
d Una UTE es fa càrrec dels treballs, la primera fase dels quals estarà durant aquest quadrimestre

; en curt

Comencen les obres de la Ciutat Esportiva Municipal

Dos nous tallers 
d’ocupació donaran 
treball i formació a 
24 alumnes 

Q Les especialitats són d’atenció 
sociosanitària a persones de-
pendents i de creació i gestió 
d’esdeveniments. Tots rebran 
un títol homologat. H pàg. 8

Esports crea una xarxa 
de ‘running’ amb
22 quilòmetres

La Fira Destaca i el II 
Fòrum d’Innovació 
tanquen amb èxit

Xavier Ochando presen-
ta aquesta figura, pio-
nera a la província, que 
permet que un ciutadà 
tinga seient propi a la 
sala de plens . H pàg. 9

Els veïns podran 
participar al Ple 
amb l’escó ciutadà

Vila-real encara el 2015 amb un 
pressupost “per a les persones”
La ciutat comptarà amb 44,2 milions d’euros que serviran
per a generar oportunitats i pagar els “empastres” del PP

L’Ajuntament posa l’èmfasi en deixar coberta l’àrea social, la 
formació i el projecte de Ciutat de la Ciència i la Innovació

Q Vila-real s’ha vestit de Nadal durant tot el 
mes de desembre i ha oferit una completa agen-
da d’esdeveniments nadalencs, com l’arribada 
del Missatger Reial, el Pregó, tallers per als més 

menuts i activitats als carrers de la ciutat, com la 
Fireta, o els concerts de nadales i els actes solida-
ris per a ajudar els més desfavorits en aquestes 
entranyables dates. H pàgines 14 i 15

La ciutat gaudeix 
d’un Nadal complet

L’Auditori rep
el nom del músic 
Rafael Beltrán
Q La ciutat conclou l’Any Beltrán 
amb un homenatge al Fill Pre-
dilecte, on es va canviar el nom 

de l’Auditori pel del compositor. 
L’últim acte en el seu honor va ser el 
concert ‘El Naixement’. H pàg. 17
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Vila-real encara l’any 2015 amb un 
pressupost fet “per a les persones”
La ciutat comptarà amb 44,2 milions d’euros que serviran 
per a generar oportunitats i pagar els “empastres” del PP

Vila-real comptarà en 2015 amb 
un pressupost d’uns 44.282.000 

euros, enfocat principalment a les 
“persones” i a generar “oportunitats 
de futur”. El darrer Ple de desembre 
ha aprovat els comptes municipals, 
les línies estratègiques dels quals va 
presentar l’alcalde, José Benlloch, i 
el regidor d’Hisenda, Javier Serral-
vo que destaquen que, un any més, 
“segueixen estant llastrats pels em-
pastres i la nefasta gestió del Partit 
Popular a l’Ajuntament”. Els tres 
milions d’euros, entre amortitza-
ció i interessos, que el consistori ha 
d’abonar cada any corresponents al 
préstec de 20 milions subscrit per 
l’anterior govern i altres tres milions 
d’euros que hauran de consignar-
se per al pagament de sentències 
urbanístiques també derivades de 
la legislatura passada són els prin-
cipals “llastos” d’uns pressupostos 
“possibilistes amb la situació en la 
qual estem”, però que “miren a les 
persones per damunt de les obres i 
aposten per generar oportunitats”. 

Serralvo ha desgranat els comptes 
en els capítols de despeses i ingres-
sos, un àmbit en el qual destaca la 
baixada de la pressió fiscal als veïns 
al llarg de tota la legislatura. En 
concret, els quasi 44,3 milions pro-
cedeixen principalment de la recap-
tació de l’IBI (25,3 milions, un 63%) 
i de transferències d’altres adminis-
traciones (10,9 milions, un 27%). 

Les taxes, que “es mantenen les 
més baixes de tot l’entorn”, i una 
operació de préstec d’1,7 milio-
ns per a finançar el pagament de 
conflictes urbanístics derivats de 
l’anterior mandat municipal són 
altres de les fonts d’ingrés. En els 
capítols de despesa, el pressupost 
2015 suposa una reducció del 4,62% 
en la despesa corrent en béns i ser-
veis, que ascendeix a 16,3 milions 
d’euros, una xifra similar als 16,4 
milions que representa la despesa 
de personal. Les inversions supo-
sen un 12,4% del pressupost per a 
2015, amb 5.495.007 euros, i es des-
tinaran principalment a l’exeució 
de la Ciutat Esportiva Municipal 
de la Bassa d’Insa (2,5 milions) i el 
pagament de sentències i “empas-
tres del PP”, que obligaran, a més, a 
subscriure una operació de préstec 
“per a fer front a les sentències pels 
terrenys de l’EOI, el molí de la Vila 
o el jardí de Botànic Calduch”. 

PERSONES I OPORTUNITATS
Benlloch recorda que en el capítol 
de despeses, el pressupost incideix 
en “les persones i les oportunitats” 
com les dues grans premisses per 
a la distribució dels recursos. “En 
aquest compromís amb les perso-
nes, podem destacar quatre grans 
àrees que hem volgut deixar molt 
ben cobertes, com són l’àrea social, 

L’Ajuntament posa l’èmfasi en deixar coberta l’àrea social, la 
formació i el projecte de Ciutat de la Ciència i la Innovació

L’alcalde i Serralvo han explicat les línies estratègiques. 

amb 1,4 milions d’euros; el com-
promís amb la cooperació, per a 
la qual som l’únic consistori que 
manté el 0,7% dels ingressos di-
rectes del pressupost; els Serveis 
Públics, evitant la privatització de 
serveis i fomentant aquest clúster 
de l’economia local innovadora 
que ens ha permés treballar amb 
més de 50 empreses locals i generar 
economia i ocupació en la ciutat; i 
l’educació, un àmbit en el qual fem 
un esforç especial, dins de les po-
ques competències que ens deixen 
i que suposa també obrir oportuni-
tats de futur”, assenyala. 

De fet, l’aposta per la formació i 
per fer de Vila-real una “ciutat uni-
versitària” és un dels eixos estratè-
gics del “pressupost per a les opor-
tunitats” dissenyat per al 2015. En 
aquest punt, Benlloch destaca els 
convenis de la Càtedra d’Innovació 
Ceràmica, la subseu de l’UJI, la 
UNED i dues novetats significatives 

que es produiran al 2015: la creació 
de la Càtedra de Mediació Policial i 
l’obertura a Vila-real de la primera 
seu en la província de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC).

La inversió en foment econòmic 
i de l’ocupació, la consolidació dels 
projectes de Ciutat de la Ciència i 
la Innovació, amb programes com 
Vilabeca o el suport a Globalis; la 
Ciutat de Congressos, Festivals i 
Esdeveniments o la dotació i po-
sada en servei d’infraestructures 
esportives, dins del projecte de Ciu-
tat de l’Esport i la Salut, són altres 
dels exemples “d’oportunitats” 
que obrin els pressupostos de 2015 
a la ciutat, en els quals, en el capítol 
d’inversions, s’inclouen 2,5 milions 
d’euros per a la construcció de la 
Ciutat Esportiva Municipal, a més 
de 40.000 euros de la remodelació 
del jardí del Pilar o els 60.000 corres-
ponents a l’Ajuntament per a la re-
habilitació del molí de la Vila. H

El Ple ha aprovat al desembre els comptes municipals per a l’exercici 2015, amb 44,2 milions d’euros enfocats a generar opcions de futur. 

Les dues grans 
premisses per a 
la distribució dels 
recursos són les 
persones i generar 
oportunitats

Imatge del debat i votació dels pressupostos per a l’any 2015. 

Deute històric 
de la Generalitat 
Valenciana

“Probablement els comptes 
municipals podrien ser 
millors si la Generalitat 
Valenciana no tinguera el 
deute històric de 13 milions 
d’euros que té amb Vila-real, 
si no haguérem d’assumir 
competències que no són 
municipals, com la teleas-
sistència o la policia rural, 
o si la Diputació apostara 
per Vila-real”, ha denunciat 
el regidor d’Hisenda, Javier 
Serralvo. Per això, lamenta 
que la corporació provincial 
només aporta 68.000 euros 
per a la ciutat el 2015.
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N L’àrea social, coberta amb 1,4 milions

Els pressupostos per al 2015 compten 
amb 1,4 milions per a deixar coberta 
l’àrea social, on destaca el compromís 
amb la cooperació -es manté el 0,7% dels 

ingressos- i els Serveis Públics, evitant la 
privatització i donant feina a empreses 
locals per a generar economia i ocupació 
en la ciutat, entre d’altres. 

N Aposta per la formació i la universitat

Entre els projectes que contempla el 
pressupost, destaca l’aposta per la forma-
ció i per fer de Vila-real una ciutat uni-
versitària. Hi haurà nous convenis amb 

la Càtedra d’Innovació Ceràmica, la sub-
seu de l’UJI, la UNED, i com a novetat es 
crearà la Càtedra de Mediació Policial i 
s’obrirà una seu de la UOC.

N Ciutat de la Ciència i la Innovació

Vila-real reserva una partida per a seguir 
impulsant i consolidant els projectes de 
Ciutat de la Ciència i la Innovació, amb 
programes com Vilabeca o el suport a 

Globalis, on també entra el projecte de 
Ciutat de Congressos, Festivals i Esde-
veniments, propostes que tindran una 
repercussió directa en l’economia local. 

N Impuls a la Ciutat de l’Esport i la Salut

Vila-real impulsarà, el 2015, el seu pro-
jecte com a Ciutat de l’Esport i la Sa-
lut, amb la dotació i posada en servei 
d’infraestructures esportives, com el 

Centre de Tecnificació Esportiva, entre 
d’altres, i que compta amb un capítol 
d’inversions de 2,5 milions per a la cons-
trucció de la Ciutat Esportiva Municipal.

N La tara de les sentències urbanístiques del PP

Però no tots els diners dels pressupostos 
es destinaran a inversions per a la ciutat, 
ja que una part anirà a parar, un any més, 
a les sentències urbanístiques de l’era del 

PP (3 milions), que no deixen d’arribar. 
Els terrenys de l’EOI, el molí de la Vila o 
el jardí de Botànic Calduch en són exem-
ples. més informació en P. 5

N Tres anys fent front als deutes

Aquest serà el quart any en què Vila-
real continuarà destinant una part del 
seu pressupost a fer front als deutes de 
l’anterior legislatura. Després d’haver 

posat al dia els comptes, pagant factures 
endarrerides, part dels diners seran per a 
pagar el préstec de 20 milions que el PP 
va subscriure abans de deixar el govern. 
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Vila-real inicia la construcció de 
la Ciutat Esportiva Municipal
Dues empreses es fan càrrec dels treballs, la primera fase dels quals finalitza aquest quadrimestre

Vila-real ja ha posat en marxa 
la maquinària necessària per 

a iniciar les obres d’urbanització 
del complex urbanístic PAI Bassa 
d’Insa i vial d’accés, on s’inclou la 
Ciutat Esportiva Municipal. 

Així ho confirma el regidor de Te-
rritori, Emilio Obiol, que explica que 
“abans d’acabar les festes de Nadal 
ja teníem l’acta de replanteig”. A 
més, les empreses adjudicatàries 
-Becsa i Civicons Construcciones 
Públicas SLU- “van treballar per a 
accelerar els terminis, realitzant els 
càlculs matemàtics necessaris per 
tal de començar al més aviat pos-
sible amb el moviment de terres i 
posada a nivell dels terrenys”, as-
segura. Així, la primera fase de les 
obres podrà estar conclosa al llarg 
d’aquest primer quadrimestre. 

No obstant això, el regidor ha re-
cordat que “el procés ha estat llarg i 
difícil” i destaca que “aquest govern 
no va realitzar el projecte anterior 
del PP perquè la justícia, el dia 7 de 
juliol de 2011, va invalidar la plica 
d’aplicació”. “Vam fer cas a la justí-
cia i vam reelaborar el projecte”. 

A més, “la Generalitat va posar 
tots els entrebancs possibles a les 
ubicacions alternatives que aquest 
equip de govern va proposar, com, 
per exemple, quan vam voler ubi-
car-la al costat de l’hospital”. 

“Al final vam haver de plantejar-
la a la Bassa d’Insa, espai que és un 
jardí al PGOU de 1994, i en el qual, 
al mateix temps, construïm un vial 
d’accés”, assenyala. 

Amb això, “desactivem una 

bomba que haguera suposat la de-
manda del dret d’expropiació que 
els propietaris podien fer-nos, per 
un valor de 15 milions d’euros i que 
seria un autèntic desastre, com ja ho 
són altres sentències que ens arri-
ben per les expropiacions que va fer 
el PP durant el seu madat”. 

“S’han valorat moltes de les cir-
cumstàncies, però aquesta era la 
millor opció, ja que, a més de cons-
truir un vial i un jardí, tenim una 
nova àrea esportiva”, afig. 

Al mateix temps, el regidor no 
oblida que “el projecte ha tingut tots 
els informes a favor, pràcticament 
com mai havia passat, i no ha estat 
fàcil, ja que a més s’han fet convenis 
amb nou propietaris, la qual cosa 
sempre és més difícil”, conclou. HObiol i Benlloch van donar a conéixer els detalls dels treballs. 

Les obres, que tardaran 14 mesos, podrien finalitzar la primera fase al llarg d’aquest quadrimestre. 

municipal Les Mestresses de 
Casa celebren el seu 
berenar de Nadal

Q festa. L’Associació de Mestresses de 
Casa ha celebrat el seu berenar de Nadal, 
al qual ha assistit la regidora de la Dona, 
Mònica Alvaro, entre d’altres. H

N L’Ajuntament, premiat per Afervil per la seua tasca

L’Associació de Fibromiàlgia 
i Malalties Reumàtiques de 
Vila-real (Afervil) ha celebrat 
el mes de desembre el seu tra-
dicional dinar de Nadal, en 
el qual van participar també 
l’alcalde de la ciutat, José Ben-
lloch, i la regidora de Serveis 
Socials, Mònica Alvaro, entre 
d’altres membres de la corpora-
ció municipal. Afervil ha lliurat 
a l’alcalde el pin de plata que 
atorga l’entitat per la tasca de 
suport a l’associació que porta 
a terme l’Ajuntament. La treso-
rera de l’associació, M. Carmen 
Bas, també va rebre durant el 
dinar de grup un pin de plata 
per la seua gestió al front de 
l’entitat local. 

Q El portaveu i president 
local del PP, Héctor Folga-
do, ha anunciat la renúncia a 
l’acta de regidors de Ramón 
Tomás i Juan Luis Fabregat 
que, segons indica, “ho fan 
per a tornar a la seua vida 
professional”. Una decisió 
que arriba, en el cas de Fa-
bregat, amb polèmica, ja que 
el PSPV-PSOE va denunciar 
les seues reiterades faltes als 
plens. Els substituiran Gon-
zalo Bautista i M. Carmen 
Muñoz, dues cares joves. 

; repàs
El PP canvia dos    
dels seus regidors

Q El PSPV-PSOE ha celebrat 
a Vila-real un acte on ha fet 
balanç de la legislatura i on 
els regidors socialistes han 
retut comptes a la ciutadania 
dels resultats obtinguts. El 
candidat a la Presidència de 
la Generalitat, Ximo Puig, i 
l’alcalde, José Benlloch, van 
destacar la lluita contra la co-
rrupció i el compromís amb 
les persones i van convidar 
la ciutadania a participar a la 
convenció Vila-real 2020. 

El PSPV-PSOE fa 
balanç de la legislatura

Q Eduard del Salto ja és el 
nou secretari local del BLOC 
de Vila-real. Així ho han rati-
ficat els militants que es van 
reunir recentment durant 
l’assemblea extraordinària 
que es va celebrar a la seu 
local del grup, que va estar 
presidida per la secretària co-
marcal de la Plana Baixa-Alt 
Millars, M. Gràcia Molés. Del 
Salto va ser secretari local del 
BLOC Jove i ara assumeix el 
nou càrrec gràcies al 90% del 
suport dels presents. 

El BLOC tria nou 
secretari local 

Q L’Ajuntament de Vila-
real, a través de la Regidoria 
de Seguretat Ciutadana, ha 
milorat la seguretat viària en 
l’entorn del carrer de Borriol 
i la plaça de la Llibertat. Des-
prés de la reordenació viària 
a la zona, el departament 
que dirigeix Javier Serralvo, 
ha polit alguns detalls que els 
veïns del barri van observar 
al llarg de la primera setma-
na de la posada en funciona-
ment d’aquest canvi. 

Vila-real reordena el 
trànsit a la zona nord
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El Ayuntamiento de Vila-real aca-
ba de recibir un nuevo revés de la 
justicia que se suma a las sentencias 
contrarias al consistorio por expro-
piaciones y ocupaciones de terre-
nos durante la anterior legislatura, 
cuando gobernaba el PP que hoy en 
día dirige Héctor Folgado.

Y es que el Tribunal Constitucio-
nal ha desestimado el recurso pre-
sentado por el consistorio vila-rea-
lense respecto al fallo judicial por el 
que el municipio tiene que abonar 
casi 1,2 millones de euros por el 
solar en el que se anunció la cons-
trucción de una sede de la Escuela 
Oficial de Idiomas (EOI). Unos te-
rrenos que se expropiaron en el 2010 
y que se valoraron en 100.000 euros, 
una cantidad 12 veces inferior. A la 
cantidad a pagar hay que sumar los 
intereses de demora, lo que eleva la 
cifra total a los 1,5 millones.

“La decisión del Constitucional 
nos obliga de forma inmediata a 
hacer frente a este pago y a los inte-
reses generados”, indica el alcalde, 
José Benlloch, “lo que “nos empuja 
a estudiar una operación de crédi-
to para pagar los empastres del PP, 
por cuanto los tribunales nos están 
requiriendo que abonemos el dine-
ro”. “Durante los últimos tres años, 
desde este equipo de gobierno he-
mos trabajado muy duro para ha-
cer frente al casino en el que el PP 
había convertido el urbanismo de la 
ciudad, el préstamo de 20 millones 
que suscribió el anterior ejecutivo, 
los nueve millones de euros en fac-
turas por pagar que encontramos 
al entrar o la deuda millonaria que 
tiene la Generalitat con Vila-real”, 
señala Benlloch, quien añade que 
han “sido capaces de hacer frente a 
muchos de esos empastres, pero el 
casino urbanístico que dejó el Parti-
do Popular vamos a tardar mucho 
en llegar a superarlo”.

Benlloch se refiere de esta mane-
ra a los ocho millones de euros en 
los que el equipo de gobierno cal-
cula el pago de sentencias deriva-
das del anterior mandato, a los que 
habrá que sumar otros fallos que se 
encuentran encima de la mesa.

Según explica el munícipe, la re-
ducción del endeudamiento que se 
ha logrado en la presente legisla-
tura, pasando del 72 al 50% actual, 
permite contratar otro préstamo 
sin sobrepasar los niveles que des-
embocarían a la intervención de las 
cuentas locales por la Administra-
ción central.

Aun así, Benlloch asegura que las 
inversiones para el 2015 se llevarán 
a cabo. “Si solo nos dedicamos a pa-
gar los empastres del PP, el pueblo 
se muere y eso no vamos a permi-
tirlo”, asevera, por lo que se con-
templa la posibilidad de solicitar un 
préstamo dedicado a este fin. H

Pedirán un préstamo para 
los fallos urbanísticos del PP
Después de que otra sentencia de su etapa obligue a pagar 1,5 millones

El alcalde ha anunciado la posibilidad de pedir un nuevo préstamo. 

Una EOI que 
nunca se ha 
materializado

José Benlloch explica que 
“el PP expropió el solar para 
que el entonces conseller 
Alejandro Font de Mora 
pudiera venir a presentar un 
proyecto de EOI que nunca 
se ha materializado y que ni 
siquiera ha aparecido en los 
últimos años en los presu-
puestos de la Generalitat”. 
“El Consell, al igual que 
pasó en la ronda Sudoest, 
hizo al Ayuntamiento ex-
propiar el solar, pero des-
pués no ha hecho realidad 
la infraestructura”. 

La Universitat Popular 
expone sus trabajos
Las salas de exposiciones de la 
Fundación Caja Rural Vila-real 
exhiben, hasta el 7 de enero, los 
casi 300 trabajos que los alumnos 
de la Universitat Popular han 
realizado durante las dos cam-
pañas desarrolladas en 2014. En 
la exposición, inaugurada por la 
concejala de Educación, Rosario 
Royo, puede verse el resultado 
de los talleres en diversas mate-
rias artesanales. 

; en corto
Territorio abre la calle 
Alfons el Magnànim
El barrio de Botànic Calduch 
ha visto atendida otra de su 
“reivindicaciones históricas”. 
Se trata de la apertura pro-
visional de la calle Alfons el 
Magnànim, llevada a cabo 
por la Concejalía de Territo-
rio, que permitirá mejorar las 
condiciones de seguridad y 
salubridad en la zona.

Las V Jornadas Gastronómicas 
sirven más de 2.000 menús

los restaurantes Al d’Emilio, en la 
modalidad de olla de la Plana inno-
vadora, y Ca Álex en el apartado de 
recetas tradicionales.

Las V Jornadas Gastronómicas 
Mengem a Vila-real han servido 
más de 2.000 menús durante todo 
el mes de noviembre en la ciudad, 
con un incremento estimado del 
10% en la cifra de participantes, 
según se extrae de las papeletas 
depositadas en las urnas de los 19 
restaurantes que han participado. 

Las Jornadas Gastronómicas Men-
gem a Vila-real... olla de la Plana 
siguen ganando adeptos, tanto 
en la ciudad como fuera de ella. 
La cita con la mejor muestra de la 
gastronomía y la restauración local, 
organizada por la Concejalía de 
Economía con la colaboración del 
departamento municipal de Turis-
mo, ha cerrado su quinta edición 
con la entrega de premios a los res-
taurantes ganadores de esta nueva 
convocatoria, que han recaído en Batalla y Obiol entregaron los premios a los ganadores. 

Esta cifra supone un aumento de un 10%, en una edición 
en la que los ganadores son Al d’Emilio y Ca Álex

De los datos de participación des-
taca, además, la procedencia de los 
comensales, llegados en un 25% de 
los casos de fuera de Vila-real, prin-
cipalmente de localidades como 
Castellón, Burriana, Almazora y 
Onda. También notable ha sido la 
afluencia de público a las activi-
dades paralelas. Un éxito y conso-
lidación que también se refleja en 
las visitas al blog http://mengem.
vila-real.es, que ha registrado más 
de 7.000 entradas durante el mes 
de noviembre, de las cuales un nú-
mero importante proceden de lu-
gares como Estados Unidos (430), 
Alemania (155) o Francia (83). H

Integración clausura los 
talleres de castellano

dividido en dos niveles, uno de 
iniciación y otro de conversación, 
con una duración de 30 horas.

Cada grupo ha puesto en prác-
tica conversaciones y situaciones 
de la vida cotidiana como ir al 
médico, comprar en el supermer-
cado, ayudar a los niños en los 
deberes, rellenar datos personales 
o preguntar la localización de un 
sitio. “El objetivo es ayudar a los 
participantes a enfrentarse a las si-
tuaciones de la vida diaria, como 
establecer relaciones con sus veci-
nos”, recuerda el concejal del área, 
Alejandro Moreno. H

El concejal de Solidaridad, In-
tegración y Cooperación, Alejan-
dro Moreno, ha clausurado una 
nueva edición de los talleres de 
castellano que ha impartido el 
departamento desde el pasado 23 
de septiembre. En las clases han 
participado más de 40 alumnos, 
77% mujeres y 23% hombres, pro-
cedentes de Marruecos, Argelia, 
Rumanía y Brasil. El curso está 

Los alumnos de los talleres durante la clausura con el edil. 

Alejandro Moreno 
entrega los certificados a 
los más de 40 asistentes
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El concejal de Territorio en el 
Ayuntamiento de Vila-real, 
Emilio Obiol, ha informado de 
que los responsables del Ad-
ministrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif) descar-
tan acometer la ampliación del 
andén central de la estación 
de Vila-real, cuya estrechez -
apenas tiene 1,5 metros de am-
plitud- supone una “altísima 
peligrosidad”, por cuanto con-
voyes sin parada pasan a esca-
sos centímetros de los usuarios 
de Cercanías. Así se lo trans-
mitieron a Obiol en la sede de 
Adif en Madrid, durante la 
reunión a la que también asis-
tieron el alcalde, José Benlloch, 
y el arquitecto local. El edil ase-
vera que lo mismo ocurre con 
la pasarela metálica. 

Adif descarta 
ampliar el andén 
de la estación, 
según Obiol

Territorio inicia trámites 
para el futuro PGOU 
Contrata tres servicios para resolver el problema con las reservas de 
aprovechamiento y desbloquear 1.000 expedientes desde el 2004

El Ayuntamiento de Vila-real, a 
través de la Concejalía de Territorio, 
ha sacado a contratación dos ser-
vicios para resolver el “gravísimo 
problema que tiene Vila-real con 
las reservas de aprovechamiento e 
ir dando contenido al futuro Plan 
General de Ordenación Urbana”, 
además de un tercer contrato para 
“poner orden en los más de mil 
expedientes en materia de disci-
plina urbanística abiertos desde el 
año 2004”. El concejal de Territorio, 
Emilio M. Obiol, ha presentado las 
tres contrataciones que permitirán 
“cuantificar y localizar las reservas 
de aprovechamiento” para “co-
serlas en la actual ciudad y neu-
tralizar las posibles reclamaciones 
económicas que se derivarían de 
ellas” y regularizar la situación de 
inmuebles y empresas en dos áreas 
principales: la carretera de Onda y 
la urbanización del Madrigal.

“La asistencia técnica y jurídica 
nos permitirá abordar los más de 
1.000 expedientes abiertos desde 
el año 2004 que la nefasta gestión 
del Partido Popular en sus años de 
gobierno dejó sin resolver”, señala 
Obiol. De esta manera, la asisten-
cia técnica, con un presupuesto de 
49.600 euros y un periodo de ejecu-
ción de seis meses, permitirá “lega-
lizar aquellos inmuebles construi-
dos sin licencia en la medida de 
lo posible y siempre ajustándonos 
a la normativa, al tiempo que, en 
los casos que afectan a actividades 
industriales y empresas, que se 
puedan conseguir autorizaciones 
ambientales”. Gracias a este traba-
jo, aquellos expedientes prescritos 
podrán archivarse y en otros casos 
se buscarán las soluciones para, en 
el marco de la nueva Ley de Orde-
nación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje (LOTUP), regularizarlos.

Obiol ha dado a conocer las nuevas medidas a tomar en Urbanismo. 

presupuestos municipales”, valora 
Obiol, quien detalla que el contrato 
permitirá “cuantificar y localizar 
las reservas de aprovechamiento 
materializadas y pendientes de 
materializar en cada una de las 
áreas de reparto de la ciudad”.

El último de los servicios es otra 
asistencia técnica dirigida a modifi-
car el régimen de gestión del suelo 
urbano residencial e industrial. H

Otro de los servicios en contra-
tación, con un importe de 48.840 
euros, persigue “resolver, al menos 
en parte, la grave problemática que 
suponen en Vila-real las expro-
piaciones rogadas y las reservas 
de aprovechamiento de aquel ur-
banismo a coste cero del anterior 
gobierno municipal”. “Se trata de 
un servicio indispensable para que 
las políticas del PP no destrocen los 

El diputado provincial del 
PSPV-PSOE y concejal socia-
lista de Vila-real, Francisco 
Valverde, acompañado del 
portavoz del grupo mu-
nicipal, Javier Serralvo, ha 
denunciado el agravio que 
el presupuesto de la Dipu-
tación supone para los vila-
realenses, con “apenas 1,42 
euros de inversión por veci-
no frente a los 172,56 euros 
que recibe la corporación de 
cada uno de los vecinos”.

; en corto
Críticas al presupuesto 
de la Diputación

El ‘I Concurs de Dibuix i 
Conte Infantil’, con el lema 
‘La discapacitat en el medi 
escolar’, dirigido a los niños 
de educación primaria del 
Colegio Obispo Pont, ha con-
tado con la participación de 
55 dibujos recibidos por ni-
ños con edad comprendida 
entre 5 y 8 años y 40 cuentos 
recibidos por niños de entre 
9 y 12 años, según el balance 
ofrecido por Acudim, que ya 
ha entregado los premios.

Concurso de dibujo y 
cuento infantil Acudim

Un total de 52 familias se ha 
presentado para optar a una 
de las 32 nuevas ayudas para 
el pago de guardería pues-
tas en marcha por el Ayun-
tamiento de Vila-real. Por 
tanto, tras el proceso de selec-
ción en el que han primado 
los requisitos económicos y 
sociales de cada solicitante, 
un alto porcentaje ha conse-
guido esta subvención, que 
se incluye en una partida de 
16.000 euros para dar cober-
tura a los solicitantes. 

52 familias optan a 32 
ayudas para guardería

El alcalde de Vila-real y diputa-
do autonómico, José Benlloch, 
ha lamentado el “nuevo ‘no’ a 
Vila-real” pronunciado en Les 
Corts, con la aprobación de 
unos presupuestos autonómi-
cos que “vuelven a abandonar 
a los vila-realenses”. Benlloch 
denuncia, de esta manera, que 
“el Partido Popular, con la con-
nivencia del PP de Vila-real y 
de su portavoz, Héctor Folga-
do, ha vuelto a dar la espalda a 
la ciudad con unos presupues-
tos en los que no se contempla 
ni una sola inversión para Vila-
real”. Benlloch ha hecho estas 
declaraciones tras la aproba-
ción del Presupuesto de la Ge-
neralitat para 2015, al que Vila-
real presentó enmiendas. 

Benlloch 
denuncia el ‘no a 
Vila-real’ del PP 
en Les Corts

N Sorteo en el Mercat 

Pilar Bayarri Martínez ha 
sido la ganadora del vale por 
valor de 500 euros en compras 
a realizar en cualquier parada 

del Mercat Central hasta el 30 
de enero. El sorteo se ha rea-
lizado ante el edil de Econo-
mía, Pasqual Batalla. 

N II Jornadas Caninas de la UCAN

Vila-real ha acogido las II Jorna-
das Caninas, un curso impartido 
por la Unidad Canina de la Po-
licía Local de Vila-real (UCAN) 

y que ha contado con la partici-
pación de 37 agentes de policía 
local de diferentes puntos de 
España, que, a partir de clases 

teóricas y también prácticas, han 
aprendido el funcionamiento de 
esta unidad propia de la Policía 
Local de Vila-real. 
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Vila-real dóna 228 beques 
per a material infantil
Serveis Socials lliura per segon any aquestes subvencions que mostren 
l’aposta de la Regidoria per les famílies i la igualtat d’oportunitats

La Regidoria de Serveis Socials  
de Vila-real ha becat 228 xiquets 

i xiquetes dels tres primers cursos 
d’infantil dels centres públics i con-
certats de la ciutat per a l’adquisició 
de material infantil.

“Aquestes beques, per un valor 
total de 50 euros, s’atorguen a me-
nors amb escassos recursos econò-
mics i tenen la finalitat d’aconseguir 
que els receptors de la subvenció 
puguen disposar, com la resta dels 
seus companys, de materials esco-
lars en els cicles d’infantil”, explica 
la responsable de la regidoria, Mò-
nica Alvaro. 

A falta de la revisió de possibles 
al·legacions a la llista provisional, 
la Regidoria de Serveis Socials, 
lliura, per segon any consecutiu, 
aquestes beques destinades a co-
brir “les necessitats educatives més 
elementals dels menuts de la ciutat 
i, mentre l’any 2013 es van lliurar 
206 beques, enguany s’ha arribat 
a 228 xiquets i xiquetes de la loca-
litat perquè tinguen assegurat el 
material fungible necessari per a 
desenvolupar la seua educació”, 
afirma Alvaro. “Els cicles d’infantil 
sempre han quedat fora de l’accés 
de les ajudes que abans es lliura-
ven per a la compra de llibres, ja 
que la Conselleria d’Educació no 
les considerava necessàries”, ex-
plica la regidora, “no obstant això, 
des de l’àrea de Serveis Socials, co-
neixem de primera mà la necessitat 
de moltes famílies  de la ciutat que 
no poden comprar els utensilis es-
colars necessaris per als seus fills i 
pensem que aquestes beques són 
prioritàries per tal d’assegurar una 
correcta igualtat d’oportunitats a 
les aules”, ha afegit la regidora de 
Serveis Socials.  

22 BECATS MÉS
Enguany s’ofereixen 22 beques més 
que al 2013, quan es van beneficiar 
206 famílies, ja que, tal i com indica 
Alvaro, l’Ajuntament és conscient 
de la situació per la qual passen 
moltes persones de la ciutat. . 

“És molt dur saber que la preca-
rietat de les famílies de Vila-real im-
pedeix que els més menuts puguen 

Mònica Alvaro ha donar a conéixer els resultats d’aquestes beques. 

assistir a classe i tenir al seu abast 
els retoladors, colorins, gomets, llà-
pis, etc. que necessiten”. “Pensem 
que cal garantir una igualtat for-
mativa a les aules i els Serveis So-
cials estem per a ajudar  les famílies 
i vetllar pels infants de la ciutat”, ha 
assenyalat la regidora nacionalista.
En concret, seran els col·legis els en-
carregats de percebre els 50 euros 
en metàl·lic corresponents a cada 
menor beneficiari de la beca per a 
la compra d’aquest material. 

Així mateix, Alvaro ha volgut 
recordar que, des del 22 de novem-
bre i fins al passat 17 de desembre 
ha estat obert el termini perquè tant 
les AMPES com els centres escolars 
de la ciutat presentaren els seus 
projectes i opten així a les subven-
cions que ofereix la Regidoria per 
a la creació, foment i manutenció 
dels bancs de llibres de la ciutat, 
unes ajudes encaminades també, 
com assenyala Alvaro, a afavorir la 
igualtat educativa a les aules. H

Les subvencions es 
lliuren directament 
als col·legis perquè 
compren el material 
necessari per tal 
d’atendre els xiquets

Serveis Socials 
dóna 22 beques 
més que durant 
l’any 2013, quan es 
van beneficiar 206 
famílies de la ciutat

Serveis Socials beca 12 persones
Q inTEgrACió. La Regido-
ria de Serveis Socials, amb la 
col·laboració de la Fundació 
Tots Untis, ha posat en marxa 
un taller prelaboral que tracta 
d’insertar laboralment 12 per-
sones que, ara per ara, passen 
per dificultats econòmiques 
i socials a l’hora d’accedir al 
mercat laboral. En aquesta 
nova edició es pretén que els 
seleccionats, mitjançant un 
informe dels Serveis Socials 
municipals, puguen adqui-
rir coneixements, tècniques 

i habilitats per tal d’executar 
tasques pròpies de gestor de 
residus, gràcies als programes 
i activitats que es desenvolu-
pen a la Fundació Tots Units. 
“Es tracta d’una oportunitat de 
formació que els destinataris 
d’aquest programa no havien 
tingut abans i, per això, la seua 
inserció laboral es preveia molt 
més difícil que gent amb una 
mínima experiència laboral”, 
ha manifestat la regidora, que 
destaca que els participants re-
ben 12 euros al dia. H

L’Ajuntament signa un 
conveni amb Creu Roja

4.492 intervencions i ha prestat 
ajuda a 590 persones. D’aquestes, 
312 han estat ateses en el progra-
ma d’aliments i, a la resta, 278, se’ls 
ha proporcionat ajuda de primera 
necessitat, pagament de submi-
nistraments, productes d’higiene 
personal i de neteja per a la llar. 

Pel que fa al programa ‘Som 
Un’, dirigit a joves amb diferents 
tipus de discapacitats de caràcter 
intel·lectual, han estat atesos 35 xi-
quets amb els quals s’han realitzat 
diverses activitats d’oci i temps 
lliure. Finalment, la iniciativa de 
Promoció de l’Èxit Escolar ha do-
nat suport a 30 menors de famílies 
amb dificultats socials i econòmi-
ques a través de classes de reforç 
i berenars que tracten de pal·liar 
les manques nutritives de xiquets 
amb recursos escassos. H

L’alcalde de Vila-real, José Benllo-
ch, juntament amb la regidora de 
Serveis Socials, Mònica Alvaro, ha 
signat un conveni de col·laboració 
de 50.000 euros amb la presiden-
ta provincial de Creu Roja, Flores 
Higueras, i la presidenta local de 
la institució, María Arrufat, per 
a reforçar els diferents projectes 
d’intervenció social que porta a 
terme Creu Roja a Vila-real.

Així, la subvenció municipal, 
anirà destinada a sufragar les des-
peses de tres programes socials. 

En el projecte de lluita contra 
la pobresa, de gener a setembre, 
Creu Roja Vila-real ha realitzat 

Alvaro i Benlloch han signat el conveni amb Creu Roja. 

L’acord reforça el suport 
als programes de Creu 
Roja amb 50.000 euros
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El Ayuntamiento de Vila-real, a 
través de la Concejalía de Econo-
mía, ha logrado “después de casi 
tres años” dos talleres de empleo, 
que supondrán el empleo y for-
mación a 24 personas durante siete 
meses. “Hoy podemos decir que se 
ha hecho justicia con los parados de 
Vila-real”, ha expresado el concejal 
del área, Pasqual Batalla, quien ha 
recordado que la Generalitat “lleva 
más de dos años negando a Vila-
real unos talleres de ocupación que 
tanto necesita nuestra ciudad”. 

En concreto serán 12 alumnos 
destinados a cada una de las dos 
especialidades formativas que han 
sido aprobadas por una subvención 
de 255.793 euros: de atención socio 
sanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales y de crea-
ción y gestión de eventos.

“La programación de ambas mo-
dalidades no es fortuita, sino que 
hemos pensando en un futuro”, 
señalaba Batalla, “el socio sanitario, 
porque sabemos que es un sector 
con buenas perspectivas de ocupa-
ción y Vila-real además cuenta con 
una gran red de centros asistencia-
les donde podría generarse empleo 
y, la segunda especialidad, centrada 
en congresos y festivales, porque la 
ciudad pretende consolidarse en 
este tipo de eventos en donde tam-
bién se abre un abanico de posibili-
dades laborales” añade. 

“Ambos módulos serán una 
oportunidad para 24 personas que 
no sólo recibirán una ayuda econó-
mica durante siete meses, sino que 
cada uno de ellos, al acabar el curso, 
recibirán un título homologado que 
les será de ayuda en el mercado la-
boral”, explica el edil. 

El proceso de selección, realizado 
por el Servef, ha tenido en cuenta 
a los alumnos mayores de 25 años 

registrados como demandantes de 
empleo. Además también se ha se-
leccionado seis personas que se ha-
rán cargo del equipo docente. 

“Desde la Generalitat nos han ne-
gado durante casi tres años los talle-
res y ahora que por fin los aprueban 
tan sólo nos han dejado cinco días 
de margen para gestionar la infor-
mación necesaria” ha denunciado 
Batalla, quien indica que “por mu-
cho que el portavoz del PP, Héctor 
Folgado, se haga fotografías en el 
Servef, la preocupación y el trabajo 
por el empleo es nuestra”, comenta. 
“Me he reunido varias veces con el 
director territorial de la Conselleria 
de Economía en Castellón, Miquel 
Jarque, y me ha asegurado que el 
PP de Vila-real nunca se ha puesto 
en contacto con él”, concluye. H

Vila-real da trabajo y 
formación a 24 personas
La ciudad logra dos talleres de empleo de la Generalitat que durarán siete meses

El edil del área, Pasqual Batalla, ha dado a conocer la noticia. 

El Servef ha 
realizado la selección 
de los alumnos y 
también del personal 
que ofrecerá la 
formación

Imagen de la bienvenida del concejal de Economía a los beneficiarios del II Pla d’Ocupació Conjunt. 

El calendario de Caixa 
Rural ayuda a 90 familias
El presidente de Caixa Rural 
Vila-real y de su Fundación, 
Enric Portalés, ha presentado el 
calendario solidario 2015 que, en 
esta edición, será a beneficio de 
Juventud Antoniana. El alma-
naque ha sido coordinado por el 
escritor e historiador local Jacinto 
Heredia y hace referencia al pa-
trimonio histórico de la pobla-
ción. En el acto de presentación 
también participaron el concejal 
de tradiciones del Ayuntamiento 
de Vila-real, Pascual Batalla; y la 
presidenta de Juventud Anto-
niana, Carmen María Folch. En 
sus páginas se recogen los prin-
cipales recursos patrimoniales y 
artísticos de la ciudad, “especial-
mente lugares y obras de arte”.

; en corto
El PP critica la falta 
de mantenimiento
La edila del PP Dora Llop 
denunciado que en el presu-
puesto para el 2015, el equi-
po de gobierno cuatripartito 
ha contemplado “recortes 
drásticos” en el área de man-
tenimiento de la vía pública 
o jardines. De hecho, Llop 
asegura que la rebaja en este 
tipo de tareas alcanza el 32%. 
“Lejos de corregir el error de 
este año, donde se ha visto 
el estado de abandono de la 
ciudad, en el 2015 encima la 
inversión en mantenimiento 
se reduce más de un tercio”, 
afirma, y añade que pasará a 
los 187.836 euros.

LA UOC tendrá sede en Vila-real
La Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC) abrirá tras 
las vacaciones de Navidad y 
Reyes una sede en la provin-
cia de Castellón. Y lo hará en 
Vila-real, según ha confirmado 
el primer teniente de alcalde, 
Pasqual Batalla. Un acuerdo 
que permitirá que la UOC se 
establezca en la Biblioteca Uni-
versitària i del Coneixement, 
ubicada en la avenida Pius XII 
y que, como afirma Batalla, “el 
Rectorado de la misma tiene 
previsto que empiece a andar 
a principios del 2015”. El pri-
mer teniente de alcalde ase-
gura que la implantación de la 
sede de la Universitat Oberta 
de Catalunya “potenciará a 
Vila-real como referente en 
este tipo de estudios, a la vez 

que se incrementará la oferta 
de grados y másteres que ya 
brindan la Universitat Jaume I 
y la UNED”. Y es que Batalla 
señala que las propuestas de 
la UOC complementarán a las 
que las dos universidades que 
tienen sede en la ciudad, algo 
de lo que podrán beneficiarse 
los estudiantes de la provincia, 
en especial, de las comarcas de 
la Plana Baixa, la Plana Alta, 
Alto Palancia, Alto Mijares y 
l’Alcalatén, cuyos habitantes 
tendrán mucho más próximo 
este espacio vila-realense, ya 
que ahora los más cercanos a 
Castellón son los de Tortosa 
y Valencia. En la actualidad, 
son alrededor de un millar los 
alumnos los que tiene esta uni-
versidad en Castellón. H

Consell de Participació Ciutadana
El Salón de Plenos del ayuntamiento de Vila-real ha acogido una nueva 
sesión del Consell de Participació Ciutadana, que impulsa la Concejalía 
de Participación Ciudadana, dirigida por el edil Xavier Ochando, donde 
los vecinos han podido valorar, una vez más, las cuestiones referentes a 
la ciudad y han podido hacer propuestas para mejorarla. 
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Vila-real planta 120 arbres dins 
del Pla de Reforestació Urbana

pulmó verd, productors d’oxigen i 
albellons de contaminació”, assen-
yala Valverde. Per aquest motiu, el 
consistori vol redoblar els esforços 
i completar els corredors urbans en 
aquells punts on s’han produït fal-
tes d’arbratge. La reposició i planta-
ció dels 120 arbres que conformen 
aquesta primera fase del pla co-
mençarà a fer-se de manera imme-
diata. “Anem a plantar diferents 
tipus d’arbres, des d’espècies au-
tòctones, com carrasques o pollan-
cres, a altres ornamentals, com les 
xicranda, a més d’eliminar algunes 
espècies que provoquen problemes 

La Regidoria de Serveis Públics 
impulsa un Pla de Reforestació de 
Zones Verdes Urbanes, a través del 
qual completarà corredors verds 
amb arbratge en una trama urbana 
que interconnectarà els diferents 
parcs i jardins de la ciutat. Per a 
això, el Pla de Reforestació, que ha 
presentat el responsable de Serveis 
Públics, Francisco Valverde, em-
prén ara una primera fase amb la 
plantació de 120 arbres en diferents 
carrers i espais públics. 

“L’arbratge és necessari per a mi-
llorar el paisatge i dissenyar ciutats 
més amables, a més de servir de Francisco Valverde ha donat a conéixer el programa d’actuacions. 

Francisco Valverde presenta el programa d’actuacions, 
que dóna valor la important funció que té l’arbratge 

en la via urbana”, detalla Valverde. 
A aquesta plantació d’arbratge 

li seguiran altres actuacions, amb 
l’objectiu de “completar la trama 
urbana verd que interconnecta els 
diferents parcs i jardins de Vila-real, 
sempre amb la idea d’introduir 
major vegetació en l’espai urbà per 
a fer de Vila-real una ciutat més 
respirable i amable”. Amb aquesta 
mateixa idea, altres treballs que està 
realitzant Serveis Públics en l’àmbit 
de l’arbratge urbà és la plantació 
d’espècies de barranc en el Molí la 
Vila, que continuarà en la mateixa 
zona amb el disseny d’una àrea 
verda que recorrerà la història de 
Vila-real a través de la seua agricul-
tura, des de la garrofa a la vinya o 
els actuals tarongers. H

Els veïns podran 
participar en els plens 
amb l’Escó Ciutadà
Xavier Ochando presenta aquesta figura, pionera a la província, 
que permet que un ciutadà tinga seient propi a la sala de plens

rificar la viabilitat de les propostes. Alhora, 
també passarà per Junta de Portaveus o bé 
per Alcaldia “seguint el mateix filtre pel que 
passa una moció d’un representant polític 
per a ser presentada”, concreta el regidor. 

A més d’aquesta participació directa, els 
veïns també podran intervenir en els plens 
en l’apartat dels precs i preguntes. El mateix 
representant presentarà els precs o les pre-
guntes que els veïns vulguen formular. 

El Consell, prèviament, haurà “seleccio-
nant aquelles preguntes que són d’interés 
per a la ciutadania, i haurà descartat les 
que puga haver algun tipus de manipula-
ció per part de grups polítics o interessos 
particulars”, afig Ochando. Cinc dies abans 
de la sessió plenària seran registrades a 
l’Ajuntament “per si es requereix d’algun 
tipus d’informe perquè puguen ser contes-
tades en la mateixa sessió plenària”. H

El regidor de Participació Ciutadana, Xavier Ochando, ha presentat aquesta novetat.

Els veïns de Vila-real podran participar 
en els plens municipals a través del nou 

Escó Ciutadà. El regidor de Participació 
Ciutadana, Xavier Ochando, ha presentat 
aquesta ‘figura’ pionera a la província que, 
per primera vegada en la història de Vila-
real, permetrà que qualsevol veí puga par-
ticipar en els plens municipals. Tindrà seient 
propi en el mateix hemicicle on un represen-
tant, que haurà estat designat prèviament 
pel Consell de Participació Ciutadana, plan-
tejarà propostes que seran defensades com 
si d’una moció d’algun dels 25 regidors de 
la corporació municipal es tractara. 

El Consell de Participació Ciutadana serà 
qui nomenarà un titular que ocuparà un 
seient en el Ple i presentarà una proposta 
o vàries que seran debatudes en la sessió. 
Prèviament, les iniciatives hauran estat revi-
sades per tècnics de l’Ajuntament per a ve- Alejandro Moreno ha presidit aquest I Fòrum Participatiu de Transparència. 

El Pla Municipal 
de Transparència 
celebra el I Fòrum
L’àrea que dirigeix Alejandro Moreno presenta els avanços en 
la matèria i celebra una jornada amb agents socials i econòmics

dels indicadors de transparència. D’aquesta 
manera, d’un nivell de transparència del 
15% que vam trobar a l’any 2011 vam pas-
sar a un 32% quan es va realitzar l’auditoria, 
el 2013, i acabem 2014 superant l’objectiu del 
50% que ens havíem marcat”, assenyala. 

A més de l’ampliació d’indicadors, el Pla 
Municipal de Transparència ha posat en 
marxa altres actuacions com la formació 
específica al personal tècnic municipal en 
matèria de transparència o la participació 
ciutadana. Moreno assenyala, a més, que el 
qüestionari permet recollir les valoracions 
dels ciutadans en temes com la importància 
que li atorguen a la transparència, el grau 
d’accés a la informació que ofereix el portal 
de l’Ajuntament o mesures de millora de la 
qualitat de la democràcia a incloure en un 
futur Codi de Bon Govern, que el consistori 
ha començat ja a elaborar. H

El regidor de Solidaritat, Integració i Co-
operació Internacional, Alejandro Moreno, 
ha donat a conéixer les últimes novetats 
del Pla Municipal de Transparència, amb 
iniciatives promogudes per a implicar els 
veïns en l’anàlisi i la millora dels nivells de 
transparència en la gestió municipal. La 
Casa dels Mundina ha acollit el I Fòrum 
Participatiu de Transparència, al qual s’ha 
convocat, no només a veïns, sinó a la resta 
d’agents socials i econòmics de la ciutat, per 
tal de recollir opinions i suggeriments. Amb 
aquest objectiu, s’ha habilitat també un qüe-
stionari en línia en el portal de transparència 
(‘http://transparència.vila-real.es’). 

“Des de l’any 2013, amb l’elaboració d’un 
diagnòstic inicial, hem treballat en el Pla 
de Transparència Municipal, per a adaptar 
l’Ajuntament a la Llei de transparència i 
millorar progressivament en el compliment 
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El PP denuncia al alcalde y dos 
concejales del gobierno local
Benlloch defiende la legalidad de las facturas y asegura ser víctima de una “cacería” del PP

El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, ha decidido dar la cara 

para valorar la denuncia presen-
tada por la Fiscalía a raíz de una 
denuncia del PP sobre posibles 
irregularidades en el pago de unas 
facturas a la empresa de coaching 
Ypsilon, que asesoró años atrás al 
consistorio en materia de turismo, 
publicidad e imagen.

Benlloch asegura estar sufriendo 
una “cacería” por parte del PP “por-
que todos los contratos fueron lega-
les”. Y arremete contra el Ministerio 
Público por no haberle comunica-
do que estaba siendo investigado y 
anunció medidas judiciales contra 
los populares si se demuestra que 
la denuncia formulada fue “falsa”.

El primer edil estuvo arropado 
durante su comparecencia ante los 
medios por varios de sus concejales, 
entre los que estaban Emilio Obiol y 
Sabrina Escrig, sobre quienes tam-
bién se dirige la denuncia, junto a 
la administradora única de Ypsilon, 
Yolanda Souto. El Ministerio Pú-
blico halla indicios de un posible 
delito de malversación y falsedad 
documental, por lo que pide al tri-
bunal su imputación. El fiscal cree 
que se pudieron contratar servicios 
superiores a 18.000 euros sin haber 
realizado la contratación pública 
que requiere dicha cuantía.

Según el alcalde de Vila-real, “este 
decreto es histórico por la cantidad 
de anomalías que comprende”, ya 
que considera que no se han coteja-
do los documentos con facturas ori-
ginales ni tomado declaración a los 
técnicos. Benlloch ha denunciado el 
procedimiento, porque ni siquiera 
se les dice de qué se les acusa ni se 
les “ha dado la oportunidad” de 
defenderse, lo que genera “una tre-
menda indefensión”.

Y es que el dirigente socialista 
arremete contra el fiscal jefe, José 

nunca ha aceptado no tener el po-
der en Vila-real y están dispuestos a 
lo que sea para volver”, lamenta.

Por su parte, el portavoz del 
equipo de gobierno, Javier Serral-
vo, reclama al portavoz del Partido 
Popular de Vila-real, Héctor Folga-
do, que “deje de esconderse” y “dé 
la cara ante los ciudadanos, que 
todavía no saben, como no lo sabe 
ni el alcalde ni los concejales Sabina 
Escrig y Emilio M. Obiol, por qué el 
PP les ha denunciado”. 

“Es el PP de Folgado el que de-
nuncia al alcalde y los ediles, al 
parecer por unas facturas que cono-
cían perfectamente, porque tienen 
toda la documentación municipal 
a su disposición, desde el año 2012. 
¿Por qué, si tienen la información 
desde 2012, no presentan una de-
nuncia hasta ahora, en época casi 
electoral? ¿Por qué no explican a 
los ciudadanos qué es lo que están 
denunciando? ¿De qué se esconde 
Folgado?”, se pregunta Serralvo. H

Javier Serralvo pide al PP que deje de esconderse y “dé la cara”. 

Luis Cuesta, al que llamó personal-
mente por teléfono --aunque antes 
de su comparecencia no pudo ha-
blar con él--, “porque esta actuación 
no tiene nombre. No nos han per-
mitido explicarnos como sí sucedió 
en el caso de Piaf o las entradas de 

toros con los investigados. Todo 
huele fatal”. Y es que Benlloch, 
quien denuncia “la confusión alar-
mante del fiscal”, ve fines electora-
les a pocos meses de los comicios.

“Estamos viviendo una perse-
cución política en toda regla. El PP 

El alcalde ha anunciado medidas contra los populares si se demuestra que la denuncia es “falsa”. 
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Q El musical ‘Nueve lunas’ 
de la Coral Sant Jaume y 
l’Escola Coral, de la mano del 
director de la coral, Alfredo 
Sanz, ha puesto punto y final 
al II Festival Coral Ciutat de 
Vila-real, organizado por la 
Coral, con la colaboración de 
Cultura. La basílica de Sant 
Pasqual ha sido el escenario 
escogido para interpretar este 
estreno, en el que la agrupa-
ción coral ha estado trabajan-
do los últimos meses. 

; en corto
Vila-real celebra el     
II Festival Coral 

Q Con motivo del Día Inter-
nacional de la Lucha contra 
los Trastornos de la Conduc-
ta Alimentaria que se con-
memora el 30 de noviembre, 
la Concejalía de la Dona ha 
realizado el taller gratuito 
‘¿Cómo me porto con mi 
cuerpo?’. Una jornada “para 
hacer frente a la anorexia y la 
bulimia y poder asesorar y 
ayudar a personas que, hoy 
por hoy, presentan algún tipo 
de problema de autoestima, 
complejo o no aceptación de 
su cuerpo”, según explicó la 
edila Mònica Alvaro.

La Dona habla sobre 
trastornos alimentarios

Q El Ayuntamiento, a través 
de la Concejalía de Tradicio-
nes, ha celebrado la fiesta 
de la Puríssima del Poble. 
Una festividad recuperada y 
promovida a petición de las 
asociaciones religiosas de la 
ciudad, que ha contado con 
la colaboración de las entida-
des para tasladar la imagen a 
la iglesia Arciprestal, donde 
se celebró la misa y procesión 
claustral a la que asistieron 
representantes municipales. 
Un acto que se enmarca en  
las fiestas en honor a la Inma-
culada del mes de diciembre.

Vila-real saca a la 
Puríssima del Poble

El Espai Jove celebra su 
primera edición de Sonolab

ción Soundglasses y patrocinado 
por Juventud, cuyo titular, Xavier 
Ochando, ha destacado la impor-
tancia de ofrecer a los aficionados 
a la música una “punto de encuen-
tro único en la provincia, donde 
compartir experiencias, conocer a 
grandes profesionales y disfrutar 
de las demostraciones de música”. 
Entre las actividades destacó el re-
conocimiento al trabajo de El últi-
mo ke cierre (grupo), Xarxa Teatre 
(empresa de espectáculo), pub Te-
rra (empresa del sector), Paula Ca-
zenave (DJ), José Luís Macías (pro-
ductor musical) y Ramon Guimerá 
(profesional del sector). H

El Espai Jove ha acogido durante 
dos días el festival Sonolab, el pri-
mer Meeting Point para los pro-
fesionales y amantes de la música 
en la provincia. En el “laboratorio 
de sonido” en el que, durante dos 
días, se ha convertido el Espai Jove, 
se han sucedido las actividades, 
como ponencias, demostraciones, 
entrega de premios o mercadillo 
de vinilo, entre otros. El certamen 
está organizado por la Asocia- Xavier Ochando junto a los premiados de esta primera edición. 

El certamen supone el 
primer Meeting Point para 
profesionales de la música

Q El Museu del Pouet del 
Sant de la basílica de Sant 
Pasqual ha acogido la expo-
sición de varias piezas res-
tauradas a cargo del Servei 
de Restauració de la Diputa-
ció y del IVC+R. Se trata de 
una selección de esculturas, 
pinturas, vestimentas y orna-
mentación de arte religioso. 
El primer teniente de alcalde 
de la ciudad, Pasqual Batalla, 
ha acompañado al presiden-
te de la Diputación, Javier 
Moliner, durante la visita a 
esta muestra de arte, cuyas 
piezas abarcan desde el siglo 
XVI hasta el XX.

Exposición de piezas 
de arte restauradas



Vila-real celebra el II Fòrum 
Nacional d’Innovació
El Centre de Congressos, Fires i Trobades acull la trobada d’emprenedors

Després de l’èxit aconseguit en 
Destaca 2014, la fira científica, 

tecnològica i d’innovació celebrada 
recentment, Vila-real ha tornat a 
convertir-se en referent nacional en 
el món de la innovació. 

El Centre de Congressos, Fires i 
Trobades ha estat un punt de troba-
da del debat i la reflexió per a con-
tinuar difonent i aprofundint en la 
cultura de la innovació. 

Així ho ha destacat el regidor 
d’Innovació, Xus Sempere, que ha 
assegurat que “encara que els fruits 
en aquest àmbit no siguen imme-
diats, des de l’equip de govern se-
guim treballant cada dia en l’aposta 
per la innovació per a renovar el 
model econòmic, ja que és un canvi 
necessari per a reactivar l’economia 
i el desenvolupament social i 
econòmic de Vila-real i generar més 
riquesa i llocs de treball”. 

Per la seua part, el president de 
la Fundació Globalis, Juan Vicente 
Bono, ha indicat que “la intenció 
del II Fòrum Nacional d’Innovació 
és donar a conéixer i donar valor a 
casos d’èxit del panorama actual en 
matèria d’innovació i mostrar els di-
ferents camins i alternatives perquè 
empreses, organitzacions i profes-
sionals siguen capaços d’avançar, 
innovar i progressar, amb inde-

Els representants municipals han acompanyat els premiats d’aquesta segona trobada d’emprenedors. 

col·laboració d’entitats com el CEEI 
Castelló, IVAJ, Fundació Caixa 
Rural o l’associació PINT, entre 
d’altres. A més s’han realitzat tallers 
dirigits a xiquets de 9 a 12 anys, acti-
vitats de ‘networking’, el lliurament 
dels Premis Globalis -que han sigut 
per a l’empresa Empaperart i PG 
Beauty Center Spain- i els d’Efecte 
Vila-real, així com taules redones 
i conferències de ponents que han 
abordat la innovació des de dife-
rents perspectives. 

Entre les ponències més destaca-
des han estat la titulada ‘L’itinerari 
de la innovació’, de José Vicente 
Pons, representant del Business 
Innovation. Centre de Emprene-
doria del MIT (Boston); ‘L’aventura 
d’innovar’, de Francesc Renau, di-
rector de Incerco, i ‘Xitxarra i For-
miga. Com trobar l’equilibri entre 
la vida personal i professional’, de 
Jose Ramón Illan Vives. 

El fòrum ha comptat també amb 
la presència de l’alcalde, José Ben-
lloch, que ha lliurat els guardons, a 
més de la visita de nombrosos regi-
dors de la corporació municipal. 

El regidor d’Innovació ha des-
tacat la utilitat de l’esdeveniment 
per a moltes empreses i particulars, 
que han pogut ampliat la seua xar-
xa de contactes. H

El certamen, 
amb una vintena 
d’expositors, ha 
acollit el lliurament 
dels Premis Globalis i 
Efecte Vila-real

pendència del sector, la grandària 
de l’organització, la formació o 
l’experiència del professional”.

El certamen ha comptat enguany 
amb la participació de 20 estands 
“com una menuda mostra del teixit 
innovador actual empresarial de 
la regió”. Entre les seues novetats, 
durant els dos dies, ha hagut una 
zona d’assessorament personalitzat 
per a tots aquells emprenedors o Pi-
mes interessats a rebre informació 
sobre emprenedoria o innovació. 
Per a això, el certamen, ha tingut la 
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N I Jornades de Cooperació

La Regidoria de Solidaritat, 
Integració i Cooperació Inter-
nacional ha celebrat les I Jor-
nades de Cooperació al Des-

envolupament, en les quals 
han participat 35 persones de 
diferents àmbits relacionats 
amb la cooperació.

N Vila-real, a la trobada Smart Cities

L’Ajuntament ha portat la 
seua experiència com a ciutat 
innovadora a la trobada de 
Small and Medium Smart 

Cities (SMSC), celebrada a 
la localitat d’Alcoi. El regidor 
d’Innovació, Xus Sempere, ha 
estat l’encarregat d’assistir-hi. 

N L’Ajuntament, amb el Cèltic Submarí

Vila-real ha signat un conveni 
de 6.000 euros per al projecte 
‘Units per l’esperança’ de la 
penya Cèltic Submarí per tal 

d’ajudar els xiquets malalts 
de càncer a superar les seqüe-
les de l’esterilitat que poden 
causar els tractaments. 

PROMOVENT I POTENCIANT LA CREATIVITAT I EMPRENEDORIA JUVENIL

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

Ajuntament
de

Vila-real



Destaca 2014, la fira científica, 
tecnològica i d’innovació, celebra-
da al Centre de Congressos, Fires i 
Trobades de Vila-real fins al 28 de 
novembre, ha registrat més de 6.000 
visites en la seua primera edició. 

El dia de major afluència va ser 
dijous 27, amb motiu de les con-
ferències sobre tecnologia inkjet. 

A més, s’han comptabilitzat 
350 assistents a les 38 xarrrades, 
800 visites d’escolars, més de 200 
d’estudiants d’educació secun-
dària, formació professional i altres 
centres, i 4.000 visites a la pàgina 
web ‘www.feriadestaca.es’. 

Durant la clausura, el director de 
la Càtedra d’Innovació Ceràmica 
Ciutat de Vila-real, organitzadora de 
la fira juntament amb l’Ajuntament 
i la Universitat Jaume I, va detallar 
que per als 48 expositors de mer-
cantils i centres d’investigació ha 
estat “molt positiu” participar en 
aquest fòrum d’innovació pels con-
tactes realitzats. En el cas de Sinova 
3D, empresa d’escàners i impressió 
en tres dimensions, Francisco Suá-
rez va assegurar que “molts dels 
professionals que hem conegut a 
Destaca s’han interessat a aplicar la 
tecnologia 3D a la ceràmica, tot i que 
encara cal desenvolupar màquines 
que tinguen cabuda en el procés 
productiu”. Tot i això, va apuntar 
que “sobretot han preguntat per 
l’escàner 3D, que permet prendre 
imatges d’objectes reals que més 
tard es poden reproduir en distints 
materials”.  

Per la seua part, des de Caslab, 
empresa que es dedica al muntat-
ge de laboratoris, van afirmar que 
Destaca ha servit per a generar un 
primer contacte amb firmes o in-
vestigadors que no coneixien. Així, 
van explicar que els robots de l’UJI 
o els drons poden servir, per exem-

ple, per a recollir mostres d’aigua 
en rius, entre d’altres utilitats. 

En el mateix sentit es van expre-
ssar des de i3Crea, ja que han con-
certat vuit reunions amb possibles 
col·laboradors. I des d’Opentix, 
Nelo Melchor va avançar que s’han 
interessat per una empresa 3D per 
a un possible projecte de desenvo-
lupament tecnològic per al qual ne-
cessiten carcasses confeccionades 
de forma personalitzada. 

El mateix opina Bicitecs, que ven 
bicicletes elèctriques i que ha con-
tactat amb firmes d’impressió 3D 
i de màrqueting per a millorar els 
seus productes. “Allò que més els 
ha cridat l’atenció als visitants ha 
estat que podem transformar les 
seues bicis en elèctriques a molt baix 
cost”, conclou Daniel Canós. H

La primera Fira Destaca 
registra 6.000 visites
L’organització i els 48 expositors, satisfets pels bons resultats d’aquesta edició

La regidora Sabina Escrig durant una de les demostracions de la fira. 

Els expositors 
afirmen que han 
fet contactes i han 
concertat reunions 
per tal de posar en 
marxa nous projectes

Prop de mig centenars d’estands han mostrat les darreres novetats sobre innovació i noves tecnologies. 
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La Policia opta a rebre 
una distinció europea
Q seguretat. La Policia Lo-
cal de Vila-real, com a membre 
de la Carta Europea de Segure-
tat Viària, ha presentat la seua 
candidatura a rebre la certifica-
ció de Bones Pràctiques i optar 
d’aquesta manera al reconeixe-
ment a l’excel·lència en seguretat 
viària, que es lliurarà a Brussel·les 
al febrer. El projecte presentat 
per la Policia Local es refereix al 
Servei d’Atenció a les Víctimes 
Greus d’Accidents de Trànsit 
(Servigrac), amb l’objectiu de 
millorar l’atenció a les persones 
implicades en sinistres i obtenir 
major informació de seguiment 
de les víctimes per a incrementar 
d’aquesta manera l’eficàcia de 
les actuacions preventives. 

; en curt
Joguines solidàries   
al món de la festa
Q solidaritat. La Co-
missió de Penyes i la Junta de 
Festes han portat a terme du-
rant tot el mes de desembre, 
i per quart any consecutiu, 
una campanya de recollida 
de joguines, tant noves com 
usades, per tal d’ajudar a 
Càritas i Joventut Antoniana 
de Vila-real, que les reparti-
ran entre els nens més des-
favorits. Nombrosos veïns 
s’han apropat al llarg de tot el 
mes a la Casa de la Festa, on 
han pogut dipositar els seus 
regals perquè cap xiquet es 
quede sense regal el proper 
dia 6 de gener. 

Impulsen més seguretat escolar
Q simulacres. Garantir 
que els plans d’evacuació dels 
col·legis funcionen correcta-
ment i corregir els errors que 
poden detectar-se. Aquest és 
l’objectiu del programa que 
desenvolupa el cos de Protec-
ció Civil a tots els centres esco-
lars de la ciutat, per tal d’avalar 
la seguretat dels xiquets i pro-
fessors en cas de produir-se 
qualsevol incident greu. Així 
ho explica el tècnic del departa-
ment, Ismael Solsona, encarre-
gat de coordinar el treball dels 
efectius i voluntaris, així com 
de les diferents iniciatives que 
realitza Protecció en el marc 
de les seues competències. En 
concret, i des de l’inici del curs, 
ja són més de 2.000 els escolars 
que han participat als simu-

lacres d’evacuació que s’han 
efectuat en quatre centres edu-
catius vila-realencs. “Es tracta 
de posar a prova aquests plans 
per tal de corregir aquells de-
fectes que es puguen advertir, 
sempre amb la intenció de fer-
los més segurs”, explica Solso-
na. “Els simulacres permeten 
comprovar que, professors  i 
alumnes han aprés les direc-
trius que marquen els progra-
mes d’emergència, però també 
mesuren que els serveis que 
es donen en aquest moment 
i els temps de reposta siguen 
els més adequats”. Aquest ti-
pus d’activitat preventiva es 
porta a terme a sol·licitud dels 
col·legis, de manera que Pro-
tecció Civil programa dos dies 
de treball a cada centre. H

Camins Escolars arriba a Barcelona
Q projecte. El projecte de Camins Escolars Segurs, que impulsa la 
Regidoria de Sostenibilitat per al disseny de rutes segures al col·legi a 
peu o amb bicicleta, ha participat a Barcelona en la jornada ‘Camí Esco-
lar, Espai Amic: construint vincles escola i entorn’. L’equip d’arquitectes 
que treballa amb l’Ajuntament en les rutes ha explicat l’experiència. 



La Cavalcada de Reis de Vila-
real, declarada el passat agost 

Festa d’Interés Provincial, com-
pleix 87 anys. Per a celebrar aquest 
“important” reconeixement s’ha 
preparat una programació espe-
cial que comptarà, entre les seues 
novetats, amb quatre espectacles 
de teatre de carrer, dos d’ells es-
trenes preparades per a l’ocasió, 
protagonitzats per les compan-
yies locals Xarxa Teatre, Visitants, 
Scura Splats i La Fam, encarrega-
des d’acompanyar i amenitzar la 
desfilada de la cavalcada organit-
zat per Joventut Antoniana. 

“En ser un any especial hem 
preparat també una programació 
acord a aquest reconeixement”, 
ha afirmat el regidor de Joven-
tut, Xavier Ochando, durant la 
presentació de la programació 
de Nadal i Reis, i “hem volgut 
comptar amb la participació de 
les companyies de teatre de ca-
rrer de Vila-real, convertides ja 
en tot un referent internacional” 
ha afegit l’edil. Ochando, acom-
panyat pel regidor de Tradicions, 
Pasqual Batalla, i el president de 
Joventut Antoniana, Pasqual Vi-
lanova, ha recordat que, l’any pas-
sat, la Cavalcada va comptar amb 
l’assistència d’unes 12.000 per-
sones, segons xifres de la Policia 
Local, i ha avançat que, a més de 
confiar en poder superar aquesta 
xifra, “ens hem marcat com a fita 
treballar per a aconseguir que la 
Cavalcada de Reis siga declarada 
Festa d’Interés Autonòmic”. 

“A Vila-real la Cavalcada no 
només és la festa i la il·lusió de 
l’arribada dels Reis, sinó que, en 
ser una festa organitzada per una 
associació com Joventut Anto-
niana, permet revertir tot aquest 
esforç en la importantíssima tas-
ca social que realitza l’entitat al 

llarg de tot l’any. La Cavalcada 
es converteix en un multiplica-
dor social”, ha valorat Ochando, 
qui recorda que, l’aportació del 
departament a Joventut Anto-
niana, a través d’un conveni de 
col·laboració anual, “s’ha incre-
mentat al màxim en els últims 
anys fins a arribar als 25.000 
euros per a poder facilitar la tasca 
social tan important que realitza 
l’associació i els seus voluntaris”. 

Així, la distribució i venda de 
les bossetes de les casques i ave-
llanes, elaborades pels forns lo-
cals, que permeten descarregar 
des del mòbil el tradicional ‘Tiro-
rí, tirorí’ a través d’un codi bidi, la 
venda de pins amb la imatge dels 
reis o els encàrrecs per al reparti-
ment de regals són algunes de les 
activitats preparades per a poder 
arreplegar fons i ajudar a les fa-
mílies amb menys recursos. H

La Cavalcada aspira a 
ser d’interés autonòmic
Enguany se celebra el 87é aniversari amb una programació especial

Pasqual Batalla, Xavier Ochando i Pasqual Vilanova a la presentació.
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Una intensa 
programació per 
a la nit de Reis

Joventut Antoniana va 
atendre 170 famílies al llarg 
del 2013 i fins a la data ja 
n’ha atés 99. Els actes de Na-
dal i Reis de l’entitat van co-
mençar amb l’arribada dels 
missatgers reials i el Pregó 
de Reis. Els 2, 3 i 4 de gener 
els voluntaris arreplegaran 
les comandes en el convent 
dels Franciscans perquè la 
nit del 5 de gener i el dia 
de Reis els xiquets puguen 
tenir els seus regals, que se-
ran repartits després de la 
Cavalcada de Reis. 

Cineculpable tanca 
amb 3.000 assistents

neculpable, plasma el “bon sabor 
de boca” que deixa la recentment 
clausurada XVII edició del certa-
men, que ha baixat el teló amb la 
gala de lliurament de premis que es 
va celebrar a l’Auditori de la ciutat.

La gala va ser la cita més massi-
va d’aquesta edició, amb més de 
500 assistents, que van gaudir del 
lliurament dels premis a ‘Bikini’, el 
curtmetratge guanyador, en obtenir 
dues dels quatre guardons als quals 
estava nominat. H

“Les xifres parlen per si soles; amb 
més curtmetratges presentats a 
concurs que mai, un total de 395 
procedents de 25 països, i una alta 
participació: més de 3.000 persones 
han passat pel festival al llarg de 
tota la setmana, crec que no podem 
parlar d’una altra cosa que no siga 
d’un èxit en majúscules”. Aquesta 
frase de Xavier Ochando, el respon-
sable de la Regidoria de Joventut 
de Vila-real, promotora del Festival 
Internacional de Curtmetratges Ci-Cineculpable va tancar les portes amb la tradicional gala final. 

El festival baixa el teló d’una edició on el curt ‘Bikini’ ha 
estat el premiat com a millor curt i la millor direcció

Q El primer tinent d’alcalde 
de Vila-real, Pasqual Batalla, 
i el sotsdelegat del Govern 
central a Castelló, David Ba-
relles, han presidit a Vila-real 
la Junta de Seguretat Local, 
amb l’objectiu de seguir tre-
ballant i reforçant la coordi-
nació entre les forces i cossos 
de seguretat, especialment al 
Nadal. Una coordinació “que 
ha permés arribar enguany a 
excel·lents resultats”, segons 
ha expressat Batalla.

; en curt
La policia coordina la 
seguretat al Nadal

Q Més de 40 agents i cossos 
de seguretat del Cos Nacio-
nal de Policia, Guàrdia Civil 
i Local de la Comunitat Va-
lenciana han assistit al curs 
sobre Tràfic il·lícit de vehicles 
que ha organitzat la Poli-
cia Local de Vila-real. Una 
iniciativa per a millorar la 
formació dels agents amb la 
finalitat de detectar les dinà-
miques seguides actualment 
en el tràfic de vehicles robats, 
aprofundint en les noves tèc-
niques per al robatori, tràfic 
i falsificació dels elements 
identificatius de vehicles.

Curs de Tràfic il·lícit 
de vehicles a Vila-real

Q La Policia Local de Vila-
real ha portat a terme fins 
al 19 de desembre una cam-
panya especial de vigilància 
i prevenció amb l’objectiu 
de conscienciar la ciutadania 
sobre la necessitat del com-
pliment dels límits màxims 
de velocitat als carrers. Amb 
aquest objectiu, la Policia 
ha intensificat els controls, 
fonamentalment en aque-
lles zones on s’ha detectat la 
circulació a una velocitat ex-
cessiva, tenint per a això en 
compte les denúncies rebu-
des per part de veïns. 

Intensifiquen els 
controls de velocitat

Q La Policia Local de Vila-
real ha detingut un conductor 
per cometre un presumpte 
delicte contra la seguretat 
vària tipificat en l’article 379.1 
del Codi Penal. L’home, de 43 
anys, circulava en una moto-
cicleta a 120 quilòmetres per 
hora a l’avinguda d’Europa, 
quan la velocitat màxima 
permesa en aquesta via és de 
40 km/h.  A més, en el con-
trol d’alcoholèmia realitzat, 
la Policia Local ha constat 
que el conductor marcava 
una taxa de 0,45 mg/l d’aire 
espirat, quasi el doble del 
permés que és 0,25. 

Detenen un motorista 
per anar a 120 km/h

Q El Grup Rural de la Policia 
Local i la Unitat de Resposta 
Policial han portat a terme una 
campanya especial de vigilàn-
cia i prevenció de robatoris de 
taronges en el terme municipal 
de Vila-real. La campanya ha 
incidit en el robatori de cleme-
nules, coincidint amb la cam-
panya de recol·lecció d’aquesta 
varietat de cítrics. Aquesta és la 
segona campanya que porta a 
terme la Policia enguany. La 
primera va tenir lloc al mes de 
març amb la varietat navelate. 

El dispositiu especial ha 
constat de dues fases. Una 
en la qual s’ha comprovat ‘in 
situ’ si els treballadors que 
estan recol·lectant el fruit en 
els horts estan autoritzats i es-
brinar l’empresa per a la qual 
treballen. En aquest cas el cap 
de quadrilla ha de presentar 
la documentació que acredite 
d’on han arreplegat el produc-
te i quina és la seua destinació.

I, en segon lloc i, conjunta-
ment amb la URP, s’han por-
tat a terme controls de trànsit 
els dies 9, 18 i 19 al matí i els 
dies 11, 12 i 15 de desembre a 
la vesprada. Aquests disposi-
tius especials s’han desplegat 
sobretot en els accessos a zones 
d’horts, incidint en els controls 
a vehicles en diferents punts 
estratègics de les diferents par-
tides del terme municipal. En 
aquests casos, s’ha controlat 
que l’origen i destinació de la 
mercaderia que transporten els 
vehicles que duen les taronges 
fins als magatzems siga lícit. 
La finalitat d’aquesta campan-
ya és controlar i identificar el 
trànsit de persones, turismes, 
furgonetes i camions que ac-
cedeixen a zones d’horts per 
a evitar que persones no auto-
ritzades sostraguen cítrics en 
l’època de major intensitat de 
la campanya agrícola. H

La Policia Local 
vigila els horts 
per a prevenir 
robatoris



Nadal Las rosarieras 
recaudan fondos para 
Sant Vicent de Paül

Q chocolate. Las Hijas de María del 
Rosario de Vila-real realizaron su segun-
da chocolatada solidaria para recaudar 
fondos para Sant Vicent de Paül. H
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Vila-real vive la Navidad con una 
intensa programación festiva
La llegada del Missatger Reial, los belenes y los eventos de 
animación en las calles, dan la bienvenida a esta época

Vila-real ha vivido un intenso 
mes de diciembre en cuanto a 

actividades se refiere. En este caso, 
la ciudad se engalanó para acoger 
todo tipo de actos lúdicos y festivos 
para dar la bienvenida a la Navi-
dad, una entrañable época en la 
que las calles de la ciudad se visten 
de luz y de color con la tradicional 
‘encesa’, a la que siguió, el pasado 
30 de noviembre, la Fira de Santa 
Caterina, que supone el paso previo 
al pistoletazo de salida para recibir 
de lleno los actos navideños. 

Así, los más pequeños han podi-
do disfrutar ya de la programací n 
especial de las bibliotecas en Navi-
dad y, sobre todo, de las actividades 
organizadas por el departamento 
de Foment Econòmic para promo-
cionar el comercio local, con talle-
res infantiles y animación por las 
calles, donde también ha llegado la 
música del II Festival Coral Ciutat 
de Vila-real, que inundó de música 
navideña cada rincón. 

Además, la Fireta de Nadal, que 
ha cuadruplicado el número de 
estands, también ha sido uno de 

Actos como la Fireta de Nadal, el II Festival Coral y otras 
actividades animan el ambiente navideño en la ciudad

los principales atractivos para mu-
chos vecinos, al igual que la feria de 
atracciones, o la ‘Nit màgica’. 

Un taller de cocina para los más 
pequeños y una mesa informativa 
ayudaron a los Reyes Magos a es-
coger mejor los regalos para niños y 
niñas en igualdad. Unos Reyes que 
llegarán el próximo día 5 por la tar-

de, pero que ya enviaron, el pasado 
día 26 a sus pajes para recoger con 
antelación las cartas de todos los 
niños de la ciudad, en un acto que, 
un año más, sirvió para ayudar a 
Joventut Antoniana en su labor. 

La chocolatada solidaria de las 
rosarieras, el montaje de un centro 
comercial navideño simulado en 

el colegio Fundació Flors o el taller 
de centros florales de las Amas de 
Casa, son otros de los eventos que 
ha acogido la ciudad durante el mes 
de diciembre, donde no faltaron los 
belenes, como el del Casal de Ac-
ció Cultural, en el que este año se 
hizo un guiño al polémico paso del 
TRAM por el paseo Ribalta de Cas-

tellón. Este fue uno de los muchos 
que se pudieron ver en la ciudad, 
ya que numerosos vecinos partici-
paron en el concurso que organiza 
Els Lluïsos y, como no, tampoco fal-
tó a la cita el belén viviente de Santa 
Isabel, que atrajo a numerosos veci-
nos que esperan con ansia cantar en 
breve el ‘Tirorí, tirorí’. H

El II Festival Coral congregó a numerosos vecinos. 

Los talleres gratuitos para niños han contado con una alta asistencia. Los más pequeños han podido disfrutar de varias sesiones de animación infantil por las calles. 

La feria de atracciones estará hasta el próximo día 6. Las Amas de Casa realizaron un taller de centros florales. 

Los alumnos de Fundación Flors montaron un ‘centro comercial’. La Fireta de Nadal fue uno de los principales atractivos este año. 
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El Pregó de Reis 
da la bienvenida a 
los festejos

Q anuncio. El Pregó de Reis 
dio el pistoletazo de salida, el 
pasado día 26, a los festejos más 
puramente navideños. H

Los Reyes harán 
su entrada triunfal 
el próximo día 5

Q llegada. El próximo día 5 por 
la tarde llegarán a la ciudad los Reyes 
Magos de Oriente y por la noche ini-
ciarán el reparto de regalos. H

N Acció Cultural innova en su belén

Como cada año, el Casal de 
Acció Cultural acoge la expo-
sición de un belén único, por 
cuanto siempre innova con 

guiños a hechos de actuali-
dad. Este año le tocó el turno 
al TRAM de Castellón, que 
sorprendió a los visitantes. 

N Taller de cocina para niños

Entre las actividades que aco-
gió la ciudad se encuentra un 
novedoso taller titulado ‘Ju-
guem a cuinetes’, en el que 

los niños y niñas de la ciudad 
pudieron dar rienda suelta a 
su imaginación aprendiendo 
a cocinar en inglés. 

N Un original belén viviente

La parroquia de Santa Isabel 
ha organizado, un año más, 
su particular belén viviente, 
protagonizado por los niños 

de la catequesis. Una inicia-
tiva que se prepara a lo largo 
del año y que cada año atrae a 
más vecinos y visitantes.  

N Santa Caterina abre un periodo lleno de magia

La tradicional Fira de Santa 
Caterina dio el pistoletazo de 
salida a las fiestas navideñas 
en nuestra ciudad. Un evento 
histórico que este año se cele-
bró pasada por agua, lo que 
deslució la tan esperada cita. 
No obstante, los visitantes que 
acudieron pudieron encontrar 
productos típicos de estas fe-
chas, como dulces, figuras del 
belén y todo tipo de artesanía. 

N Campaña ‘Por un uso no sexista de los juguetes’

La campaña ‘Por un uso no 
sexista de los juguetes’, que 
impulsa la Concejalía de la 
Mujer, instaló en la plaza Ma-
jor una mesa informativa sobre 
la necesidad de no marcar di-
ferencias sexistas entre niños y 
niñas y el valor de la igualdad 
mediante el juego. La mesa in-
formativa, que ha celebrado su 
tercera edición este año, contó 
con la presencia de la concejala 
de la Dona, Mònica Alvaro. 

N El Missatger Reial llega a la ciudad

La plaza Major acogió el pasado día 26 la llegada 
del Missatger Reial. Una cita que sirvió para que 
los más pequeños pudiesen entregar sus cartas a 
los Reyes Magos, que llegarán el próximo día 5 a 

la ciudad. Ya por la tarde, tuvo lugar el tradicional 
Pregó de Reis en el Auditori. Ambos actos, organi-
zados por Joventut Antoniana, sirven para recau-
dar fondos para los más necesitados.

policia@ajvila-real.es http://policia.vila-real.es
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HISTORIAS DE ÉXITO

¿Cómo unir arte y cultura con 
las tradiciones y productos más 

arraigados de nuestra tierra? La res-
puesta la tiene Nacho Tomás. 

Este vila-realense de 39 años, 
que estudió Relaciones Laborales, 
ha estado siempre ligado al sector 
agrícola y de maquinaria y sabe 
cuán apreciados son los cítricos de 
nuestra ciudad. No obstante, Na-
cho, que además es un amante del 
arte, consideró, hace algo más de 
un año y medio, que simplemente 
con vender naranjas ‘on line’ no era 
suficiente y había que diferenciarse, 
por eso creó Naranjas con Arte. 

Se trata de un proyecto que, des-
de que se presentó al público en fe-
brero, no ha dejado de crecer. 

“Naranjas con Arte envía un pro-
ducto único, como la naranja, en un 
embalaje único, ya que no es una 
simple caja, sino una obra de arte”, 
explica. Y es que Nacho ha seleccio-

nado a artistas como Fernando Na-
varro Vejo, José Luis Serzo, Cristina 
Calderón, Ingo Giezendanner o el 
vila-realense Arturo Doñate, que 
plasman sus originales diseños en 
la tapa del cajón, con un mensaje 
sutil y con un número limitado de 
piezas, firmadas y certificadas, de 
forma que “cuando se acaba el pro-
ducto, el continente sigue teniendo 
vida”. “Así, la caja se acaba convir-
tiendo en una obra de arte, pero 
muy funcional”, señala, “pues los 
clientes me envían fotos de cómo 
le sacan partido y las he visto uti-
lizadas como revistero en el salón, 
incluso como estanterías y como 
mesitas de noche con luz dentro”. 

Y es que, “nuestro público poten-
cial son personas con nociones de 
arte y que valoran el producto de 
nuestra tierra”. Así, las cajas están 
teniendo mucho éxito, no solo en 
Madrid, Barcelona o el norte de Es-
paña, sino también fuera de nues-
tras fronteras, pues ya se han envia-
do muchas a diferentes puntos de 
Alemania y se espera que en breve 
el producto se expanda aún más. 

“Se ha vendido mucho como re-
galo de empresa”, apunta el joven, 
“además, se está comercializando 
en tiendas gourmet de diferentes 
puntos y se están empezando a in-
corporar otros productos derivados 
de la naranja en su interior, como 
turrones, licores, vino o mermela-
da, todo de nuestra tierra”, indica, 
al tiempo que recuerda que “las ca-
jas las fabrica una empresa de Vila-
real y todos los cítricos proceden de 
huertos de la zona”. 

Asimismo, Naranjas con Arte 
ha participado en ESTAMPA 2014 
(Madrid) y tiene previsto presen-
tarse a nuevos certámenes como 
ARCO y otras ferias, donde espera 
poder seguir llevando el nombre de 
Vila-real bien lejos. H

Naranjas con Arte estuvo en la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón, MARTE, entre otros eventos. 

Naranjas y arte ‘made in 
Vila-real’ a todo el mundo
Naranjas con Arte mezcla los mejores cítricos de la ciudad con el arte de vanguardia

Nacho Tomás es el impulsor de esta original idea que ya triunfa. 

Naranjas con 
Arte, mezcla de 
trabajo y placer

Naranjas con Arte ha permi-
tido a Nacho Tomás “mez-
clar trabajo y placer”, motivo 
por el que se siente “afortu-
nado” y anima a otros jó-
venes a “conseguir lo que 
se propongan, sin importar 
los obstáculos”. El proyec-
to se puede seguir a través 
de las redes sociales y de la 
web ‘www.naranjasconarte.
com’. Para pedidos e infor-
mación, se puede contactar 
en el 685 512 656 y en el 652 
108 135 o a través de ‘naran-
jasconarte@gmail.com’. 

Las bibliotecas prestan 
2.000 libros electrónicos

este servicio pretendemos facilitar 
el acceso de los ‘e-books’ a todo el 
público en una gran variedad de 
soportes: lectores de libros elec-
trónicos, ordenadores, teléfonos 
móviles o tabletas”. 

El acceso a la nueva platafor-
ma digital, denominada eBiblio, 
se realiza a través del número de 
socio que figura en el carnet y la 
contraseña asociada suministrada 
junto con el carnet. En la página 
inicial el lector encontrará una se-
lección de libros recomendados y 
novedades junto a un menú con 
las secciones del catálogo. Los so-
cios se podrán descargar las obras 
a través de internet o leerlas en 
‘streaming’ durante 21 días. 

A las tres semanas, los libros 
dejarán de estar accesibles en los 
dispositivos. La plataforma eBi-
blio es un proyecto del Ministerio 
de Cultura gestionado a través 
de las comunidades autónomas 
con la participación de las biblio-
tecas públicas. La colección inicial 
que ofrece el Ministerio consta de 
1.500 títulos, con un apartado de 
audiolibros. A este lote inicial la 
Generalitat Valenciana ha añadi-
do 500 libros en valenciano. H

Las bibliotecas de Vila-real es-
trenarán a partir de este mes un 
nuevo servicio: el préstamo gra-
tuito de libros electrónicos que 
permitirá a los usuarios acceder a 
más de 2.000 títulos de ‘e-books’. 
“Los lectores de los centros biblio-
tecarios dispondrán, por primera 
vez, de una colección de libros 
electrónicos y audiolibros con no-
vedades editoriales de todo tipo 
de géneros que iremos ampliando 
progresivamente”, ha anunciado 
el concejal de Cultura, Alberto 
Ibáñez, junto a la técnica de Biblio-
tecas, Christine Sétrin.

Para poder acceder, las perso-
nas deberán contar con el carnet 
de socio, tanto los lectores adultos 
como los menores de 14 años, y 
con una dirección de correo elec-
trónico. Además los usuarios no 
deben estar sancionados por ser 
lector moroso ni tener devolucio-
nes atrasadas. Cada socio podrá 
descargar en préstamo hasta un 
máximo de tres libros electrónicos. 
“Es un paso más para modernizar 
el servicio”, según ha expresado el 
edil, “sabemos que cada vez existe 
más público que lee en diferentes 
dispositivos. De esta forma, con 

Los socios podrán acceder a este nuevo servicio 
de préstamo gratuito a partir de este mes 

Alberto Ibáñez y la técnica de Bibliotecas, Christine Sétrin. 

Vilabeca, nominada en innovación
El Ayuntamiento de Vila-real 
ha resultado finalista por se-
gundo año consecutivo en los 
Premios Focus Business, den-
tro de la categoría de Entidad 
Emprendedora de la Comuni-
tat Valenciana, con motivo del 
proyecto Vilabeca que impulsa 
la concejalía de Innovación. El 
concejal de Innovación, Xus 
Sempere, ha valorado muy 
positivamente esta nomina-
ción en la categoría de entidad 
emprendedora. “Tan sólo la 

elección como finalistas en 
estos premios que reconocen 
proyectos de todo el territorio 
autonómico ya es un motivo 
de orgullo, porque supone 
que estamos haciendo bien las 
cosas y, poco a poco, estamos 
avanzando por el camino que 
nos habíamos marcado para el 
impulso del emprendimiento, 
la creatividad y el talento entre 
nuestros jóvenes”, asegura, al 
tiempo que destaca que ya van 
dos nominaciones. H
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Vila-real bateja l’Auditori amb 
el nom del músic Rafael Beltrán
El concert ‘El Naixement’ serveix per a acomiadar l’Any Beltrán, en honor al Fill Predilecte

L’Auditori Municipal ha aco-
llit el Concert Any Beltrán en 

homenatge al compositor vila-rea-
lenc i Fill Predilecte de la ciutat, 
Rafael Beltrán. Un recital, dirigit 
pel compositor Alfredo Sanz, que 
l’Ajuntament ha escollit per canviar 
el nom del principal recinte cultural 
de Vila-real que passarà a anome-
nar-se Auditori Municipal Músic 
Rafael Beltrán Moner, tal com va 
acordar el Ple de l’Ajuntament el 
passat dilluns 24 de novembre. 

El concert ‘Rafael Beltrán TVE 
Music’ va suposar una oportunitat 
d’escoltar en directe una part de 
la producció musical que va ser la 
labor professional de Rafael Beltrán 
en la seua trajectòria a Televisió 
Espanyola. Es van oferir versions 
evolucionades dels originals per a 
intentar apropar una música conce-
buda com a fons d’imatges amb un 
nou aire que el compositor Alfredo 
Sanz va escollir per a l’ocasió.

“L’Any Beltrán ha sigut un au-
tèntic èxit sobretot per la implicació 
de tots els agents culturals i socials 
de Vila-real”, ha afirmat el regidor 
de Cultura, Alberto Ibáñez. 

“Beltrán és un dels músics més 
importants de la nostra ciutat, si 
Tàrrega tenia un institut i Gote-
rris el conservatori, era de justícia 
que Rafael tinguera el seu nom a 
l’Auditori, un espai molt vinculat 
a la seua carrera professional i a la 
seua vida personal” destaca.

Així, centenars de veïns, fami-
liars i amics del compositor van 
estar presents durant la sessió, que 

En aquesta ocasió, també van 
ser nombrosos els veïns que es van 
apropar -amb entrada lliure- fins al 
ja rebatejat recinte a gaudir d’aquest 
concert nadalenc, que va comptar 
amb una selecció de les millors 
cançons d’aquesta entranyable 
època de l’any, en una emotiva ses-
sió per al protagonista d’aquesta 
fita cultural a la ciutat. H

El regidor de Cultura, Alberto Ibáñez, i l’alcalde, José Benlloch, van acompanyar Beltrán a l’homenatge.

societat Vila-real Oberta 
celebra un concurs de 
rebosteria saludable

Q concurs. Vila-real Oberta ha cele-
brat un concurs de rebosteria saludable, 
on els guanyadors han estat Sergi Gon-
zález (de nou anys) i Felicitas Selma. H

va comptar amb la veu en ‘off’ del 
periodista Raúl Puchol, amb l’ajuda 
de Susanna Lliberós per a conduir 
l’acte. Una emocionant jornada on 
es va descobrir la placa que acredi-
ta el nou nom de l’Auditori i on no 
van faltar tampoc els representants 
de la corporació municipal. 

Cal destacar que aquest recital va 
ser una de les últimes activitats que 

se celebren dins de l’Any Beltrán, 
que ha comptat amb nombrosos 
actes dedicats a l’autor vila-realenc 
al llarg del 2014. 

Així, l’Any Beltrán va posar el 
punt final a una intensa temporada 
el passat dia 20 de desembre, amb 
un espectacular concert a càrrec de 
Veus de Cambra i Supramúsica, ti-
tulat ‘El Naixement’. 
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La xaranga Vakalenta ha or-
ganitzat, amb la col·laboració 
de les regidories de Cultura i 
Joventut, el Festival Life Mu-
sic, que ha tingut lloc a la sala 
Gossip de Vila-real. L’acte, 
ha estat el “colofó” final 
d’una sèrie d’actuacions que 
l’agrupació local ha portat a 
terme al desembre per a es-
calfar motors i celebrar el seu 
cinqué aniversari. 

; en curt
Vila-real acull el 
festival Vakalenta

L’aula d’estudi de la Bibliote-
ca Universitària del Coneixe-
ment amplia l’horari per a fa-
cilitar l’ús de les instal·lacions 
per part dels estudiants vila-
realencs en època d’exàmens. 
En concret, l’aula d’estudi 
obri ja, fins al 16 de gener, de 
dilluns a divendres en hora-
ri de 8.00 a 14.00 hores i de 
16.30 a 00.00 hores. D’altra 
banda, els dissabtes 3 i 10 de 
gener també s’oferirà el ser-
vei, però en aquest cas serà 
de 8.00 a 15.00 hores. 

La biblioteca amplia 
horari fins a la mitjanit

Els usuaris ja poden ac-
cedir de nou lliurement a 
l’enciclopèdia digital Vila-
pèdia a través d’Internet, 
des del 15 de desembre, 
després de l’acord al qual 
han arribat les entitats cultu-
rals que la promouen amb 
l’Ajuntament de Vila-real. 
El consistori ha establit vin-
cles d’enllaç des de les seues 
pàgines oficials per a l’accés 
directe a la informació dels 
ciutadans, i especialment es-
tudiants i professors. 

Vilapèdia reobri 
l’accés a l’enciclopèdia

Joan Roís de Corella arriba 
a la Casa dels Mundina

cianes, la programació cultural de-
dicada a l’escriptor, poeta i teòleg 
valencià del segle XV, Joan Roís de 
Corella, elegit per la institució nor-
mativa Escriptor de l’Any 2013. 
Una iniciativa amb la qual ha donat 
a conéixer al poble valencià, d’una 
manera més general, la vida i l’obra 
d’aquest escriptor nascut el 1435.

Joan Roís de Corella, considerat 
un autor clau en el pas de la lite-
ratura medieval a la renaixentista, 
és la figura menys coneguda dels 
clàssics del segle d’or, encara que 
fou coetani d’Ausiàs March, Joanot 
Martorell, Jaume Roig o sor Isabel 
de Villena, entre d’altres. H

Més de 150 estudiants, principal-
ment alumnes de secundària y 
batxillerat, han visitat l’exposició 
‘Joan Roís de Corella i el seu temps’ 
a la Casa dels Mundina. La mostra, 
organitzada per la Regidoria de 
Normalització Lingüística i cedida 
per l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, ha estat oberta fins al 22 
de desembre. L’Acadèmia va ini-
ciar oficialment el 20 de novembre 
de 2013, Dia de les Lletres Valen- Més de 150 estudiants han visitat la mostra a la Casa dels Mundina.

150 estudiants visiten 
l’exposició cedida per 
l’Acadèmia de la Llengua

El concursfestival Rock Penat 
torna més fort que mai. Així 
ho ha anunciat el coordina-
dor de l’esdeveniment, Edu 
del Salto, acompanyat per la 
regidora Mònica Alvaro, que 
han presentat la 7a edició del 
festival, que abastarà, per 
primera vegada, les comar-
ques centrals de València. 
Enguany, el Rock Penat ga-
ranteix un premi econòmic 
de 1.500 euros i una gira pel 
territori valencià. Els grups 
interessats poden inscriure’s 
a ‘www.sonsdexaloc.cat’. 

El Rock Penat 
presenta la 7a edició
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Esports crea 
una xarxa de 
‘running’ de    
22 quilòmetres 
La iniciativa s’emmarca dins del Pla Municipal     
del Foment del ‘Running’ amb diverses activitats

sobre esdeveniments relacionats. 
Tant el projecte de la xarxa com 

el club de ‘runners’ formen part del 
Pla Municipal de Foment del ‘Run-
ning’ que compta amb altres dues 
iniciatives. “En aquest pla donem 
resposta a les carreres organitza-
des per associacions locals, moltes 
d’elles solidàries, per a poder aju-
dar en l’organització i donar suport 
a aquests esdeveniments”, afegeix 
Gómez. Les carreres comptaran 
amb la direcció tècnica de Carles 
Falcó que, en representació de la 

El E

A banda de les cinc 
rutes de ‘running’, 
es crearà un 
club i s’ajudarà a 
l’organització de les 
carreres populars

Vila-real comptarà al 2015 amb 
una xarxa urbana de més de 

22 quilòmetres formada per cinc 
circuits de ‘running’ per a facili-
tar la pràctica d’aquest esport. La 
iniciativa, que ha presentat la re-
gidora d’Esports, Silvia Gómez, 
s’emmarca dins del Pla Municipal 
de Foment del ‘Running’ i forma 
part del projecte de Vila-real com a 
ciutat de l’esport i la salut. 

“Davant la gran afició per córrer 
hem creat una xarxa de circuits ur-
bans perquè els aficionats puguen 
practicar aquest esport amb millors 
garanties”, ha explicat. Així, aques-
ta xarxa estarà integrada per cinc 
itineraris, que estaran senyalitzats 
en el mateix mobiliari urbà amb 
els seus colors identificatius i, en 
tot moment, “els corredors podran 
triar quina ruta fer, la distància i 
enllaçar amb els diferents itinera-
ris”, ha explicat Pedro Nebot, res-
ponsable del projecte. A més Nebot 
també es farà càrrec del primer club 
de ‘runners’, format per tots aquells 
aficionats que, independentment 
de practicar esport amb major o 
menor assiduïtat, podran assistir a 
unes sessions de treball “per a to-
nificar i estirar per a evitar lesions”. 
També es crearà una xarxa social 
que facilitarà la informació i partici-
pació de tots els membres del club 

Regidoria d’Esports, es farà càrrec 
del circuit de carreres populars. 

També es crearà una borsa de vo-
luntaris i el circuit tindrà una imatge 
corporativa. En cadascun d’aquests 
esdeveniments es portarà a terme la 
Fira del Corredor i, en acabar l’any, 
se celebrarà la Gal·la del ‘running’. 
L’SME posarà també en marxa la 
seua pròpia carrera, la 5K SME. H
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Esports crea més 
places i redueix 
en 530 persones 
la llista d’espera
Q El Servei Municipal d’Esports 
(SME) de Vila-real ha injectat al-
tres 530 places més per a practicar 
esport a les que ja oferia fins ara, 
amb l’objectiu de reduir l’actual 
llista d’espera, que s’ha quedat en 
300 persones actualment. 

Així ho ha explicat la regidora 
de l’àrea, Silvia Gómez, que afir-
ma que s’ha realitzat una amplia-
ció de les activitats per a “donar 
cabuda a tots els veïns que es van 
preinscriure i que no havien pogut 
realitzar cap activitat”. 

Gómez assegura que amb 
aquesta mesura “es dóna cabuda 
a pràcticament tota la gent que es 
va preinscriure”, de manera que 
moltes persones han començat a 
practicar alguna de les múltiples 
activitats oferides al novembre, 
gràcies a l’increment de places i 
cursos en oferta. 

En aquest sentit, la regidora des-
taca la creació de 40 places de pi-
lates, divides en dos grups. A més, 
s’ha ampliat l’oferta d’activitats 
per a socis, amb algunes molt 
demandades, com ioga, ‘kangoo’ i 
cicle, a més de les 150 places per a 
socis creades a diversos gimnasos 
privats, entre d’altres.

El Centre de 
Tecnificació 
assumirà la llista 
d’espera de l’SME
Q El Centre de Tecnificació Es-
portiva (CTE) de Vila-real assu-
mirà, una vegada estiga obert 
-probablement aquest mes de 
gener- tota la llista d’espera que 
actualment té el Servei Municipal 
d’Esports (SME). 

Així ho indica la regidora 
d’Esports, Silvia Gómez, que as-
segura que, després de crear 350 
places noves, encara queden 300 
persones en llista d’espera per a 
practicar algun esport. 

Per això, Gómez apunta que en 
breu s’avisarà a tots els preinscri-
ts i, en cas de voler fer-se socis de 
l’SME, podrien acudir a ambdós 
centres -el CTE o la piscina Yure-
ma Requena- indistintament. 

No obstant això, l’encarregada 
de l’àrea aclareix que “per ara, no-
més es podrà fer ús de la piscina, 
que és l’única part del CTE que 
estarà oberta al públic, i on podran 
conviure tant els esportistes com 
la resta de veïns que volen nadar”. 
En aquest sentit, cal destacar que 
el CTE també ajudarà a absor-
bir els més de 200 membres dels 
clubs de natació i de triatló. H

N Campionat Multiesport

Vila-real ha acollit recentment 
una nova sessió del Campio-
nat Multiesport Escolar, que 
ja va per la seua quarta edició, 

on desenes de xiquets i xique-
tes han pogut gaudir amb les 
seues bicicletes de la Jornada 
de la Bicicleta. 

N Cubbà solidari

El Centre de Congressos, Fi-
res i Trobades ha estat esce-
nari d’una activitat solidària, 
on nombrosos veïns han par-

ticipat d’una classe magistral 
de cubbà, que ha servit per 
a recollir aliments per a Sant 
Vicent de Paül. 

N Vila-real celebra la Sant Silvestre

La ciutat ha acollit la cinque-
na edició de la carrera de Sant 
Silvestre, que ha servit no 
només per a recollir aliments, 

sinó per a retre homenatge al 
jove vila-realenc Adrián Pe-
sudo, corredor de 27 anys que 
va morir recentment. 

esports Més de 800 persones 
participen a la III 
Cursa Solidària Lluïsos

Q cursa. Més de 800 persones han 
participat en la III Cursa Solidària Lluï-
sos, on s’han recollit prop d’una tona 
d’aliments per als més desfavorits.



Q Partits polítics

En primer lloc, en nom del Grup 
Municipal Socialista voldríem 
desitjar-los un feliç any 2015. Un 
any que esperem porte a la gent 
de Vila-real moltes alegries, perquè 
per eixe motiu treballem des de 
l’Ajuntament cada dia. Serà un any 

intens, com ja saben, celebrarem les 
eleccions municipals i autonòmiques al maig, i ens 
agradaria que tornaren a confiar en nosaltres per a 
seguir treballant en aquest projecte de ciutat que està 
donant bons fruits però per al que encara queda molt 
per fer. I és que des del PSPV, amb el nostre alcalde 
José Benlloch, no ens ressignem a que aquesta crisi se 
solucione tota sola, com ha fet Mariano Rajoy, i treba-
llem per eixir més enfortits d’ella i per no deixar-nos 
a ningú al camí. Una bona mostra d’això són els pres-
supostos municipals per al 2015. Vila-real comptarà 
amb 44 milions d’euros, enfocat principalment a les 
persones i a generar oportunitats de futur. 

Les línies estratègiques dels comptes municipals 
de l’exercici que encetem amb l’any segueixen estant 
llastrades, un any més, pels empastres i la nefasta 
gestió del Partit Popular, sobretot als darrers cinc 
anys de governs de la dreta. En l’àmbit dels ingres-
sos, el principal capítol pressupostari procedeix de 
la recaptació d’impostos directes i indirectes, amb 
un import de 25 milions d’euros. En aquest capítol, 
cal recordar que l’aposta per les persones ha suposat 
deixar d’ingressar 1,5 milions d’euros. Hem baixat la 
contribució a tots per primera vegada en la història 
recent i tenim les taxes i els preus públics més socials 
dels voltants. Pel que fa a l’any passat, la pressió fis-
cal reflectida en el capítol de recaptació d’impostos 
baixa al voltant dels 200.000 euros. Les transferències 
de l’Estat (960.000 euros) són una altra de les partides 
d’ingressos, que es completaran amb el préstec que 
haurem de sol·licitar per a fer front a empastres com 
les sentències pels terrenys de l’EOI, el Molí la Vila o 
el jardí de Botànic Calduch. Si bé l’equip de govern 
està negociant amb els propietaris.  

En el capítol de despeses, el pressupost incideix 
en les persones i les oportunitats com les dues grans 
premisses per a la distribució dels recursos. En eixe 
compromís amb les persones, podem destacar quatre 
grans àrees que hem volgut deixar molt ben cobertes, 
com són l’àrea social, amb 1,4 milions d’euros; el com-
promís amb la cooperació, per a la qual som l’únic 
consistori que manté el 0,7%; els Serveis Públics. 

De fet, l’aposta per la formació i per fer de Vila-real 
una ciutat universitària és un dels eixos estratègics 
del pressupost. En aquest punt, cal destacar els con-
venis de la Càtedra d’Innovació Ceràmica, la subseu 
de l’UJI, la UNED i dues novetats significatives: la 
creació de la Càtedra de Mediació Policial i l’obertura 
de la primera seu en la província de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC). La inversió en foment 
econòmic i de l’ocupació, la consolidació dels projec-
tes de Ciutat de la Ciència i la Innovació, amb progra-
mes com Vilabeca o el suport a Globalis; la Ciutat de 
Congressos, Festivals i Esdeveniments o la dotació i 
posada en servei d’infraestructures esportives, dins 
del projecte de Ciutat de l’Esport i la Salut, són altres 
dels exemples, amb la construcció de la Ciutat Espor-
tiva Municipal, la remodelació del jardí del Pilar o la 
rehabilitació del Molí la Vila. 

Probablement, els comptes podrien ser millors si 
la Generalitat no tinguera el deute històric de 13 mi-
lions que té amb Vila-real, si no haguérem d’assumir 
competències que no són municipals, com la teleas-
sistència o la policia rural, o si la Diputació apostara 
per Vila-real. Però malgrat açò, nosaltres seguirem 
treballant perquè Vila-real millore. 

Un 2015 apostant 
per les persones

PSPV-PSOE

L’actual primer tinent d’alcalde a 
l’Ajuntament de Vila-real, Pasqual 
Batalla, s’ha presentat a les pri-
màries de Compromís en Vila-real 
per tal d’encapçalar la llista que es 
presentarà a les eleccions munici-
pals del mes de maig. 

Batalla compta amb el suport de 
bona part de la gent del BLOC, de la gent de Com-
promís i d’adherits, ja que els simpatitzants i militants 
de la coalició pensen que és la persona idònia per a 
representar-los en la propera legislatura. Tots en des-
taquen el seny, l’experiència i el treball excel·lent al 
servei de Vila-real que fet en el decurs dels anys. 

L’ara candidat a liderar Compromís va nàixer a la 
nostra ciutat el 1951 i de llavors ençà ha estat lligat a la 
terra de moltes maneres, però ha sigut la vocació de 
servei públic i la voluntat de servir a les persones la 
que més n’ha caracteritzat la trajectòria.

En este camí Pasqual Batalla no està a soles; darre-
re d’ell compta amb un gran equip de persones fort 
i solvent que compagina formació, experiència i jo-
ventut amb un compromís ferm de treballar per Vila-
real. Es tracta de Mònica Alvaro (actual regidora de 
Serveis Socials i la Dona), Xavier Ochando (regidor 
de Joventut, Participació Ciutadana i Barris), a més 
de Maties Marín (professor de Física i Química), Ma-
ría Dolores Parra (Doctora en Economia i professora 
universitària), Santi Cortells (traductor i professor 
de llengues a secundària i escola d’adults) i Mayte 
Canós (emprenedora local), que formen l’equip que 
dóna suport a Batalla en aquest camí de les primàries, 
en les que tothom hi cap. Per això s’ha obert un cens 
perquè tothom puga participar i votar el seu candidat 
a encapçalar el partit a la nostra ciutat. Un partit que ja 
ha iniciat el canvi a Vila-real, i que ho va fer fa quatre 
anys, quan el BLOC-Compromís assolia el repte de 
governar en un quadripartit. Ara falten pocs mesos 
per a les eleccions municipals i pensem que ens po-
dem presentar davant de tots vostés amb la cara ben 
alta i la gestió complida. Encara queda molt per fer, i, 
per aquest motiu, Batalla es presenta per a continuar 
amb la seua gestió com a portaveu de Compromís, 
caracteritzada per estar a totes, a parlar, a dialogar, a 
consensuar i també a exigir quan calia.

La conservació de les nostres arrels i tradicions com 
a símbol d’identitat com a Poble Valencià, apropar 
l’administració a les persones, fomentar la participa-
ció ciutadana, treballar en favor del ciutadans més 
desafavorits, donar suport a la gent jove o treballar 
per la igualtat de les dones en la societat vila-realen-
ca ha sigut una de les principals fites assolides per 
l’equip del BLOC-Compromís. 

Batalla assegura que, tot i que ha acomplit prome-
ses, com ara tornar el mercat al centre, abaixar els im-
posts, garantir serveis i que les persones de Vila-real 
tinguen l’opció de guanyar-se el pa en el poble, enca-
ra queda molta feina pendent. 

La llista que pretén encapçalar el regidor vol con-
tinuar apostant per l’economia del bé comú, aque-
lla que deixa els beneficis en el poble, amb projectes 
com el tan assolit mercat dels divendres de produc-
tors i marques pròpies. Apostem, com hem apostat 
sempre la gent del BLOC -ara Compromís-, per una 
ciutat per a les persones, en la qual puguem gaudir 
d’espais oberts (com la futura plaça del mercat una 
vegada assolarem l’edifici dels jutjats) que ens facen 
sentir orgull d’este poble. Volem continuar sent la veu 
de la calma i també de la claredat en els temps nous 
que corren; en els quals, i davant dels canvis que se 
succeiran en el Govern Valencià, Vila-real serà clau. 
La teua ajuda i participació és indispensable per a 
continuar treballant per un futur millor. 

Preparats per a les 
primàries a Vila-real

Bloc Nacionalista Valencià

Imatges

Riquesa cultural, fervor i tradicions pròpies.

Instal·lacions punteres obertes a tothom.

Oci, formació i educació per a la gent jove. 

Infraestructures esportives a l’abast dels veïns.

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

El pasat,19 de desembre, a 
moltes escoles del país, es va 
celebrar una consulta perquè 
els pares i mares puguen triar 
si eduquen als seus fills en la 
teoria de l’evolució de Darwin 
o en la teoria del creacionisme. 

A més, en tornar de les vacances 
preguntaran si a classe d’història s’ensenya el nazis-
me o s’aposta per teories negacionistes.

S’imaginen? Òbviament, s’hauria armat el betlem! 
Aquesta consulta és una prova més del poc respecte 
de la Consellera Català, la que demana disculpes per 
tenir el valencià com a llengua materna i és un defecte 
per a una senyoreta de bé com ella, cap a la nostra 
llengua i la filologia, i la ciència, en general.

El PP és un partit en descomposició que busca po-
lèmiques dogmàtiques ,sense cap base científica ni 
política, més enllà de l’autoodi, per guanyar vots. 

Al llarg d’aquesta legislatura, el govern Fabra ha 
tancat RTVV, una eina pública que hauria de verte-
brar el país en la nostra llengua, ha segrestat el pres-
supost de la AVL perquè no apostava per la segrega-
ció lingüística en el seu diccionari. Per no parlar de la 
ridícula Llei de Símbols… Però, que podem esperar 
d’un partit que aprova, per gràcia divina, que el va-
lencià és una llengua ibera.

Cal reivindicar la consciència de ser poble, cal recu-
perar les eines d’autogovern que ens permeten verte-
brar i cohesionar el nostre país ,perquè la llengua són 
les ulleres amb les quals mirem el món, ens ajuden 
a crear cosmovisions, la llengua és un fet diferencial 
i un dret identitari que cal protegir i fomentar. Les 
llengües són un símptoma de pluralitat i diversitat 
cultural perquè jo vull ser ciutadà del món però no 
un món en anglés i xinés sinó un món en eusquera, 
danés, suahili, morisyen o kurd.

El PP busca carregar-se definitivament el sistema 
d’immersió que tants bons resultats ens ha donat al 
llarg dels últims anys. Però, no ho aconseguirà, sen-
zillament, perquè volem viure en valencià, estimar, 
riure, enfadar-nos, imaginar, somniar, pensar, llegir i 
escriure en la nostra llengua. 

Iniciativa per Vila-real

Volem viure, pensar, sentir 
i estimar en valencià

Una vez terminado el año 
2014, hemos de comenzar con 
un año nuevo, un año 2015 que 
seguramente vendrá cargado 
de sorpresas, unas más agrada-
bles para algunos y muy des-
agradables para otros, pero esas 

sorpresas habrá que vivirlas.
En el mes de enero arranca una carrera de debate 

político, ante la cual la ciudadanía tendrá que tomar 
partido, nunca mejor dicho. En Vila-real comienzan 
a moverse los partidos que nos presentaremos para 
crear expectativa en un nuevo gobierno. 

Uno de los deseos de EUPV es que tengamos un 
buen gobierno, que no engañe a los ciudadanos. En 
estos casi cuatro años hemos compartido el gobierno 
municipal, y hemos tratado de incidir en ese buen 
gobierno. Ahora le tocará a la gente comenzar a hacer 
su valoración de lo que se ha estado haciendo en esta 
legislatura y lógicamente tomar partido por una de-
cisión. Por nuestra parte siempre hemos dicho que el 
gobierno debe de ejercerse con la ciudadanía. 

Pero, en este sentido, aún falta mucho por cons-
truir. En esta época moderna podemos ver que hay 
alternativa, que existen propuestas para desarrollar 
ese poder con base en el movimiento social y con 
base en la gente activa que organiza a diario la vida 
social en cada unos de los sectores, en la educación, 
en la salud, en la industria, en el campo, en las aulas, 
en los barrios, en la lucha social por la defensa de los 
derechos de la mujer, del discapacitado, del parado, 
del sin techo y de las afectadas hipotecarios. Todas 
las personas que enarbolan la defensa de su dere-
cho, organizadamente puede ser parte de ese poder 
de la gente, otra cosa es que se quiera asumir la re-
presentatividad de dichos movimientos y utilizarlos 
políticamente. Nuestra lucha es buscar que el biparti-
dismo del sistema se aparte del poder, que se aparte 
de la mediatización del cambio, nuestro objetivo es 
la transformación de la sociedad a prtir de su prepa-
ración para el cambio. No podemos esperar que sin 
cambiar los principios que se imponen socialmente 
se pueda cambiar el sistema que ahoga a la gente.

Otra cosa que deseamos desde EUPV es que poda-
mos volver a sentirnos orgullosos de nuestra repre-
sentación, lamentablemente las prácticas mafiosas de 
algunos políticos han hecho mella en la ciudadanía, y 
el resultado es la categorización de las personas que 
hacemos política institucional como unos chorizos. 
Lamentamos que se equipare a todos dentro de esta 
categoría, por eso desde EUPV estamos trabajando 
para hacer transparente nuestra responsabilidad y 
nuestra gestión y que sean todos también responsa-
bles de esa transparencia, de esa honestidad y cual-
quier indicio de corrupción sea denunciado y tratado 
como se deba, aunque también acabar con esa guerra 
sucia de maniobrar para judicializar la política con el 
objetivo de sacar réditos electorales, engañando y ma-
nipulando al electorado, a la opinión pública. Por eso 
deseamos que ese ‘No todos somos iguales’ sea un 
juicio que las personas alcancen a percibir, porque no 
es posible que siga habiendo gobernantes corruptos 
como Fabra y Camps al que miles de personas den su 
voto incondicionalmente por pertenecer solamente a 
unas siglas o a una ideología.

En conclusión, deseamos el cambio, deseamos que 
la ciudadanía de un giro hacia más izquierda, más 
poder de la gente, más participación ciudadana, más 
defensa de los servicios públicos, más calidad de los 
servicios, más empleo, más bienestar integral para 
las familias. Deseamos un 2015 de cambio hacia la 
izquierda, en el gobierno municipal con EU, en el go-
bierno autonómico con EU y en las futuras elecciones 
generales con más IU.

Deseos de Esquerra Unida 
del País Valencià

Esquerra Unida

Durant els darrers anys, hem 
assistit estupefactes a un des-
propòsit de gestió econòmica 
a l’Ajuntament de Vila-real, 
governat per un quatripartit 
d’esquerres. D’eixida és una 
qüestió prou habitual, l’esquerra 

i i els números mai s’han dut bé. 
De facte, cada volta que este país s’ha arruïnat ha se-
gut després de patir un govern socialista. Així que a 
Vila-real no podia passar-le menys.

Any rere any, l’alcalde Benlloch, fent gal·la de les 
tres lliçons d’economia que Jordi Sevilla li va donar 
a Zapatero, ha conseguit que es tancaren els exercicis 
pressupostaris havent gastat més de 9 milions més 
del que, de començament, s’havia pressupostat. 

Com és possible això? Es preguntaran vostés. 
Doncs molt senzill. Gastant i malgastant a discreció, 
es a dir, a dit. Contractant sense criteris tècnics i sense 
tindre consignats i previstos eixes despeses.

Vostés podrien pensar que això que els conte es 
una crítica més, fruit de la política i de l’enfrontament 
de partits. Ja m’agradaria a mi que ho fora. De veres. 
Però no és així i de fet, les nostres afirmacions, les del 
Partit Popular, estan refrendades en informes de fis-
calització del interventor municipal. 

El màxim tècnic econòmic de l’ajuntament, li ha re-
cordat a Benlloch i als seus socis, plenari rere plenari, 
que fan els comptes de la “lechera”. Que anuncien el 
que van a fer sense tindre els diners i que després, ho 
tenen que arreglar en parxeos de diners que, damunt, 
públicament, diuen que s’han tingut que demanar al 
banc per culpa del PP.

I el pitjor de tot és que per a 2015, en les lliçons de 
matemàtiques incloses, el futur se mostra encara més 
obscur. Jo diria que no a soles van a suspendre, sino 
que la nota final serà un molt deficient.

Com creurien vostés que acabaria una familia que, 
malgrat haver gastat 100 euros en la factura de la 
llum d’enguany, i sabent que va a tindre més consum 
elèctric l’any que ve, només preveu per a despeses de 
llum, 30 euros? El final estaria clar. Abans de l’estiu o 
li han tallat la llum o ha tingut que demanar prestat 
per a poder pagar.

Doncs això és el que li espera a Vila-real enguany. 
La nefasta gestió econòmica de Benlloch i els seus 
amics d’esquerres han pressupostat menys de la 
meitat per a mantindre els carrers, per a conservar 
l’enllumenat o per a cuidar dels jardins. Inclús, ells, 
que se vanaglorien de ser socials, han previst menys 
diners per a ajudes socials. 

La resposta a esta actitud és que en maig són elec-
cions i per a 2015 s’ho volen gastar tot abans de que 
els ciutadans puguen votar. I una volta ficat el vot a 
l’urna, ja vorem qui paga.

Un quatripartit amb un 
balanç molt deficient

Partit Popular
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trens
RENFE	 	 	 	 902240202

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

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

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

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

telèfons d’interés
AJUNTAMENT

Plaça Major s/n:	964547000
PROP

Carrer Josep ramon Batalla, 38:	964547170
CADASTRE	MUNICIPAL

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

Carrer de Joanot Martorell, 62:	964529356
POLICIA	LOCAL

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

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

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

Carrer Ponent Baix, 65 planta baixa:	
964547250
AGÈNCIA	TRIBUTARIA

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

Plaça Major s/n planta baixa:	964547000
AUDITORI	MUNICIPAL

Avinguda de la Murà:	964547200
CÁRITAS

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

Carrer Gamboa 29:	964526897
CEMENTERI	MUNICIPAL

Camí ermita s/n:	964520073
CORREOS

Carretera d’Onda s/n:	964530614
ECOPARC

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

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

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

Carrer Ponent Baix, 65:	964547250
CASAL	DE	FESTES

Carrer Miralcamp s/n:	964547200

direCCions d’interés 
BIBLIOTECA	SECCIÓ	INFANTIL	PIUS	XII

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

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

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

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

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

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

Carrer de Joan Fuster, 33:	964547222		

MUSEU	ETNOLÒGIC	

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

Plaça Major, s/n:	964547000
AMICS

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

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

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

Carrer de santa sofia, 2:	964547160
FUNDACIÓ	GLOBALIS

Carrer Monestir de Poblet, 15. Despatx 39:	964054522

CENTRE	DE	DIA	LLUÍS	ALCANYÍS

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

Carrer de la soledat, 27:	964538465
COMUNITAT	DE	REGANTS

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

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

Carrer València, 31-A:	964521341	
FACSA

Carrer de Carles sarthou, 10:	964527680
ESCOLA	TALLER

Avinguda d’europa, 34:	964500153	

‘Adiós Bienvenida’, en el Auditori

Mimaia	Teatro	trae,	el	próximo	día	4,	desde	Murcia,	
su	obra	‘Adiós	Bienvenida’,	al	Auditori	Rafael	Bel-
trán,	que	se	representará	a	las	17.30	horas	y	cuya	en-
trada	tendrá	un	coste	de	seis	euros.	

Avui Jazz regresa con Yves Brouqui

Aunque	este	mes	de	enero	el	Avui	Jazz	se	toma	un	
descanso,	los	amantes	de	la	música	ya	pueden	pre-
pararse	para	la	actuación	del	próximo	6	de	febrero,	a	
cargo	del	guitarrista	francés	Yves	Brouqui.	
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