragar los gas-
tos de funcionamiento y activida-
des que realizan a lo largo del año. 

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vila-real ha apro-
bado ya las bases para la convoca-
toria de subvenciones correspon-
dientes a 2014, de las que podrán 
beneficiarse las 14 entidades veci-
nales registradas en la ciudad así 
como la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos y Vecinas. 

En este ejercicio, las subvenciones 
vuelven a incrementarse por tercer 
año consecutivo respecto a las del 
ejercicio pasado, cuando se conce-
dieron 29.150 euros a las 13 entida-
des registradas en la ciudad.

“Las asociaciones locales son 
fundamentales para garantizar la 
participación ciudadana y la salud 
democrática de Vila-real y por eso 
desde la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana seguiremos dán-
doles todo el apoyo municipal para 
que puedan seguir realizando sus 
actividades y construyendo juntos 
la ciudad que es Vila-real”, valora el 
concejal del área, Xavier Ochando, 
quien destaca también el aumento 
de la participación ciudadana a tra-
vés de la creación de nuevas asocia-
ciones durante este ejercicio.

Con esta nueva convocatoria de 
ayudas, las asociaciones de vecinos 
pueden solicitar la subvención del 
Ayuntamiento para la realización 
de actividades como talleres, bole-
tines informativos, cursos o fiestas, 
entre otros. A partir de la aproba-
ción de las bases de la convocatoria 
y su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP), las asociacio-
nes interesadas podrán solicitar las 
ayudas para sus diferentes progra-
mas y actividades, tras lo cual una 

comisión técnica valorará las solici-
tudes para asignar los recursos.

DÍA EUROPEO DEL VECINO
Por otro lado, la Concejalía de Par-
ticipación Ciudadana y Barrios ha 
celebrado recientemente una jorna-
da de debate y convivencia en con-
memoración del Día Europeo del 
Vecino, una iniciativa surgida hace 
15 años en París y a la cual se ha ad-
herido por primera vez Vila-real. El 
Día Europeo del Vecino tuvo lugar 
en el Espai Jove, donde se realizó 
una mesa redonda y un taller, al 
que se convocaron, a través de las 
asociaciones, a todos los vecinos. 
Ochando afirmó que esta es la cita 
más importante de reunión ciuda-
dana y celebración de las relaciones 
vecinales en Europa y el mundo. H

Aumenta la ayuda a las 
asociaciones vecinales
Las subvenciones, que aumentan por tercera vez, ascienden a 34.000 euros

El edil Xavier Ochando ha aumentado la subvención a las entidades.

Las asociaciones 
pueden solicitar la 
subvención para 
realizar actividades 
como talleres, cursos 
o fiestas, entre otros

El edil de Participación Ciudadana, Xavier Ochando, durante la celebración del Día Europeo del Vecino. 
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El Termet, escenario del 
Teatre de l’Oprimit
El Termet de la Mare de Déu de 
Gràcia ha sido escenario de las I 
Jornades de Teatre de l’Oprimit, 
que han contado con la partici-
pación de compañías teatrales 
procedentes del País Vasco, Bar-
celona, Granada y Valencia y en 
las que el teatro se ha convertido 
en “una herramienta con capaci-
dad para despertar conciencias 
y poder llegar a transformar la 
realidad”, tal y como afirmó el 
responsable de Cultura Crítica 
y director y organizador del pro-
yecto, Marc Escrig. Las jornadas, 
gratuitas y abiertas al público, 
son un foro de reflexión y debate 
en el que además de las represen-
taciones teatrales también hubo 
charlas, talleres y conferencias. 

; en corto
Vila-real celebra el 
Día del Orgullo Friki
El Espai Jove de Vila-real ha 
sido escenario del Día del 
Orgullo Friki. La asociación 
OTAKUOnda y la Concejalía 
de Juventud han organizado 
durante todo un fin de sema-
na diferentes alternativas de 
ocio como, por ejemplo, las 
máquinas recreativas o todo 
tipo de juegos de mesa (Tri-
vial Otaku, Cluedo Otaku), 
además de diversos concur-
sos (‘cosplay’), el concierto 
de Amai Kumiai, Maid and 
Butler Café, un programa de 
radio en directo y muchas 
más actividades para conme-
morar esta fecha. 

Vila-real estrena su obra ‘Don Juan’
El Centre Dramàtic de Vila-real 
ha estrenado en el Auditori 
Municipal Don Juan, su tercer 
montaje de producción propia. 
Una versión libre de ‘El Burla-
dor de Sevilla’ de Tirso de Mo-
lina, escrita y dirigida por Hadi 
Kurich e interpretada por el 
propio Kurich junto a Sergio 
Caballero, Miguel Seguí, Pep 
Ricart, Rebeca Artal-Dato y 
Ana Kurich. Ésta es la tercera 
producción que lleva a cabo 
el Centre Dramàtic después 
de ‘Hamlet’ de Shakespeare y 
‘Tartuf’ de Molière. Un espec-
táculo con el que la compañía 
continúa con su línea de pro-
ducir teatro clásico inmortal 
“dando muestras inequívocas 
de que, en nuestra ciudad, 
podemos crear espectáculos 

teatrales de gran formato y 
altísimo nivel artístico” afirma 
su director. El Centre Dramàtic 
Vila-real nació en 2011 tras un 
acuerdo entre la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Vila-real y la compañía Teatro 
de la Resistencia con el objetivo 
de impulsar la producción de 
obras en espacios cerrados y de 
apoyar a la profesión que, “en 
nuestra ciudad tiene una gran 
presencia como demuestra el 
número de compañías profe-
sionales existentes”, destaca el 
concejal de Cultura, Alberto 
Ibáñez. Ibáñez recuerda que el 
Centre Dramàtic de Vila-real 
“está funcionando muy bien” 
y, gracias a él, “los actores pue-
den recibir retribuciones por 
preparar la obra”. H

Vila-real recibe una delegación de Colombia
El alcalde, José Benlloch; la concejala de Educación, Rosario Royo, y el 
director de la Cátedra de Innovación cerámica Ciutat de Vila-real, Juan 
Carda, han recibido a la delegación de la Universidad Nacional de Co-
lombia, encabezada por su rector, Ignacio Mantilla, con motivo de la re-
ciente firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones.  



Vila-real inverteix 21.500 euros 
a la façana de l’Espai Jove
Les noves peces d’un material més resistent ja estan col·locades a l’antic magatzem de Cabrera

L’Espai Jove de Vila-real ja ha 
recuperat la imatge completa 

de la seua façana, després de dos 
anys i mig des que hagueren de 
retirar-se els ornaments de guix 
que la decoraven després del des-
preniment d’alguna de les peces i 
amb l’objectiu d’evitar qualsevol 
dany als vianants. Una intervenció 
que ha costat a l’Ajuntament 21.500 
euros aproximadament, ja que s’ha 
hagut d’encarregar la confecció de 
les noves peces a una empresa es-
pecialitzada de Barcelona. 

Així, al llarg del mes de juny s’han 
realitzat les tasques de col·locació 
de les noves peces decoratives, que 
reprodueixen fidelment les exis-
tents a l’immoble modernista des 
dels seus inicis. Uns treballs que 
han permés que la paret frontal de 
l’antic magatzem recobre la deco-
ració “mantenint l’esperit original, 
però amb materials alternatius als 
que es van usar en les obres del 
2003”, ha explicat el regidor de Jo-
ventut, Xavier Ochando. 

“Aquesta és, molt probablement, 
una de les aportacions més útils de 
les conclusions i propostes realit-
zades per la comissió informativa 
especial que es va constituir per a 
aclarir les causes i circumstàncies 
per les quals es van produir els 
despreniments i desperfectes de la 
façana de l’Espai Jove i dels nom-
brosos problemes que presentava 
aquest edifici heretat pel PP”, afig. 

Un grup de treball en el qual els 
tècnics van coincidir en què “els 
materials usats en el moment de 

temps i, per això, es van deteriorar i 
van caure tan fàcilment les peces”, 
explica Ochando, que recorda que 
“moltes de les peces van haver de 
ser retirades per precaució, ja que 
estaven a punt de caure i algunes 
d’elles es mantenien gràcies al cable 
que passava per la façana, i pensem 
que, fins i tot, podrien haver causat 
danys personals”. H

Imatge de l’inici de les obres, al mes de juny, amb els tècnics muntant les noves peces a la façana. 

societat La Regidoria de la 
Dona recorda María 
José Valtueña

Q teatre. Les alumnes del taller de tea-
tre de la Regidoria de la Dona han repre-
sentat l’obra ‘En el parque’, en memòria 
de la regidora María José Valtueña. 

la seua construcció no van ser els 
adequats per a estar a l’exterior i, 
per tant, per a la seua reconstrucció 
s’han utilitzat uns elements orna-
mentals, motlles i àncores adequa-
des i resistents als agents externs”. 

En aquest sentit, i per tal de ga-
rantir la seua durada, les rèpliques 
ornamentals s’han elaborat en re-
sine de poliestiré, un material més 

lleuger que l’anterior -guix-, que és 
impermeable i aïllant que, “pràc-
ticament no necessita manteni-
ment”. A més, s’han recobert amb 
pintures especials de vehicles, més 
resistents a l’aigua i al sol i, d’altra 
banda, s’han col·locat amb àncores 
d’acer inoxidable, ja que “anterior-
ment, es van col·locar amb peces 
de ferro, que es van rovellar amb el 
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La programació El Maig de 
les Dones, a càrrec de la Re-
gidoria de la Dona, ha tancat 
amb un taller de còctels sense 
alcohol, en el qual han parti-
cipat algunes de les usuàries 
que durant els mesos de 
maig i juny han gaudit de la 
programació de la Regidoria, 
que també ha organitzat acti-
vitats com ara eixides, troba-
des o cursos, entre d’altres.

; en curt
Realitzen un taller de 
còctels sense alcohol

FAPA Penyagolosa i el Cefi-
re de Castelló han inaugurat 
recentment les Jornades de 
Comunitats d’Aprenentatge, 
que s’han celebrat a la sala 
d’actes de la Caixa Rural de 
Vila-real. Les jornades han 
estat adreçades a la comuni-
tat educativa de la província, 
per tal de debatre sobre qües-
tions que afecten l’educació i 
la docència, com el paper dels 
pares dins el procés educatiu. 
La regidora d’Educació, Ro-
sario Royo, ha estat present. 

L’ensenyament es 
reuneix a Caixa Rural

Més de 60 propostes inter-
nacionals procedents de 18 
companyies de dansa són 
les que ha rebut Vila-real 
en Dansa, l’únic festival de 
dansa contemporània que se 
celebra a la província i únic 
a la Comunitat Valenciana 
que, per les seues caracterís-
tiques, s’ha convertit en tot 
un referent en el món de la 
coreografia. De les 60, només 
12 podran representar-se en 
el certamen, que se celebrarà 
els dies 3, 4 i 5 d’octubre.

Vila-real en Dansa 
escalfa motors

II Jornades d’intercanvis 
escolars al Termet

i alumnes dels centres escolars, a 
més de les més de 375 persones ja 
inscrites que van participar en un 
dinar solidari els beneficis del qual 
van destinats a Creu Roja Vila-real.

“La jornada pretén, un any més, 
crear un espai de convivència entre 
pares i alumnes on compartir expe-
riències amb les associacions que 
treballen als centres”, detalla la regi-
dora d’Educació, Rosario Royo. 

Per això es van programar dife-
rents activitats lúdiques i culturals 
adreçades a pares i a xiquets. La 
iniciativa se suma als diferents pro-
jectes portats a terme per ambdues 
regidories als centres escolars. H

Després de l’èxit de la primera 
jornada escolar centrada en ‘La 
família del segle XXI’, les regido-
ries d’Educació i d’Esports i Salut, 
en col·laboració amb les AMPA, 
han organitzat una nova trobada 
d’intercanvi d’experiències entre la 
comunitat educativa, que ha servit 
per a posar el punt i final al curs 
escolar. La temàtica d’enguany ha 
girat al voltant del medi ambient i 
ha reunit al Termet els 60 professors Centenars de xiquets es van donar cita al Termet a les jornades. 

Més de 375 alumnes, pares 
i mestres participen en la 
festa que tanca el curs

El jove videocreador Eric Ne-
bot de Betxí ha tancat la terce-
ra temporada de Cinefòrum 
Cineculpable, en una sessió 
en la qual la Regidoria de Jo-
ventut ha presentat una nova 
edició. Després de convidar 
nombrosos especialistes de la 
ciutat, aquesta vegada ha si-
gut el torn del jove estudiant 
de Comunicació Audiovisual 
Eric Nebot, veí de Betxí, que 
ha participat en nombrosos 
curtmetratges amb diferents 
càrrecs, fet que el converteix 
en un ‘tot terreny’. 

El Cinefòrum tanca 
amb Eric Nebot



HISTORIAS DE ÉXITO

Lleva toda su vida cantando, 
pero ha tenido que marcharse 

al extranjero -como no pocos espa-
ñoles- para conseguir el reconoci-
miento que merece. José Antonio 
Navarro Lorenzo, a sus 38 años, 
ha vuelto recientemente de Miami 
después de dos años y medio de 
intenso trabajo y no lo ha hecho con 
las manos vacías, sino que ha vuelto 
ni más ni menos que con el Miami 
Life Awards al mejor cantante lírico 
del 2014 bajo el brazo. 

Navarro, prácticamente no se lo 
cree todavía, asegura que “es un re-
conocimiento muy importante a mi 
carrera que allí han sabido valorar”. 
Y es que, tal y como explica, “parece 
que fuera se nos mira con mejores 
ojos que aquí, allí fue relativamente 
fácil hacerme un hueco, valoraron 
mucho encontrar a un tenor que, 
además de ser español, tuviese cier-
ta trayectoria y tuve la oportunidad 
de hacerme escuchar”.

“En Vila-real trabajaba en el sec-
tor cerámico, pero lo compaginaba 
con mis estudios musicales en Bar-
celona, donde aprendí canto en la 
academia del tenor Dalmau Gon-
zález, además de realizar clases 
magistrales con otros grandes can-
tantes”, relata. “Todo surgió porque 
cuando era pequeño mi padre puso 
un disco de Pavarotti en Navidad, 
me gustó, empecé a imitarlo y a es-
tudiar canto seriamente,”, afirma.

Así, a lo largo de su carrera ha 
ofrecido recitales y conciertos por 
toda España, destacando capitales 
como Barcelona, Madrid, Valencia 
o Córdoba, entre muchos otros lu-
gares. Sin embargo, su gran opor-
tunidad llegó cuando le ofrecieron 
cruzar el charco y trabajar en Mia-
mi. “Empecé haciendo recitales y 
conciertos y acabé montando, junto 
a mi socio Giancarlo Brunet -de ori-
gen cubano-, mi propia compañía, 

la Joven Antología de la Zarzuela 
Miami, con la que ofrecíamos ac-
tuaciones cada 40 días en diferentes 
escenarios y también trabajaba con 
otras compañías”. Ahora, y des-
pués de acumular a sus espaldas 
una larga lista de actuaciones jun-
to a grandes artistas tiene previsto 
quedarse en España al menos por 
un año, donde ya tiene numerosos 
conciertos previstos. “Estoy muy 
agradecido con el recibimiento que 
he tenido en Vila-real y en la pro-
vincia”, apunta, “desde mi llegada 
he actuado ya en algunas ciudades 
como Barcelona pero me quedan 
pendientes más conciertos”. 

Navarro anima a todo el mundo 
a “luchar por hacer realidad sus 
sueños, porque si yo no hubiera 
ido a EEUU, estaría encerrado en 
una fábrica y no habría conocido 
este apasionante mundo. El tren no 
pasa dos veces”, concluye. H

El tenor vila-realense José Antonio Navarro durante una de sus muchas actuaciones como cantante. 

José Antonio Navarro, 
la ‘voz’ de Vila-real 
El joven tenor es el mejor cantante lírico de Miami y tiene su propia compañía

Navarro, que está en Vila-real, ofrecerá numerosos conciertos este año.

Vila-real 
acogerá sus 
actuaciones

El tenor tiene previsto actuar 
en Vila-real próximamente. 
El 25 de octubre lo hará en 
el Auditori; en diciembre 
y en marzo del 2015, en la 
Fundació Caixa Rural, así 
como en els XIII, también 
el próximo año, con motivo 
del centenario de la entidad. 
Asimismo, se encuentra ce-
rrando más fechas de con-
ciertos en toda la provincia. 
Su contacto es joseantonio-
navarrotenor@yahoo.com y 
su teléfono el 722 77 63 39. 
También está en facebook. 

El Consell de Participació 
promueve la mediación

la mediación y el diálogo, dados 
los buenos resultados consegui-
dos en este campo desde la admi-
nistración y los trasladamos a los 
barrios para generar espacios de 
encuentro y diálogo con los veci-
nos”, detalla Ochando. 

Además de las reuniones y 
encuentros que se realizarán, 
periódicamente, en las sedes de 
las asociaciones también podrán 
intervenir las propias entidades 
y vecinos del barrio con dificulta-
des de integración para expresar 
sus necesidades y sensibilidades 
específicas que puedan afectar a 
la convivencia vecinal de la zona. 

El pleno del Consell, entre otras 
cuestiones, también ha traslada-
do a los diferentes representantes 
convocados el informe realizado 
desde la Comisión de Seguimien-
to de los Presupuestos Participa-
tivos para que, los miembros de 
la comisión, trasladen a los colec-
tivos en qué grado de ejecución 
están cada una de las propuestas 
ciudadanas aprobadas en los Pre-
supuestos Participativos, los pro-
blemas con los que se han podido 
encontrar e informar del segui-
miento de ejecución que se hace”. 

El concejal de Participación Ciu-
dadana, Xavi Ochando, ha dado 
a conocer en el último Consell de 
Participació Ciutadana la iniciati-
va impulsada por las Concejalías 
de Participación Ciudadana y 
Proximidad para llevar a cabo la 
mediación a todas las asociaciones 
de vecinos de la ciudad con la in-
tención de favorecer la integración 
social y mejorar la convivencia. 

En concreto, el proyecto con-
templa la programación de dife-
rentes convocatorias en las sedes 
de las asociaciones de vecinos con 
el objetivo de fomentar la parti-
cipación social y estimular los 
recursos y herramientas disponi-
bles para estrechar los vínculos 
existentes entre la administración 
local y la ciudadanía. “La iniciati-
va pretende potenciar unas rela-
ciones vecinales más integradas 
social y culturalmente además 
de prevenir posibles conflictos de 
convivencia entre la población au-
tóctona y recién llegados”, según 
ha explicado Ochando, quien de-
talla que “está demostrado que si 
se actúa antes el conflicto siempre 
acaba siendo mucho menor”. 

“Apostamos una vez más por 

El proyecto programará diferentes convocatorias 
en las asociaciones para mejorar la convivencia

El salón de plenos ha acogido el último Consell de Participació. 

La Escola de Tradicions se despide

La Escola de Tradicions Lo-
cals de Vila-real ha despedi-
do el curso con una fiesta en 
el Termet de la Mare de Déu 
de GRàcia, en la que los más 
de 400 jóvenes alumnos han 
demostrado sus habilidades 
en algunas de las tradiciones 
más arraigadas de la cultura 
local, como la dolçaina y tabal, 
los bailes populares o la ‘pilo-
ta’. La fiesta de clausura de la 
Escola, que impulsa el depar-
tamento de Tradiciones, contó 

con las actuaciones del grupo 
de percusión de la Escola de 
Música UM La Lira, Escola 
de Bombos i Tambors, Escola 
de Guitarra Francesc Tàrrega 
(grupos de guitarra clásica, 
eléctrica y bandúrria), Esco-
la de Dolçaina i Tabal, Escola 
d’Estudis Tradicionals, Escola 
de Cor Sant Jaume i Escola de 
Pilota. La fiesta puso punto fi-
nal a una intensa mañana con 
una degustación popular de 
horchata y ‘fartons’. H
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L’Ajuntament de Vila-real 
ha lliurat els diplomes als 14 
alumnes del Programa de 
Qualificació Professional Ini-
cial que certifiquen que els jo-
ves han superat el curs.

El tinent d’alcalde i regidor 
d’Economia, Pasqual Batalla, 
i la regidora d’Educació, Ro-
sario Royo, juntament amb la 
directora del curs, M. Carmen 
Juan, i l’inspector d’Educació 
Vicente Doménech, han fet 
lliurament dels diplomes. 

El PQPI en Auxiliar de Co-
merç i Magatzem està adreçat 
a joves d’entre 16 i 21 anys 
que no han acabat l’educació 
secundària obligatòria i neces-
siten d’una qualificació per a 
treballar i per a millorar la seua 
formació general.

Vila-real diploma 
14 alumnes del 
PQPI en Auxiliar 
de Comerç
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Vila-real forma una associació 
de municipis innovadors
El Ple aprova l’adhesió i els estatuts de l’entitat creada recentment, que 
aglutina les poblacions amb el distintiu de Ciutat de la Ciència i la Innovació

L’Ajuntament de Vila-real for-
marà part de l’Associació Xar-

xa Innpulso per al foment de la in-
novació, l’intercanvi d’experiències 
i el desenvolupament de projectes 
de caràcter innovador. 

El Ple municipal ha aprovat re-
centment, i per unanimitat, la in-
corporació a l’entitat i els estatuts 
d’aquesta nova associació, que for-
maran els municipis integrats en 
la Xarxa Innpulso, que aglutina les 
poblacions que han estat distingi-
des amb la marca Ciutat de la Cièn-
cia i la Innovació. 

“La distinció de Vila-real com a 
Ciutat de la Ciència i la Innovació 
a finals de 2011 ha obtingut fruits 
molt importants i volem seguir 
avançant en aquesta línia per a 
consolidar el projecte de ciutat in-
novadora. Per aquesta raó, el ma-
teix Ministeri aconsella la fórmula 
de l’associació de municipis i insti-
tucions, per a facilitar els convenis 
directes i l’intercanvi d’experiències 
a l’hora d’accedir a ajudes o per al 
desenvolupament de programes 
de base innovadora”, argumenta 
l’alcalde, José Benlloch. 

La constitució de l’Associació 
Xarxa Innpulso es va formalitzar 
pocs dies després en unes jornades 
de la xarxa a Barakaldo, a les quals 
va assistir el regidor d’Innovació 
de Vila-real, Xus Sempere. 

IMPULS A LA CIÈNCIA
L’Associació Xarxa Innpulso té 
com finalitat “reconéixer i impul-
sar les actuacions que en matèria 
de ciència i innovació realitzen les 
administracions locals, propiciar la 
col·laboració entre els ajuntaments, 
millorar el seu potencial innovador 
i servir de model a altres ajunta-
ments per a contribuir al canvi de 
model productiu cap a un altre més 

El regidor Xus Sempere va participar a les jornades de la xarxa. 

publicar el 25 de novembre del 2011 
la resolució per la qual el Ministeri 
de Ciència i Innovació concedia a 
Vila-real la distinció com a Ciutat de 
la Ciència i la Innovació. Per al des-
envolupament d’aquest projecte, 
l’Ajuntament té el suport d’entitats 
com la Fundació Globalis o l’UJI, 
a través de la posada en marxa de 
la Càtedra d’Innovació Ceràmica 
Ciutat de Vila-real. H

sostenible, basat en el coneixement 
i la innovació”. Entre d’altres qües-
tions, l’entitat preveu l’organització 
de seminaris, investigacions o es-
tudis relatius a la I+D+i en l’àmbit 
local, impulsar la compra pública 
innovadora i la contractació con-
junta o afavorir la participació dels 
ajuntaments de la xarxa en projec-
tes europeus.

El ‘Boletín Oficial del Estado’ va 

La Regidoria de Sostenibi-
litat ha canviat la base del 
servei de lloguer de bicicletes 
Bicivila’t que té a l’Hospital 
de la Plana per a situar-la en 
la zona del carrer Miralcamp. 
Un canvi que es justifica per 
a donar cobertura a una 
zona amb un gran potencial 
d’usuaris per la proximitat 
de l’institut Miralcamp o les 
infraestructures esportives i 
perquè la base del centre de 
salut té molt pocs usuaris. 

; en curt
Bicivila’t dóna servei a 
més usuaris de la ciutat

El centre associat de la UNED 
de Vila-real ha obert la con-
vocatòria per als quatre cur-
sos d’estiu que s’impartiran 
enguany, en la que és ja la 
XXV campanya d’aquest ti-
pus. Entre les activitats que 
s’ofereixen enguany, es trac-
taran temes tan diversos com 
la mediació, la llei de custòdia 
compartida, la integració so-
ciocultural o la sexologia, a 
més del curs d’interpretació 
musical Francesc Tàrrega. 

La UNED amplia 
l’oferta formativa

El Partit Popular de Vila-real 
ha proposat augmentar la se-
guretat en el pas de vianants 
dels nous jutjats. La regidora 
Luisa Porcar ha denunciat la 
falta de seguretat que hi ha a 
les rodalies dels nous jutjats 
i assegura que “els usuaris 
i treballadors han de creuar 
per a accedir a les noves de-
pendències”. Segons Porcar, 
per l’avinguda passen vehi-
cles, alguns de grans dimen-
sions “a tota velocitat. S’han 
d’estudiar mesures”. 

El PP proposa 
augmentar la seguretat

El departament de Serveis Pú-
blics de l’Ajuntament ha rea-
litzat una actuació integral de 
millora a la zona del Botànic 
Calduch en resposta a les de-
mandes veïnals i amb l’objectiu 
de “reparar els desperfectes”. 
Les obres, amb un pressupost 
d’uns 50.000 euros, afecten al 
carrer d’Alfons el Magnànim, 
Corts Valencianes i Enric Va-
lor, a més de la zona davant 
del parc del Botànic Calduch. 
Els treballs han consistit en el 
canvi de llosetes ceràmiques 
per asfalt planxat, ja que les 
plaques es desprenien, i també 
en la reconstrucció d’albellons 
d’aigües pluvials que provoca-
ven males olors i algunes inun-
dacions a la zona. 

Serveis Públics 
inicia obres 
de millora al  
Botànic Calduch

N Panells d’informació al mercat

El mercat ha estrenat nova 
senyalització vertical, amb la 
ubicació de cinc panells infor-
matius en les diferents ubica-

cions del mercat ambulant al 
centre, que es complementen 
amb un panell informatiu a 
l’edifici del Mercat Central. 

N La trobada multilabors reuneix 550 persones a Vila-real

Una trobada multilabors ha re-
unit al centre de Vila-real més 
de 550 persones, aficionades a 
les labors, arribades des de dife-

rents punts de la Comunitat Va-
lenciana. L’alcalde de Vila-real, 
José Benlloch, acompanyat dels 
regidors Pasqual Batalla, Xavier 

Ochando i Mònica Àlvaro han 
visitat les mostres confecciona-
des artesanalment per les assis-
tents a aquesta jornada.



Tras un completo trabajo de in-
vestigación, documentación y 

adhesiones, el Ayuntamiento de 
Vila-real ha registrado ante la Gene-
ralitat la solicitud formal para que 
la Fiesta de Reyes, que organiza 
desde 1928 la entidad social Joven-
tut Antoniana, sea declarada Fiesta 
de Interés Turístico Provincial. 

Un dossier de más de 50 pági-
nas y un DVD con documentación 
complementaria avalan la petición, 
que los concejales de Juventud, Xa-
vier Ochando, y Turismo, Emilio 
M. Obiol, confían en que el Consell 
resuelva favorablemente, con el ob-
jetivo de “poner en valor la segunda 
cabalgata de Reyes más antigua de 
la Comunitat y la única organizada 
por una asociación sin ánimo de lu-
cro y con carácter solidario”. 

Ochando y Obiol han presen-
tado la solicitud, junto a la pre-
sidenta de Joventut Antoniana, 
Carmen María Folch, y el secre-
tario de la entidad, Adrián Ca-
sabó, a quienes han agradecido 
su trabajo por mantener viva la 
tradición “sin perder nunca sus 
valores y su objetivo de ayudar a 
las personas que más lo necesitan 
durante todo el año”. 

En este sentido, la memoria de 
Joventut Antoniana revela que 
la entidad atiende a 170 familias 
durante el año, gracias a las apor-
taciones que recibe en gran parte 
procedentes de la fiesta de Reyes. 

Por su parte, Ochando señala 
que “en todos estos años nunca 
se ha perdido el sentido principal 
y los valores de la fiesta, que son 
ayudar a las familias más nece-
sitadas”, añade. Esta es, precisa-
mente una de las singularidades y 
los argumentos en los que se basa 
la solicitud de concesión de Fies-
ta de Interés Turístico Provincial 
para la Cabalgata y fiesta de Re-

yes en base al Decreto 119/2006 
de Consell regulador de este tipo 
de declaraciones. La tradición, 
que se remonta al año 1928, o el 
impacto que la fiesta tiene en la 
ciudad, tanto social como en nú-
mero de visitantes, estimados en 
12.000 personas según el informe 
de la Policía Local, son otras de 
las ‘bazas’ que la Cabalgata de 
Reyes presenta para la obtención 
del título. La “carga simbólica y 
cultural, a través de leyendas o 
canciones” o el hecho de que se 
trata de “una manifestación viva” 
son otros de los argumentos a fa-
vor de la declaración. “Tenemos 
méritos suficientes”, argumenta 
el edil de Turismo, “para que la 
Generalitat conceda a nuestra Ca-
balgata de Reyes la declaración 
de Interés Turístico Provincial, 
como no tengo duda de que su-
cederá”.  H

La Fiesta de Reyes, más cerca 
de ser de Interés Turístico
El Ayuntamiento ya ha formalizado la petición ante la Generalitat Valenciana

En la imagen: Ochando, Obiol y Adrián Casabó en la presentación. 
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Tercera Fiesta de 
Interés Turístico 
en la ciudad

De concederse la solicitud, 
sería la tercera Fiesta de In-
terés Turístico Provincial de 
Vila-real, que ya cuenta con 
esta distintivo en el caso de 
la Semana Santa local y la 
feria de Santa Caterina. Los 
representantes de Joventut 
Antoniana presentes duran-
te la presentación señalan 
que “la obtención de este 
título ayudaría a que más 
gente conociera esta fiesta 
de la ciudad, que sin duda 
es una de las más significa-
tivas que tenemos”. 

La policía participa en 
una jornada en Cádiz
Q mediación. La Policía Lo-
cal de Vila-real sigue exportando 
el modelo de mediación policial 
implantado de manera pione-
ra en Vila-real. La inspectora y 
responsable de la Unidad de 
Mediación, Rosana Gallardo, y 
el intendente Ramón Martínez 
han participado como ponentes 
en una jornada de mediación 
policial celebrada en Puerto de 
Santa María (Cádiz). 

; en corto
Campaña de seguridad 
en los cajeros 
Q información. La Poli-
cía Local, a través de la Poli-
cía de Barrio y la Unidad de 
Respuesta Policial, ha puesto 
en marcha una campaña de 
seguridad para saber cómo 
actuar a la hora de extraer 
dinero del cajero y del propio 
banco, impartiendo charlas y 
repartiendo 1.000 octavillas. 

‘L’alcalde al barri’ llega a la Sénia
Q campaña. La campaña ‘L’alcalde al barri’ ha vuelto a llevar el des-
pacho de alcaldía a los barrios de la ciudad, en esta ocasión al barrio de 
la Sénia, donde los representantes municipales se han reunido con los 
vecinos para conocer de primera mano las necesidades de la zona. 

La Unidad Canina 
consigue un título 
Q galardón. El oficial 
de la Unidad Canina de la 
Policía Local, Juan Sánchez, 
ha obtenido el primer pues-
to, con su perra África, en el 
Campeonato de Guías Cani-
nos celebrado recientemente 
en Bétera con motivo del VI 
aniversario del Batallón de 
Policía Militar de Bétera. 

La policía se forma en 
violencia de género
Q formación. El máster de 
especialización en violencia de 
género que el Instituto Valencia-
no de Seguridad Pública y Emer-
gencias (Ivaspe) ha desarrollado 
este año en la jefatura de Policía 
Local ha permitido a una veinte-
na de agentes de la provincia ex-
perimentar los problemas y ne-
cesidades que se dan en la vida 
real a la hora de hacer frente a un 
caso de violencia de género. 

Pascual Nácher y Botànic Calduch 
ponen a prueba el primer pedibús 

de análisis del entorno urbano y los 
recorridos más utilizados por los 
escolares para llegar al colegio.

El conductor del pedibús ha sido 
uno de los padres o madres vo-
luntarios que, mediante un listado 
de  de los niños participantes en el 
proyecto ha ido comprobando la 
incorporación en cada parada de 
los pasajeros del pedibús. 

La actividad ha sido posible gra-
cias a la información recogida a lo 
largo de todo e el curso y diferentes 

Los colegios Pascual Nácher y Bo-
tànic Calduch, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Vila-real, han 
realizado la primera prueba piloto 
del proyecto de pedibús escolar, un 
autobús a pie que recoge a los niños 
de la zona en las diferentes paradas 
preestablecidas para ir juntos al co-
legio, acompañados por padres y 
madres voluntarios. 

La prueba piloto del pedibús, rea-
lizada con alumnos de 4º de Prima-
ria, llega después del trabajo previo Los alumnos de ambos colegios han puesto a prueba la iniciativa.

Un total de 28 escolares han participado en la experiencia 
piloto del bus a pie al colegio para un trayecto seguro

acciones realizadas, que han permi-
tido diseñar una ruta del pedibús 
totalmente consensuada para que 
los escolares lleguen de una mane-
ra segura al colegio sin necesidad 
de utilizar vehículos a motor. 

En la primera prueba, que se rea-
lizó durante el mes de junio, han 
participado un total de 28 alumnos 
con un resultado “muy satisfacto-
rio”, tal como valora el concejal de 
Sostenibilidad, Xus Sempere, quien 
asegura que “la experiencia ha des-
pertado también mucho interés en-
tre el resto de padres y madres de 
cada centro docente”, por lo que no 
se descarta su ampliación. H
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Promou integra famílies 
en dificultats per 3r any
El projecte se suma a l’Aplec Municipal de Temps Lliure, que serveix 
de menjador escolar a l’estiu, gratuït per a menors amb problemes 

El projecte Promou, una iniciati-
va “innovadora i exclusiva de 

Vila-real” encaminada a facilitar 
activitats lúdiques d’estiu, dotar 
d’habilitats i promoure valors entre 
els menors provinents de famílies 
amb dificultats, torna aquest estiu 
amb la seua tercera edició, que con-
solida encara més l’aposta pionera 
de la Regidoria de Serveis Socials 
per oferir alternatives d’oci a me-
nors en risc d’exclusió social, en 
acollida o amb mesures judicials. 

Aquesta iniciativa se suma a 
altres que, en la mateixa línia, ha 
impulsat l’àrea de Serveis Socials 
també de forma pionera en els da-
rrers temps, com el menjador esco-
lar d’estiu, gratuït per als menors 
procedents de famílies amb difi-
cultats econòmiques, que s’inclou a 
l’Aplec Municipal de Temps Lliure, 
que comença aquest mes. 

La tercera edició del Promou es 
porta a terme des de l’11 de juny 
i té previst finalitzar el proper 6 
d’agost i entre les principals nove-
tats d’aquesta convocatòria desta-
quen les activitats intergeneracio-
nals o l’hipoteràpia. 

“El projecte Promou és una ini-
ciativa molt interessant i pionera 
a Vila-real que ens ha permés tre-
ballar amb menors i famílies en 
risc d’exclusió per tal d’oferir-los 
alternatives d’oci i formació per 
a l’estiu”, assenyala la regidora 
de Serveis Socials, Mònica Àlva-
ro. “En aquesta tercera edició”, 
afegeix, “volem seguir introduint 
millores de manera continuada al 
projecte, amb la participació també 
dels pares o tutors”.

MÉS PLACES
Amb aquest objectiu, el projecte 
Promou, que ha ampliat també 
el nombre de participants a 15 en 
aquesta edició, ha previst enguany 
diverses activitats, com les inter-
generacionals, que es realitzen en 
col·laboració amb el centre de dia 
Molí la Vila, així com l’hipoteràpia, 
molt usada per professionals de la 
salut física o mental per a promoure 
la rehabilitació neuromuscular, psi-
cològica, cognitiva i social de xi-

Els nens que hi participen gaudeixen d’activitats i eixides. 

quets, adolescents i adults a través 
del cavall com a eina terapèutica. 

A aquestes novetats, s’afegeixen 
altres activitats habituals com el 
cine, les eixides a la muntanya o una 
setmana d’acampada a l’interior de 
la comarca de la Plana, que és un 
dels aspectes que més agrada als 
xiquets que hi participen, ja que els 
serveix per a desconnectar de la ru-
tina habitual a la ciutat. 

A més, la participació dels pares 
o tutors en algunes de les activitats 
també ajuda als menors a sentir-se 
integrats i millora i reforça el vincle 
existent en la família.

“El projecte, seguint la línia de la 
Regidoria de Serveis Socials, opti-
mitza els recursos existents i el per-
sonal que ja té la Regidoria i reporta 
grans beneficis tant als menors com 
a les seues famílies, ja que reforça i 
complementa el treball que ja s’està 
realitzant amb elles constantment 
durant la resta de l’any”, afegeix la 
regidora de l’àrea. H

La iniciativa inclou 
enguany novetats 
com activitats 
intergeneracionals   
o hipoteràpia, molt 
beneficiosa

A més de les eixides 
a la muntanya o 
una acampada, els 
xiquets realitzen 
activitats on també 
participen els pares

Formació en agricultura ecològica
Q jornAdA. Més de 90 per-
sones han participat d’una 
visita guiada a dues “impor-
tants” explotacions agrícoles 
per a conéixer de primera mà 
i “prendre exemple” de l’èxit 
aconseguit amb l’agricultura 
tradicional i ecològica. Segons 
explica el regidor de Territo-
ri, Emilio M. Obiol, el grup, 
format per un percentatge de 
jubilats, desocupats i, sobretot, 
interessats en el sector agrícola, 
l’integraven els estudiants dels 
quatre cursos d’agricultura 

tradicional organitzats a Vila-
real. Alumnes de les dues 
primeres edicions del Curs 
d’Agricultura Ecològica, patro-
cinat per l’Ajuntament de Vila-
real i la Fundació Caixa Rural 
i organitzat per l’associació 
Temps de Sembra “amb un 
alt nivell de participació i èxit 
en les dues convocatòries”, el 
curs de formació en agricultu-
ra ecològica de la Associació 
d’Aturats Adavi i el taller Hort 
urbà al balcó de la Universitat 
Popular. H

L’estacioneta, a punt de 
culminar les seues obres

tacions de l’antic tren a vapor de la 
Plana més emblemàtiques. 

Els treballs consisteixen en la 
retirada de la coberta existent i 
la construcció d’un nou sostre 
en el qual es reutilitzarà part de 
la teula retirada. La intervenció 
utilitza materials ignífugs i supo-
sarà també la reposició del sostre 
fals, les instal·lacions elèctriques 
afectades i il·luminació, així com 
el parallamps de l’antiga torreta 
mirador. “Amb aquesta actuació 
integral, pretenem donar-li valor 
a la que sens dubte és l’estació de 
la Panderola més interessant des 
del punt de vista arquitectònic 
en la comarca”, afirma el regidor 
d’Urbanisme, Turisme i Patrimo-
ni, Emilio Obiol. La rehabilitació 
de ‘l’estacioneta’ permetrà també

la reutilització de l’edifici. H

El regidor de Territori de 
l’Ajuntament de Vila-real, Emilio 
M. Obiol, ha visitat recentment les 
obres de reparació del sostre de 
l’antiga ‘estacioneta’ de la Pande-
rola per a substituir la totalitat de 
la coberta, inclosa la torre mirador, 
amb un pressupost d’uns 100.000 
euros i que s’espera que finalit-
zen en breu. D’aquesta manera, 
l’actuació no només repararà la 
part de la coberta que va patir els 
despreniments a finals de 2012 
sinó que substituirà la totalitat del 
sostre amb materials ignífugs amb 
l’objectiu de millorar les condicio-
ns i donar-li valor a una de les es-

El retgidor de Territori, Emilio Obiol, ha visitat les obres. 

L’edifici renova el seu 
sostre amb un pressupost 
de 100.000 euros

PROMOVENT I POTENCIANT LA CREATIVITAT I EMPRENEDORIA JUVENIL

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

Ajuntament
de

Vila-real



El segundo Plan Municipal de 
Obras desarrollará durante el 

verano un total de 12 actuaciones 
de mejora del entorno urbano en 
diferentes puntos de la ciudad con 
el objetivo de atender “las múltiples 
peticiones ciudadanas” en aquellos 
casos que su ejecución durante ju-
lio y agosto puede provocar menos 
molestias a los vecinos. 

El programa del departamento 
de Servicios Públicos, que ha pre-
sentado el concejal Francisco Val-
verde, vuelve a confiar en las em-
presas locales para la ejecución de 
obra pública, con un presupuesto 
de 400.000 euros y una previsión de 
50 personas trabajando a través de 
estas empresas del municipio.

“En los diferentes planes de 
obras siempre hemos tenido clara 
la apuesta por las empresas del mu-
nicipio, especializadas ya en obra 
pública y que además están dando 
unos resultados excelentes, como 
una forma, aunque sabemos que 
modesta, de promover la economía 
local y el empleo”, argumenta. 

Para ello, el Plan Municipal de 
Obras de Verano vuelve a centrarse 
en tres ámbitos: vías públicas, con 
una inversión de 205.000 euros; me-
jora de zonas verdes, con 175.000 
euros; y renovación de alumbrado 
público, con 30.000 euros, para la 
sustitución de lámparas de vapor 
sodio y luces de mercurio por tec-
nología led para ahorrar.

En el área de parques y jardines, 
el Plan de Obras de Verano hará 
especial incidencia en la zona del 
Llaurador, donde renovará el pa-
vimento y las mesas de juego. La 
sustitución de la solera por otra más 
segura en la plaza José Soriano y la 
renovación de los juegos infantiles 
en la Panderola, son otras de las 
actuaciones. En el ámbito de la vía 

pública se semipeatonalizará la ca-
lles Betxí. Además, se peatonalizará 
el callejón El Tancat, se ampliarán 
las aceras con una remodelación 
de la zona en la calle San Juan Bos-
co y se ordenará el pasaje Mossèn 
Serafí para dar prioridad al peatón. 
La continuación de los trabajos de 
acondicionamiento de la calle Car-
los Sarthou, entre Torrehermosa y 
San Miguel, y la construcción de 
más pasos accesibles, tanto en este 
vial como en el pasaje Mossèn Se-
rafí y en la calle Enric Valor, son 
otras de las previsiones. El Plan de 
Obras de Verano se completa con 
el asfaltado de uno de los caminos 
rurales más transitados del térmi-
no, la continuación de la calle Ana 
Nebot, que comunica el puente de 
la Gallega con el Sedre. H

El Plan de Obras de Verano 
prevé 12 actuaciones
Una docena de empresas locales llevarán a cabo las mejoras en la ciudad

Francisco Valverde ha presentado el Plan de Obras de Verano. 

Entre los trabajos 
previstos se 
eneucntran la 
mejora de vías 
públicas, zonas 
verdes y alumbrado

La remodelación de la calle El Tancat es una de las mejoras que ha llevado a cabo Servicios Públicos.  
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‘Platero y yo’ centra el 
programa de bibliotecas
Q verano. El programa de 
Bibliotecas de Verano vuelve a 
ponerse en funcionamiento para 
dar servicio a todos los niños en 
la agencia de lectura El Pilar y en 
la Sección Infantil de la avenida 
Pío XII. A partir del día 1 de julio 
y hasta el 29 de agosto, podrán 
disponer en estos espacios cultu-
rales de libros, cómics, cuentos, y 
revistas, además de ordenadores 
con conexión a Internet. A estas 
posibilidades se añadirán las ac-
tividades de animación lectora 
que se llevarán a cabo este mes 
en los dos centros. Asimismo, 
el programa contará con cuen-
tacuentos centrados en ‘Platero 
y yo’, con motivo del centenario 
de la edición del libro. 

; en corto
Los alumnos sénior 
de la UV, de visita
Q visita. Los 32 alumnos 
de la Universitat dels Majors 
de Gandia, dependiente de 
la Universitat de València, 
han visitado recientemente 
el Ayuntamiento de Vila-real. 
La edila de Educación, Ro-
sario Royo, y el concejal de 
Territorio, Emilio Obiol, han 
sido los encargados de reci-
birlos, además de explicarles 
la historia de la ciudad y su 
vinculación con la cerámica. 
Previamente, los asistentes 
visitaron las instalaciones de 
Pamesa, donde conocieron 
más detalles sobre la indús-
tria cerámica en general. 

Servicios Públicos unifica su imagen
Q colaboración. El 
Ayuntamiento ha creado la fi-
gura de empresa colaboradora 
de Servicios Públicos, con una 
imagen unificada y tarjeta de 
servicios propia, con el objetivo 
de reforzar la red de empresas 
locales y mejorar el servicio 
que se ofrece a la ciudadanía. 

El alcalde de la ciudad, 
José Benlloch, y el concejal de 
Servicios Públicos, Francisco 
Valverde, acompañados por 
el edil de Economía, Pasqual 
Batalla, han anunciado la crea-
ción de esta figura en la jorna-
da de trabajo organizada en el 
Termet. El departamento que 
dirige Francisco Valverde ha 
creado la figura de la empresa 
colaboradora, que aglutina ya 
a unas 50 firmas locales de las 

áreas de jardinería, vía pública, 
alumbrado y servicios públicos 
con las que el Ayuntamiento 
trabaja en los diferentes planes 
de obras impulsados desde 
Servicios Públicos. A partir de 
ahora, además, estas empresas 
tendrán una imagen unificada. 
“Contarán también con un dis-
tintivo para que la gente pueda 
identificar cuándo las personas 
que están trabajando en la vía 
pública trabajan para el Ayun-
tamiento”, detalla Valverde.
Además, las firmas contarán 
con una tarjeta de servicios, 
“para agilizar gestiones, como 
saber en tiempo real su situa-
ción económica con el Ayun-
tamiento o la situación de sus 
facturas”, entre otras ventajas 
como facilidades para aparcar. 

Cierre de los talleres de castellano 
Q integración. La Concejalía de Cooperación, Solidaridad e Inte-
gración ha clausurado los talleres de castellano para extranjeros, en los 
que durante este curso han participado 40 personas. El edil del área, Ale-
jandro Moreno, ha acompañado a los alumnos en la entrega de certifica-
dos y se ha realizado una degustación de platos típicos de cada país. 
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Denuncian las 
condiciones de 
la Conselleria

La responsable municipal 
de Servicios Sociales ha la-
mentado las condiciones 
y plazos impuestos por la 
Orden de la Conselleria de 
Bienestar Social 14/2014 por 
la cual se pretenden sufragar 
gastos de los ayuntamientos 
con medidas de alimenta-
ción y/o ocio destinadas a los 
menores durante periodo 
estival, ya que no da margen 
para solicitar las ayudas y se 
limita a atender sólo a las fa-
milias que ganan menos de 
5.007,80 euros anuales. 

La ciudad se incorpora al Fons 
Valencià per la Solidaritat

de Vila-real el compromiso de dotar 
presupuestariamente una partida 
anual para que se puedan llevar a 
cabo todo tipo de proyectos de co-
operación y ayuda a países que se 
encuentran en vías de desarrollo. 

“De esta forma demostramos 
nuestro compromiso por el desa-
rrollo de los países empobrecidos y, 
en la medida de nuestras posibili-
dades, vamos a ayudar a financiar, 
junto con otros ayuntamientos de la 
Comunitat , proyectos de coopera-

El Ayuntamiento de Vila-real ya 
es socio del Fons Valencià per la 
Solidaritat. La asistencia del conce-
jal de Cooperación, Solidaridad e 
Integración, Alejandro Moreno, a 
la asamblea general Ordinaria del 
Fons Valencià celebrada durante el 
mes de junio en la Casa de la Cul-
tura de Xàtiva, ratificaba la decisión 
aprobada por unanimidad en el 
pleno del mes de mayo de adhe-
rirse a este organismo y, por tanto, 
asumir por parte del Ayuntamiento El edil de Cooperación ha participado en la asamblea general. 

El concejal de Cooperación, Solidaridad e Integración 
asiste a la asamblea general ordinaria de la entidad

ción a naciones del Tercer Mundo”, 
señala Moreno quien recuerda que 
el consistorio ya destina el 0,7% de 
los ingresos directos a la coopera-
ción al desarrollo. 

La incorporación del Ayunta-
miento de Vila-real como nuevo 
socio del Fons Valencià per la So-
lidaritat fue uno de los puntos 
del orden del día abordados en la 
Asamblea General ordinaria de la 
entidad, donde también se hizo 
balance de la situación del Fons en 
el ejercicio 2013. Además, se apro-
baron los proyectos que la entidad 
financiará en el  2014 y el Plan Es-
tratégico para el 2014-2017. H

El centro de día terapéutico 
para la deshabituación, reha-
bilitación y reaserción social 
Lluís Alcanyís de Vila-real ha 
abierto 120 expedientes nue-
vos que, junto a las 59 altas 
terapéuticas, suponen un total 
de 179 usuarios atendidos en 
2013, según los datos presen-
tados por la concejala de Servi-
cios Sociales, Mònica Àlvaro y 
el trabajador social del centro, 
Santi Agost. Uno de los datos 
reveladores del año pasado ha 
sido la asistencia al centro de 
antiguos usuarios ya totalmen-
te rehabilitados que, de mane-
ra puntual y “ante el período 
crítico que están viviendo” 
acuden al centro para recibir 
ayuda preventiva y una orien-
tación “para evitar recaídas”. 

El centro Lluís 
Alcanyís atiende 
a 179 usuarios 
durante el 2013

La Oficina de Turismo de 
Vila-real ha participado  en la 
campaña de Street Marketing 
organizada por el Patronato 
Provincial de Turismo en los 
exteriores de la Plaza de Toros 
de Valencia, ofreciendo infor-
mación turística de la ciudad 
desde la carpa instalada en la 
calle Xàtiva de Valencia. De 
esta manera, Vila-real impulsa 
el conocimiento de la localidad 
a través de los folletos infor-
mativos sobre la ciudad y sus 
principales atractivos turísti-
cos. La valoración de la cam-
paña es muy positiva, ya que 
han sido muchas las personas 
que se han interesado en obte-
ner información del municipio 
para poder visitarlo. 

Vila-real se 
promociona con 
una campaña de 
Street Marketing

Vila-real crea una escuela de 
verano con comedor en agosto
La inicitiva sirve para ampliar el servicio del Aplec Municipal de Temps Lliure de este mes 

Los niños de Vila-real podrán 
disfrutar por primera vez en 

agosto de una Escuela Municipal 
de Verano. La Concejalía de Servi-
cios Sociales ha decidido poner en 
funcionamiento durante la prime-
ra quincena de agosto una escuela 
municipal de integración y con ser-
vicio de comedor, con importantes 
bonificaciones que llegan hasta la 
gratuidad, con el objetivo de dar 
respuesta a la gran “demanda re-
cibida en el Aplec Municipal de 
Temps Lliure” y poder seguir ofre-
ciendo durante el mes de agosto un 
servicio de comedor escolar “que 
nos garantiza que nuestros niños 
reciben una alimentación adecua-
da y equilibrada”. La concejala de 
Servicios Sociales, Mònica Àlvaro, 
ha anunciado la creación de esta 
Escuela Municipal de Verano, así 
como el incremento de las plazas 
del Aplec d’Estiu en julio “para que 
ningún niño se quede sin plaza”. 

De esta manera, el Aplec d’Estiu 
llegará este año hasta las 500 plazas 
(125 por colegio y turno), frente a las 
400 que se ofertaban inicialmente 
(200 plazas por quincena y 100 por 
centro), con la posibilidad de come-
dor totalmente gratuito para niños 
víctimas de violencia de género, pa-
dre y madre en el paro sin ningún 
tipo de prestación, o derivados por 
Servicios Sociales.

De los escolares inscritos, 277 ni-
ños son beneficiarios de algún tipo 
de bonificación y, con respecto al 
comedor, por el momento son 157 
los menores que utilizarán este ser-
vicio, de los cuales 124 contarán con 
la gratuidad total. “Así, el Aplec 
d’Estiu consolida su oferta y se am-
plía, de forma que podemos decir 
hasta ahora que ningún niño ha 
quedado sin una plaza en el Aplec 
gracias a los esfuerzos realizados en 

este ámbito”, señala Àlvaro. 
A este esfuerzo para la amplia-

ción de la capacidad del Aplec, este 
año se sumará también una Escuela 
de Verano Municipal, que se llevará 
a término durante los 13 primeros 
días del mes de agosto en el colegio 
Angelina Abad. Esta nueva escue-
la integradora contará con una ca-
pacidad de 150 plazas y tendrá la 
posibilidad de ofrecer servicio de 
comedor en los mismos términos y 
bonificaciones que el Aplec de julio. 
A lo largo de este mes se abrirá el 
proceso de inscripción a esta escue-
la de agosto, que será gratuita. 

“Con estas iniciativas seguimos 
demostrando que el bienestar de 
nuestros niños  y niñas es muy 
importante para nosotros, y que 
trabajamos por dar una respuesta 
a toda la ciudadanía en la medida 
que nuestras posibilidades nos lo 
permiten”, añade la edila. H Mònica Àlvaro. 

Numerosos niños de la ciudad podrán seguir disfrutando del servicio de comedor durante agosto. 



Vila-real tanca la X Fira del Llibre 
amb balanç positiu i gran participació

gidor de Cultura, Alberto Ibáñez, 
també ha destacat els bons resul-
tats i ha valorat la “qualitat” de les 
activitats i “l’important” nombre 
d’autors i públic que s’han reunit 
com en el cas de la presentació del 
llibre ‘El hombre que arreglaba las 
bicicletas’, de l’escriptor revelació 
d’aquest 2014, Ángel Gil Cheza. 

La fira també ha servit d’escenari 
per a la presentació del llibre guan-
yador del Certamen Literari Ciutat 
de Vila-real 2013 ‘Passat en net’, de 
Domènec Marzá, així com el lliu-
rament dels XVIII Premis Maig de 
Narrativa Breu, el guanyador del 

La Fira del Llibre ha finalitzat la 
seua desena edició amb una bona 
afluència de públic i vendes, espe-
cialment durant les jornades de dis-
sabte i diumenge. Així ho ha afir-
mat el regidor d’Economia, Pasqual 
Batalla, que ha fet un balanç positiu 
d’aquest esdeveniment, que durant 
quatre dies ha convertit la plaça del 
Llaurador en el centre de les lletres.

 El regidor ha indicat que, tant 
des de l’organització com els ma-
teixos comerciants dels 10 estands 
que enguany han participat en 
l’esdeveniment, s’han mostrat “sa-
tisfets”. Per la seua banda, el re-La Fira del Llibre ha tancat en juny amb un balanç molt positiu. 

Novetats com la I Trobada d’escriptors de la vila o les 
activitats infantils van tenir bona acollida entre el públic

qual ha estat l’escriptor de la Vall 
d’Uixó Manuel Roig amb el conte 
‘Una casa molt xula’. La I Trobada 
d’escriptors de la vila organitzada 
pel Pont Cooperativa de Lletres 
que va aconseguir reunir més de 
20 autors de la geografia valenciana 
entorn del debat sobre la responsa-
bilitat dels autors en el món actual 
i les activitats de diumenge dedica-
des al públic infantil són alguns dels 
actes més destacats “que han tingut 
molt bona acollida entre el públic”, 
segons afirma Batalla. 

“En un any que ha tornat a ser 
dur per al sector, mantenir vendes 
similars al 2013, quan es van arribar 
a vendre prop de 1.000 exemplars, 
ens alegra especialment” conclou el 
responsable d’Economia. H 
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Vila-real, seu del 
debat científic de la 
caça sostenible
Prop de 100 congressistes europeus participen a la Casa dels 
Mundina en la Jornada d’Estudis Científics cap a una caça sostenible

Entre les ponències van destacar la de 
Jean-Claude Ricci, director científic de 
l’IMPCF (Institut Mediterrani de Patrimo-
ni Cinegètic i Faunístic) o la impartida pel 
cap d’investigació d’OMPO (Organització 
d’Aus Migratòries del Paleoàrtic Occiden-
tal), Alexandre Czajkwski, que va abordar 
els estudis del tord a Europa. La ponència 
de l’advocat d’APAVAL, Santiago Beltrán, 
sobre la situació legal i jurídica del parany a 
Espanya o la taula redona ‘Els estudis cientí-
fics. El camí cap a una caça sostenible. Cièn-
cia participativa, els paranys observatoris 
ornitològics permanents’, són altres xarra-
des del congrés que va estar organitzat per 
APAVAL i l’AECT (Associació Europea de 
les Caces Tradicionals), amb la col·laboració 
de la Regidoria de Proximitat, en el qual 
també van participar experts procedents de 
Bèlgica, Itàlia, França i Espanya.  H

La Casa dels Mundina ha acollit la la jornada amb prop de 100 congressistes. 

La Casa dels Mundina s’ha convertit re-
centment en seu europea del debat científic 
entorn de la caça sostenible. Un espai de 
discussió en el qual s’han abordat, des de di-
ferents àmbits, els últims estudis, projectes i 
investigacions respecte a la caça tradicional 
“amb l’objectiu d’aproximar postures” se-
gons va expressar el regidor de Tradicions, 
Pasqual Batalla, durant la presentació de la 
Jornada d’Estudis Científics cap a una caça 
sostenible. El congrés ha comptat amb prop 
de 100 persones inscrites, entre ells biòlegs, 
científics, advocats, enginyers agrònoms, fo-
restals, caçadors, ecologistes i professionals 
interessats en el món de caça. 

“Es tracta d’una jornada allunyada de les 
clàssiques discussions de sempre, és a dir, 
dels qui són partidaris de la caça tradicional 
enfrontats als ecologistes i contraris a aquest 
tipus de caça” ha assegurat Batalla. Imatge del tancament de les jornades, amb el nét de Marie Curie al centre. 

‘Connecta amb la 
Ciència’ atrau el nét 
de Marie Curie
Les I Jornades Científiques de la Seu de la Plana han oferit 
activitats, xarrades i tallers sobre el sector científic i químic

Nobel de Física el 1903 pel seu estudi de la 
radioactivitat i, anys després, el 1911, la seua 
àvia va obtenir el seu segon Nobel, aquesta 
vegada de Química. Així, l’exposició inte-
ractiva sobre Marie Curie situada a la Bi-
blioteca Universitària del Coneixement va 
tancar també les seues portes al públic amb 
la visita del nét de Marie Curie. 

“Una mostra que ha fet una excel·lent la-
bor educativa per a donar a conéixer entre 
els escolars la trajectòria d’una dona extraor-
dinària, treballadora incansable, comprome-
sa amb la ciència i, sobretot, solidària”, ha 
destacat Royo. En ‘Connecta amb la Ciència’ 
els estudiants van poder gaudir d’activitats, 
xarrades i tallers com el de creació de vide-
ojocs o el d’aplicacions Android App, la in-
teracció amb robots de l’UJI + Matemàtica 
de la comunicació o l’estudi de les reaccions 
químiques i l’enginyeria química. H

El nét de Marie Curie, Pierre Joliot-Curie, 
ha estat l’encarregat de clausurar les prime-
res Jornades Científiques ‘Connecta amb la 
Ciència’ que s’han celebrat del 24 al 27 de 
juny a la Biblioteca Universitària del Co-
neixement amb més de 200 inscrits. Sota el 
títol ‘Radioactivitat o la ciència d’allò invisi-
ble. Pierre Joliot-Curie’ ha estat el protago-
nista d’una de les xarrades organitzades i 
també el responsable de lliurar els premis als 
alumnes guanyadors de la segona edició del 
concurs científic de la Càtedra centrat en la 
cristal·lografia. “Tenim l’honor de comptar 
amb la participació del nét d’una eminència 
científica com va ser Marie Curie”, destaca 
Carda, que recorda que el també investi-
gador francés procedeix d’una família de 
científics en la qual, a més dels seus pares, 
els més coneguts van ser els seus avis, Ma-
rie i Pierre Curie, que van guanyar el Premi 



Els representants populars 
declaren en la comissió de Piaf
La no-compareixença de l’exalcalde Rubert obliga a allargar la investigació i posar nova data

L’Ajuntament de Vila-real ha 
acollit durant el mes de juny 

la comissió que va crear per a in-
vestigar la relació contractual amb 
l’empresa Piaf durant l’anterior le-
gislatura, amb l’objectiu de reunir el 
màxim d’informació possible per a 
elaborar un informe de conclusio-
ns sobre si va haver o no tracte de 
favor o possibles irregularitats en 
la contractació d’aquesta empresa. 
Un document que estarà previsi-
blement enllestit aquest mes.  

A la sessió estaven cridats a de-
clarar l’exalcalde del PP, Juan José 
Rubert, així com diversos integrants 
del seu equip, encara en actiu, tot 
i que com a regidors en l’oposició: 
Héctor Folgado, Ignasi Clausell, 
Ramón Tomás, Juan Luis Fabregat 
i María Luisa Porcar. A més, també 
van ser convocats dos tècnics que 
del 2006 al 2011 van tenir responsa-
bilitats en els departaments de Ser-
veis Públics i Urbanisme. En aquest 
últim cas, és Alfredo Sanz, qui des-
prés seria regidor de l’àrea. 

Tot i així, l’exalcalde Rubert no va 
assistir en persona a declarar, però 

venció en què els treballs que Piaf 
va facturar -i que en molts casos 
va voler cobrar sense comptar amb 
el vistiplau del regidor de l’àrea ni 
dels tècnics-, es dirigien des del de-
partament de Serveis Públics, que 
en aquell moment encapçalava Ra-
món Tomás, qui va assegurar que 
ell només era “responsable d’allò 
que signava i que, de la resta, hau-
ria de respondre Rubert”. 

Per la seua banda, des del PP 
afirmen que “s’ha ratificat la lega-
litat en la relació de la companyia 
i el consistori”. Una conclusió que, 
segons el portaveu popular, Héctor 
Folgado, “no fa més que refermar 
que l’equip de govern ha muntat 
una comissió política partidista”. 
Per al PP, “no existeix cap irregu-
laritat”, i afigen que la comissió té 
com a únic objectiu “atacar el PP”. 

En aquest sentit, l’alcalde, José 
Benlloch, va recordar que “si tot 
està correcte que m’expliquen per 
què l’interventor em va demanar 
que anul·lara 600.000 euros”. “Si tot 
està correcte, per què està el tema en 
el Jutjat i s’ha admés?”, conclou. H 

El president de la comissió de Piaf, el regidor Alberto Ibáñez. 

va presentar per Registre un sobre 
tancat amb un document que es va 
llegir en el transcurs de la sessió. 

En el document, Rubert justifi-
cava la seua incompareixença per 
motius laborals. Una carta que va 
entregar un assessor del PP i on, a 
més, al·legava que els seus advoca-
ts consideren que no està obligat a 
comparéixer perquè ja no és mem-

bre de la corporació local. 
El president de la comissió, Al-

berto Ibáñez, va explicar que “per 
aquest motiu, haurem de pactar 
amb l’exalcalde un dia i hora per-
què comparega, quan li vinga mi-
llor, matí o vesprada”. 

A més, Ibáñez, va assenyalar que, 
durant la reunió, els regidors popu-
lars van fonamentar la seua inter-

Imatge de la darrera comissió de Piaf, on van declarar tots els representants populars implicats, a excepció de Rubert, que no va assistir. 
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Prepara’t per a 
aconseguir feina 
col·loca un 17% 
dels alumnes
Els tallers Prepara’t per a aconse-
guir feina i Potencia la teua au-
toempleabilitat, impulsats per la 
Regidoria de la Dona de Vila-real 
per a millorar les competències 
en la recerca d’una ocupació per 
compte alié o mitjançant la crea-
ció de nous negocis, han tancat la 
seua edició dels anys 2013-2014 
amb un balanç “molt positiu” en 
termes de motivació i inserció la-
boral dels alumnes. 

Del total de 24 alumnes inscrits 
en el curs Prepara’t per a acon-
seguir feina, prop d’un 17% ha 
aconseguit un contracte laboral, 
mentre que el 9% dels 22 alumnes 
de Potencia la teua autoempleabi-
litat ha emprés el seu propi negoci 
després de passar pel curs.

“Aquestes dades ens permeten 
tancar els tallers amb un balanç 
molt positiu i ens indiquen que 
avancem pel bon camí, dotant 
les vila-realenques i vila-realencs 
d’eines que permeten millorar les 
seues competències professionals 
davant la recerca de noves opor-
tunitats laborals i, d’aquesta ma-
nera, fer front al gravíssim proble-
ma de l’atur, en particular entre les 
dones, en la mesura de les nostres 
possibilitats”, assenyala la regido-
ra de la Dona, Mònica Àlvaro. 

Els dos tallers s’han desenvo-
lupat al llarg de dos trimestres, 
d’octubre a desembre de 2013 i de 
febrer a abril de 2014 i, en ambdós 
casos, el percentatge d’alumnat 
que reconeix haver millorat nota-
blement l’estat d’ànim i la motiva-
ció després d’assistir a les classes 
supera el 70%. 

Unes altres de les dades del 
balanç del taller Prepara’t per a 
aconseguir feina revelen que al 
voltant del 41% dels alumnes que 
ha format part del curs, ha par-
ticipat en processos de selecció 
de personal, mentre que el 71% 
aproximadament s’ha matriculat 
posteriorment en altres cursos 
de millora professional per tal de 
seguir millorant la seua empleabi-
litat i aconseguir feina. 

Quant al curs Potencia la teua 
autoempleabilitat, un 77% dels 
assistents s’ha matriculat en altres 
cursos de millora professional i el 
68% ha redactat un projecte la-
boral i es planteja l’emprenedoria 
com a opció de futur. H

Policia local i de Barri"Sempre al seu
servei, volem
estar al seu costat
a qualsevol
problema que
tinguen"

092
964 54 70 10
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Un organismo 
apoyará los 
productos ‘made 
in Vila-real’
El Ayuntamiento de Vila-real tra-
baja en la actualidad y desde di-
ferentes departamentos, incluído 
el de Alcaldía, en la futura crea-
ción de un organismo de carácter 
municipal que, como explica el 
alcalde, José Benlloch, “tiene pre-
visto servir para canalice todas las 
energías que en materia de inno-
vación se impulsen por parte del 
empresariado local”.

Y es que el objetivo del ente, 
que muy probablemente tendrá 
su sede en la Biblioteca Universi-
tària del Coneixement, ubicada en 
la avenida de Piux XII, es apoyar 
al máximo los nuevos productos 
y proyectos que se generen en la 
ciudad, de manera que se puedan 
acoger a las ayudas que llegarán 
de la Unión Europea (UE).

Tal y como explica el primer 
edil, “se trata de poner en marcha 
algún tipo de instrumento desde 
el consistorio que permita centra-
lizar en un único lugar todos los 
trámites necesarios para impul-
sar las creaciones, para agilizar las 
ayudas que van a venir y también 
para impulsar la cultura de la in-
novación en la ciudad”. 

Para llevar a cabo con éxito este 
ambicioso proyecto, la ciudad 
prevé contar “con la colaboración 
directa de la Universitat Jaume I 
(UJI) y de la UNED, de la socie-
dad, de las empresas y de todo el 
mundo económico, de manera 
que podamos hacer posibles  al-
gunos proyectos interesantes que, 
después, puedan llegar a expor-
tarse”, explica Benlloch.

La iniciativa en cuestión forma 
parte de las gestiones que se llevan 
a cabo en la actualidad para desa-
rrollar todo tipo de programas li-
gados a la declaración de Vila-real 
como Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación. Bajo este paraguas, 
la ciudad trabaja para que pron-
to sea una realidad el objetivo de 
contar con nuevos proyectos que 
permitan seguir avanzando. H

El patrimonio urbano centra la 
primera guía turística de Vila-real

rar, con la publicación de la primera 
ruta, que lleva por nombre ‘La vila 
y los arrabales’, y en la que se acon-
seja la visita a 21 lugares, entre ellos 
el jardín y la basílica del patrón, el 
monumento a Tárrega, los edificios 
de los Carlitas y la Caja de Ahorros, 
la Casa dels Mundina, el Gran Casi-
no, la zona de la judería, la Capella 
de la Sang, la iglesia Arciprestal y 
su campanario, el ayuntamiento, la 
plaza porticada de la Vila, la Casa 
Coret, la Torre Motxa, el convento 

El patrimonio arquitectónico, his-
tórico y artístico del casco urbano 
de Vila-real centra la primera guía 
turística de la ciudad que, en breve, 
estará a disposición de los vecinos y 
visitantes en la oficina del Raval de 
Sant Pasqual. Bajo el título de ‘Pa-
seando por Vila-real’, la Concejalía 
que encabeza el edil Emilio Obiol 
apuesta por dar a conocer, “a través 
de un formato muy elaborado y 
más allá de un folleto informativo”, 
aquellos elementos dignos de admi-El patrimonio urbano centra la primera guía turística de la ciudad. 

El manual inicia una serie de rutas con el título ‘Paseando 
por Vila-real’ y recorre 21 espacios de toda la ciudad

de los franciscanos, el antiguo hos-
pital y la capilla del Cristo, el Hostal 
del Rey, la Casa de l’Oli, el Museu 
de la Ciutat Casa de Polo o la popu-
lar Creu d’Aliaga.

La guía no solo hace una descrip-
ción detallada de cada uno de estos 
elementos sino que se acompaña 
de imágenes en todas sus páginas, 
así como de planos para ayudar al 
visitante a configurar un recorrido 
turístico a su propia medida. “El 
manual no renuncia a nada de lo 
que es habitual en este tipo de do-
cumentos turísticos, siempre basán-
dose en planteamientos científicos 
y serios”, indica el edil. H

Vila-real modificará el acuerdo 
de cesión del suelo del CTE
El objetivo es desbloquear el convenio que permitirá la gestión municipal de las instalaciones

El pleno del Ayuntamiento de 
Vila-real aprobará una modifi-

cación del acuerdo de 2006 de ce-
sión del suelo para la construcción 
del Centro de Tecnificación Depor-
tiva necesaria para desbloquear la 
puesta en funcionamiento de las 
instalaciones, “parada ahora de 
nuevo por la nueva Ley de Refor-
ma Local”. El alcalde de la ciudad, 
José Benlloch, ha informado de este 
nuevo “escollo” para la apertura 
del centro y la solución acordada 
con la Generalitat para “poder sal-
var el obstáculo que la Ley de Re-
forma Local y el Gobierno de Rajoy 
están suponiendo para la puesta en 
servicio de la infraestructura, con la 
prohibición de que el Ayuntamien-
to asuma competencias de otras ad-
ministraciones”. En este caso, expli-
ca Benlloch, el CTD fue cedido en 
2006 para fines educativos, de com-
petencia exclusiva de la Generalitat, 
por lo que la solución adoptada por 
el consistorio y pactada con la Con-
selleria consistirá en eliminar las re-
ferencias al uso educativo de la ce-
sión para restringir la definición del 
centro a infraestructura deportiva. 

“El Ayuntamiento hemos hecho 
siempre todo lo que estaba en nues-
tra mano y desde hace ya muchos 
meses que nuestras obligaciones 
para poner en marcha el CTD las 
hemos cumplido”, apunta el al-
calde, quien recuerda que, tras las 
negociaciones con la Generalitat, 
el Ayuntamiento decidió asumir 
íntegramente la gestión del centro, 
inicialmente de competencia auto-
nómica. “La apertura del Centro 
de Tecnificación Deportiva era una 
cuestión desbloqueada ya e incluso 
la Conselleria se había comprometi-
do a llevar el convenio de cesión de 
las instalaciones al Ayuntamiento 
a la aprobación del Consell, con la 

idea de poder abrir las primeras de-
pendencias del CTD, sobre todo la 
piscina, en septiembre. El problema 
ha sido de nuevo esta ley lamenta-
ble de la Administración local, que 
nos tiene a todos los ayuntamientos 
en vilo”, lamenta el alcalde. 

La solución alcanzada se remon-
ta al acuerdo de cesión del suelo 
para la construcción del CTD. “En 
2006, se cedió el suelo para la cons-
trucción de un complejo de tecnifi-
cación deportiva multidisciplinar 
unido a los ciclos formativos de la 
familia profesional de actividades 
físicodeportivas. El problema radi-
ca en que la educación y la forma-
ción reglada no son competencias 
municipales, por lo que la Genera-
litat, de acuerdo con la ley, no pue-
de cedernos una competencia que 

es autonómica”, detalla el alcade. 
Ante esta situación, se ha llegado 
al acuerdo de eliminar del acuerdo 
de cesión los términos relacionados 
con la formación, de manera que la 
cesión de suelo quedará limitada 
a usos exclusivamente deportivos, 
que sí son de competencia local. “Es 
decir, en 2006 se cedió el suelo para 
la construcción de una escuela del 
deporte y ahora el CTD se va a con-
vertir en una infraestructura depor-
tiva”, añade. La modificación de la 
cesión de 2006 cuenta con informe 
favorable del secretario municipal 
y, una vez aprobada por el pleno, 
se remitirá a la Generalitat para que 
apruebe a la máxima brevedad el 
convenio de encomienda de ges-
tión acordado entre el Ayuntamien-
to y la Conselleria. H

El Ayuntamiento trabaja para que el Centro de Tecnificación Deportiva pueda funcionar en breve. 

La infraestructura 
está parada por 
la nueva Ley de 
Reforma Local, por 
lo que se trabaja en 
una solución



Vila-real aplica la primera 
bajada del IBI en décadas
Los 46.000 recibos de la contribución notarán la reducción tras dos años con el impuesto congelado

El Ayuntamiento de Vila-real ha 
empezado a aplicar durante el 

mes de junio la “primera bajada de 
la contribución en décadas” a los 
más de 46.000 recibos del IBI que se 
emiten en la ciudad y que han co-
menzado a llegar ya a los hogares 
de los vila-realenses. 

El concejal de Hacienda, Javier 
Serralvo, ha informado reciente-
mente del inicio del periodo de re-
caudación del Impuesto de Bienes 
Inmuebles de naturaleza urbana, 
un tributo municipal que “bajará 
este año después de haberse man-
tenido dos años congelado, de ma-
nera que, al acabar la legislatura, 
los vila-realenses pagarán por su 
contribución menos que cuando se 
inició el mandato”.

Una media de 35 euros es la can-
tidad de dinero que se ahorrarán 
los vila-realenses en el impuesto, 
según los datos facilitados por Se-
rralvo, quien asegura que, “desde 
el primer momento, este equipo de 
gobierno ha tenido claro que la crisis 
no la debían pagar las familias, que 
son, además, las más castigadas por 
los recortes del PP”. “Por eso, mien-
tras los ayuntamientos de nuestro 
entorno subían los impuestos, en 
Vila-real la contribución se ha man-
tenido congelada durante los dos 
primeros años de legislatura y este 
año, además, gracias al ahorro y la 
gestión responsable, hemos podido 
ir todavía un paso más allá y aplicar 
la primera rebaja en décadas en el 
IBI”, incide el responsable. 

Esta rebaja se ha logrado, recuer-
da el edil, “después de años de san-
gría en los impuestos por parte del 
PP” y tras las negociaciones para lo-
grar una revisión a la baja de los va-
lores catastrales, a las que se suma 
una reducción del tipo impositivo 
de aplicación municipal del 0,55594 
al 0,5445. El resultado de esta me-
dida se refleja ahora en los más de 
46.000 recibos de la contribución de 
Vila-real, con cantidades variables 
en función de cada inmueble y su 
valor catastral. 

“Esta decisión tiene también una 
consecuencia directa muy clara en 
las cuentas municipales, puesto 

1 de agosto. “Es importante que los 
vila-realenses sepan que tienen esta 
opción de fraccionamiento y tam-
bién planes personalizados para 
casos que tienen dificultades para 
asumir los pagos”, recuerda Serral-
vo, quien ha agradecido “el esfuer-
zo de la población para hacer frente 
a sus obligaciones tributarias”, con 
aproximadamente un 80% de re-
caudación en periodo voluntario.

Serralvo ha anunciado también 
que, en las próximas semanas, los 
29.000 hogares con el IBI domicilia-
do recibirán en sus casas la informa-
ción de sus impuestos, para facilitar 
de esta manera el acceso a los datos 
de la contribución. 

“Este año los bancos no van a 
enviar a los domicilios los recibos 
detallados del impuesto y por eso 
desde el Ayuntamiento remitire-
mos a las casas una carta con la 
información correspondiente para 
que todos los vecinos puedan co-
nocer exactamente qué es lo que 
pagan”, concluye Serralvo. 

Por su parte, la concejala del Par-
tido Popular Dora Llop, señaló que 
“la rebaja del IBI es gracias a la ley 
fiscal impulsada por Rajoy” y re-
cordó que “sin esta ley, con la rebaja 
del tipo impositivo propuesta por 
Benlloch, el IBI subiría”. H

El edil de Hacienda, Javier Serralvo, ha dado a conocer la noticia. 

que la recaudación por IBI, la prin-
cipal fuente de ingresos municipal, 
se reducirá en más de 1,2 millones 
de euros”, señala el responsable de 
Hacienda. En concreto, si el padrón 
del IBI de 2013 se fijó en 19.870.533 
euros, para 2014 se establece en 
18.652.773 euros. “A pesar de ello”, 
añade Serralvo, “sabemos que las 
familias de Vila-real están pasando 
graves dificultades y la mejor ma-
nera de ayudarles es cumplir con 
nuestro compromiso y reducir la 
presión fiscal en la medida de nues-
tras posibilidades”.

MEDIDAS DE APOYO
Otras medidas de apoyo para 
“ayudar a las familias a hacer frente 
a sus impuestos” se refieren a los 
diferentes métodos de recaudación. 
De los 46.000 recibos que se emi-
ten, 29.000 están domiciliados, una 
opción que ha incrementado la re-
caudación un 2% en el último año. 
De ellos, unos 8.000 optan por el 
pago fraccionado, mientras que los 
recibos restantes se acogen al pago 
íntegro, cuyo plazo finaliza el 15 de 
septiembre y que, en el caso de los 
recibos domiciliados, se cobrará el 

Se calcula que cada vivienda se ahorrará una media de 35 euros en el Impuesto de Bienes Inmuebles. 
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Q El Ayuntamiento ha apro-
bado acogerse a las nuevas 
condiciones del plan de pago 
a proveedores del Gobierno, 
suscrito en el año 2012, que 
suponen la ampliación en un 
año del periodo de carencia 
y la reducción de 131 puntos 
básicos del diferencial aplica-
ble sobre el Euribor a tres me-
ses. En concreto, las nuevas 
condiciones del plan de pago 
a proveedores supone una 
reducción de 1,31 puntos y 
una rebaja total de 111.000 
euros en los intereses. 

; en corto
Vila-real ahorra con el 
plan de proveedores

Q La Concejalía de Depor-
tes y Salud ha clausurado el 
Taller de Sofrología que, tras 
nueve meses de sesiones, 
ha ayudado a un total de 12 
personas a mejorar su salud 
y bienestar, tanto físico como 
emocional. La concejala del 
área, Silvia Gómez, ha acom-
pañado al responsable del 
taller, Héctor Jorge, y a los 
alumnos, en la despedida del 
curso, que regresará el próxi-
mo octubre. Los participan-
tes han recibido nociones de 
técnicas de respiración, rela-
jación y entrenamiento men-
tal para mejorar el bienestar.

El Taller de Sofrología 
despide el curso

Q El Partido Popular de Vila-
real ha denunciado “la falta 
de compromiso y de acción, 
por parte del cuatripartito 
con los parados de Vila-real”.  
El edil Javier Nácher ha que-
rido recordar que “Benlloch 
y el resto de miembros del 
cuatripartito incumplieron el 
compromiso de destinar, al 
menos, el 7% del presupues-
to, casi 3 millones de euros, 
a un plan de empleo local”. 
“Una propuesta presenta-
da por el Partido Popular y 
aceptada por el cuatripartito, 
quienes se comprometieron 
en octubre de 2013”, indica.

El PP critica la poca 
creación de empleo

AjuntAment
de VilA-reAl



La Ciutat Esportiva Municipal 
iniciarà les obres al novembre
El projecte està exposat al públic i s’espera obrir la plica de contractació una vegada resoltes les al·legacions

La Ciutat Esportiva Municipal, 
que s’ubicarà a la Bassa d’Insa,   

podria iniciar les obres al novem-
bre. Així ho ha donat a conéixer 
el regidor de Territori, Emilio M. 
Obiol, qui recorda que el primer 
pas per tal d’avançar en el projecte 
va ser l’aprovació en el Ple ordinari 
del mes de juny dels nou convenis 
urbanístics per a l’obtenció del sòl, 
previs a la licitació dels treballs. 

En aquest sentit, Obiol, explica 
que “aquest és un pas molt impor-
tant, ja que per primera vegada, si 
comparem amb l’anterior projecte 
que proposava el PP en la passada 
legislatura, vam tenir totes les sig-
natures a favor, la qual cosa demos-
tra, una vegada més, que seguim 
tots els passos que marca la llei i les 
coses es fan com correspon”. 

D’altra banda, el regidor indica 
que aquest projecte d’urbanització 
del jardí de la Bassa d’Insa --que 
inclou el desenvolupament d’una 
gran zona del Pla general amb un 
gran jardí amb equipament espor-
tiu i un vial que enllaçarà l’avinguda 
d’Itàlia amb la ronda sud-oest-- està 
en aquests moments en una fase 
nova, com és la seua exposició al 
públic, obligatòria durant un mes, 
període durant el qual es podran 
presentar al·legacions. 

Així, tal com calcula Obiol, 
“s’espera que, si tot va segons allò 
previst, a meitat del mes d’agost es 
puguen tenir resoltes les possibles 
al·legacions i, llavors, ja estaríem en 
condicions de traure la plica perquè 
es presenten les empreses interessa-

des a realitzar el projecte”. 
Un projecte que compta amb un 

pressupost base de 3.197.000 euros 
i que, segons afirma el regidor, 
podria tenir una empresa seleccio-
nada ja “cap al mes de setembre o, 
com a molt tard, a l’octubre”. 

D’aquesta manera, el responsa-
ble de l’àrea d’Urbanisme, apunta  
novembre com a possible data de 
començament de les obres. “Tenint 
en compte els temps administra-
tius, estic convençut que, a finals 
del mes de novembre podrien estar 
ja les màquines treballant”, afig. 

Obiol recorda que “aquest pro-
grama urbanístic de primera mag-
nitud i per al profit dels ciutadans 
ha eixit endavant tot i no tenir aju-
des de cap altra administració”. HL’alcalde i el regidor de Territori durant una compareixença. 

Les màquines començaran a treballar als terrenys de la Bassa d’Insa previsiblement al mes de novembre.
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municipal Les Mestresses de 
Casa acomiaden la 
temporada d’activitats

Q festa. L’associació de Mestresses de 
Casa ha celebrat una jornada festiva per 
a posar punt i final a les activitats organi-
tzades aquest curs per l’entitat local. H

N Més de 1.200 persones gaudeixen de les eixides ‘Dedica’t un dia, t’ho mereixes’

Més de 1.200 persones han 
pogut gaudir enguany de les 
11 eixides programades en la 
campanya ‘Dedica’t un dia, 
t’ho mereixes’, impulsada per 
les regidories d’Esports i Salut 
i de Proximitat amb l’objectiu 
d’oferir als vila-realencs 
l’oportunitat de gaudir d’un 
dia dedicat a la salut i el benes-
tar personal en les instal·lacions 
de Marina d’Or. La darrera fa-
miliar, amb 119 participants, 
va servir per a tancar una nova 
edició de la campanya, de la 
qual les regidores de Salut, Sil-
via Gómez, i Proximitat, Sabina 
Escrig, han fet un balanç “més 
que satisfactori, ja que supera 
l’èxit de la primera edició”. 

Q La Unitat de Prevenció 
Comunitària (UPC) de la Re-
gidoria de Serveis Socials ha 
tancat una nova edició dels 
seus tallers per a pares i ma-
res ‘Estem a temps’, amb una 
xarrada sobre la importància 
dels avis en l’educació dels 
néts. Més de 40 pares, mares, 
avis i àvies de Vila-real han 
assistit a la clausura del curs, 
impartida per l’educadora 
del Seafi, Silvia Llueca, i amb 
la participació de la regidora 
de l’àrea, Mònica Àlvaro.

; repàs
Els tallers ‘Estem a 
temps’, tanquen curs

Q El regidor de Joventut, 
Xavi Ochando i Sanjo Sam-
balea, de Sambalea Percus-
sions, han lliurat al president 
de la penya Cèltic Submarí, 
Ernesto Boixader, un xec per 
valor de 2.600 euros recaptats 
en la I Trobada Solidària de 
Batucades, celebrada recent-
ment a Vila-real. El projecte 
Units per l’Esperança és el 
repte que s’ha plantejat la 
penya Cèltic per ajudar als 
xiquets malalts de càncer.

Units per l’Esperança 
rep 2.600 euros

Q ‘La meua vida és meua, 
deixa’m d’històries’ és el títol 
de l’últim taller que l’Escola 
de les Emocions, promo-
guda per la Regidoria de 
Serveis Socials, ha realitzat 
aquest curs. Un taller en el 
qual s’ha treballat com aju-
dar l’adolescent en el des-
envolupament de la seua 
autoestima i identitat, de 
manera que els pares també 
han aprés que l’adolescència 
no és un problema, sinó una 
etapa normal i necessària. 

Nou curs a l’Escola  
de les Emocions 

Q El Partit Popular de Vila-
real ha instat l’equip de go-
vern a “aprovar el calendari 
electoral per a celebrar, amb 
la màxima brevetat, les elec-
cions per a escollir els mem-
bres del Consell Local de 
l’Esport”, segons ha afirmat 
el regidor popular, Ignasi 
Clausell, qui critica que la re-
gidora de l’àrea “ha tingut les 
al·legacions presentades pels 
clubs un any en un calaix i no 
els ha donat resposta”. 

El PP proposa agilitar 
el Consell de l’Esport
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Els més menuts van gaudir el passat 21 de juny de la primera festa de benvinguda a l’estiu, que va servir per a donar pas a totes les activitats que es realitzen durant l’estiu. 

L’activitat social 
i cultural es 
trasllada durant 
l’estiu al Termet
La ciutat ha donat la benvinguda a la nova estació 
amb una festa que dóna pas a les activitats estivals

gratuït a càrrec del pianista i com-
positor David Gómez. 

Aquesta jornada va servir per a 
obrir l’agenda cultural de l’Estiu al 
Termet, que compta amb tot tipus 
d’activitats, que es desenvoluparan 
al llarg dels mesos de juliol i agost. 

D’aquesta manera, durant tots 
els dies d’aquest mes de juliol, xi-
quets i adults podran gaudir d’un 
planeta mòbil, a la part alta del molí 
de l’Ermita, amb horari de 10.00 a 
12.00 i de 18.00 a 20.00 hores. 

A més a més, en l’agenda cultural 
destaquen els espectacles multidis-
ciplinars, diferents obres de teatre, 
classes de ball i sessions obertes a 
tothom, cinema a l’Assut, concerts 
en directe o recitals de cant, són no-
més alguns dels actes previstos, als 
quals se sumen els tallers d’esports 
i salut, contacontes, les projeccions 
de documentals o les xarrades. 

Completen l’agenda el Curs In-
ternacional d’Interpretació Musical 
Francesc Tàrrega, unes jornades de 
convivència, així com un itinerari 
nocturn per tota la zona o festes, 
com la que cada any serveix perquè 
desenes de xiquets participen en 
l’elaboració d’un entrepà gegant. 
MÉS INFORMACIÓ, PÀG. 22. h 

El Termet es converteix durant 
cada estiu en l’epicentre on se 

citen cada dia milers de veïns que, 
aplegats des dels masets o des del 
poble, gaudeixen del paratge natu-
ral i de la cada vegada més comple-
ta agenda cultural que l’Ajuntament 
prepara perquè no hi haja un sol dia 
sense cap activitat a la zona. 

Enguany, aquesta tradició -la de 
traslladar-se al Termet per tal de 
gaudir de la temporada estival- ha 
comptat amb una innovadora fes-
ta que, per primera vegada, s’ha 
celebrat a l’àrea verda, per a donar 
la benvinguda a l’estiu, coincidint 
també amb el dia en què aquesta 
estació entrava al calendari. 

Així, el paratge va acollir durant 
tota la vesprada del 21 de juny una 
festa que, organitzada per la Regi-
doria de Proximitat, va disposar de 
tot tipus d’activitats i jocs infantils, 
com tallers, pinta cares, globoflèxia, 
gimcanes i animació com un circ. 

Centenars de persones van gau-
dir d’aquest esdeveniment, on 
també van poder conéixer de més a 
prop les diferents iniciatives i cam-
panyes que realitza la Regidoria. 

Ja a la nit, l’exterior de la Casa de 
l’Assut va ser escenari d’un concert 

El cinema en castellà i 
valencià torna al Termet
Q CINeMA. El cinema d’estiu 
torna al Termet amb projeccions 
de tot tipus, on destacaran les 
pel·lícules en valencià i castellà 
a les escales de l’ermita i les que 
acollirà la part exterior de la Casa 
de l’Assut, on es projectaran clàs-
sics del cine en diverses sessions. 

agenda per a l’estiu

L’entrepà gegant es 
guanya un lloc a l’agenda
Q FeStA INFANtIl. Un dels 
actes més consolidats a l’Estiu al 
Termet és la festa que tindrà lloc 
el 23 de juliol (18.30 hores), i que 
servirà per a superar, un any 
més, un rècord. Enguany la in-
tenció és superar els 275 metres 
d’entrepà, i per a aconseguir-ho 
es necessitarà l’ajuda de grans i 
menuts. La festa, organitzada 
per l’Associació Gastronòmica 
i Cultural de Vila-real i la Regi-
doria de Turisme, acabarà amb 
una sorpresa ben fresqueta. 

El teatre deixarà 
empremta al Termet
Q ObReS. El mes de juliol tin-
drà una important activitat tea-
tral, amb l’espectacle ‘Typical’, 
de Nacho Vilar Producciones, 
‘Zona X. Cap a un teatre eròtic’, 
del grup Visitants i les actuacio-
ns dels grups Tabola i Els XIII, 
així com de la companyia Borja 
Ytuquepintas amb ‘Sueños de 
arena’, entre d’altres, que es re-
presentaran al Termet. 

Concerts i música en directe
Q ACtuACIONS. Entre les activitats més destacades de l’Estiu al Ter-
met trobem les actuacions musicals en directe, com el concert que el 
grup Malnom oferirà el proper 25 de juliol a la Casa de l’Assut a les 
22.30 hores. A més, els dies 18, 19 i 20 de juliol, serà el torn de l’orquestra 
de pols i pua Francesc Tàrrega, la Vicente Aleixandre d’Aranjuez i la 
Societat Musical d’Alboraia, que en aquest cas oferiran concerts a la 
plaça Major. Són dos dels exemples de les actuacions previstes. 

Els més menuts 
gaudiran dels contes

Q CONtACONteS. La plaça 
del Pastoret serà escenari de 
‘Contes a les butxaques’ el pro-
per 15 de juliol, a les 18.00 hores, 
una activitat a la qual seguirà el 
dia 22 ‘Contes màgics’, o el dia 29 
‘Conte cantat conte explicat’, que 
faran les delícies dels xiquets.



Vila-real potencia i posa en valor el 
Termet amb noves infraestructures
El nou gimnàs a l’aire lliure se suma a la reobertura de la 
piscina d’estiu, que incorpora millores i acull activitats

Vila-real ha treballat de forma in-
tensa en els darrers mesos per 

a posar a punt l’àrea del Termet, pa-
ratge que, al llarg d’aquest estiu, es 
convertirà en l’epicentre de la vida 
social i cultural de la ciutat. 

Així, la zona ja compta des d’inicis 
del mes de juny amb el primer gim-
nàs a l’aire lliure (Punt Esportiu) al 
pinar. Es tracta d’un circuit per a la 
realització d’exercici físic integrat 
en el paratge que forma part de 
l’aposta de la ciutat per la potencia-
ció del Termet i l’impuls de l’esport 
com a valor saludable i de millora 
de la qualitat de vida dels veïns. 

El circuit, un dels més innovadors 
de la Comunitat Valenciana com a 
instal·lació esportiva a l’aire lliure, 
compta amb nou estacions per a la 
tonificació muscular.

Aquesta iniciativa se suma a la 
reobertura de la piscina del Termet, 
que està disponible des del 14 de 
juny, i que compta enguany amb les 
millores que els usuaris van dema-
nar l’agost passat durant el perío-
de de proves, amb la incorporació 
d’una zona de pícnic amb taules i 
bancs perquè tothom puga men-
jar al recinte, assenyala la regidora 
d’Esports i Salut, Silvia Gómez. 

La nova àrea verda compta amb 
225 metres quadrats i ofereix “unes 
meravelloses vistes” al riu Millars. 
A més dels bancs per a poder men-
jar, els banyistes també disposen de 
36 metres quadrats d’ombra a la 
‘platgeta’ de la piscina. 

Una altra de les millores impor-
tants que s’han realitzat per a la 
nova temporada és als vestidors, 
s’ha millorat l’evacuació de l’aigua 
de les instal·lacions i s’han afegit 
perxes i taquilles amb la corres-
ponent polsera d’identificació per 
als usuaris. També s’ha activat el 
control d’accés des del Servei Mu-
nicipal d’Esports perquè els socis i 
usuaris de les activitats d’estiu pu-
guen entrar sense haver de fer cua 
o esperar el permís d’accés. 

D’altra banda, la piscina compta 
amb la il·luminació necessària per 
a poder portar a terme les activitats 
nocturnes programades com les 24 
hores de natació, que se celebraran 
el proper 2 d’agost, després d’haver 
passat prop de quatre anys sense 
poder realitzar-se a la piscina, o les 
acampades dels grups de l’Escola 
Esportiva d’Estiu. 

Els usuaris poden accedir de 9.00 
a 22.00 hores de dilluns a divendres 
i de 10.00 a 22.00 hores els caps de 
setmana, per un preu d’un euro els 
menors de 13 anys i dos euros els 
majors d’aquesta edat. 

A més, el recinte, que acull nom-
broses activitats aquàtiques dins de 
l’Escola Esportiva d’Estiu, roman-
drà oberta fins a l’octubre. 

Així, cal destacar que dins de 

La recuperació de l’antiga platja del Millars o la posada en 
marxa del carril bici, són altres punts d’atractiu del paratge

L’àrea del Termet disposa des de juny d’un gimnàs a l’aire lliure. 

l’oferta es troben els tradicionals 
cursets d’iniciació i aprenentatge de 
la natació, tant per a xiquets, ado-
lescents i adults, així com les noves 
sessions d’aquafit i aquagim. 

PLATJA nATurAL i cArriL bici
Una altra de les novetats més im-
portants d’aquest estiu és la recu-
peració de l’antiga platja a la revolta 
de la Mare de Déu de Gràcia. Una 
iniciativa que 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 de la ciutat, 
que ja està disponible des del passat 
dia 26, quan van finalitzar les obres-
per a eliminar les espècies invasores 
-com la canya- i per a replantar amb 
espècies autòctones de ribera tota 
la zona, que comptarà amb més 
de 10.000 metres quadrats. Més 
endavant, l’Ajuntament estudiarà 
l’ampliació de la zona restaurada de 

platja i el desenvolupament d’altres 
projectes associats a l’ús públic del 
riu, com la possibilitat de navegació 
amb piraigües o la pesca esportiva. 

Aquesta actuació se suma a 
d’altres com l’adequació d’espais 
com la sala de les Cavallerisses, la 
sala d’actes de l’ermita, el CEA El 
Termet o la Casa de l’Assut, a més 
del desbloqueig i la reobertura de 
la piscina del Termet o la posada en 
marxa del nou carril bici, que es va 
estrenar el passat 16 de juny i que 
connecta ja la ciutat amb el Termet a 
través d’1,7 quilòmetres de carril. 

La iniciativa se suma a la xarxa 
de ciclocarrers i vials de limitació de 
velocitat a 30 km/h. L’alcalde, José 
Benlloch, afirma que “ja tenim un 
paratge amb condicions molt inte-
ressants per a la pràctica de l’esport, 
per a gaudir de l’oci en família o 
amb amics o també com a entorn 
privilegiat per a la celebració de 
congressos i seminaris”.  H

La platja del Millars ja està disponible per als veïns, després d’eliminar la canya invasora, i en breus serà repoblada amb flora autòctona. 

El paratge natural 
ha estat condicionat 
perquè els veïns 
gaudesquen de 
l’esport, l’oci i per a 
celebrar seminaris

El carril bici, amb 1,7 quilòmetres, va ser estrenat recentment. 
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Accés més fàcil 
amb bici o amb 
bus gratuït

L’accés al paratge del Termet 
serà més fàcil que mai. A 
aquells veïns que opten per 
arribar a peu se sumaran en-
guany els qui ho facen amb 
un altre mitjà ecològic, com 
és la bici, gràcies al nou ca-
rril, més segur per a xiquets 
i adults. A banda d’això, per 
tercer any consecutiu, un 
bus gratuït connectarà la 
ciutat amb l’àrea verda, que 
circula des de les 10.00 fins 
a les 00.00 hores i que passa 
cada 25 minuts per Riu Ebre, 
Els Lluïsos, la Bàscula, Car-
melites i el Cementeri. 


