
d L’alcalde valora l’any 2014 i destaca la importància de controlar la despesa dels diners públics

; en curt

“Som un govern de paraula, diàleg i responsabilitat”

Presenten la nova 
reina i dames del 
2015, Laura Bovaira 
i la seua cort

Q La Sala de Plens de 
l’Ajuntament ha acollit la pre-
sentació de la nova reina de les 
festes del 2015, Laura Bovaira, i 
la seua cort d’honor. H pàg. 14

Vila-real acull la 
primera Cavalcada de 
Reis d’Interés Cultural

Vila-real inicia 
l’enderrocament de
la casa de la Sénia

Pàgines 2 i 3

L’entitat, presidida per 
l’alcalde de Vila-real, 
promou i difon els va-
lors, la cultura i el patri-
moni de la basílica de 
Sant Pasqual. H pàg. 4

Vila-real crea
la Fundació de 
Sant Pasqual

L’Ajuntament redueix en un 
35% l’endeutament municipal
Les factures per pagar passen de 5,8 milions, a inicis de la 
legislatura a només 400.000 euros a abonar enguany

El deute municipal ha passat d’estar al 72% durant l’any 
2011 al 47% en poc més de tres anys de l’actual govern

Q Vila-real ha obert el Centre de Tecnificació Es-
portiva, després d’una jornada de portes obertes. 
La posada en marxa d’aquest recinte ha permés 
eliminar la llista d’espera del Servei Municipal 

d’Esport després de 22 anys, absorvint els més de 
600 preinscrits que hi havia fins fa poc. En aques-
ta legislatura s’ha acabat amb la llista d’espera 
d’aproximadament 1.000 persones. H pàg. 15

Esports elimina la 
llista d’espera

Dos tallers d’ocupació 
beneficien un total    
de 31 vila-realencs
Q El Servef selecciona 24 persones 
de la ciutat per tal de formar-se i tre-
ballar en els àmbits sociosanitaris i 

d’esdeveniments durant set mesos. 
Set veïns més treballen com a per-
sonal formador. H pàg. 10
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“Som un equip 
de govern de 
paraula, diàleg i 
responsabilitat”
l’alcalde afirma que 
“el nostre principal 
tret és la serietat i el 

A punt de complir-se quatre 
anys de legislatura, l’equip de 

govern es mostra satisfet pels resul-
tats assolits al llarg d’aquest temps 
al front del govern municipal. 
L’alcalde, José Benlloch, assegura 
que els principals trets de l’equip 
format per quatre grups polítics 
que governen a la ciutat són la pa-
raula, el diàleg, el consens i, sobre-
tot, la responsabilitat en la despesa 
dels diners de tots els ciutadans. 

-Quin balanç fa de l’any 2014 a la 
nostra ciutat?
-És un balanç molt similar al que 
faria de tota la legislatura. Jo des-
tacaria importants punts respecte 
de la gestió de la ciutat, com són el 
pagament del deute als proveïdors; 
complir amb les normes del Go-
vern d’Espanya, que no ens ho ha 
posat fàcil, amb mesures nefastes 
per al govern municipal; reduir 
l’endeutament del 72% al 47%; por-
tar al dia el pagament de factures, 
després de la situació que ens va 
deixar el PP, amb nou milions pen-
dents de pagament; hem complit 
el pagament a 60 dies i les normes 
d’estabilitat pressupostària, a més 
d’acabar i donar viabilitat a infraes-
tructures abandonades. 

-Com es presenta 2015 per a 
l’Ajuntament de Vila-real?
-Amb bona perspectiva. Els pri-
mers anys de govern municipal 
vam haver de treballar molt dur per 
a poder complir la nostra paraula i 
vam haver de ser molt responsa-
bles. Vam passar de tenir un Ajun-
tament tancat a tenir un espai obert, 
transparent i que escolta. Vam here-
tar un Ajuntament que no pagava 
ningú i ara és solvent i té credibilitat 
per als proveïdors. Tampoc existia 
cap projecte de futur, perquè no es 
veia per on aniria la ciutat en eixir 
de la crisi, ara tenim un pla de fu-
tur, amb diversos projectes com la 
declaració de Ciutat de la Ciència i 
la Innovació, el de Salut i Esport, el 
de Ciutat de Congressos, Festivals i 
Esdeveniments i el de Ciutat Edu-
cadora. A més, vam complir la nos-
tra paraula de baixar els impostos, 
ja que hi havia una pressió impo-

sitiva insuportable. Amb tot això, 
estem preparats per a afrontar un 
any amb moltes possibilitats. L’únic 
punt en contra és la desfeta urbanís-
tica del PP, que encara suposa un 
focus d’incendis constant, que cada 
vegada que l’apaguem, es torna a 
encendre, amb sentències urbanís-
tiques de l’anterior legislatura que 
ens sagnen constantment. 

-Per tant, quines serien les priori-
tats a dur a terme el 2015?
-En aquests moments el més impor-
tant és regar i cuidar la llavor plan-
tada aquests quatre anys, apostant 
per les quatre grans marques crea-
des i que he comentat anteriorment, 
on destaca l’aposta per la Ciutat de 
la Salut i l’Esport, que ens permetrà 
tenir nombrosos camps de futbol, 
en col·laboració amb el Villarreal 
CF, que ens donaran l’oportunitat 
de fer campionats internacionals, 
amb gent que ve i consumeix i 
genera economia en el món de 
l’esport. També ens queda seguir 
canviant el model econòmic i aju-
dar les empreses a innovar i, sobre-
tot, acabar amb la xacra de l’atur a 
la ciutat. Vila-real ha reduït en quasi 
1.000 persones l’atur en aquests tres 
anys, tot i així, no és suficient, però 
ho hem aconseguit sense cap ajuda. 
Hem creat programes com Vilabe-
ca, Becaesport i molts altres dins les 
nostres possiblitats. És més del que 
pot fer una administració local. Si 
haguérem tingut ajuda, imaginen 
quantes coses podríem haver fet. 
Teníem plans molt ambiciosos per 
a la ciutat, però la Generalitat ens 
ha donat l’esquena i enguany és el 
primer any que podem posar en 
marxa un taller d’ocupació. Només 
la Generalitat ens deu 13,5 milions 
d’euros i la Diputació de Castelló 
no es queda curta, al llarg de tres 
anys no hem vist ni un euro -quan 
aportem nou milions d’euros- i en-
guany ens donen 60.000 euros. 

-Considera que ja estan sanejats 
els comptes municipals?
-Sí, ara mateix portem al dia tot el 
pagament a proveïdors, després 
d’heretar tots els deutes del PP. 
També hem fet un exercici respon-

L’alcalde es mostra orgullós d’aquests prop de quatre anys de govern amb un pacte entre partits. 

N ENTREVISTA José Benlloch

sable amb els diners dels ciutadans, 
gastem el que tenim i no ens endeu-
tem. La nostra principal obsessió ha 
sigut abaixar l’endeutament per 
a portar endavant projectes, com 
enguany farem amb el nou Mercat 
Central, però tot l’exercici de res-
ponsabilitat és bàsicament perquè 
no paren de venir sentències urba-
nístiques del passat que ens poden 
fer molt de mal: si no som responsa-
bles, una sentència ens pot portar a 
la fallida. Afortunadament, som un 
equip de govern de diàleg, paraula 
i responsabilitat. De diàleg perquè 
hem aconseguit portar endavant 
la ciutat amb quatre partits junts, 
remant en la mateixa direcció i pen-
sant en la ciutat per davant d’altres 
interessos. A més, som de paraula, 
perquè hem complit allò promés, 
hem potenciat els serveis públics, 
hem abaixat els impostos i hem ac-
tuat amb responsabilitat amb els di-
ners de tots els veïns. Nosaltres tre-
ballem per a defendre els interessos 
dels vila-realencs i som un exemple 
en l’àmbit estatal. 

-Com són actualment les relacions 
amb l’oposició?
-Les relacions personals no són 
bones, no hi ha confiança entre els 
membres. Vam començar bé, vam 
intentar donar-los el lloc que es me-
reixien, per respecte a tots els ciu-
tadans que els van votar, però han 
intentat en tot moment destrossar 
el pacte de l’equip de govern. Com 
van veure que no podien, van ata-
car amb mentides i l’última etapa 
ha sigut dura, perquè en veure que 
no poden amb nosaltres, han optat 
per intentar desprestigiar i difamar 

per enrarir la nostra imatge, per 
això tenen una demanda als tribu-
nals, perquè han actuat contra mi i 
tinc dret a defendre el meu honor, 
perquè no han demostrat cap de 
les mentides que han dit. Mentre 
el membres del PP siguen els ma-
teixos que estaven en l’anterior le-
gislatura, no tindran cap confiança. 
Tot i així, els continue rebent al meu 
despatx i intentant tenir una relació 
‘normal’ com a responsables polí-
tics, per damunt de tot. 

-Com són les relacions amb la Ge-
neralitat Valenciana?
-Ha hagut dos moments en aquests 
quatre anys. A l’inici de la legis-
latura sembla que pensaven que 
no valia la pena venir ací perquè 
algú els havia convençut que ens 
anavem a dissoldre. El portaveu 
del PP, Héctor Folgado, va treba-
llar perquè això fóra així, volia que 
fracassàrem. Van passar els dos 
primers anys i vam demostrar que 
rendíem, per tant, alguns consellers 
van començar a confiar en nosal-
tres i en l’àmbit d’Educació i Esport 
s’han pogut fer moltes coses gràcies 
a aquesta confiança. Parlem de la 
piscina del Termet, el Centre de 
Tecnificació Esportiva o el pavelló 
Melilla, entre d’altres. Mentre uns 
han vist que Vila-real s’ho mereixia 
i han col·laborat, deixant de banda 
els debats polítics, altres conselleries 
ens han maltractat i, fins i tot, ens 
sentim maltractats, com és la Con-
selleria d’Infraestructures, dirigida 
per Isabel Bonig, que ens ha negat 
la ronda Sud-oest i que actua per-
què l’estació intermodal no arribe a 
Vila-real, tot i estar preparada. H

“Hem progressat 
sense ajuda. La 
Generalitat ens deu 
13,5 milions i la 
Diputació no ens 
aporta res”

“Apostem per les 
grans marques com 
la de Salut i Esport, 
Ciència i Innovació, 
Congressos i 
Festivals i educació”

control en la despesa 
dels diners de tots  
els vila-realencs”
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La Regidoria dirigida per Silvia Gó-
mez ha prioritzat el manteniment i 
creació de noves infraestructureses-
portives, com el pavelló Melilla, el 
Centre de Tecnificació, la millora de la 
piscina del Termet o la Ciutat Esporti-
va Municipal, a més d’acabar amb la 
llista d’espera de l’SME.  

SILVIA 
GÓMEZ

Regidora d’Esports 
i Salut

Un dels principals aspectes destaca-
bles ha estat la consolidació del trasllat 
del mercat al centre, així com l’èxit del 
mercat de productors locals. S’ha im-
pulsat el centre Efecte Vila-real i s’han 
posat en marxa dos tallers d’ocupació, 
a més de donar suport a joves empre-
nedors i recuperar tradicions. 

PASQUAL 
BATALLA
Regidor d’Economia, 
Tradicions i Norma-
lització Lingüística

La Regidoria d’Alejandro Moreno ha 
incorporat l’Ajuntament al Fons Va-
lencià de Solidaritat, ha organitzat la 
IV Fira del Voluntariat i les primeres 
Jornades de Cooperació a la ciutat. A 
més, s’ha incrementat el compliment 
de transparència, projectes que espe-
ra mantenir i reforçar el 2015. 

ALEJANDRO 
MORENO

Regidor de Coope-
ració i Integració 

El 2014 es va iniciar el projecte més 
important del primer quart del segle 
XXI a la ciutat, com és la construcció 
de la Ciutat Esportiva Municipal i la 
urbanització de la Bassa d’Insa, les 
obres de la qual es realitzen ara. Tam-
bé s’han fet el carril bici, els horts ur-
bans i s’impulsa el turisme religiós. 

EMILIO M. 
OBIOL

Regidor de Territori 
i Turisme

Les regidories dirigides per Sabina 
Escrig ha impulsat la posada en marxa 
d’un ecoparc mòbil, a més d’atendre 
les queixes i suggeriments dels veïns. 
També ha participat en l’arribada de 
diversos congressos a la ciutat, a més 
d’obrir el tercer parc caní i recollir taps 
per a ajudar a veïns amb problemes. 

SABINA
ESCRIG
Regidora de Proxi-
mitat i Relacions 
Institucionals

Els departaments d’Alberto Ibáñez 
han impulsat el préstec de 2.000 lli-
bres electrònics, la millora del Museu 
Etnològic, les visites guiades a la Casa 
Museu de Llorens Poy, la programa-
ció de més de 100 activitats al Termet 
en estiu o el nomenament de Rafael 
Beltrán com a Fill Predilecte.

ALBERTO
IBÁÑEZ

Regidor de Cultura

La Regidoria ha invertit 7.000 euros 
per a reforestar zones verdes, a més de 
remodelar nombrosos parcs i jardins i 
zones d’oci. També s’ha instal·lat una 
xarxa Wi-Fi a espais oberts, s’han as-
faltat diversos vials i camins i s’ha mi-
llorat l’accessibilitat, a més d’instaurar 
un sistema d’incidències 24 hores. 

FRANCISCO 
VALVERDE

Regidor de Serveis 
Públics

A banda del bon funcionament 
de l’Aula Mentor, les millores als 
col·legis, l’adequació del molí de 
l’Ermita, la restauració de les pintures 
de la coveta amb Ivacor o la millora 
constant del Cementeri, Rosario Royo 
té preparats diversos projectes educa-
tius i al Cementeri per al 2015. 

ROSARIO
ROYO

Regidora 
d’Educació i Termet

El regidor Xavier Ochando destaca 
la realització de centenars d’activitats 
en la Regidoria de Joventut el 2014, 
amb la participació de 45 associacio-
ns. També la implantació del Consell 
de Participació Ciutadana i el seu re-
glament. Enguany està previst iniciar 
l’Escó Ciutadà i el Consell infantil.

XAVIER 
OCHANDO

Regidor de Joventut 
i Participació

A Hisenda, Seguretat i Modernització 
s’han dut a terme una reorganització 
del trànsit, l’emissió del Ple en directe 
a Youtube, la incorporació de 166.800 
euros de romanents per a factures, 
l’estalvi de 354.000 euros en tancar el 
pla de pagament a proveïdors i la ne-
gociació de la plantilla municipal. 

JAVIER 
SERRALVO
Regidor d’Hisenda, 
Modernització i 
Seguretat

Xus Sempere ha consolidat el progra-
ma Vilabeca i la relació amb la Càte-
dra Ceràmica i ha organitzat amb èxit 
la primera edició de la Fira Destaca, 
que ha marcat un abans i un després 
a la ciutat, que també s’ha unit a la 
xarxa Innpulso. Medi Ambient ha 
impulsat la platja del Millars.

XUS
SEMPERE

Sostenibilitat i 
Innovació

Les regidories de Mònica Alvaro han 
impulsat noves ajudes a les famílies 
d’acollida, a més d’una beca per a 
persones en risc d’exclusió i convenis 
amb entitats socials per a ajudar els 
veïns. També s’han creat beques de 
menjador a l’estiu, i s’ha ampliat la te-
leassistència a dones maltractades.

MÒNICA 
ALVARO

Regidora de Serveis 
Socials i de la Dona

Vila-real avança amb una incessant 
activitat en totes les seues regidories
A les iniciatives socials, formatives i laborals s’uneixen els 
projectes que preveuen noves infraestructures per als veïns

Vila-real ha viscut un intens 
any 2014 i ja té la mirada po-

sada en aquest 2015, on els prin-
cipals projectes a dur a terme són 
la construcció de la primera fase 
de la Ciutat Esportiva Municipal i 
l’enderrocament dels Jutjats per a 
fer una plaça i un nou Mercat Cen-
tral, entre d’altres. No obstant això, 
els 12 regidors de l’equip de govern, 
cadascú amb un mínim de dues re-
gidories al seu càrrec, han treballat 
molt al llarg del 2014 en diferents 
iniciatives, que deixen el camí pre-
parat per a afrontar el 2015. 

Entre els principals projectes que 
s’han realitzat al llarg de l’any ante-

El manteniment constant, la responsabilitat en la despesa i 
l’obertura de l’Ajuntament a tots, són altres de les mesures

rior, destaquen l’estalvi de 354.000 
euros en tancar el pla de pagament 
a proveïdors, la millora i manteni-
ment de nombrosos espais públics, 
l’inici de la urbanització del PAI 
Bassa d’Insa, el projecte més im-
portant del primer quart de segle 
XXI, a més de la inauguració del 
primer carril bici, els horts urbans o 
l’impuls del turisme religiós amb la 
consolidació de ‘Laqvima Vere’. 

També destaca la gestió realitza-
da per tal de poder obrir el Centre 
de Tecnificació Esportiva, la cons-
trucció del pavelló Melilla o la mi-
llora d’infraestructures esportives. 

Tot això se suma a les iniciatives 

innovadores com la celebració de 
congressos, la convocatòria de be-
ques per a joves o l’impuls de la 
platja del Millars, juntament amb la 
millora i manteniment del paratge 
del Termet, el manteniment i am-
pliació del Cementeri o les millores 
a les escoles de la ciutat. 

Escoltar els veïns i ajudar-los 
amb els tràmits administratius, 
defendre els seus drets i apropar 
l’administració, són altres dels 
punts que se sumen a la posada en 
marxa de tallers laborals i a l’ajuda 
per tal de trobar feina i lluitar contra 
la xacra de l’atur, a més d’ajudar els 
emprenedors de la nostra ciutat. 

Ajudar les famílies amb dificul-
tats, els menors en risc d’exclusió, 
permetre la participació ciutada-
na a les qüestions d’interés gene-
ral i la convocatòria de centenars 
d’activitats per als més joves són 
altres de les tasques que han rea-
litzat les diverses regidories al 
llarg del 2014. Feina que s’uneix a 
l’apropament de la cultura als ciuta-
dans, l’ampliació de la programació 
cultural amb més actes gratuïts per 
a tota la ciutadania i el foment de la 
lectura a les biblioteques, així com 
també s’ha impulsat la transparèn-
cia i l’ajuda i cooperació als països 
del tercer món, entre d’altres. H

Un intens treball 
amb nombroses 
iniciatives el 2014 
que deixen el camí 
preparat per tal 
d’afrontar el 2015



Vila-real oficialitza la creació 
de la Fundació de Sant Pasqual
L’entitat, presidida per l’alcalde, promou i difon els valors, la cultura i el patrimoni de la basílica

La Fundació Pro Monestir i Ba-
sílica de Sant Pasqual ha co-

mençat a caminar amb el nou any 
després de la seua constitució jurí-
dica, signada recentment, en escrip-
tura pública davant notari. 

L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, va rubricar, juntament amb 
el president de la Fundació Caixa 
Rural Vila-real, Enric Portalés, 
membres de l’Associació Amics del 
Pouet del Sant i representants de la 
Comunitat de Germanes Clarisses 
de Sant Pasqual i de la Diputació 
l’escriptura que atorga entitat jurí-
dica a una fundació que persegueix 
“promoure la cultura, el patrimoni i 
els valors relacionats amb el mones-
tir i la basílica de Sant Pasqual, un 
dels centres religiosos més apreciats 
i també un dels conjunts artístics 
més notables de la província del 
qual ens sentim orgullosos”, detalla 
Benlloch. L’alcalde assumeix la pre-
sidència del patronat, del qual for-
men part també el president de la 
Fundació Caixa Rural i l’Associació 
Amics del Pouet del Sant, a més del 
president de la Diputació, el regidor 
delegat de Turisme, dos membres 
de la Comunitat de Clarisses, altres 
tres membres d’Amics del Pouet, 
un representant de l’Institut Valen-
cià de Conservació i Restauració de 
Béns Culturals i un altre de l’Institut 
Valencià de la Música. 

Entre les finalitats de la nova en-
titat es troben fonamentalment el 
foment de la cultura, les arts i el pa-
trimoni religiós de Sant Pasqual. 

En concret, els estatuts de la Fun-

dació Pro Monestir i Basílica de 
Sant Pasqual preveuen el desenvo-
lupament d’actuacions destinades 
al foment de la música i l’art, a tra-
vés de concerts de carilló, de l’òrgan 
i corals. També es promourà el pa-
trimoni, a través d’exposicions del 
fons del Museu del Pouet del Sant  
i s’establiran col·laboracions amb 
conservatoris de música i altres enti-
tats que ho sol·liciten amb una fina-
litat educativa, a més de promoure 
visites al monestir i basílica i fomen-
tar la potenciació de tot allò relacio-
nat amb el conjunt de Sant Pasqual. 
La Fundació naix amb un capital de 
30.000 euros. L’Ajuntament aporta 
el 50%, la Caixa Rural, 5.000 euros, 
i l’Associació Amics del Pouet, 
10.000 euros. HInauguració d’una exposició en el Museu del Pouet del Sant.

La fundació promourà activitats turístiques amb l’objectiu d’atraure el major nombre de visitants.

municipal Territori continua el 
repartiment de malles 
de taronges als col·legis

Q consum. La Regidoria de Territori 
continuarà repartint aquest 2015 malles 
de taronges entre els escolars de Vila-real 
per a fomentar el seu consum 

N El Pilar ‘estrenarà’ al març un jardí completament remodelat

L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, acompanyat pel regidor 
de Serveis Públics, Francisco 
Valverde, ha visitat els treballs 
de remodelació del jardí del Pi-
lar juntament amb el president 
de l’Associació de Veïns del 
Pilar, Joaquín Bartoll, i la seua 
Junta Directiva. El projecte, que 
es preveu estiga culminat en el 
mes de març, dotarà el barri del 
Pilar d’un espai verd comple-
tament remodelat, amb dues 
zones de jocs, àrea de majors, 
aparcament i un espai reservat 
per a mascotes. Els treballs su-
posen la primera actuació inte-
gral en l’espai en més de dues 
dècades per a millorar la quali-
tat de vida dels veïns. 

Q La Policia Local de Vila-
real ha portat a terme fins al 
25 de gener la campanya ‘La 
vorera és per als vianants’. 
Una iniciativa posada en 
marxa arran de l’increment 
de la presència d’usuaris de 
bicicletes que circulen per les 
voreres amb el consegüent 
perill que això suposa per 
a la seguretat dels vianants. 
La Unitat de Trànsit ha estat  
l’encarregada de realitzar 
aquests controls en diferents 
punts de la ciutat.

; repaso
La Policia evita l’ús de 
les voreres per ciclistes

Q La campanya ‘Dedica’t 
un dia, t’ho mereixes’, im-
pulsada per les regidories de 
Proximitat i Esports i Salut, 
ha obert una nova convoca-
tòria, amb l’objectiu d’oferir 
l’oportunitat de gaudir d’un 
dia Marina d’Or. L’excursió 
inclou tres hores de balneari, 
xarrada nutricional i dinar 
per 15 euros. El 25 de gener 
es va realitzar una eixida i hi 
ha prevista una més el 8 de 
març i el 19 d’abril. 

Torna la campanya 
‘Dedica’t un dia’

Q EDC Natura Fundació 
Omacha ha obert la convo-
catòria del XII Concurs de 
Fotografia de Naturalesa 
Ciutat de Vila-real que inclou 
també els premis de fotogra-
fia de naturalesa per a joves 
Karibu. Els premis es lliura-
ran a la gala EDC Natura el 
proper 25 d’abril a les 20.00 
hores a l’Auditori Municipal 
Músic Rafael Beltrán Moner 
en el marc del XII Simposi 
Internacional de Naturalesa 
i Fotografia.

Nou concurs de 
fotografia de natura

Q “No podem permetre  
que els nostres veïns tinguen 
la impressió que no estan se-
gurs ni en les seues llars. És 
imprescindible tallar d’arrel 
la sensació d’inseguretat que 
s’ha instal·lat a Vila-real pel 
repunt de robatoris als habi-
tatges”, ha afirmat el porta-
veu del PP a Vila-real, Héctor 
Folgado, a l’hora de defensar 
la necessitat d’establir un dis-
positiu especial policial per a 
prevenir els robatoris. 

El PP demana un 
dispositiu antirobatori
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La primera cabalgata de Reyes de 
Interés Turístico llega a Vila-real
El Ayuntamiento organiza un desfile especial con la 
participación de cuatro espectáculos de teatro de calle

Vila-real ha acogido su primera ca-
balgata de Reyes de Interés Turísti-
co Provincial, que ha recorrido las 
calles en un desfile especial con la 
participación de cuatro espectácu-
los de teatro de calle, dos de ellos es-
trenos preparados para la ocasión, 
protagonizados por las compañías 
locales Xarxa Teatre, Visitants, Scu-
ra Splats y La Fam. Además, pen-
sando ya en conseguir la distinción 
de interés autonómico, desde la 
Concejalía de Juventud, se preparó 
también un dispositivo especial con 
la ubicación de planos informativos 
en las entradas de la ciudad y efec-
tos especiales con iluminación led y 
proyecciones en la plaza del Ayun-
tamiento. Al finalizar el desfile, de la 
mano de Pirovila, tuvo lugar un es-
pectáculo pirotécnico con efectos de 
color y sonido y los miles de niños 
y adultos congregados en la plaza 
Major se marcharon a sus casas a 
esperar a los Reyes Magos, que du-
rante la noche y la mañana del día 6 

La ciudad inaugura la estatua en honor a los Reyes Magos, 
ubicada junto a la biblioteca realizada por varios jóvenes

Miles de personas arroparon a los Reyes Magos a su llegada a nuestra ciudad. Varios espectáculos ideados para la ocasión dieron la bienvenida a Sus Majestades. 

Días antes de la Cabalgata se inauguró la estatua en homenaje. 

Los Reyes repartieron dulces y mucha ilusión en una noche mágica.

les visitaron para dejar sus regalos. 
Eso sí, nadie se fue a casa sin cantar 
el ‘Tirorí, tirorí’, mientras Sus Ma-
jestades acompañaban a los repre-
sentantes municipales en el balcón 
del Ayuntamiento. Cabe destacar 

que la cabalgata forma parte de la 
programación de Reyes que desde 
1928 organiza JoventutAntoniana 
con un carácter también solidario al 
destinar la recaudación de las acti-
vidades a las familias que atiende la 

entidad a lo largo del año.
Días antes, el concejal de Juven-

tud, Xavier Ochando, y represen-
tantes de Joventut Antoniana in-
auguraron el conjunto escultórico 
junto a los alumnos ganadores 
del concurso y el ceramista Ángel 
Igual, autores de la obra, que se ubi-
ca junto a la Biblioteca Universitària 
del Coneixement (BUC). 

El conjunt utilitza com a material 
principal la ceràmica i supera els 
dos metres d’alçada en una com-
posició ideada per alumnes de l’IES 
Santa Maria i triada per unanimitat 
entre els 13 treballs presentats al 
concurs promogut per Joventut. 

L’escultura està formada per un 
total de tres figures que representen 
els tres Reis d’Orient. H

FEBRER DEL 2015 MUNICIPAL CrÒniCa de ViLa-reaL 5



El Ayuntamiento de Vila-real ha 
incrementado en más de 25 pun-
tos el grado de transparencia en la 
gestión municipal y ha duplicado 
el cumplimiento de los indicado-
res de transparencia establecidos 
por la organización Transparencia 
Internacional para los ayuntamien-
tos desde que se puso en marcha el 
Plan de Transparencia Municipal 
en 2014. “La revisión de los índices 
de transparencia municipal al cierre 
del año permite concluir que el con-
sistorio vila-realense supera amplia-
mente el objetivo del 50% marcado 
cuando pusimos en marcha el plan, 
alcanzando ya el 58,75%”, señala 
el concejal de Solidaridad, Integra-
ción y Cooperación internacional, 
Alejandro Moreno, responsable del 
programa. En concreto, el estudio 
realizado al cierre del ejercicio reve-
la el cumplimiento de 50 de los 80 
indicadores que fija TI como deter-
minantes del grado de transparen-
cia en los municipios. 

“Durante este año hemos venido 
desarrollando un trabajo impor-
tante para incrementar el grado de 
transparencia en la gestión munici-
pal, para acercar todavía más la ins-
titución a los vecinos y facilitarles 
el acceso a toda la información de 
interés general”, señala Moreno. 

A este respecto, el concejal recuer-
da que a principios de 2014 se rea-
lizó un estudio de diagnóstico por 
parte de una entidad externa que 
permitió conocer el grado de trans-
parencia del consistorio y su com-
parativa con los niveles de 2011, al 
inicio del mandato municipal. 

Las conclusiones de este estudio 
sirvieron de base para la elabo-
ración de un Plan Municipal de 
Transparencia que ha permitido 
también formar al personal técnico 
municipal en este ámbito y abrir el 

proceso a la ciudadanía. 
Fruto de este trabajo, el portal de 

transparencia municipal publica 
los enlaces de 50 indicadores (43 
totales y 7 parciales), que suponen 
un 58,75% de los establecidos por 
Transparencia Internacional. “Estos 
resultados no habrían sido posibles 
sin esfuerzo de los técnicos, en par-
ticular Nuevas Tecnologías, por ir 
incorporando al portal municipal 
la documentación”, añade. La evo-
lución en el grado de transparencia 
ha sido progresiva y ascendente 
desde junio de 2011. Al inicio de 
la legislatura, el número de indi-
cadores que se cumplían era de 14 
(el 17,5%), frente a los 25,5 que se 
contabilizaron al inicio del Plan de 
Transparencia (31,87%) y los 50 que 
se cumplen ahora. H

Vila-real incrementa en 
25 puntos la transparencia
El plan de transparencia permite alcanzar un 59% de indicadores cumplidos

El edil Alejandro Moreno ha presentado el balance del estudio. 

Al inicio de la 
legislatura, el número 
de indicadores que 
se cumplían era de 
14, frente a los 50 de 
la actualidad

Vila-real acogió un foro de transparencia en diciembre, en el que dio a conocer algunas novedades. 

El PP pide un protocolo 
de gestión de juntas
“El PP quiere una política de 
verdadero diálogo y consenso, 
donde todas las formaciones 
políticas tengan voz y puedan 
impulsar medidas para Vila-real 
con el máximo respaldo ciuda-
dano y político posible. Eso, es 
muy sencillo de conseguir ya 
que existe un organismo que lo 
puede gestionar perfectamente, 
como es la Junta de Portavoces”, 
ha manifestado el portavoz po-
pular, Héctor Folgado. En este 
sentido, para impulsar el “nece-
sario” consenso municipal, Fol-
gado ha defendido la redacción 
de un Protocolo de organización 
y gestión de las Juntas de Porta-
voces “como herramienta para 
llegar a acuerdos”. 

; en corto
La Dona conmemora 
20 años en Vila-real
La Concejalía de la Dona 
cumple 20 años y lo celebra 
en 2015 con una programa-
ción espacial que, con el lema 
‘20 años cambiando la reali-
dad’, ha previsto hasta mayo 
una serie de actividades que 
darán a conocer cómo ha 
cambiado la realidad de la 
mujer vila-realense a lo largo 
de las dos últimas décadas. 
“Hemos cumplido 20 años 
desde la creación del área y 
seguimos apostando fuerte 
por la igualdad”, manifiesta 
la edila Mònica Alvaro, quien 
destaca que hay numerosas 
actividades organizadas. 

Benlloch exige la estación intermodal
El alcalde de Vila-real, José 

Benlloch, solicitará una re-
unión urgente con la conselle-
ra de Infraestructuras, Isabel 
Bonig, para reclamar ante la 
Generalitat que atienda las 
reivindicaciones de la ciudad, 
que cuentan con la unanimi-
dad de los grupos con repre-
sentación en el consistorio, 
para la ubicación de la estación 
intermodal de mercancías en 
el término municipal. Benlloch 
lamenta que la Generalitat no 
haya dado respuesta todavía a 
las alegaciones y denuncia que 
“se está planteando la cons-
trucción de la intermodal sin 
más argumentos que el hecho 
de que forma parte de los ac-
cesos al puerto, cuando desde 
hace 20 años existe un estudio 

del Ministerio de Fomento 
que determina que Vila-real 
es la ubicación óptima para la 
infraestructura”. “Hace más 
de 20 años que se hablaba ya 
de la importancia de construir 
una estación intermodal, para 
mejorar la competitividad de 
nuestra industria y la eficacia 
del transporte de mercancías. 
En aquella época, Fomento 
elaboró un estudio que ubica-
ba esta estación en Vila-real, en 
los terrenos que hoy reciben 
el nombre de Europlataforma 
Intermodal”, recuerda Benllo-
ch. “Las circunstancias que en 
aquella época hacían idónea 
esta ubicación no han cambia-
do, por eso se pregunta por 
qué aparece ahora marcada en 
otra ubicación”, concluye. H

Vila-real apoya a San Vicente de Paúl
El Ayuntamiento de Vila-real refuerza la colaboración con las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl con la firma del primer convenio de cola-
boración con la entidad, mediante el cual el consistorio, a través de la 
Concejalía de Servicios Sociales, aporta 6.000 euros para ayudar a la aso-
ciación en su tarea de atención a las personas sin recursos de la ciudad.
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El govern redueix en 
un 35% l’endeutament
Les factures per pagar passen de 5,8 milions a 400.000 euros i el nivell 
del deute municipal es preveu del 47% enfront del 72% del 2011

L’Ajuntament de Vila-real ha re-
duït l’endeutament municipal 

en un 35% des del 2011 i ha rebaixat 
en més de cinc milions d’euros les 
factures pendents de pagar al tan-
cament de l’exercici pel que fa a les 
dades de la legislatura anterior. 

El regidor d’Hisenda i Moder-
nització de l’Administració, Javier 
Serralvo, ha donat a conéixer les 
dades econòmiques del consistori 
que, assenyala, “demostren que hi 
ha dues maneres molt diferents de 
governar: la del PP, que va multi-
plicar per 10 el deute municipal, el 
va situar en un 72% i va deixar el 
2010 5,8 milions d’euros en factures 
als calaixos; i la nostra, que, a pesar 
de totes les dificultats, sentències i 
empastres, hem aconseguit reduir 
l’endeutament al 47% i tanquem el 
2014 amb només 400.000 euros pen-
dents d’abonar, tenint en compte, a 
més, que moltes empreses facturen 
al desembre”.

“Els veïns tenen dret a conéixer 
les dades de la gestió econòmica 
de l’Ajuntament. Una gestió que 
demostra que estem fent bé les co-
ses i que hem aconseguit millorar 
la situació del consistori, a pesar 
de les sentències urbanístiques que 
ens arriben contínuament i per les 
quals ja hem pagat més de vuit 
milions d’euros i a pesar dels nou 
milions en factures als calaixos que 
vam trobar en assumir el govern lo-
cal”, assenyala Serralvo. En aquesta 
línia, el regidor d’Hisenda recorda 
que “del 2007 al 2011, el PP va in-
crementar el deute municipal del 7 
al 72%, en subscriure un préstec de 
20 milions d’euros”. Les dades co-
rresponents als anys següents reve-
len que el 2012 el deute es va reduir 
al 65%, el 2013 va baixar al 59% i el 
2014, es va situar en un 50%. Les 
previsions de 2015, tal com reflec-
teixen els informes que acompan-
yen el pressupost municipal, xifren 
el nivell d’endeutament municipal 
en un 47%. “És a dir, mentre que el 
PP va multiplicar per 10 el deute, 
nosaltres l’hem reduït en un 35%, 
i això a pesar de tots els obstacles 
que hem trobat pel camí”, puntua-
litza Serralvo. 

El regidor Javier Serralvo explica que s’ha reduït l’endeutament. 

El portaveu de l’equip de go-
vern s’ha referit també a les fac-
tures pendents de pagament al 
tancament de l’exercici econòmic. 
Serralvo recorda que 2010, un any 
íntegrament sota mandat popular, 
es va tancar amb 3,8 milions en fac-
tures pendents de pagar, a les quals 
cal sumar els dos milions d’euros 
que “van aparéixer a l’Ajuntament  
l’any 2012 però que corresponien 
a treballs dels exercicis 2008, 2009 
i 2010”. “En total, el 2010 el PP va 
deixar 5,8 milions d’euros en els 
calaixos per pagar als proveïdors, 
mentre que nosaltres tancarem 
l’any 2014 amb només 400.000 
euros pendents, si no podem ajus-
tar-ho més”, detalla. 

“El 2011, les factures pendents 
es van reduir a 2,7 milions; el 2012 
van ser 1.262.000 euros i el 2013, es 
va rebaixar als 840.000 euros”, afe-
geix. “Totes aquestes dades demos-
tren que hi ha dues maneres molt 
diferents de governar”, conclou. H

El nou equip de 
govern va trobar 
nou milions d’euros 
per pagar en 
factures pendents de 
l’anterior legislatura

L’Ajuntament ha 
pagat més de vuit 
milions d’euros 
en sentències 
urbanístiques que 
arriben contínuament

L’Espai Jove amplia la programació
Q activitats. La progra-
mació de l’Espai Jove segueix 
creixent, tant en activitats com 
per la participació de les asso-
ciacions locals que col·laboren 
amb la Regidoria de Joventut 
per a millorar i incrementar 
les propostes que ofereix cada 
nova edició. Amb el lema ‘Junts 
anem a més’, la programació 
de gener a març de l’Espai Jove 
consolida línies de programa-
ció que han aconseguit en ante-
riors campanyes una gran aco-
llida i amplia continguts amb 

interessants propostes per als 
pròxims mesos. És el cas de les 
primeres jornades de videojocs 
Bit.la-real, l’increment de cur-
sos per a l’ocupabilitat dels jo-
ves o les primeres Jornades per 
a l’Educació, que aprofundiran 
en la tasca educativa. “Amb 
cada nova edició, demostrem 
que seguim creixent i apos-
tant pels nostres joves, amb 
activitats dirigides a ells però 
també realitzades pels joves de 
la ciutat”, explica el regidor de 
Joventut, Xavier Ochando. H

‘Hermano Mayor’, a les 
jornades de mediació

L’esdeveniment pretén reunir, 
una edició més, professionals, 
mestres, professors i alumnes de 
diferents centres educatius per a 
intercanviar i reconéixer la me-
diació escolar. Per a això, es por-
taran a terme ponències i tallers 
pràctics, en diferents espais de la 
ciutat, on pares, mares i professors 
mediadors de diversos centres 
exposaran la seua experiència. La 
regidora de Relacions Institucio-
nals, Sabina Escrig, ha assenyalat 
que “de nou Vila-real tornarà a 
convertir-se en referent en me-
diació i celebració de congressos”. 
Els mestres i professors assistents 
obtindran una certificació oficial. 
Les jornades compten amb la 
col·laboració del Cefire, de la Ins-
pecció Educativa de Castelló i de 
l’Ajuntament de Vila-real. H

Les VI Jornades d’Alumnes Me-
diadors de Vila-real comptaran 
amb la participació del presen-
tador del programa de Cuatro 
‘Hermano Mayor’ Pedro García 
Aguado. En la trobada, organitzat 
per l’IES Miralcamp, l’exjugador 
de waterpolo, medallista olím-
pic i ‘coach’ televisiu que ajuda 
adolescents amb trastorns de 
conducta i les seues famílies ex-
plicarà la seua experiència perso-
nal en la conferència ‘Un viatge 
d’aprenentatge’. La cita tindrà lloc 
el pròxim 3 de febrer, a les 16.00 
hores, al recentment inaugurat 
Centre de Tecnificació Esportiva. 

Pedro García Aguado estarà a les Jornades d’Alumnes Mediadors. 

Pedro García Aguado 
estarà a les VI Jornades 
d’Alumnes Mediadors
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L’Ajuntament destina un milió a 
la millora de 14 centres educatius

a aquest equip de govern”, ha as-
senyalat Royo. Així, durant el 2014, 
Educació tenia una partida assigna-
da de 800.000 euros per a fer front 
al cost de l’electricitat, l’aigua, la 
conservació i manteniment, neteja 
diària, treballs de jardineria i altres 
despeses de 14 centres educatius de 
la ciutat, 11 de col·legis públics i la 
resta, la Biblioteca Universitària del 
Coneixement, la UNED i el Conser-
vatori Municipal Mestre Goterris. 
“A això caldria sumar, a més, entre 
200.000  i 240.000 euros destinats a 
aquelles actuacions a les quals s’ha 
de donar una resposta ràpida i no 

L’Ajuntament de Vila-real ha desti-
nat un milió d’euros a les actuacions 
relacionades amb el manteniment 
i millora i seguretat de 14 centres 
educatius de la ciutat i ha resolt 829 
avisos de col·legis durant el 2014. 

Així ho han donat a conéixer la 
regidora d’Educació, Rosario Royo, 
i el regidor de Serveis Públics, Fran-
cisco Valverde, els quals han pre-
sentat el conjunt d’actuacions por-
tades a terme al llarg de l’any passat 
per a la posada a punt dels centres 
educatius de la ciutat. 

“El manteniment en els col·legis 
és una constant i una prioritat per El regidors Royo i Valverde han fet balanç de les actuacions. 

Les regidories d’Educació i Serveis Públics han resolt un 
total de 829 avisos de centres educatius al llarg de 2014

prevista al principi com pot ser el 
trencament de vidres, humitats o 
pintat de desperfectes i reparacio-
ns de tot tipus”, segons ha indicat 
Valverde. En aquest sentit, Royo ha 
indicat que “encara que són actua-
cions que poden semblar d’escassa 
envergadura són fonamentals per 
a garantir unes condicions òptimes 
dels centres docents i la seguretat 
dels escolars”, i ha destacat que “el 
fet que el manteniment dels col·legis 
fóra assumit des de principis d’any 
per Serveis Públics ha estat un en-
cert per l’eficiència assolida i la ràpi-
da resposta a través del servei, dis-
ponible 24 hores”.A més, un total 
de 8 empreses de Vila-real han estat 
contractades durant el 2014 per a 
fer aquest tipus de treballs. H

L’Ajuntament 
assumeix el 15% de 
la gestió de l’aigua
Ultimen el plec de condicions de l’ens, que abaratirà bona   
part dels rebuts que rebran a partir d’ara els veïns de la ciutat

quals 370.000 euros els aportarà el consistori 
i 1,7 milions l’empresa que siga el soci tecno-
lògic. A més, la societat tindrà una vigència 
de 20 anys i, en finalitzar, el municipi podrà 
optar a assumir la gestió integral de l’aigua 
o seguir amb l’ens mixt. En qualsevol cas, 
Valverde destaca que la creació, inici i fun-
cionament d’aquest ens “no suposarà cap 
increment en el preu de l’aigua, ja que tots 
els estudis del projecte d’explotació s’han 
realitzat en base a mantenir les actuals ta-
rifes”. Fins i tot, avança que “el que sí que 
pot passar és que s’abaratesca el rebut per al 
95% dels usuaris”. I és que s’estudia la possi-
bilitat de reduir les taxes del primer tram de 
consum, que és el bàsic, i incrementar les de 
l’últim tram, a mode de penalització per una 
despesa excessiva d’aigua potable en els ha-
bitatges, i s’estudiarà també l’existència de 
comptadors comuns en edificis antics. H 

El regidor Francisco Valverde afirma que la nova societat serà Aigües de Vila-real. 

L’Ajuntament de Vila-real controlarà el 15% 
de la gestió del servei de l’aigua potable de 
la ciutat amb la creació d’una nova societat 
mixta, per a la qual des de la Regidoria de 
Serveis Públics s’ultima el plec de condicio-
ns que regiran el concurs per a triar el soci 
tecnològic que assumirà el 85% de l’ens. 

Així ho ha indicat el regidor de l’àrea, 
Francisco Valverde, que assegura que la 
nova societat es denominarà Aigües de Vila-
real i que podrà funcionar abans de finalitzar 
la legislatura. “L’Ajuntament no vol crear 
una empresa per a guanyar diners, sinó que 
l’objectiu d’aquesta iniciativa és que el mu-
nicipi tinga un control sobre un servei bàsic, 
estratègic i de primera necessitat com és el 
de l’aigua potable”, afirma. 

D’aquesta manera, les previsions són que 
Aigües de Vila-real comence a rodar amb 
un capital social de dos milions d’euros, dels Imatge de l’inici de les obres del pavelló, que milloraran també tota la zona annexa.

Reserven 40.000 euros 
per a adequar els 
voltants de Melilla
El poliesportiu es preveu que estiga finalitzat aquest mes i 
amb aquesta dotació es preveu crear una zona d’aparcament 

plementària a la construcció del pavelló 
es completarà en la segona meitat del 
primer trimestre de 2015. “Només estiga 
tot finalitzat i els treballs recepcionats per 
l’Ajuntament, la instal·lació es posarà en 
mans de la Regidoria d’Esports perquè 
es pose en marxa al més aviat”, afig l’edil, 
que destaca que el model del nou espai serà 
similar al del Sebastián Mora, tot i que la 
nova infraestructura se centrarà en la pràc-
tica d’esports com l’handbol, el futbol sala o 
l’hoquei sobre patins.  

Tot i que la construcció del recinte segueix 
“uns terminis raonables”, és cert que, com 
confirma el regidor Obiol, ha sigut neces-
sari demanar una pròrroga al Consell per a 
acabar l’obra més enllà del termini màxim 
previst, que era el 31 de desembre. Obiol re-
corda que el Consell encara no ha pagat “ni 
un euro dels treballs”. H 

L’Ajuntament de Vila-real reserva una 
partida de 40.000 euros per a adequar la 
zona exterior i els voltants del pavelló del 
barri de Melilla que, en aquests moments 
ha superat gran part de la seua execució. 
De fet, l’empresa adjudicatària ha conclòs 
l’estructura i en els darrers dies ha començat 
els treballs per a col·locar l’envidrament 
de l’immoble i realitzar els treballs 
d’enrajolament i pavimentació. 

Tot i així, encara quedarà pendent 
l’adequació dels voltants que, segons explica 
el regidor de Territori, Emilio Obiol, afectarà 
de forma especial l’àrea de propietat muni-
cipal existent entre els carrers de Blas Infant 
-per on s’ubicarà l’accés al nou poliesportiu- 
i Xèrica, que es remodelarà fonamentalment 
com a zona d’aparcament per als usuaris 
d’aquesta infraestructura. 

Obiol indica que aquesta actuació com-
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La regidora de Serveis Socials, 
Mònica Alvaro, ha presentat la 

partida del departament per a en-
guany, un exercici que en l’àrea so-
cial superarà els 2,5 milions d’euros 
i reforçarà les ajudes, a través de 
convenis, amb entitats socials que 
atenen les famílies amb menys re-
cursos de la ciutat. 

“En aquest pressupost tornem 
a demostrar que la nostra prioritat 
són les persones”, ha destacat Al-
varo. Una prioritat que queda re-
flectida en un pressupost que con-
templa programes de col·laboració 
i assistència a la infància i les famí-
lies a través d’acords amb entitats 
socials com Càritas, Creu Roja, Sant 
Vicent de Paül, Familiars de Malal-
ts d’Alzheimer o la Fundació Pri-
mavera. Una partida nova, creada 
per l’actual equip de govern, que 
ascendeix a 167.000 euros i en la 
qual s’inclou, per primera vegada, 
un conveni amb Acudim de 20.000 
euros per a la creació de l’oficina 
municipal d’ajuda a les persones 
dependents “en un moment en 
el qual més ho necessiten amb 
l’increment del copagament”, afir-
ma Alvaro.

A més, l’àrea de Serveis Socials 
ha creat també noves línies d’ajuda 
“per a lluitar contra la pobresa infan-
til i l’exclusió social”. En aquest sen-
tit la responsable de l’àrea ha deta-
llat que, “com a regidora de Serveis 
Socials, el més dur d’aquesta legis-
latura ha estat assistir a l’increment 
d’acolliment d’aquells xiquets que, 
desgraciadament, davant la situació 
actual de les famílies, ha fet inviable 
que puguen seguir vivint amb els 
seus pares”, comenta.

“Es tracta en la seua majoria 
d’acolliments que es donen en la 
família extensa, com poden ser els 
avis, que han d’atendre els seus 
néts davant les dificultats dels seus 

pares i que en molts casos els únics 
ingressos provenen de la pensió 
de l’avi amb la qual ha de plantar 
cara a la cura dels néts” detalla. 
“Enguany hem signat 24 acollides, 
la majoria en família extensa, i hem 
pensat que aquesta xifra anirà en 
augment. Com que sabem que 
moltes famílies tenen dificultats per 
a assistir aquests menors, hem creat 
una nova línia d’ajudes a l’acollida 
que situaran Vila-real com l’única 
localitat de la província que dóna 
cobertura a les famílies d’acollida”. 
La regidora ha avançat que con-
tinuarà la lluita contra la pobresa 
infantil amb programes que facili-
ten la inclusió com ha estat l’Aplec 
d’agost que tornarà a programar-se, 
la partida de beques de menjador 
les beques per a material infantil, 
subvencions als bancs de llibres i la 
continuïtat del Centre de Dinamit-
zació Social Ziga-Zaga. H

Vila-real destina 2,5 
milions a Serveis Socials
La Regidoria crea una nova línia d’ajudes per a les famílies d’acollida

Mònica Alvaro ha anunciat la creació d’una nova línia d’ajudes. 

S’atorguen més 
subvencions a 
les famílies

Una altra de la partides 
que més es veurà incremen-
tada en l’àrea social és la de 
les subvencions a les famí-
lies que arriba als 270.000 
euros per a poder ajudar a 
les més de 700 famílies que 
han estat ateses enguany 
en el departament. “Molt 
lluny dels 120.000 euros en 
els quals va començar la le-
gislatura de 2011 que havia 
dissenyat el PP”. A més, es 
mantenen altres programes 
com el d’Alimentació Neces-
sària amb vals de compra. 

La Plana posa bombes 
d’insulina per a xiquets
L’Hospital de la Plana ha im-
plantat aquest mes de gener 
bombes d’insulina pediàtri-
ques. Aquest és el primer centre 
hospitalari de la província de 
Castelló i el cinqué de la Comu-
nitat que realitza aquest tipus 
d’intervenció. El centre hospita-
lari va celebrar una jornada de-
dicada als xiquets amb diabetis 
a la qual també es van sumar els 
jugadors del Villarreal CF. 

; en curt
Lloen l’obertura del 
Centre de Tecnificació 
“Amb l’obertura del Centre 
de Tecnificació Esportiva, 
Vila-real obri per fi les portes 
a l’esport i als esportistes vila-
realencs”. Així ho ha afirmat 
el portaveu del Grup Munici-
pal Popular, Héctor Folgado, 
que ha destacat que “la infra-
estructura funciona gràcies al 
compromís adquirit pel PP”. 

Un xicotet heroi en la lluita contra 
la distonia mioclònica a Vila-real

malaltia rara que el limita per a fer 
coses com córrer, saltar, menjar sol 
o fer moviments de precisió, ja que 
els seus músculs pateixen contrac-
cions involuntàries sostingudes 
que li causen torcedures i molt de 
dolor. Una dolència per a la qual no 
hi ha medicació ni tractament. Da-
vant aquesta situació, els seus pa-
res, Marina i Fernando, van crear 
l’associació Aludme, a través de la 
qual van poder contactar només 
amb dos casos més a tot Espanya. 

Es diu Jesús i, amb només dos anys 
i mig de vida, ja sap el que és llui-
tar per a seguir alçant-se cada dia 
amb un somriure i fer les activitats 
que corresponen a un xiquet de la 
seua edat. Fa poc més d’un any, sa 
va observar que coixejava després 
d’alçar-se. 

En aquest moment va començar 
el seu calvari. Un roser de visites a 
metges de tot Espanya va acabar 
amb el diagnòstic definitiu: Jesús 
pateix distonia mioclònica, una Els representants municipals han rebut a Jesús i els seus pares. 

Jesús, de només dos anys, pateix aquesta malaltia per a la 
qual els seus pares demanen més suport per a investigar

“Es tracta d’una malaltia que afecta 
d’una manera distinta, no sabem si 
el nostre fill acabarà en una cadira 
de rodes”, explica Marina. 

En aquest sentit, assegura que tot 
i que no pot treballar perquè té cura 
del seu fill, el seu home té tot el su-
port de la seua empresa i agraeix 
també el suport que l’Ajuntament 
de Vila-real els dóna. Així, l’alcalde, 
José Benlloch, la regidora de Proxi-
mitat, Sabina Escrig, i el regidor de 
Solidaritat, Alejandro Moreno, els 
han rebut per tal d’oferir la seua 
col·laboració per a ajudar els pares 
de Jesús en la recerca d’un tracta-
ment per a aquesta malaltia. H

Alimentació Necessària 
reparteix 6.100 euros

famílies en dificultats productes 
de primera necessitat en un mo-
ment de l’any en què les necessi-
tats s’incrementen. “Les entitats 
socials treballen colze a colze amb 
la Regidoria per tal de repartir 
aquests xecs de compra entre les 
famílies amb pocs recursos, so-
bretot entre aquelles amb menors 
a càrrec, durant les èpoques de 
vacances escolars”, explica la regi-
dora de l’àrea, Mònica Àlvaro. Per 
aquest motiu s’ha tornar a posar 
en marxa el programa durant les 
festes de Nadal, quan han pogut 
comprar al Mercat Central. H 

El programa Alimentació Ne-
cessària, que l’Ajuntament de 
Vila-real porta a terme per ter-
cer any consecutiu, ha repartit 
aquestes festes de Nadal un total 
de 6.100 euros en vals de compra 
d’aliments frescos entre les quatre 
entitats socials que treballen en 
la ciutat, Càritas, Creu Roja, Sant 
Vicent de Paül i Joventut Anto-
niana, per tal de fer arribar a les 

Les famílies han pogut adquirir aliments frescos al mercat. 

El programa arriba a les 
famílies més necessitades 
aprofitant el Nadal
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El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, y el concejal de Economía, 
Pasqual Batalla, han dado la bien-
venida a los alumnos de los dos ta-
lleres de empleo logrados este año 
por el Ayuntamiento para la forma-
ción en dos áreas “de futuro” para 
la ciudad: el ámbito sociosanitario y 
la gestión de eventos. 

En total, son 24 alumnos los que 
se benefician ya de estos dos mó-
dulos formativos, además del per-
sonal administrativo y profesores 
que impartirán las materias teóricas 
en unos talleres que, además, per-
mitirán a los alumnos la obtención 
de títulos homologados para su in-
corporación al mercado laboral.

Tanto el alcalde como Batalla han 
recordado los obstáculos que ha 
encontrado el Ayuntamiento en los 
últimos años para la concesión de 
estos talleres por parte de la Gene-
ralitat, que ha venido denegándo-
los desde hace dos años. 

“En 2012 presentamos un pro-
yecto muy ambicioso y el Consell 
denegó la ayuda, igual que hizo 
en 2013. Este año, los ha concedido 
pero en condiciones que han hecho 
muy difícil cumplir los plazos, a úl-
tima hora y prácticamente sin tiem-
po”, denuncia Benlloch. 

En esta línea, el responsable de 
Economía ha agradecido el esfuer-
zo de los técnicos del departamento 
por hacer posible los talleres y ha 
pedido disculpas a los beneficia-
rios. “Se nos comunicó la concesión 
del taller a última hora, dándonos 
tan sólo cinco días para  los trámi-
tes; parecía casi imposible lograrlo, 
pero aquí estamos”, señala Batalla. 

En relación al contenido de los 
talleres, el edil recuerda que res-
ponden a la estrategia de futuro 
de Vila-real. “En el caso del taller 
sociosanitario, se trata de  un sector 
con altas perspectivas de empleo, 

en particular en una ciudad como 
Vila-real, en la que contamos con 
una amplia red de centros asisten-
ciales en la que podrían generarse 
puestos de trabajo”, asegura. 

“Por su parte, el módulo de ges-
tión de eventos responde a la fuerte 
apuesta que hemos realizado, en 
particular en 2014, por convertir a 
Vila-real en una Ciudad de Congre-
sos, Ferias y Eventos”, detalla. 

Los dos módulos que ya están 
en marcha cuentan con formación 
teórica para la obtención del certifi-
cado de profesionalidad en los dos 
ámbitos, además de prácticas labo-
rales en empresa. 

Los talleres se prolongarán a lo 
largo de siete meses y se imparten 
ya en la Biblioteca Universitaria del 
Coneixement a un total de 24 alum-
nos (12 por módulo). Para ello, el 
programa cuenta con una subven-
ción de 255.793 euros. H

El alcalde y el edil de Economía, Pasqual Batalla, dieron la bienvenida a los alumnos beneficiarios del plan.

31 personas se benefician 
de dos talleres de empleo
Los 24 alumnos se forman en los ámbitos sociosanitario y de eventos

Pasqual Batalla afirma que los talleres se prolongarán siete meses.

Impulso al centro Efecte Vila-real

El alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, y el presidente de 
la Fundación Caja Rural Vila-
real, Enric Portalés, han fir-

mado el convenio por el cual 
el Ayuntamiento colaborará 
en la creación del centro de 
negocios Efecte Vila-real. 

Diploma a la ‘Convivència a les aules’

El alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, ha entregado los 
diplomas a los cerca de 100 
alumnos que han participado 

en la XI campaña ‘Convivèn-
cia a les aules’ que lleva a cabo 
las Concejalías de Seguridad 
Ciudadana y Educación.

“Justicia con los 
parados”, tras 2 
años de espera

Los beneficiarios de los dos 
nuevos talleres de empleo 
de Vila-real han sido selec-
cionados por el Servef entre 
120 vecinos desempleados 
de larga duración. “Ya pode-
mos decir que se ha hecho 
justicia con los parados de 
Vila-real”, remarcó el con-
cejal de Economía, Pasqual 
Batalla, nada más recibir la 
notificación por parte de la 
Conselleria, quien recordó 
que la Generalitat “lleva 
más de dos años negando 
los talleres a la ciudad”. 

Destinan 30.000 euros 
a nuevas empresas

tes de las dificultades que impli-
ca poner en marcha una idea de 
negocio por la falta de recursos 
económicos, hemos vuelto a con-
vocar estas ayudas de apoyo a los 
emprendedores que servirán de 
impulso a aquellas personas que 
quieran crear su propia empresa 
y una ayuda para los negocios ya 
creados, porque sabemos que el 
primer año de vida también es el 
más complicado. Una partida que 
demuestra nuestro compromiso 
por generar economía aplicando 
políticas que fomenten la creación 
de ocupación”, señala el concejal 
del área, Pasqual Batalla. También 
han podido optar a las ayudas los 
emprendedores que tienen pre-
visto iniciar una actividad econó-
mica a corto plazo. H

El concejal de Economía, Pas-
qual Batalla, ha anunciado la pu-
blicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de una nueva convo-
catoria de ayudas para la creación 
de nuevas empresas en la ciudad 
de las que se pueden beneficiar  
las personas que han creado su 
propio negocio durante el 2014 
y los emprendedores que tengan 
previsto poner en marcha “en bre-
ve” una iniciativa comercial. 

La cantidad global de las sub-
venciones asciende a 30.000 euros, 
con una ayuda de 1.500 euros por 
empresa. “Un año más, conscien-

Pueden acceder a las 
ayudas las empresas 
creadas en el 2014
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El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, ha anunciado que ha 

presentado una demanda para la 
celebración de un acto de conci-
liación, paso previo a la interpo-
sición de una querella criminal 
contra el portavoz del PP local, 
Héctor Folgado, por un presun-
to delito de calumnias y otro de 
injurias. La demanda responde 
a las acusaciones lanzadas por 
Folgado el pasado mes de mayo, 
cuando el portavoz popular acu-
só al alcalde de gastar dinero pú-
blico en “tapas y cañas” y en la 
compra de “perfumes y cremitas 
para uso personal” cuando ni si-
quiera ejercía como alcalde. 

“A mí se me acusó falsamente 
de haber cometido un delito y 
Folgado deberá responder por 
su incontinencia verbal, mala fe y 
manipulación de la realidad”, se-
ñala  Benlloch. El alcalde explica 
que ha decidido interponer la de-
manda tras esperar ocho meses a 
que el portavoz popular pidiera 
perdón y rectificara sus palabras. 

“Como no lo ha hecho, me he 
visto obligado a recurrir a los ins-
trumentos legales que tengo a mi 
alcance, que son los tribunales”, 
puntualiza el primer edil. 

Como paso previo a la inter-
posición de la querella, tal como 
establece la legislación, Benlloch 
ha solicitado la celebración de 
un acto de conciliación en el que 
exigirá a Folgado “que reconozca 
ante el juez que ha mentido, que 
no he gastado un euro de dinero 
público en cañas y tapas, porque 
se trataba de gastos de represen-
tación institucional y protocolaria 
de los que él mismo también ha 
formado parte, y que no he gas-
tado tampoco ni un euro de dine-
ro público en cremas y perfumes 
para uso personal y mucho me-

nos cuando no era alcalde”. “Si 
lo hace, tengo muchas más cosas 
que hacer que perder el tiempo 
con gente que ha demostrado que 
no tiene ningún interés por Vila-
real y que su único objetivo es 
destruir al equipo de gobierno”.

En esta línea, el alcalde lamenta 
que el PP “está intentando judi-
cializar la vida municipal y ya va-
mos casi a una denuncia al mes”, 
pese a que “pretende manipular a 
los ciudadanos haciéndoles creer 
que es el equipo de gobierno 
quien acude a los tribunales”.

“Esto demuestra que el PP es 
un ejemplo de la hipocresía y ci-
nismo más absolutos. Por un lado, 
habla de diálogo y, por el otro, se 
dedica a denunciar y acosar al 
gobierno, a escasos meses de las 
elecciones, para contaminar a la 
opinión pública y atacar al equi-
po de gobierno”, apunta. H 

El alcalde demanda a 
Folgado (PP) por injurias
Benlloch solicita un acto de conciliación previo a interponer una querella

Benlloch ha anunciado que ha presentado una demanda. 

Denuncias para 
“contaminar la 
opinión pública”

Benlloch ha criticado que el 
PP sólo intenta “contaminar 
la opinión pública con sus 
denuncias” y recuerda que 
el exportavoz adjunto del 
PP, Ignasi Clausell, acusó al 
equipo de gobierno de fal-
sificar los presupuestos mu-
nicipales. Además, recuerda 
que la Fiscalía Anticorrup-
ción desestimó una denun-
cia del PP, igual que el Sín-
dic de Comptes. “Saben que 
a escasos meses de las elec-
ciones pueden contaminar 
la opinión”, denuncia. 

El PP exige sumarse a la 
central del compras
Q propuesta. El portavoz 
del PP en Vila-real, Héctor Fol-
gado, ha instado al gobierno 
municipal a sumarse a la central 
de compras, impulsada por la 
Diputación de Castellón, “para 
ahorrar entre un 5 y un 50% en 
los contratos de suministros pú-
blicos”. Según el portavoz, “Ben-
lloch se ha negado durante tres 
años a adherirse a este servicio 
por motivos partidistas”.

; en corto
El fútbol marca la 
agenda de las fiestas
Q calendario. El fútbol 
volverá a condicionar este 
año el horario de la celebra-
ción de uno de los actos más 
emblemáticos y multitudi-
narios de las fiestas de Sant 
Pasqual para el 2015, como es 
la cabalgata. Y es que el Villa-
rreal CF juega contra el Elche 
el penúltimo partido de Liga.

Ultiman la visualización de la muralla
Q actuación. La Concejalía de Territorio ha iniciado la última de las 
actuaciones previstas en el marco del proyecto de visualización del tra-
zado y las puertas de la muralla medieval de la villa fundacional, con el 
marcaje del muro y el Portal dels Martins, en la plaza de Colom. 

Los huertos urbanos 
triunfan en Vila-real
Q solicitudes. El conce-
jal de Territorio y Agricultura 
de Vila-real, Emilio Obiol, fija 
la concesión de la explotación 
de los huertos urbanos a sus 
potenciales beneficiarios a lo 
largo de este mes. Ya son unos 
60 los vila-realenses que han 
presentado su solicitud para 
optar a una de las parcelas.

El Consell de Participació 
tendrá ‘independientes’
Q ciudadanos. El Consell 
de Participació Ciutadana de 
Vila-real incorporará a vecinos 
independientes y que hayan 
destacado en algún ámbito con-
creto de la ciudad con el objetivo 
de “ganar en pluralidad”. Así 
lo ha confirmado el concejal de 
Participació Ciutadana i Barris, 
Xavier Ochando, quien recuerda 
que la entidad se encuentra en 
plena fase de renovación.

Vila-real llevará al juez las facturas 
de Piaf por graves irregularidades 

cobrar”, anunció el alcalde, José 
Benlloch, durante el balance de la 
actividad del año, que calificó de 
“tremendamente positivo”.

Así, el equipo de gobierno ha 
decidido llevar las conclusiones de 
la comisión de investigación, que 
se abrió por este caso, ante el juez 
para evitar el pago de 600.000 euros 
y depurar posibles responsabilida-
des respecto a la gestión de los po-
pulares. En este sentido, el primer 
edil ha ido más allá al apuntar que 

Tras meses de estudio por parte de 
los abogados, el Ayuntamiento de 
Vila-real ha decidido mover ficha 
y denunciará en los tribunales el 
endoso de 600.000 euros realizado 
por el anterior equipo de gobierno 
del PP a la ya desaparecida cons-
tructora Piaf en “facturas falsas”. 
“Los abogados nos aconsejan llevar 
ante la justicia irregularidades muy 
gordas, porque es la mejor manera 
de proteger a la ciudad frente a los 
acreedores de la firma que exigen Imagen de la última comisión de Piaf en el Ayuntamiento. 

El alcalde defiende que irán a los tribunales para evitar 
pagar los 600.000 euros y aclarar la gestión del PP 

la reciente dimisión del concejal po-
pular Ramón Tomás se debe a su 
presunta implicación en estas factu-
ras en entredicho. “Él era responsa-
ble de 160.000 euros de esas factu-
ras y él trabajaba en Piaf”, remarcó 
Benlloch. También hizo referencia a 
la “campaña de limpieza” empren-
dida por el PP, aunque recordó al 
portavoz popular que en sus filas 
“aún queda algún responsable. 

Además, el alcalde, quien resaltó 
la implicación de esta constructora 
en la trama Gürtel que investiga la 
presunta financiación ilegal del PP, 
resaltó que ya hay acreedores de 
Piaf que piden parte del dinero. H
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La Ciutat Esportiva de Vila-real 
convertirà “el rocam que ha 

estat històricament la Bassa d’Insa 
en un element més d’un Vila-real 
que avança”. L’alcalde de la ciutat, 
José Benlloch, s’ha pronunciat en 
aquests termes en la presentació 
del projecte i visita a les obres -que 
van començar abans de culminar 
el 2014- amb la Junta Directiva de 
l’Associació de Veïns de Sant Ferran, 
barri en el qual se situa una infraes-
tructura que “completarà el gran 
projecte de Vila-real com a Ciutat 
de la Salut i de l’Esport i ens permet, 
a més, resoldre un problema urba-
nístic històric i complir, una vegada 
més, amb el barri de Sant Ferran”. 
En aquesta línia, Benlloch, que ha 
presentat el projecte als veïns acom-
panyat de la regidora d’Esports i 
Salut, Silvia Gómez, i el regidor de 
Territori, Emilio M. Obiol, destaca 
que l’equip de govern “ha complit 
els compromisos adquirits amb el 
barri”. L’aulari d’infantil del col·legi 
Concepción Arenal, la culminació 
i posada en servei de l’edifici de la 
prefectura de Policia Local i la mi-
llora de la plaça de Sant Ferran són 
alguns dels objectius complits que 
destaca l’alcalde. “Però el principal 
de tots ells és poder donar solució 
a aquest rocam de 80.000 metres 
quadrats enmig de la ciutat que 
ha suposat històricament la Bas-
sa d’Insa”. “Un problema al qual 
donem solució amb un projecte 
que crearà el major parc urbà, que 
millorarà la qualitat de vida de les 
persones i generarà, a més, oportu-
nitats de futur”, afegeix. 

La Ciutat Esportiva Municipal, 
adjudicada per 2,4 milions d’euros i 
14 mesos de termini d’execució, ur-
banitzarà 58.564 metres quadrats, 
dels quals 14.900 es destinaran a pis-
tes esportives. En concret, es cons-

truiran dos camps de futbol, edificis 
auxiliars, un circuit de ‘running’ de 
1.200 metres, una pista per a altres 
esports, circuit d’aparells biosalu-
dables i una pista d’entrenament 
d’atletisme, a més de 200 places de 
pàrquing, 15.000 metres quadrats 
de zona enjardinada i vial de con-
nexió amb l’avinguda d’Alemanya. 
“Amb aquest vial, a més, es donarà 
solució també a l’elevada densitat 
de trànsit al carrer de Miralcamp”, 
afirma. Per la seua banda, el re-
gidor de Territori ha detallat que 
en el mes d’abril poden estar ope-
ratius el vial d’accés i un camp de 
futbol. “Un projecte d’aquesta en-
vergadura, que suposa el projecte 
d’urbanització més important en la 
primera meitat de segle a Vila-real, 
requereix temps i treball”. H

La primera fase de la 
Ciutat Esportiva avança
El projecte d’Esport i Salut “convertirà un rocam en un element d’oportunitats”

Les obres de la primera fase van començar dies abans d’acabar el 2014. 

El recinte tindrà dos 
camps de futbol, 
edificis auxiliars i una 
pista d’entrenament 
d’atletisme, entre 
d’altres espais

L’alcalde i els regidors de Territori i Esports i Salut han visitat la zona acompanyats pels veïns de la zona.

Vila-real celebra la I  
Fira de Mascotes
Q programació. La plaça 
Major de Vila-real acollirà el 
diumenge 1 de febrer la I Fira 
de Mascotes ‘Més que un amic’, 
en la qual, de 10.00 a 14.00 hores, 
tindran lloc exhibicions i activi-
tats centrades en la convivència 
i la cura dels animals domès-
tics. Els beneficis dels gossos de 
teràpia, l’atenció veterinària dels 
animals o un concurs d’habilitats 
canines, amb premi d’una sessió 
gratuïta de perruqueria per a la 
mascota, són algunes de les acti-
vitats preparades en aquesta pri-
mera trobada d’animals domès-
tics, que comptarà amb estands 
en els quals empreses locals del 
sector mostraran les seues activi-
tats diàries, entre d’altres.

; en curt
El PP proposa crear 
un cicle d’Agricultura
Q formació. El PP de 
Vila-real ha proposat la 
creació d’un cicle formatiu 
d’Agricultura que fomente la 
inserció dels joves agricultors 
al camp i, al mateix temps, 
contribuesca a modernitzar 
el camp. “Des del PP estem 
convençuts que l’agricultura 
por ocupar un paper prepon-
derant en el teixit socioeconò-
mic i laboral de la nostra ciu-
tat si sabem posar a la seua 
disposició les ferramentes 
necessàries”, ha destacat el 
portaveu, Héctor Folgado, 
que considera l’agricultura 
“un pilar fonamental”. 

L’Agència d’Habitatge atén 200 persones
Q borsa. L’Agència Local 
d’Habitatge, que forma part 
de la Xarxa Lloga de la Gene-
ralitat, ha atés el 2014 prop de 
200 persones, entre propietaris 
i arrendataris interessats a llo-
gar algun dels habitatges de la 
borsa que manté l’Ajuntament, 
en la qual hi ha en l’actualitat 
un total de 55 habitatges dis-
ponibles. En aquest període, 
l’Agència Local d’Habitatge 
ha formalitzat 13 contractes de 
lloguer. El regidor de Territori, 
Emilio M. Obiol, recorda que 
l’Agència Local d’Habitatge es 
manté íntegrament amb fons 
municipals i lamenta que “el 
suport tècnic i informàtic que 
la Generalitat realitzava ha 
desaparegut per complet, igual 
que les ajudes que atorgava 

l’Administració autonòmica 
per a fomentar l’accés a habi-
tatges de lloguer”. En aquest 
punt, el responsable municipal 
d’Habitatge denuncia que “la 
Generalitat no només ha elimi-
nat les ajudes, sinó que ni tan 
sols paga als propietaris amb 
drets adquirits les subvencions 
compromeses”. En relació amb 
la Xarxa Lloga, Obiol lamenta 
la “deixadesa i l’abandó” que 
ha patit per part de la Conse-
lleria, que, assenyala, “no ha 
contestat els correus remesos 
per la tècnica de l’oficina mu-
nicipal ni actualitza el progra-
ma informàtic”. “No obstant 
això”, puntualitza, “dins de 
les nostres possibilitats, hem 
prestat un servei important 
d’atenció”, conclou. H

Tots Units rep 60.000 euros per a inserció 
Q subvenció. L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, juntament 
amb el regidor d’Economia, Pasqual Batalla, ha signat un conveni de 
col·laboració de 60.000 euros amb el president de la Fundació Tots Units, 
Enric Reverter, per a ajudar i facilitar la inserció laboral de persones atu-
rades i en risc d’exclusió a la ciutat a través de diversos programes. 
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La Ciudad Deportiva que el 
Villarreal CF construirá en los 

antiguos campos federativos, su-
mada a la nueva Ciudad Deporti-
va Municipal que el Ayuntamien-
to construye ya en la Bassa d’Insa, 
incrementará hasta 15 los campos 
de fútbol de que dispondrá Vila-
real, tras el convenio firmado re-
cientemente por el alcalde, José 
Benlloch, y el presidente del Vi-
llarreal, Fernando Roig, previo al 
inicio de los trabajos. 

El acuerdo establece la cons-
trucción de la nueva infraestruc-
tura y la concesión al club por 75 
años, máximo permitido por la 
legislación, de unas instalaciones 
que reservarán un 30% para el uso 
de vecinos y clubs locales a través 
del Servei Municipal d’Esports.

“La construcción de esta nue-
va infraestructura completará la 
oferta en materia deportiva de la 
ciudad, en particular en una dis-
ciplina, el fútbol, en la que, gra-
cias al Villarreal CF, somos una 
potencia”, señala Benlloch, quien 
ha agradecido a Roig y al club “el 
esfuerzo por seguir invirtiendo 
y colaborando en la creación de 
esta marca de Vila-real como Ciu-
dad del Deporte y la Salud”. En 
este sentido, el primer edil incide 
en que la nueva Ciudad Deporti-
va “permitirá regenerar urbanís-
ticamente una zona degradada y 
es una oportunidad económica”. 

“Además”, añade Benlloch, “el 
SME tendrá una reserva de uso 
del 30% para mejorar aún más la 
red de instalaciones a disposición 
de los vecinos”. “Con esta infra-
estructura, los siete campos de la 
actual Ciudad Deportiva del Vi-
llarreal, los dos de la Ciudad De-
portiva Municipal, el Madrigal y 
el campo de Flors, Vila-real suma-
rá 15 campos para una población 

de 51.000 habitantes, lo que nos 
sitúa como la ciudad europea con 
mayor dotación por habitante y 
refuerza el compromiso por el 
deporte como sector de futuro”, 
añade Benlloch. En concreto, la 
Ciudad Deportiva de los federa-
tivos supondrá la construcción de 
tres campos de fútbol y otro de 
fútbol 8, además de vestuarios, 
gradas, aparcamiento y accesos 
desde la avenida Europa en una 
infraestructura “ecológica”. 

Para ello, se utilizará energía 
de biomasa y se reutilizarán las 
aguas sanitarias para el riego de 
los campos de fútbol. El proyecto, 
con un presupuesto inicial de 3,7 
millones de euros, será financiado 
por la empresa Pamesa y gestio-
nado por el Club Deportivo Roda, 
de manera que, señala Roig, “ni a 
la ciudad de Vila-real ni al Villa-
rreal les costará un euro”. H

Vila-real sumará en total 
15 campos de fútbol 
Se sumarán los de la Ciutat Esportiva del Villarreal C.F. y la municipal

El presidente del Villarreal y el alcalde han firmado un convenio. 

Una población 
florante de 
200.000 personas

“El convenio es un buen 
acuerdo para todos y un 
ejemplo de colaboración”, 
señala el presidente del 
club amarillo. “En una zona 
que estaba muy degradada 
vamos a hacer cambios im-
portantes, en un punto bien 
situado y que, si en futuro 
se mejoran las comunicacio-
nes, nos permitirá potenciar 
Vila-real como la ciudad del 
fútbol de la provincia, con 
una población flotante de 
entre 150.000 y 200.000 per-
sonas”, concluye Roig. 

Piden a Educación un 
aulario para el Sarthou

queños no se vean obligados a salir 
del recinto escolar, si la Conselleria 
decide reubicar a los escolares en 
el aulario anexo junto a la antigua 
estacioneta de la Panderola, don-
de recibían las clases antes de ser 
reubicados en aulas prefabricadas 
en el patio del colegio. Los alumnos 
de infantil fueron trasladados a es-
tas aulas en el interior del centro en 
2013, después del desprendimiento 
de parte del techo de la antigua es-
tación de la Panderola. H

El alcalde de Vila-real, José Benllo-
ch, se ha reunido con el secretario 
autonómico de Educación, Manuel 
Tomás, para trasladarle la reivindi-
cación de la comunidad escolar de 
construir un aulario de Educación 
Infantil en el interior de las instala-
ciones del colegio Carlos Sarthou, 
entre otras demandas educativas de 
la ciudad. Benlloch ha trasladado 
las más de 2.000 firmas recogidas 
por la comunidad educativa para 
reclamar que los alumnos más pe-El alcalde y Manuel Tomás se han reunido para hablar sobre el tema.

El alcalde traslada las 2.000 firmas recogidas por la 
comunidad educativa para construir un nuevo edificio

Q La Concejalía de Cultura 
ha dado a conocer el nombre 
de los premiados 20 de Febrer 
de 2015. Este año se premia la 
trayectoria del presidente de 
la Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, Ramón Ferrer; a 
la cantante de zarzuela Car-
men Doñate; al cantante de 
flamenco Salvador Cerisuelo 
‘El Pono’; a la Unió de Llau-
radors y a la Fundación Pri-
mavera por su labor con los 
enfermos mentales.

; en corto
Anuncian los Premis 
20 de Febrer 2015

Q La Cátedra de Innovación 
Cerámica Ciutat de Vila-real 
desarrollará, junto al Insti-
tut d’Energies Renovables 
de Catalunya (IREC) y las 
empresas Torrecid, Invest 
Plasma, FAE y Camacho 
Recycling, las primeras célu-
las fotovoltaicas a partir de 
material cerámico para su 
integración arquitectónica. 
El alcalde y el director de la 
Cátedra han dado a conocer 
el proyecto Ecoart, concedi-
do por el Ministerio de Eco-
nomía y que cuenta con una 
inversión de 1,6 millones.

Impulsan el desarrollo 
de células fotovoltaicas

Q El pleno de Vila-real ha 
aprobado la creación del pri-
mer Consejo de Niños y Ni-
ñas de Vila-real. Un órgano 
que dará voz a los más jóve-
nes para que puedan opinar 
y participar en las decisiones 
que les afectan de la vida 
municipal. Asimismo se ha 
aprobado el reglamento de la 
organización, composición y 
funcionamiento de este con-
sejo sectorial que necesitará 
de la colaboración de familia-
res y centros educativos para 
su desarrollo, tal y como ha 
afirmado Xavier Ochando.

Vila-real crea su 
primer Consell infantil

Q El portavoz adjunto del 
Grupo Municipal Popular, 
Javier Nácher, ha anunciado 
una propuesta de su grupo 
para crear una lanzadera 
de ocupación. “La iniciativa 
responde a la necesidad de 
poner a disposición de los 
vila-realenses en situación de 
desempleo una herramienta 
que le ayude a mejorar sus 
posibilidades de encontrar 
trabajo”. En este sentido, Ná-
cher afirma que la lanzadera 
estaría basada en las técnicas 
de ‘coaching’, asesoramiento 
y refuerzo de las competen-
cias de los usuarios. 

El PP propone una 
lanzadera de empleo

Q Un total de 38.443 perso-
nas han participado durante 
el 2014 de las actividades y 
programas de la Concejalía de 
Juventud. Así se desprende 
de un informe realizado por 
el departamento que dirige el 
edil Xavier Ochando en el que 
están reflejados los cursos, ta-
lleres y actividades lúdicas y 
culturales organizadas a lo lar-
go de todo el año anterior.  

En concreto se llevaron a 
cabo 269 actividades y se con-
tó con la participación de 45 
asociaciones. “La colaboración 
con asociaciones e instituciones 
para la puesta en marcha de las 
actividades ha sido muy posi-
tiva para enriquecer la progra-
mación y ampliar la oferta de 
los cursos y talleres para los jó-
venes” ha detallado Ochando 
quien indica que, además de la 
participación de asociaciones 
juveniles y vecinales,“también 
hemos estado trabajando con 
empresas y organismos de-
pendientes de la Generalitat y 
del Gobierno central”. 

El responsable de Juventud 
ha recordado que una de las 
prioridades de la Concejalía 
ha sido, un año más, ampliar 
la oferta de los cursos enca-
minados a la formación para 
facilitar la búsqueda de trabajo 
y mejorar la empleabilidad de 
los jóvenes y sus competencias 
profesionales. “Además tam-
bién ha sido una programación 
social”, ha expresado Ochan-
do, al poner en marcha talleres 
para la integración de jóvenes 
con discapacidad psíquica o 
de refuerzo escolar de la Cruz 
Roja, entre otros. Finalmente, 
el edil ha destacado que, el 
año pasado, por primera vez, 
se iniciaron nuevos progra-
mas y talleres como el del ocio 
nocturno, la nueva radio Espai 
Jove, o los cursos de idiomas. 

38.443 personas 
participan en las 
actividades de 
Juventud en 2014
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“Estoy muy feliz porque 
quería ser reina y 
nunca me atrevía”
laura Bovaira afirma que aprovechará su 
reinado para vivir las fiestas al máximo 

El año 2015 se presenta para Lau-
ra Bovaira como un sueño he-

cho realidad, pues este viernes reci-
bió la increíble noticia de que será la 
nueva reina de las fiestas, cargo que 
promete vivir de forma muy inten-

sa junto a sus compañeras.

-¿Cómo recibe la noticia?
-Me lo dijeron antes del acto oficial 
y todavía lo estoy asimilando. Ha 
sido un cúmulo de sensaciones y 

N ENTREVISTA Laura Bovaira
de muchos nervios, pero estoy muy 
feliz, porque quería ser reina desde 
pequeña y nunca me atrevía a pre-
sentarme.

-¿Cómo vive las fiestas?
-Aunque no tengo peña, voy al con-
curso de paellas y, como vivo en la 
vila, tengo la fiesta al lado.

-¿Qué es lo que más le gusta de los 
festejos tradicionales?
-Los conciertos, el bou per la vila, la 
ofrenda, el concurso de paellas. los 
empedraos... todo.

-¿Ha preparado sus trajes?
-No, ya tengo una idea de lo que 
llevaré, pero quizá cambie. De to-
dos modos, mis padres no me han 
puesto ninguna restricción, aunque 
supongo que es posible que lleve 
algo heredado.

-¿Cambiaría algo de los festejos 

patronales?
-No. Me gusta ir a todo, no creo que 
haya nada que se deba cambiar en 
estos momentos.

-¿Conoce a su antecesora?
-Sí. Hemos hablado poco, pero ya 
me ha dado algunos consejos, como 
no ponerme nerviosa. Me ha dicho 
que lo disfrute al máximo, porque 
esto solo se vive una vez en la vida.

-¿Cómo compaginará las fiestas 
con sus estudios?
-Hay tiempo para todo, se trata de 
organizarse para no renunciar a 
nada y disfrutar.

-¿Cómo espera vivir las fiestas este 
año?
-Voy a vivir las fiestas al máximo, 
estoy segura de que para mí serán 
inolvidables. Ahora que tengo la 
oportunidad de ser reina, pienso 
aprovechar al máximo. H

“Me gusta ir a todos 
los actos, como el 
concurso de paellas, 
los conciertos o el 
‘bou per la vila’, no 
cambiaría nada”

“Todavía estoy 
asimilando la noticia, 
ha sido un cúmulo 
de sensaciones de 
muchos nervios, 
pero estoy muy feliz”

Vila-real nombra a la nueva reina 
y damas de las fiestas del 2015
Un abarrotado salón de plenos acoge el nombramiento 
oficial de la joven Laura Bovaira y su corte de honor 

El salón de plenos del Ayun-
tamiento ha sido el escenario 

del primer acto festivo del año. El 
alcalde de Vila-real, José Benlloch, 
anunció, a mediados de enero, de 
forma oficial el nombramiento de 
Laura Bovaira Sos como reina de 
las fiestas patronales de este año. La 
joven, de 20 años y estudiante de 
Auxiliar de Enfermería, ha sido la 
elegida por la Junta de Festes para 
ostentar el cargo durante las fiestas 
patronales en honor a Sant Pasqual 
y la Mare de Déu de Gràcia junto a 
sus cuatro damas de honor: Isabel 

Las cinco chicas tendrán su primera aparición pública en 
el acto de homenaje a la reina y corte del 2014, este mes

Pastor Zarzoso, Ana María Almela 
Segura, Gloria Caparrós Toledano 
y Aída Martí Font.

Las nuevas damas fueron reci-
bidas por sus predecesoras, Car-
men María Folch Guiral, Míryam 
Sánchez de la Nieta Menero, Belén 
Héctor Nebot y Marina Mata Colo-
ma, mientras que ha sido la reina de 
2014, Paula Rico Manrique, quien, 
muy emocionada, dio la bienve-
nida a la que ostentará este año el 
cargo de reina de las fiestas.

Laura Bovaira y sus cuatro da-
mas de honor tendrán su primera 

aparición pública este mes de febre-
ro, en el acto de homenaje a la reina 
y corte de honor de 2014.  

VINCULACIÓN A LA CIUDAD
Según manifestaron desde el orga-
nismo festero, para la elección de 
Laura como máxima representante 
de los festejos vila-realenses “se ha 
tenido en cuenta su vinculación a las 
asociaciones de la ciudad, así como 
por el interés mostrado en acceder 
al cargo de reina durante las entre-
vistas realizadas por la Comissió 
de Protocol de la Junta de Festes”. 

Durante el acto de nombramiento, 
en un salón de plenos abarrotado 
por amigos y familiares de las can-
didatas a reina y damas, Laura y las 
acompañantes en la corte de honor 
se mostraron muy emocionadas. 

De hecho, la nueva reina de Vila-
real confesó que ha sido una opor-
tunidad que ha “soñado desde que 
era una niña”. E igualmente felices 
y sonrientes, aunque sin poder es-
conder los nervios y la emoción del 
momento, se mostraron las cuatro 
chicas que estarán en la corte de ho-
nor: Isabel Pastor, Gloria Caparrós, 

Ana María Almela y Aída Martí. 
La corporación municipal en 

pleno, encabezada por el alcalde, 
José Benlloch, felicitó a Laura y a 
sus damas, al igual que hicieron 
los miembros de la Junta de Festes, 
capitaneados por su presidente, 
José Pascual Colás. Tampoco falta-
ron al acto, la reina del 2014, Paula 
Rico, visiblemente emocionada, y 
sus festeras --Carmen María Folch, 
Myriam Sánchez de la Nieta, Belén 
Héctor y Marina Mata--, quienes 
recibieron y acompañaron a las re-
presentantes electas. H

Laura Bovaira reinará este año en las fiestas patronales de mayo y septiembre junto a su corte, compuesta por Isabel Pastor, Ana María Almela, Gloria Caparrós y Aída Martí. 
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El Centre de Tecnificació Espor-
tiva de Vila-real (CTE) ha obert 

per primera vegada les portes als 
vila-realencs, en una jornada de 
portes obertes que ha precedit la 
seua posada en funcionament, i 
que ha servit per a eliminar la llis-
ta d’espera del Servei Municipal 
d’Esports després de 22 anys. 

La regidora d’Esports i Salut, Sil-
via Gómez, i el director general de 
l’Esport, Mateo Castellá, han presi-
dit la visita oficial a les instal·lacions, 
que s’han pogut obrir després 
que les negociacions iniciades per 
l’Ajuntament de Vila-real i la Ge-
neralitat permeteren arribar a un 
acord de col·laboració mitjançant el 
qual l’Ajuntament es fa càrrec de les 
instal·lacions. Amb l’obertura del 
CTE s’ha aconseguit, per primera 
vegada des de fa 22 anys, eliminar 
la llista d’espera per a ser soci de 
l’SME.  Així ho ha confirmat la res-
ponsable de l’àrea, que ha assenya-
lat que, en aquesta legislatura, s’ha 
aconseguit reduir una llista d’espera 
d’aproximadament 1.000 persones 
a zero. Una xifra aconseguida “grà-
cies en bona part” a l’obertura de la 
piscina del Centre de Tecnificació 
Esportiva que ha pogut acollir a les 
600 persones preinscrites que tenia 
actualment l’SME. “Des del primer 

moment hem estat conscients de la 
llarga llista d’espera. Per això, hem 
estat treballant per a solucionar 
aquest problema”. 

Des de l’inici del mandat, s’han 
posat en marxa iniciatives com ha 
estat el conveni amb tots els gim-
nasos de la ciutat i s’ha obert la 
piscina coberta Yurema Requena 
per primera vegada els diumen-
ges. Paral·lelament, s’han escomés 
reformes en diferents espais muni-
cipals”, detalla Gómez. H

L’SME acaba amb la llista 
d’espera després de 22 anys
Tots els veïns preinscrits poden practicar esport gràcies a l’obertura del CTE

Nombrosos veïns han pogut conéixer de més a prop les instal·lacions.

L’obertura de l’edifici 
ha permés assumir 
les 600 persones 
preinscrites que tenia 
actualment el Servei 
Municipal d’Esports

Part de la corporació municipal durant la jornada de portes obertes del Centre de Tecnificació Esportiva.

Dos regidors nous del 
PP prenen possessió
Q canvi. Mari Carmen Muñoz 
y Gonzalo Bautista han pres pos-
sessió del seu càrrec com a nous 
regidors del Grup Municipal 
Popular a l’Ajuntament de Vila-
real dins del Ple extraordinari 
celebrat al consistori. Després 
de l’acte de jura dels regidors, el 
portaveu del PP, Héctor Folga-
do, ha aprofitat la seua primera 
intervenció per a digirir-se als 
nous regidors i felicitar-los pel 
seu nomenament. “Avui assu-
miu el major honor que es pot te-
nir, com és el de servir els vostres 
veïns i la vostra ciutat”, afirma. 

; en curt
Vila-real promociona 
el seu patrimoni
Q campanya. Vila-real s’ha 
convertit en la vuitena parada 
de la iniciativa Endavant Pro-
víncia posada en marxa pel 
Villarreal CF. Una campanya 
en la qual es promociona la 
província durant els partits de 
futbol al Madrigal que ha ser-
vit per a promocionar la ciu-
tat. “L’Ajuntament col·labora 
ja que l’equip és ambaixador 
i motor de projecció turística 
de la nostra ciutat” ha afirmat 
l’alcalde, José Benlloch.

Fomenten els bancs de llibres
Q aportació. Deu col·legis 
i dos instituts de Vila-real es 
beneficiaran de la línia de sub-
vencions posada en marxa per 
la Regidoria de Serveis Socials 
per a la creació i foment dels 
bancs de llibres als centres edu-
catius de la ciutat. Amb una 
partida total de 15.000 euros, 
la iniciativa, pionera a la ciutat, 
pretén ajudar els escolars i dis-
minuir les despeses que suposa 
per a les famílies la compra de 
llibres de text i “més tenint en 
compte que l’actual llei educa-

tiva obliga a canviar molts dels 
llibres que s’utilitzaven als cen-
tres, de manera que es fa neces-
sari el desembors econòmic en 
nous llibres per a adequar-se 
a la llei”, segons explica la re-
gidora de Serveis Socials, Mò-
nica Àlvaro. “És una iniciativa 
positiva per a ajudar aquelles 
persones que, gràcies als bancs 
de llibres, podran tenir el ma-
terial escolar que necessiten i 
també és profitosa perquè fo-
menta el reciclatge i la cura del 
material”, detalla. H

Vila-real celebra la festa de Sant Antoni
Q festivitat. Els Lluïsos, amb la col·laboració de la Regidoria de Jo-
ventut, han organitzat la tradicional ‘Matxà’ de Sant Antoni, un acte on 
no han faltat els animals i el repartiment dels rotllos. També l’Ajuntament 
va organitzar un dia després la festa a l’ermita, amb una missa i el repar-
timent de 1.000 panets per part de l’alcalde i els regidors de la ciutat. 

Policia local Vila-REal
oTRa FoRMa DE "HacERPolicÍa"

Nuestro compromiso: 
"El servicio a la ciudadanía"policia@ajvila-real.es        http://policia.vila-real.es
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HISTORIAS DE ÉXITO

En apenas cuatro meses en fun-
cionamiento, ya se ha ganado 

la confianza de numerosos vila-rea-
lenses que apuestan por la forma-
ción musical para sus hijos desde 
bien pequeños. Se trata de la acade-
mia musical Xémbolo, que dirige 
la joven vila-realense Marta Cha-
morro quien, a sus 25 años, es toda 
una experta en diversas disciplinas 
relacionadas con la música. 

Marta, que se formó en el conser-
vatorio de Castellón y que cuenta 
con el título de monitora de tiempo 
libre, y ante la situación actual, dio 
el paso de montar su propia acade-
mia, en la que se ofrece “una alter-
nativa musical divertida y familiar 
única en Vila-real”, indica. 

En este sentido, señala que el 
principal empujón se lo dio el 
Ayuntamiento de Vila-real, cuya 
Concejalía de Juventud la dio la 
oportunidad de ofrecer cursos para 

bebés y “hubo overbooking”. 
Por ese mismo motivo, consideró 

que montar su propia academia po-
dría ser una buena opción, y así lo 
hizo. En octubre abrió sus puertas y 
ya programa todo tipo de activida-
des, no solo de música -donde ofre-
ce flauta dulce, iniciación al piano, 
trompa, iniciación a la guitarra clá-
sica y/o eléctrica y otros instrumen-
tos-, sino también para niños de 0 a 
3 años, así como repaso individual 
o colectivo hasta Bachillerato, repa-
so de música de conservatorio, pre-
paración de oposiciones y clases de 
música para embarazadas, adultos 
y música “para gente más mayor”. 

“Las clases son divertidas y di-
námicas y cuando se trata de niños, 
suelen estar acompañados por los 
padres, porque con la música se 
ayuda a reforzar el vínculo y salen 
muy satisfechos”, explica. “Ade-
más, la música te da disciplina y 
ayuda a la concentración, abre la 
mente para desarrollar cualquier 
tipo de estudio y toca los cinco sen-
tidos, por lo que, además, ayuda a 
trabajar las emociones”, añade, y 
recuerda que “hay partes del cere-
bro que sólo las activa la música”. 

“En mi academia no solo ofrezco 
aprender a tocar un instrumento 
o lenguaje musical puro y duro, 
muchas sesiones son simplemente 
de relajación o de introspección”, 
afirma y asegura que “la música no 
tiene límites ni edad, se puede em-
pezar a cualquier edad”.

Aunque asegura que el camino 
no ha sido fácil, Marta se encuen-
tra satisfecha por la buena acogida 
de Xémbolo. “No hay casi ayudas, 
pero gracias a la familia he podido 
poner en marcha la academia y 
cada vez hay más gente interesada, 
por lo que mi objetivo es crecer en 
número de alumnos y poder dedi-
carme a esto al 100%”, concluye. H

La academia Xémbolo está en la avenida del Mediterráneo y cuenta con varios espacios de aprendizaje.

Diversión, aprendizaje y 
música, en Xémbolo
La joven vila-realense Marta Chamorro dirige esta completa academia musical

Marta Chamorro dirige este proyecto desde hace apenas cuatro meses.

Cursos que se 
adaptan a todos 
los bolsillos

Marta Chamorro destaca 
que es consciente de la si-
tuación económica. Por eso, 
afirma que “me adapto a 
todo e intento poner pre-
cios muy ajustados para 
que todo el mundo pueda 
asistir”. Para contactar con 
ella sólo hay que llamar al 
607352821 o enviar un correo 
a academiamusicalxembo-
lo@hotmail.com. También 
tiene Facebook y atiende de 
forma presencial en la aca-
demia, ubicada en la aveni-
da del Mediterráneo, 19. 

Vila-real estrenará el CEAM 
más grande de la provincia

ejemplo, costura, yoga o taichí.
En concreto, según datos de la 

Conselleria, el primer semestre 
del pasado año participaron en 
estos cursos y talleres un total de 
2.180 usuarios y 3.445 utilizaron 
los servicios de podología, enfer-
mería y rehabilitación.

Las obras de mejora han con-
sistido en adecuar aspectos de 
seguridad, como detectores de 
incendios, el sistema eléctrico, la 
reforma de los baños o la apertu-
ra de una pared para comunicar 
las instalaciones con la antigua 
escuela infantil El Solet. La unión 
de los dos inmuebles ha sido po-
sible después de que el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, 
propietario de este segundo, haya 
autorizado la cesión temporal del 
mismo a la Conselleria.

Este trámite fue autorizado por 
el Gobierno central después de 
años de reivindicaciones y peti-
ciones por parte de los propios 
usuarios del centro, así como de 
las autoridades locales. El proyec-
to también prevé crear la entrada 
principal por Furs de Valencia y el 
actual acceso se mantendrá para 
entrar a la zona del bar. H

Vila-real estrena a finales del mes 
de enero el centro especializado 
de atención al mayor (CEAM) 
“más grande de la provincia”. 
Lo ha anunciado el alcalde de la 
ciudad, José Benlloch, quien ha 
remarcado que en breve estarán 
concluidas las obras de amplia-
ción de La Olivereta, que es como 
se conoce este centro de jubilados.

El objetivo de esta actuación, 
financiada por la Conselleria de 
Bienestar Social con casi 100.000 
euros, es poder dar respuesta y ca-
bida a la demanda de los cerca de 
6.000 usuarios con los que cuenta 
este CEAM. Las obras han consis-
tido en ampliar el edificio, anexio-
nando el inmueble en el que antes 
estaba la guardería El Solet. 

Y es que el CEAM de Vila-real 
cuenta con una amplia programa-
ción para la que se requería nue-
vos espacios, en especial, aquellas 
de carácter más lúdico como el 
baile o la música. De igual modo, 
la entidad programa diferentes 
servicios a un coste muy asequi-
ble, como podología, peluquería o 
servicio de comedor diario. Tam-
bién se realizan durante todo el 
año talleres de diversa índole, por 

El centro de mayores La Olivereta ultima las 
obras de ampliación para dar cabida a todos

La puerta principal se mantendrá para acceder a la zona del bar. 

Nuevos talleres de bienestar
La Concejalía de Salud, que 
dirige la edila Silvia Gómez, 
ha programado varios talleres 
destinados a mejorar el bienes-
tar de las personas. El primero 
de ellos es un curso para mejo-
rar las relaciones de pareja, en 
el que se tratarán temas como 
la comunicación o la sexuali-
dad. La primera sesión infor-
mativa será el día 13, a las 19.00 
horas en la Casa dels Mundi-
na. También habrá un taller 
de gestión de estrés, nervios y 

ansiedad, cuya primera sesión 
informativa será el 19 de febre-
ro a las 19.00 horas en la Casa 
dels Mundina. El curso servirá 
para aprender a controlar los 
pensamientos y a reducir el 
nivel de estrés y nervios. Final-
mente, la concejalía ha progra-
mado la quinta edición del ta-
ller para aprender, sentir, vivir 
y disfrutar de las emociones, 
con dos sesiones informativas 
el día 17 a las 9.30 y a las 19.00 
horas en el mismo lugar. H
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Vila-real inicia l’enderrocament 
de la casa de barri de la Sénia
La rehabilitació i millora de l’edifici posa fi a un problema d’anys d’aluminosi a la seu veïnal

L’Ajuntament de Vila-real, a tra-
vés de la Regidoria de Territori, ha 
iniciat els treballs d’enderrocament 
d’una part de l’edifici de la casa de 
barri de la seu veïnal de la Sénia que 
posarà fi als problemes “d’anys” 
d’aluminosi que afectaven aquesta 
part de la seu veïnal. A l’actuació de 
la part afectada per aquest proble-
ma se sumarà ara l’adequació de 
l’edifici restant com a dependències 
per a l’ús dels veïns. 

Les obres de demolició de la part 
afectada per aluminosi han estat 
realitzades per una empresa de Vila-
real contractada per a aquests treba-
lls i deixaran una superfície que es 
condicionarà com a àrea verda, en 
prolongació del Pou d’Amorós.

Pel que fa al local restant de la 
seu de l’Associació de Veïns de la 
Sénia, annex a l’immoble afectat i 
amb una superfície d’uns 215 m2, 
es realitzaran els treballs de rehabi-
litació i condicionament “amb una 
nova xarxa de sanejament, falsos 
sostres, banys i oficines, entre altres 
millores”, segons explica el regidor 
de Territori, Emilio M. Obiol, que 
ha supervisat l’inici dels treballs 
d’enderrocament. 

INTERVENCIÓ PRIORITÀRIA
“L’estat de la seu de la Sénia ha estat 
una prioritat per a aquest equip de 
govern, que ha mantingut davant 
els últims mesos diverses reunions 
amb els veïns per a informar-los 
del projecte urbanístic i les gestions 
que estàvem portant a terme per a 
donar resposta a les seues deman-

que va ser construïda pels mateixos 
veïns del barri i que és, per tant, de 
gran valor emotiu per a tots ells”, 
afirma, al temps que recorda que 
els usuaris d’aquesta seu no volien 
un altre espai que no fóra aquest, ja 
que consideren que aquest és el re-
cinte ideal per als veïns, que durant 
molts anys han acudit a aquesta seu 
per a realitzar activitats. H

El regidor de Territori ha visitat les obres de demolició de part de la casa de barri de la Sénia. 

societat L’Agrupació Musical 
Verge de Gràcia dóna 
suport a l’AECC 

La ciutat ha acollit el III Certamen benèfic 
de l’Agrupació Musical Verge de Gràcia 
en suport a l’Associació Espanyola con-
tra el Càncer de Vila-real.

des i solucionar un problema que 
l’associació arrossega des de fa-
anys” recorda Obiol. “Per fi, després 
de salvar els problemes legals que 
han impedit fins aquest moment la 
nostra actuació, podrem garantir la 
seguretat dels veïns perquè puguen 
portar a terme les seues activitats i 
reunions habituals”, ha assenyalat 
el responsable de Territori. 

En aquesta mateixa línia, el re-
gidor de Participació Ciutadana, 
Xavier Ochando, ha volgut su-
bratllar les paraules d’Obiol i ha 
destacat la importància que té 
aquesta actuació,“en la qual, a més 
de fer possible que els veïns pu-
guen desenvolupar les seues acti-
vitats amb les màximes garanties, 
s’aconsegueix mantenir una casa 

L’Associació Socarrats i Ac-
ció Cultural del País Valencià 
han organitzat, amb el suport 
de l’Ajuntament de Vila-real, 
un nou homenatge als vila-
realencs que van morir en 
la Crema de Vila-real, el 12 
de gener de 1706, quan les 
tropes de Felip de Borbó van 
assaltar, saquejar i incendiar 
la ciutat. Diversos col·lectius 
han participat en l’acte. 

; en curt
Vila-real commemora 
la Crema de la ciutat

Edu del Salto i Jose Garcia, 
coordinadors del Rock Pe-
nat, i Pasqual Batalla, primer 
tinent d’alcalde de Vila-real, 
han presentat el calendari 
de les eliminatòries del Rock 
Penat, que tindran lloc a Be-
nicarló i Almassora. El passat 
dia 23 la cita va ser a Sagunt. 
El Rock Penat garantirà un 
premi econòmic de 1.500 
euros i una gira de tres con-
certs pel territori valencià. 
L’organització anima a fer 
música en valencià. 

El Rock Penat ja té 
agenda d’eliminatòries

Els Premis Poble celebren la 
seua quinzena edició amb la 
tradicional gala que se cele-
brarà, emmarcada dins de les 
festes fundacionals de Vila-
real, el pròxim 13 de febrer 
a les 20.00 hores a l’Auditori 
Municipal. En la gala, els XV 
Premis Poble reconeixeran 
la trajectòria de les vila-rea-
lenques Paula Bonet i Mari-
na Safont així com el centre 
associat de la UNED. Els 
assistents podran gaudir de 
diversos espectacles. 

Vila-real es prepara 
per als Premis Poble

Josep Lluís Roig guanya 
el Certamen Literari

secundari de Benigànim. Ha rebut 
nombrosos premis literaris, entre 
aquests el Premi Vicent Andrés Es-
tellés de poesia de 2008 amb ‘Peixos 
d’un mar sec’. A més de les publi-
cacions de poesia també és autor 
de diverses obres teatrals, narrativa 
breu i novel·la per a adults i joves. 
Escriptor eclèctic i prolífic, també 
publica ressenyes, articles i estudis 
sobre diferents temes centrats, úl-
timament, en la poesia més actual. 
L’autor ja va guanyar el Premi Ciu-
tat de Vila-real amb ‘Presoners de 
l’aigua’ l’any 2002. El Certamen Li-
terari ha passat de rebre 25 treballs 
l’anterior convocatòria a 40 ara. H

L’obra ‘Resurrecció i mort de G.T.’  
presentada per Josep Lluís Roig ha 
estat la guanyadora del Certamen 
Literari Ciutat de Vila-real 2015. El 
premi, dotat amb 6.000 euros i la 
publicació de l’obra en l’editorial 
3i4, es lliurarà en el marc de les fes-
tes fundacionals de la ciutat. 

Josep Lluís Roig Sala és un escrip-
tor d’Oliva que actualment exerceix 
com a professor de Filologia Cata-
lana en un institut d’ensenyament El regidor de Cultura, Alberto Ibáñez, ha presentat les dades d’enguany. 

El premi està dotat amb 
6.000 euros i la publicació 
de l’obra en l’editorial 3i4

La Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Vila-real im-
pulsa un nou programa de 
dinamització dels barris que, 
amb el nom d’Art Perifèric, 
acosta diferents llenguatges 
artístics als barris de Vila-real 
a través de tallers de fotogra-
fia (a les zones del Calvari i 
de Cervantes), teatre (barri 
del Crist de l’Hospital) i gra-
fit (a la zona del Botànic Cal-
duch). Les classes d’aquest 
últim taller, que imparteix 
Cèsar Àlvaro, han començat 
recentment. 

Cultura impulsa el 
programa Art Perifèric
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ENTRETENIMIENTO Y FORMA FÍSICA

Pluspadel Nules, la perfecta unión de pádel y CrossFit
Este nuevo espacio deportivo nace con el objetivo de convertirse en el punto de referencia para los aficionados a 
esta disciplina de cualquier edad. Además, ofrece un servicio innovador de preparación y entrenamiento físico

Pluspadel Nules, en la carretera 
Vilavella, 72, de Nules, mate-

rializa un espacio que combina el  
pádel y el CrossFit. Encabezado por 
Javier Peris y Mónica Mir, ambos 
licenciados en Ciencias de la Acti-
vidad Física del Deporte y jugado-
res y entrenadores de pádel, Plus 
padel Nules pone a disposición del 
público, de 8.30 a 00.00 horas, unas 
instalaciones de 2.200 m2, con tres 
pistas de pádel cubiertas, una sala 
de CrossFitCV, dos vestuarios, zona 
de recreo y mini bar.

Pluspadel Nules cuenta con un 
equipo de competición y las ins-
cripciones para la liga permanece-
rán abiertas hasta el 2 de febrero.

Pluspadel Nules ofrece clases 
particulares individuales o en gru-
po, con una amplia disponibilidad 
de horarios y a precios competi-
tivos. Además, incluye clases de 
cardio-pádel para grupos de seis y 
diez personas, con trabajo aeróbico 
combinado con pala y pelotas, para 
favorecer la coordinación, fuerza 
y velocidad. Alberga además una 
Escuela de pre-pádel para niños de 
entre 4 y 6 años; una escuela de ni-
ños de iniciación (a partir de 6 años);  
y escuela de adultos y perfecciona-
miento. La empresa también oferta 
sus clases a los colegios, como acti-
vidades extraescolares, y dispone 
de promociones para las empresas, 
bonos de clases y partidas.

CROSSFITCV
El CrossFit es un entrenamiento de 
ejercicios funcionales, constante-
mente variados, ejecutados a alta 

‘CrossFitCV’ ayuda a trabajar todas las capacidades físicas de manera lúdica, facilitando su transferencia al pádel y mejorando el juego.

publirreportaje

Las clases de cardio-pádel están destinadas al trabajo aeróbico.

intensidad. Es un programa de en-
trenamiento creativo, variable, es-
calable y adaptable a todo el mun-
do que busca desarrollar la fuerza 
y el tono muscular e incrementar la 
funcionalidad de los músculos para 
repetir los movimientos en distintas 
situaciones de la vida real. Cada en-
trenamiento es un reto nuevo y di-
ferente y la disciplina CrossFit tra-
baja las 10 capacidades físicas más 
reconocidas por los especialistas en 
el entrenamiento deportivo (resis-
tencia cardiorrespiratoria, resisten-
cia muscular, fuerza, flexibilidad, 
potencia, velocidad, coordinación, 

agilidad, equilibrio y precisión).
Cabe señalar que las primeras 30 

altas en Pluspadel Nules podrán 
beneficiarse del curso de iniciación 
de forma gratuita así como de una 
clase de prueba de CrossFit. Asi-
mismo, las tarifas se confeccionan a 
medida, según sesiones semanales, 
con un amplio abanico de horarios 
y grupos, al alcance de todos.

También existen distintas tarifas 
combinadas de pádel y CrossFitCV, 
que los interesados podrán conocer 
en la web: www.pluspadelnules.
com o informandose en el teléfono: 
674 80 28 51. H

www.pluspadelnules.com
¡CONOCE EL NUEVO MÉTODO NOVEDOSO DE 

ENTRENAMIENTO!

¡INFÓRMATE!
SÍGUENOS

ESCUELA
DE

PADEL
Matrícula abierta

NIÑOS
ADULTOS
PERFECCIONAMIENTO

Ctra. de Villavieja, 72 - 12520 NULES (Castellón) - 674 802 851



N Campionat d’Handbol

El Centre de Tecnificació Es-
portiva ha acollit el partit de 
quarts de final del Campio-
nat d’Espanya d’Handbol. A 

l’acte va assistir el director ge-
neral de l’Esport, Mateo Cas-
tellá, i l’alcalde de Vila-real, 
José Benlloch. 

N Torneig Solidari de bàsquet

Part de la corporació munici-
pal ha assistit a la presentació 
dels equips de l’Esportiu Bàs-
quet Vila-real, al pavelló Ban-

caixa, en el marc del Torneig 
Solidari de Reis organitzat 
amb l’objectiu de recollir jo-
guets per a Creu Roja. 

N El Club de Natació, al CTE

El Club de Natació Vila-real 
ha rebut molt bé l’obertura 
del Centre de Tecnificació 
Esportiva, on ja ha començat 

a entrenar. Els membres tam-
bé van assistir a la jornada de 
portes obertes, on van prendre 
aquesta imatge de l’edifici. 

esports La regidora d’Esports 
lliura els guardons als 
millors ciclistes

Q ciclisme. La ciutat ha acollit un 
campionat organitzat pel Club Ciclista 
Vila-real, on la regidora d’Esports i Salut, 
Silvia Gómez, ha lliurat els guardons. 
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Vila-real consolida el seu 
programa d’esport escolar
Més de 900 xiquets participen en aquest pla gratuït que organitza l’SME

La pràtica esportiva entre els es-
colars i l’activitat per a la salut i 

per a tots. Això és el que busca fo-
mentar l’Ajuntament de Vila-real 
amb l’organització de les jornades 
especials multiesportives que se 
celebren a la ciutat els dissabtes al 
matí i que compten amb una bona 
acollida per part dels xiquets. 

Un total de 900 alumnes s’han 
inscrit en aquestes sessions de fut-
bol, bàsquet, ciclisme, natació o es-
cacs, entre altres disciplines. 

Una xifra que “no ha variat 
substancialment respecte de l’any 
anterior, ja que el nombre de parti-
cipants s’ha incrementat molt poc”, 
explica la regidora d’Esports, Silvia 
Gómez, però que, en canvi, porta a 
consolidar aquesta activitat esporti-
va a Vila-real. 

Respecte d’això, la màxima res-
ponsable vila-realenca en aques-
ta àrea insisteix que aquesta és la 
quarta edició del Campionat Mul-
tiesport Escolar, per la qual cosa es 
mostra orgullosa de la bona acolli-
da que ha tingut al llarg d’aquestes 
edicions a la ciutat. 

I explica que “quan vam acce-
dir al govern municipal el 2011, 
l’esport escolar estava pràcticament 
desapareixent i vam decidir que 
s’havia d’impulsar perquè és molt 
important per als menuts”. 

Gómez afig que “l’aspecte fo-
namental d’aquesta iniciativa és la 
gratuïtat per als participants i això 
és una cosa que no canviarem”. 

En aquest sentit, l’Ajuntament in-
verteix 200.000 euros en la celebra-

ció d’aquest tipus d’activitats. 
La regidora es congratula de l’èxit 

de la jornada de tennis i de natació 
que va tenir lloc el passat dissabte 
24. 

En la primera van competir més 
de 260 escolars -uns 80 més que 
l’any passat-, mentre que en la se-
gona disciplina hi va haver 153 
competidors. 

Concretament, són alumnes de 
quart de primària els que van par-
ticipar a la piscina, ja que “més me-
nuts pot resultar més perillós, per la 
qual cosa aquest esport es realitza 
només en aquest curs”, explica la 
regidora. 

En total són 14 tècnics i 35 

col·laboradors els encarregats de 
coordinar i garantir el desenvolupa-
ment correcte de cada especialitat. 

PRemis
La regidora d’Esports, Silvia Gó-
mez, juntament amb la regidora 
d’Educació, Rosario Royo, van lliu-
rar en la darrera sessió una medalla 
a tots els alumnes i les d’or, plata i 
bronze als guanyadors. Per a aquest 
curs, encara queden per celebrar les 
jornades de pilota valenciana, atle-
tisme, llançament i velocitat (que 
tindrà lloc aquest mes de febrer), 
waterpolo (al proper mes de març) 
i escacs i cros (que està previst que 
se celebren al mes d’abril). H

Nombrosos participants es van donar cita en aquesta nova sessió del Campionat Multiesport Escolar. 

Silvia Gómez i Rosario Royo van lliurar els premis als xiquets. 



Q Partits polítics

A la passada edició del Crònica de 
Vila-real, des del Grup Municipal 
Socialista vam explicar el pressu-
post del 2015 i en aquest espai tam-
bé volem aprofitar per a fer un xi-
cotet balanç del 2014. A pesar de les 
dificultats que hem trobat pel camí, 

per al Grup Municipal Socialista 
de l’Ajuntament de Vila-real l’any 2014 ha deixat un 
balanç tremendament positiu. Hem seguit avançant 
i aprofundint en les grans línies de treball que van 
guiar els nostres esforços des que, fa tres anys i mig, 
vam assumir la responsabilitat de govern: fer de Vila-
real una ciutat d’oportunitats i per a les persones.  

En 2014, hem aconseguit completar els grans objec-
tius que ens vam marcar en conformar el govern lo-
cal: l’obertura de l’Ajuntament a la societat; sanejar els 
comptes municipals d’un consistori que vam trobar 
pràcticament arruïnat; baixar els impostos que fins fa 
tres anys eren sagnants per als vila-realencs; posar en 
marxa una ciutat que estava paralitzada, construint i 
fent viables infraestructures com la BUC, el CTE, la 
piscina del Termet o el Palau de Justícia, entre d’altres; 
recuperar i reforçar els serveis públics, que el PP ha-
via deixat abandonats i pretenia privatitzar, conver-
tint-los en un referent; dotar la ciutat d’un projecte de 
futur més enllà del model del casino, l’especulació i el 
benefici ràpid a costa de destruir ocupació que havia 
instaurat el PP i pel qual hem hagut de pagar ja 10 
milions d’euros en sentències. En definitiva, hem can-
viat un Vila-real que no mirava les persones ni creava 
oportunitats per un Vila-real per a les persones i amb 
un projecte de futur clar. 

En l’any que vam tancar, hem recollit els fruits 
d’aquesta sembra. Tenim un Ajuntament que dialo-
ga amb la societat, amb uns nivells de participació i 
de transparència històrics i referents. Som també un 
exemple en el sanejament dels comptes municipals, 
sense cap factura al calaix, baixant l’endeutament del 
72% al 47%, amb un Ajuntament que paga i en el qual 
tornen a confiar les empreses. Hem baixat els impos-
tos i en l’àmbit de les infraestructures i de l’obra pú-
blica, hem consolidat el model de col·laboració amb 
les empreses locals per a millorar la vida de tots els 
barris de la ciutat, a més d’impulsar infraestructures 
claus per al futur, com la Ciutat Esportiva Municipal. 

Però si alguna cosa destaca d’aquest 2014 són 
els fruits aconseguits en les quatres grans marques 
d’oportunitats per a Vila-real: la Ciutat de la Ciència 
i la Innovació, amb èxits notables com el programa 
Vilabeca, la participació en la Xarxa Innpulso o la Fira 
Destaca; la Ciutat de Congressos, Festivals i Esdeveni-
ments, que ha portat a la ciutat més de 2.500 congres-
sistes; la Ciutat de la Salut i de l’Esport, amb la qual 
triplicarem les infraestructures esportives; i la Ciutat 
Educadora, un projecte que amplia la nostra tradició 
universitària, arrelada gràcies a la UNED, amb la seu 
de la Plana de l’UJI, la Càtedra d’Innovació Ceràmica 
i, en dates pròximes, la seu de la Universitat Oberta 
de Catalunya i una nova Càtedra en Mediació Poli-
cial. Tot aquest esforç i el treball col·lectiu de tota la 
societat vila-realenca ens permet encarar en 2015 la 
consolidació d’aquest gran projecte de ciutat per a les 
persones i les oportunitats amb l’horitzó del Vila-real 
del 2020. 

Un horitzó que passa per la promoció d’aquestes 
quatres marques de ciutat, la creació d’un pla de rein-
dustrialització, controlar la sagnia urbanística hereta-
da del PP i donar viabilitat futura a les infraestructu-
res, a més de recuperar el nostre camp com a element 
de riquesa i l’objectiu irrenunciable d’aconseguir la 
instal·lació de l’estació intermodal de mercaderies a 
Vila-real. En aquests reptes seguirem avançant. 

Un Vila-real per      
a les persones

PSPV-PSOE

De cara a les eleccions municipals 
i autonòmiques del mes de maig 
venint entrelluquem que les coses 
canviaran. La societat demana a 
crits un canvi de govern, una reno-
vació de càrrecs polítics, una altra 
manera de fer les coses, uns altres 

valors morals...
Gairebé cada dia ixen pel mitjans de comunicació 

casos nous de corrupció política que ens esbalaïxen; 
unes trames darrere d’unes altres que ens fan pensar 
que açò no s’acabarà mai, que els nostres dirigents 
ens han enganyat en abusar massa del poder, que hi 
han ordit teranyines de malversació de fons públics, 
que s’hi han instal·lat per embutxarcar-se els diners 
de les arques de tots, que han aprofitat la impunitat 
judicial i que els problemes reals de la gent no els im-
porten gens ni miqueta.

I sempre són els mateixos: el duo PP-PSOE. Es ta-
pen els uns als altres, es concedixen privilegis i indul-
ts per no anar a la presó, pressionen els jutges perquè 
no n’investiguen els casos... i mentrestant la ciutada-
nia treballant honradament i pagant vinga imposts 
honestament.

Per això reclamem un canvi, i un canvi de veres. El 
signe polític o la ideologia d’aquells que gestionaran 
les arques públiques del mes de maig en avant no 
ho sabem, ni tampoc és el més important. El que sí 
que és important és que els governants nous siguen 
persones transparents, allunyades de totes les tra-
mes, que darrere no hi haja cap constructora ni cap 
empresa a què afavorir, que creguen en la justícia, que 
siguen responsables dels seus actes, que no vulguen 
omplir-se el sac aprofitant que estan en el poder...

Quan parlem de justícia, parlem de justícia en tots 
els sentits: qui la fa, la paga; però també volem referir-
nos a certes coses que permet la llei i que nosaltres 
considerem inadmissibles. Es tracta dels polítics que 
cobren 2 o 3 sous (o encara més!). No és just que un 
alcalde o un regidor tinga un sou per dedicació ex-
clusiva al càrrec i que en tinga un altre de diputat o 
subdirector en un organisme de la Generalitat Valen-
ciana o de la Diputació. No és just perquè un funcio-
nari que s’han tret unes oposicions duríssimes només 
pot ocupar una plaça pública, i ací cal ser tots iguals! 
Tampoc no és just perquè és impossible tindre tants 
càrrecs; el dia té 24 hores i un polític amb 2 o 3 despa-
txos  (i sengles sous) no pot atendre’ls a tots.

La societat exigix un canvi, ja ho hem dit, però més 
que d’ideologia, de persones amb valors ètics i mo-
rals. Esperem que siga així, que els governants nous 
tinguen en compte que les urnes els han triats perquè 
facen bé les coses i gestionen amb seny els diners que 
ixen dels nostres imposts.

Cànter nou, aigua 
fresca, al maig

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

L’atemptat a París contra la 
revista satírica Charlie Hebdo 
ha generat una mobilització 
de tot Occident sense prece-
dents. Òbviament, condemnar 
l’atemptat amb contundèn-
cia però també la hipocresia 

de mandataris europeus que 
atempten diàriament contra la llibertat d’expressió i 
que aprofiten aquest miserable fet com a coartada per 
restringir encara més la llibertat d’expressió als mit-
jans de comunicació.

Per això, des del grup municipal, volem deixar 
aquesta columna d’opinió en blanc per totes aquelles 
columnes que no poden sortir a la llum, i sobretot 
com homenatge a tots aquells xicotets revolucionaris 
que amb la seua tasca informativa o d’opinió lluiten 
per un món més just.  

Iniciativa per Vila-real

Per la llibertat d’expressió i 
la lluita per un món just

“De todos los derechos, el pri-
mero es el de existir. Por lo tanto, 
la primera ley social es aquella 
que garantiza a todos los miem-
bros de la sociedad los medios 
para existir; todas las demás 
están subordinadas a esta” (Ro-

bespierre).
El abismo entre ricos y pobres se ha ampliado de tal 

manera que los 85 capitalistas más ricos del mundo, 
acumulan tanta riqueza como los 3.570 millones de 
personas más pobres del planeta. La concentración 
de capital, sigue un ritmo tal, que ha llevado a que 
hoy el 1% de la población, detente en sus manos el 
50% del total de la riqueza. La realidad de nuestras 
vidas ha dejado en evidencia algunas de las grandes 
mentiras en las que se fundamenta el sistema econó-
mico: ni todos somos iguales, ni la crisis nos afecta 
por igual. La crisis del sistema económico ha puesto 
al descubierto la injusticia estructural en que está fun-
damentado. La concentración de la riqueza en pocas 
manos es la evolución lógica, buscada y planeada del 
sistema económico que domina: el capitalismo.

Por si no fuera ya estremecedora la deriva, una 
nueva amenaza se cierne sobre nosotros en forma del 
tratado, que la Unión Europea y EEUU están articu-
lando para garantizar este proceso de enriquecimien-
to. El TTIP, la santa alianza de las multinacionales de 
ambos lados del Atlántico, se alza como un nuevo 
ariete contra la clase trabajadora y en nuestro país re-
cibe el respaldo, como no podría ser otra forma, del 
gobierno del PP y por el PSOE. 

El objetivo declarado es “aumentar el comercio y 
la inversión entre la UE y EEUU haciendo realidad 
que exista un área única para las empresas a ambos 
lados del Atlántico”. En realidad lo que se busca es un 
“mercado regulado a favor de las grandes empresas”, 
y para eso exigen Tribunales Abitrales Internacionales 
(ISDS) que apliquen las normas más ventajosas para 
las empresas, por encima de los derechos laborales o 
económicos. Y no hablamos de política ficción; este 
tipo de demandas ya se interponen, por empresas 
de EEUU, Suiza, Francia… contra países donde se 
producen cambios en las políticas económicas que 
puedan suponer mermas de los beneficios de las em-
presas, como en Egipto, Honduras, Argentina…

Las consecuencias serían nefastas porque supon-
dría un avance cualitativo en una espiral perversa. 
Un ejemplo claro es el del tratamiento de la alimenta-
ción que bajaría sus normas de calidad. Y en cuanto a 
la destrucción de la naturaleza, podemos fijarnos en 
la práctica de la “fractura hidráulica”. El precio más 
barato del gas americano llevaría, con la exportación 
a Europa, a una multiplicación de esta agresiva y con-
taminante técnica. Según estudios independientes re-
cientemente publicados, el Tratado de Libre Comer-
cio entre Europa y Estados Unidos destruiría 600.000 
puestos de trabajo y daría lugar a una pérdida de 
ingresos de hasta 5.000 euros por persona al año. Los 
ingresos tributarios y el producto interno bruto se re-
ducirían considerablemente en todos los países, espe-
cialmente en los europeos. No se trata solo de que el 
TTIP constituye un ataque a las normas sociales, de-
rechos laborales, protección del medio ambiente, a la 
agricultura sostenible y la democracia, sino también 
al empleo y el crecimiento.

El saqueo sólo tiene un límite: la resistencia que 
seamos capaces de ofrecer y, en el mejor de los casos, 
la alternativa que seamos capaces de construir. 

La advertencia es clara: Si la izquierda llega al go-
bierno en el Estado español, o en cualquier otro país, 
no podrá jugar al ratón y al gato con las grandes mul-
tinacionales. Sólo tendrá una opción: “romper la ba-
raja” y establecer nuevas normas del juego. 

El TTIP, conocido como 
tratado de libre comercio

Esquerra Unida

 Durant més de tres anys, des del 
Partit Popular de Vila-real hem 
vist com dia a dia, el quatripartit 
ha anat desgranant les propos-
tes populars i la gestió que el PP 
havia fet a l’ajuntament, adju-
dicant-se els mèrits de projectes 

fets per nosaltres, com està pas-
sant en el Centre de Tecnificació Esportiva. Durant 
estos anys, a més, hem vist com, cada volta que el PP 
feia una proposta de millora d’un projecte, el primer 
que se feia des del govern socialista era, desestimar el 
suggeriment per a, poc de temps després, ficar-la en 
pràctica i subrogar-se l’autoria. I saben què? No ens 
dol que no se reconega el treball del PP, perque al final 
a qui havia de beneficiar que és a Vila-real i als nostres 
veíns, això s’ha aconseguit. 

El que ens sap greu és eixa baixesa moral de reven-
gisme polític que se viu a l’ajuntament i que se plas-
ma en cada plenari, on, en lloc de debatir-se la política 
local, se fan mitins electoralistes amb tocs d’abús de 
temps i d’estridències verbals, permeses per qui té a 
la mà el botó d’obrir i tancar micrófons.

Per això, des del Partit Popular hem arribat a la 
conclusió de que són vostés, els ciutadans els que al 
final, jutjaran el treball fet. Nosaltres hem dut enda-
vant una oposición constructiva. Sempre proposant 
millores per al poble. I eixa és la linia que anem a con-
tinuar.

Des del passat 1 de gener i, de manera diaria, el 
Partit Popular de Vila-real ha pres el compromís de 
donar a conèixer una proposta que nosaltres durem a 
terme si, vostés, els ciutadans, ens confien la respon-
sabilitat de govern.

Hi hauran propostes grans i de calat de futur per a 
esta ciutat. I hi hauran altres de menudes, del carrer, 
de necesitats que els veíns tenen cada dia i que per a 
qui les necessita, quasi són de la mateixa importància. 
Les nostres propostes són per a tots, però sobretot, són 
per a que Vila-real guanye. Per a que Vila-real desper-
te d’esta adormidera en la que s’ha instal·lat. D’esta 
recessió que el situa com un dels pobles on menys 
baixa l’atur en relació a la mitjana de la provincia; que 
ens col·loca com l’únic municipi on no han crescut les 
altes d’autonoms i on el nombre de apertures de co-
merços s’han reduit a la meïtat en tres anys.

El PP vol que Vila-real torne a ser un gran poble 
referència en la provincia. Es a dir, torne a estar al lloc 
que li correspon i que ara mateix ha perdut.

Vila-real guanya amb els 
projectes iniciats pel PP

Partit Popular
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cultura Danza improvisada 
en la sede de la Escola 
Municipal de Dansa

sábado 7. La Escola Municipal de 
Dansa (EMD) organiza a las 12.30 horas 
una JAM Dansa, una improvisación en 
vivo para mayores y pequeños. 

Vila-real celebra su 
semana fundacional con la 
tradicional feria medieval

Entre los actos programados para conmemorar 
la semana fundacional de Vila-real, se encuentra 
la Fira Medieval, que tendrá lugar entre el 6 y el 8 
de febrero en los alrededores de Sant Pasqual. 

a
g
e
n
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a

Yves Brouqui brilla en el Avui 
Jazz y ofrece una ‘masterclass’
El viernes 6, a las 23.00 horas, el reconocido 
guitarrista Yves Brouqui ofrecerá, con su 
trío, una de las actuaciones más esperadas 
dentro del Ciclo Avui Jazz, que tendrá lu-
gar en el Pub Vil. Antes, a las 18.30 horas, 
Aula 12 Notes, ubicada en la calle Pare 
Molina, 29, acogerá una clase magistral de 
guitarra a cargo del autor, a la que se podrá 
acceder de forma totalmente gratuita. 

Los mejores cortometrajes 
vuelven al Auditori Municipal
El próximo miércoles 18, a las 20.00 horas, 
el Auditori Municipal Rafael Beltrán Mo-
ner acogerá la proyección de los cortome-
trajes ganadores del 17º Festival Internacio-
nal de Curtmetratges Cineculpable 2014. 
En esta ocasión, volverán a proyectarse 
los cortos ganadores ‘Bikini’, ‘Valentina’, 
‘Espés’, ‘Todo un futuro juntos’, ‘Nena’ y 
‘Cuerdas’. La entrada es gratuita. 

Joan Callergues 
expone en El 
Convent Espai d’Art

El Convent Espai d’Art aco-
ge hasta el 1 de marzo la 
exposición de Joan Caller-
gues, ‘Elegia de la matèria 
nua’, que elabora piezas 
conceptuales donde la pin-
tura es un ingrediente más 
de los singulares montajes 
de carácter híbrido. Centra-
do en los objetos cotidianos, 
su obra cuenta con una gran 
dosis de informalidad. 

El Auditori Municipal 
acoge el musical ‘Tot 
ho fem de broma’

Como una actividad com-
plementaria a las VI Jorna-
das de Alumnos Media-
dores, el Auditori acoge el 
miércoles 4, a las 19.30 ho-
ras, el musical ‘Tot ho fem 
de broma’, en el que se trata 
el tema del acoso escolar, 
con el objetivo de desarro-
llar un estilo de comporta-
miento preventivo dirigido 
a resolver conflictos en paz.

Auditiva regresa   
con Orthodox y KLS 
a la Sala Japan

La Sala Japan vuelve a aco-
ger el próximo sábado 7 
una nueva sesión del ciclo 
de música emergente Audi-
tiva, con las actuaciones de 
Orthodox (‘doom’ experi-
mental, procedentes de Se-
villa) y KLS (postmetal noi-
se, de Benicarló). El evento 
tendrá lugar a partir de las 
19.00 horas. La entrada es 
de cinco euros. 

El Centre Dramàtic 
estrena obra en el 
nuevo Abonament
El abono consta de cuatro obras y se podrá renovar 
hasta el día 4 o adquirir de nuevo hasta el día 12

la mítica hechicera y alcahueta. 
La compañía Centre Dramàtic 

de Vila-real presentará su nueva 
producción ‘Marguerite Gautier’ 
basada en una versión renovada y 
contemporánea de ‘La Dama de las 
Camelias’ escrita en 1848 por el hijo 
de Alejandro Dumas. El público 
podrá revivir el drama de la corte-
sana dispuesta a cambiar de vida 
por amor en el París del siglo XIX. 

En ‘M’esperaràs?’, la comedia de 
enredos de Albena Teatre, ganado-
ra del Premio Polanca i Roca, Ciutat 
d’Alzira 2013, los espectadores dis-
frutarán de situaciones divertidas. 
Finalmente, el show musical ‘El 
Intérprete’ cerrará el programa cul-
tural con una pieza a medio camino 
entre la música y la interpretación, 
entre el cabaret y la performance. 

Hasta el 4 de febrero se podrá re-
novar el abono cultural. Por lo que 
respecta a los nuevos abonos se po-
drán adquirir del 5 al 12 de febrero 
en el mismo horario y también en el 
Auditorio Municipal. El precio del 
abono cultural es de 35 euros. H

Albena Teatre volverá a ofrecer su exitosa comedia ‘M’esperaràs?’.

Cuatro títulos componen el pro-
grama del nuevo abono de las 

artes escénicas que pone a disposi-
ción de los vila-realenses, de febrero 
a marzo, cuatro obras en donde des-
tacan principalmente dos mujeres 
de los textos clásicos: la Celestina, 
papel interpretado por Charo Ló-
pez en ‘Ojos de agua’ (14 de febre-
ro) y también el Centre Dramàtic de 
Vila-real llevará a escena el perso-
naje de La Dama de las Camelias en 
‘Marguerite Gautier’ (14 de marzo). 
La comedia ‘M’esperaràs?’ (28 de 
febrero) y el concierto ‘El Intérprete’ 
(28 de marzo) completan el cartel 
del nuevo abono cultural cuyas re-
presentaciones se harán a las 20.30 
horas en el Auditorio Municipal.

En ‘Ojos de agua’ Charo López 
da vida y voz a la Celestina de Fer-
nando de Rojas, uno de los perso-
najes más contradictorios, frescos, 
profundos y vitales de la literatura 
universal. La actriz, al lado de dos 
de los miembros de la compañía 
Ron Lalá, Yayo Cáceres y Álvaro 
Tato, interpreta en este monólogo a 

Charo López dará vida y voz a la Celestina en ‘Ojos de Agua’. 
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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
CENTRE	DE	CONGRESSOS,	FIRES	I	TROBADES

Carrer Miralcamp s/n:	964547000

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	

Homenaje a Els XIII por su centenario

El	domingo	15	de	febrero	tendrá	lugar	una	jornada	de	
homenaje	a	la	asociación	Coral	Els	XIII	por	su	cente-
nario,	con	una	misa	y	con	un	acto	oficial	que	tendrá	
lugar	a	las	12.00	horas	en	el	Auditori.	

‘Sons per a grans’ llega a La Olivera

El	CEAM	La	Olivera	acogerá	el	próximo	sábado	14,	
a	las	17.30	horas,	el	concierto	de	la	Orquestra	de	Pols	i	
Pua	Francesc	Tàrrega	‘Sons	per	a	grans’,	donde	habrá	
pasodobles,	zarzuela	y	otras	piezas	tradicionales.

Destaquem
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