
d Els ‘empastres’ del PP amb l’EOI, Botànic Calduch i el Molí la Vila obliguen a demanar el crèdit

; en curt

La ciutat demana un préstec de tres milions per a sentències

El llegat de   
Llorens Poy se
suma al patrimoni 
municipal

Q L’alcalde Benlloch, totes les 
forces polítiques municipals i els 
hereus del Fill Predilecte arriben 
a un acord per tal de complir la 
voluntat de l’artista. H pàg. 4

La ciutat destina un 
milió d’euros a les 
propostes veïnals

Serveis Públics destina 
el 90% del pressupost 
a empreses locals

Pàgina 8

185 aturats han trobat 
feina directament i una 
vintena han posat en 
marxa un negoci a través 
de plans de la Regidoria 
d’Economia. H pàg. 6

La ciutat impulsa 
l’ocupació amb 
un milió d’euros

Vila-real avala la marca Ciutat de 
Congressos amb 10.000 assistents
L’economia s’ha beneficiat de les 16 jornades realitzades 
al llarg d’un any, que han portat milers de congressistes

L’Ajuntament signarà un conveni amb l’UJI per tal de 
conéixer l’impacte socioeconòmic d’aquests esdeveniments

Q La ciutat ha celebrat els actes commemoratius 
del 741é aniversari de la seua fundació per Jaume 
I. Han destacat la Fira Medieval, l’homenatge a 
Els XIII, el lliurament del Certamen Literari Ciu-

tat de Vila-real, la XII Mostra de Cuina Medieval, 
la visita de les ciutats agermanades, l’homenatge 
al rei, el lliurament dels Premis 20 de Febrer i 
l’homenatge a reina i dames. H pàgINA 7

Vila-real celebra el 
seu 741é aniversari

La II Jornada 
Vilaemprén duplica
la participació 
Q La Biblioteca Universitària del 
Coneixement ha acollit l’acte, amb 
26 noves empreses i 16 estands de 

Vilabeca. Els 35 beneficiaris que han 
participat en la 3a edició del progra-
ma reben els diplomes. H p. 12 I 13
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Vila-real avala la marca de Ciutat de 
Congressos amb 10.000 assistents
L’economia de la ciutat s’ha beneficiat de les 16 jornades 
realitzades en un any, que han portat milers de congressistes

La marca Ciutat de Congressos, 
Festivals i Esdeveniments de 

Vila-real ja comença a implantar-
se a la ciutat. Després del treball 
realitzat per l’equip de govern al 
llarg d’aquesta legislatura, la ciu-
tat ha gaudit en els darrers temps 
de nombrosos esdeveniments que 
han atret nombrosos congressistes, 
actes dels quals ja s’han extret les 
primeres dades per tal de valorar la 
implantació de la marca a la ciutat, 
que està “més que avalada”. 

I és que, més de 10.000 persones 
han passat per Vila-real per a par-
ticipar en algun dels 16 congressos 
i jornades celebrades de desembre 
de 2013 a desembre de 2014. 

“Unes xifres que avalen la mar-
ca de Ciutat de Congressos, Festi-
vals i Esdeveniments i l’aposta de 
l’Ajuntament per potenciar aques-
tes trobades que generen economia 
a la ciutat”, segons ha expressat la 
regidora de Relacions Institucio-
nals, Sabina Escrig, responsable del 
departament que porta a terme 
l’organització dels congressos. 

La regidora ha destacat que han 
estat moltes les empreses locals i 
des de molts sectors els que han po-
gut beneficiar-se d’aquest projecte 
de ciutat i ha avançat que “en breu 
signarem un conveni amb la Uni-
versitat Jaume I per a conéixer exac-
tament l’impacte socioeconòmic 
que han tingut els esdeveniments 
organitzats a Vila-real”. 

“Un altre punt a destacar ha 
estat dinamitzar moltes de les 
instal·lacions i espais amb els quals 
compta la localitat”, segons la res-
ponsable de l’àrea. Aquest ha estat 
el cas, per exemple, de la Casa dels 
Mundina o la Biblioteca Universi-
tària del Coneixement, escenaris de 
moltes trobades, jornades i fires.

“Però sens dubte un dels canvis 
més significatius ha estat reconver-
tir el Casal de Festes en el Centre de 
Congressos, Fires i Trobades amb 
l’objectiu de situar aquest recinte 
com el punt de trobada i referència 
de Vila-real Ciutat de Congressos”, 
segons ha afirmat Escrig que a més 
ha recordat que en aquest espai s’ha 
celebrat la Fira Destaca, un dels es-
deveniments que més repercussió 
en l’àmbit internacional ha tingut 
en comptar amb més de 6.000 as-
sistents i que es tornarà a celebrar al 
novembre, després de l’èxit aconse-
guit en la seua primera edició.

També el Congrés Iberoamericà 
de Mediació Policial ha estat un al-
tra de les trobades més destacades i 
amb un major nombre de congres-
sistes estrangers a la ciutat. 

TROBADES MASSIVES
“Gràcies als congressos, el nom de 
Vila-real s’ha escoltat per tota Espan-
ya i en molts països, amb la partici-

L’Ajuntament signarà en breu un conveni amb l’UJI per tal de 
conéixer l’impacte socioeconòmic d’aquests esdeveniments

Sabina Escrig és la responsable d’organitzar els congressos.

pació de públic americà, europeu o 
asiàtic procedents de diversos àm-
bits professionals”. El Congrés de 
Muntanya, les Jornades d’Alumnes 
Mediadors, el Simposi de Natu-
ralesa, el Congrés Internacional 
Arnoldshain Seminar, la Trobada 
francoespanyola de la Química i la 
Física de l’Estat Sòlid o la I Jornada 
Internacional d’Àrbitres de Futbol 
són només alguns exemples d’un 
balanç de congressos i jornades 
que es podrà consultar en el web 
municipal. “I esperem que 2015 en-
cara siga millor que l’any passat”, 
segons ha manifestat Escrig, que 
ha indicat que a la Fira de Masco-
tes ‘Més que un amic’ celebrada 
recentment li han seguit també les 
VI Jornades d’Alumnes Media-
dors, i també ho faran l’assemblea 
nacional de la Federació de Guita-
rra i Instruments de Pols i Pua, les 
jornades de directors d’infantil i 
primària de la Comunitat Valencia-

na “que es realitzaran, per primera 
vegada, a la província de Castelló 
i serà a Vila-real”. “A més i fins al 
mes d’abril, com a ciutat educado-
ra, també serem seu de la Trobada 
Nacional d’Educació, acollirem una 
nova edició del Simposi de Natura-
lesa 2015 i, probablement, alguna 
celebració més” detalla la regidora. 
Cal destacar que la Trobada Nacio-
nal d’Educació se celebrarà a l’espai 
El Molí, que per primera vegada 
obrirà les seues portes com a espai 
per a congressos, ja que s’espera 
l’assistència de centenars de perso-
nes. En aquest sentit, també destaca 
l’obertura del Centre de Tecnifica-
ció Esportiva com a espai per a un 
acte tan multitudinari com ho va 
ser la visita del ‘Hermano Mayor’ 
al febrer. “Totes aquestes jornades 
tornaran a situar Vila-real al mapa 
com a referent de congressos i seran 
una nova oportunitat per a dinami-
tzar l’economia”, conclou Escrig. H

La Fira Destaca, amb uns 6.000 assistents, va suposar la consolidació dels congressos i esdeveniments que s’organitzen a la ciutat. 

Les jornades 
serveixen per a 
situar Vila-real al 
mapa com a referent 
i per a dinamitzar 
l’economia local

El Centre de Tecnificació va rebre a l‘Hermano Mayor al gener. 

Dos nous espais 
per a activitats 
multitudinàries

A banda dels ja coneguts 
espais dels quals disposa 
la ciutat per tal d’organitzar 
jornades, esdeveniments, 
xarrades i trobades, Vila-
real compta ja amb dos nous 
espais per a activitats multi-
tudinàries, com han estat 
el Centre de Tecnificació 
Esportiva i El Molí. Els re-
cintes se sumen a un ampli 
catàleg d’espais que acolli-
ran al llarg del 2015 nous es-
deveniments com les jorna-
des de directors d’infantil i 
primària, entre moltes altres 
jornades programades. 
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La I Fira de Mascotes tanca amb 
èxit d’assistència i d’adopcions 

locals del sector i, en especial, amb 
protectores d’animals, que van 
portar alguns dels seus exemplars 
perquè els vila-realencs s’animaren 
a adoptar. La jornada també va 
comptar amb la col·laboració de la 
Unitat Canina de la Policia Local 
que, juntament amb la Policia de 
Paterna, va fer una demostració del 
treball dels gossos en aquestes uni-
tats, a més de Protecció Civil, que 
va mostrar la seua unitat canina en 
un simulacre d’emergència.

La regidora de Proximitat i Rela-
cions Institucionals, Sabina Escrig, 
organitzadora de l’esdeveniment, 

La plaça Major de Vila-real ha aco-
llit la I Fira de Mascotes Més que un 
amic, en la qual es van donar cita 
centenars de persones al llarg de tot 
un matí. Una quinzena d’envelats 
de diverses entitats arribades de 
tota la província es van ubicar a 
l’espai, on es van oferir exhibicions i 
activitats centrades en la convivèn-
cia i la cura dels animals. 

Els beneficis dels gossos de terà-
pia, les cures veterinàries o un con-
curs d’habilitats canines són algunes 
de les activitats que es van realitzar 
en aquesta primera trobada, que va 
comptar amb estands d’empreses L’exitosa Fira de Mascotes va comptar amb una exhibició de gossos. 

Empreses locals del sector i protectores van participar en 
l’esdeveniment per tal de conscienciar sobre l’adopció

s’ha mostrat molt satisfeta per 
aquesta bona acollida, ja que només 
en l’organització hi havia unes 60 
persones, a banda dels assistents. 

A més, la fira va complir una im-
portant tasca, ja que “s’han adoptat 
10 gossos de diferents protectores 
d’animals, la qual cosa ens alegra, 
per la conscienciació de la gent”. 

En aquest sentit, cal destacar que 
les protectores van poder portar di-
versos exemplars per a adoptar, tot 
i que molts assistents es van interes-
sar també per altres animals dels 
quals disposen les organitzacions i 
que busquen família. 

A més, a la fira es va animar 
els propietaris de la necessitat 
d’inscriure al cens local d’animals 
domèstics la seua mascota. H

Rècord d’assistència 
a les Jornades 
d’Alumnes Mediadors
El Centre de Tecnificació Esportiva (CTE) acull el primer acte 
no esportiu amb la multitudinària xarrada del ‘Hermano Mayor’

l’èxit està en els seus alumnes” i ha recordat 
que les jornades són un punt de trobada de 
mestres, professors, alumnes i professionals 
disposats a compartir experiències i donar-
li valor a la mediació escolar “però sobretot 
són un reconeixement a la tasca que desen-
volupen els alumnes mediadors”. 

A més, la directora de l’IES Miralcamp, 
M. Àngels Alba, ha destacat l’evolució en 
la resolució de conflictes que ha hagut a  
l’institut de Vila-real gràcies a la mediació. 
Així, dels 35 expedients disciplinaris que es 
van donar entre el 2006 i 2007 quan encara 
no s’havia introduït la mediació s’ha passat 
als tan sols tres expedients el 2014. 

A banda de l’exitosa visita i xarrada de 
Pedro García Aguado, les jornades van 
comptar amb diferents tallers amb els alum-
nes mediadors dirigits per mares formades 
en mediació a través del pla Mediem. H

Pedro García Aguado va oferir una xarrada davant de 1.200 persones al CTE. 

El Centre de Tecnificació Esportiva de Vila-
real ha acollit les gairebé 1.200 persones que 
han assistit a la conferència del presentador 
del programa de televisió ‘Hermano ma-
yor’, Pedro García Aguado. La xarrada ‘Un 
viatge d’aprenentatge’, en la qual el ‘coach’ 
televisiu que ajuda adolescents amb trastor-
ns de conducta i les seues famílies explica 
la seua experiència personal, s’ha emmar-
cat en les VI Jornades d’Alumnes Media-
dors de Vila-real. Una trobada organitzada 
per l’IES Miralcamp amb la col·laboració 
de l’Ajuntament que aquest any ha batut 
rècord de participació i ha tornat a situar 
Vila-real, un vegada més, com un referent 
en mediació i celebració de congressos. 

La responsable de l’organització, M. Emi-
lia Mundina, ha indicat que “encara que 
la intervenció de Pedro García Aguado ha 
marcat història en les jornades de mediació, Juan Carda, Xus Sempere i el diputat José Pons van presentar a Cevisama la fira.

Vila-real celebrarà 
al novembre la 
segona Fira Destaca
El regidor d’Innovació i el director de la Càtedra Ceràmica 
presenten a Cevisama la segona convocatòria del certamen

65% del públic va ser professional; un 16,25 
%, públic en general; un 12,4%, estudiants, i 
un 6,25%, autònoms. Les edats majoritària-
ment dels assistents estaven compreses en-
tre els rangs de 40 a 60 i de 25 a 40 anys. Pels 
estands van passar 800 escolars i 200 estu-
diants de secundària, FP i altres centres edu-
catius. En total van participar 48 expositors 
dels quals 26 van ser empreses, 16 centres 
d’investigació i institucions i sis expositors. 
A més, les 38 conferències programades 
comptaren amb 350 assistents i la pàgina 
web  va arribar a les 8.600 visites. “El balanç 
és molt positiu”, afirma Sempere,  “per això 
estem preparant ja una segona convocatòria 
on esperem superar l’afluència de públic i 
corregir qualsevol possible error que s’haja 
produït en la primera” afig, al temps que 
recorda que l’1 de març s’obri el període 
d’inscripció a ‘www.firadestaca.es’. H

Vila-real tornarà a convertir-se, del 16 al 21 
de novembre, en epicentre del debat cientí-
fic sobre les últimes novetats tecnològiques 
de la indústria, de la mà de Destaca 2015, 
la fira científica, tecnològica i d’innovació 
que, per segon any consecutiu, organit-
za l’Ajuntament amb la col·laboració de 
la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat 
de Vila-real de la Universitat Jaume I de 
Castelló. Així ho han anunciat el regidor 
d’Innovació, Xus Sempere, i el director de la 
càtedra, Juan Carda, a Cevisama durant la 
presentació d’aquesta segona convocatòria. 

Durant l’acte, que ha comptat també amb 
l’assistència del diputat José Pons, s’ha fet un 
balanç de la primera edició celebrada a finals 
de novembre de 2014 al Centre de Congres-
sos, Fires i Trobades de Vila-real. El primer 
certamen va comptar amb la participació de 
més de 6.000 visitants acreditats. D’ells, un 
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El llegat de Llorens Poy se 
suma al patrimoni municipal
L’alcalde, totes les forces polítiques municipals i els hereus del Fill Predilecte arriben a un acord 

Quan s’ha complit un any de 
la defunció del Fill Predilecte 

de Vila-real, Vicente Llorens Poy, i 
després del nomenament per part 
del jutjat dels hereus de l’artista, 
l’alcalde de Vila-real, José Benlloch, 
amb el consens de totes les forces 
polítiques municipals, signarà en 
breu l’acord amb els familiars de 
Llorens Poy que permetrà “com-
plir la voluntat de l’artista i que el 
seu llegat puga ser gaudit pels vila-
realencs”. “Hem arribat a un acord 
que permetrà fer realitat allò pel 
que Llorens Poy va treballar durant 
els últims anys de la seua vida i que 
em va traslladar personalment, com 
a alcalde de la ciutat: fer de la seua 
casa un museu per a donar-li valor 
a la importantíssima obra d’un dels 
pintors i escultors més valorats del 
nostre temps, la seua figura i la seua 
valuosa col·lecció privada”, detalla 
el l’alcalde. 

L’acord al qual s’ha arribat amb 
la família de l’escultor i que subs-
criuen també totes les forces amb 
representació al consistori consis-
teix en un lloguer amb opció de 
compra de la casa en la qual vivia 
l’artista al carrer de l’Ermita per un 
període de sis anys prorrogables. 
“L’Ajuntament i els hereus, cons-
cients del moment de dificultats 
que vivim, hem arribat a un acord 
de lloguer de la casa, pel qual to-
tes les quantitats que s’abonen per 
l’arrendament seran considerades 
pagament a compte en el cas que 
l’Ajuntament exercite l’opció de 
compra”, explica l’alcalde. 

En aquest cas, l’opció de compra 
s’exercirà només sobre l’immoble i 
comportarà la cessió gratuïta de tot 
el continent, obra i col·lecció priva-
da de Llorens Poy per al patrimoni 
de la ciutat. “Hem arribat a aquest 
acord amb la idea que, quan millo-
re la situació econòmica, puguem 
exercitar aquesta opció de compra 
i incorporar al patrimoni municipal 
la col·lecció i l’obra d’un dels nos-
tres fills més il·lustres”, afegeix. 

En la mateixa línia s’ha pronun-
ciat també el regidor de Cultura, Al-
berto Ibáñez, que ha destacat que, 
“des del Departament de Cultura i 
de Museus treballarem per dinami-
tzar l’espai i fer de la casa museu de 
Llorens Poy un referent cultural de 
primer ordre”, conclou. H.L’Ajuntament llogarà amb opció de compra la casa de l’artista. 

El consens de totes les forces polítiques municipals permet arribar a aquest acord amb la família. 

municipal Vila-real prepara  ja 
una nova edició de la 
Ruta de la Tapa

Q turisme. El regidor de Turisme, 
Emilio Obiol, ha presidit la reunió amb 
els establiments per a posar en marxa la 
novena edició de la Ruta de la Tapa. 

N Vila-real reconeix l’esforç dels escolars amb diplomes als millors expedients

L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, i la regidora d’Educació, 
Rosario Royo, han lliurat els 
diplomes als alumnes que han 
obtingut el premi extraordina-
ri al rendiment acadèmic, en 
un acte celebrat per quart any 
consecutiu a la Casa dels Mun-
dina. A més del reconeixement 
a l’esforç dels 25 escolars pre-
miats (24 de primària i un de 
secundària), enguany l’acte ha 
servit també per a  destacar el 
treball dels tres joves de l’IES 
Francesc Tàrrega que repre-
sentaran Espanya en la final 
de l’Olimpíada Científica Eu-
ropea. Es tracta dels alumnes 
Óscar Franch, Andrea Moreno 
i Inmaculada Benet.

Q L’Espai Jove ha acollit les 
jornades per l’educació que 
han comptat amb un com-
plet programa d’activitats i 
xarrades, totes elles gratuïtes, 
dirigides tant a professionals 
del sector com a famílies. La 
cita, organitzada per la Regi-
doria de Joventut ha estat un 
punt de trobada en el qual 
s’ha oferit formació, reflexió i 
entreteniment i on els profes-
sionals de l’educació i els pa-
res han compartit i intercan-
viat experiències educatives.

; repàs
L’Espai Jove acull la 
jornada per l’educació 

Q El Departament de Biblio-
teques continua incremen-
tant el nombre d’activitats 
d’animació a la lectura. Així 
es desprén de la memòria 
anual de les activitats de 2014 
en la qual s’han realitzat un 
total de 393, es tracta de 21 
més que en 2013. Una xifra 
que situa Vila-real com la cin-
quena ciutat de la Comunitat. 
L’últim any ha vingut marcat 
per la incorporació del llibre 
electrònic al préstec.

Les biblioteques 
incrementen activitats

Q El regidor de Normalitza-
ció Lingüística, Pasqual Ba-
talla, ha clausurat una nova 
edició del curs d’iniciació al 
valencià per a nouvinguts 
organitzat per la Regidoria 
i que enguany ha impartit 
Cristòfol Tripiana, beneficiari 
del programa Vilabeca. En el 
curs han participat alumnes 
de diverses procedències, so-
bretot de Sud-amèrica, com 
l’Argentina, Paraguai o Co-
lòmbia o de països del nord 
d’Àfrica, com el Marroc. 

Clausuren els cursos 
d’iniciació al valencià

Q “En els darrers mesos són 
molts els veïns que s’han 
queixat dels excrements a 
la via pública, ja que, a més 
de generar un problema de 
salubritat per a tots, allun-
ya Vila-real de la imatge de 
ciutat neta i cuidada que vo-
lem”, ha indicat el portaveu 
del PP, Héctor Folgado, que 
ha demanat més campanyes 
periòdiques de consciencia-
ció ciutadana entre els pro-
pietaris de mascotes. 

El PP demana més 
campanyes cíviques
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Serveis Públics destina el 90% 
de la partida a firmas locales
La red mixta de trabajo, que ya está consolidada, ha atendido cerca de 8.000 avisos en 2014

La Concejalía de Servicios Pú-
blicos ha destinado, desde el 

año 2012 y hasta el actual ejercicio, 
un 90% de su presupuesto a la con-
tratación con pequeñas empresas 
locales para la ejecución de planes 
de obra y la atención de incidencias 
para mejorar la calidad de vida de 
los vecinos en todas las zonas y ba-
rrios de la ciudad. 

En su balance de 2014 y de los 
tres años al frente del departamen-
to, el concejal del área, Francisco 
Valverde, ha destacado la eficacia y 
el buen funcionamiento de un sis-
tema de trabajo que ha permitido 
consolidar una “red de más de 50 
empresas locales capitaneadas por 
un aparato director público a la ma-
nera de una empresa mixta”.

“Hasta hace tres años, los Servi-
cios Públicos de Vila-real (SPV) eran 
tan sólo una maquinaria de gestión 
(el GD’OS), pero no para la pres-
tación de servicios y ejecución de 
obras. En estos tres años, hemos lo-
grado cambiarlo por una estructura 
eficaz que, en lugar de contratar 
con cuatro grandes empresas, entre 
las cuales está Piaf, ahora en liqui-
dación, cuenta con la colaboración 
de pequeñas empresas vila-realen-
ses que se han adaptado de una 
manera fantástica al trabajo en obra 
pública con una gran calidad en el 
servicio e interesantes innovaciones 
con sello de Vila-real”, detalla Val-
verde. La red de empresas locales se 
refuerza, además, con reuniones de 
trabajo anuales para recoger impre-
siones y sugerencias y “establecer 
sinergias positivas que redundan 
en una mejora del servicio”. Con 
este objetivo, próximamente pon-
drán en marcha medidas como la 
creación de una tarjeta de acceso a 
la zona centro o un acuerdo marco 
para obtener descuentos al repostar 
combustible en la gasolinera de la 
Cooperativa Católico-Agraria.

NUEVE MILLONES
La colaboración con la red de em-
presas locales ha tenido su reflejo 
en estos tres años en los presupues-
tos que ha manejado la concejalía, 
que, “con muchos sustos, facturas 

elevó hasta las 7.981 incidencias 
atendidas. “Se trata, en todo caso, 
de actuaciones que responden a la 
demanda de los vecinos, que son 
siempre el origen y el final del tra-
bajo en SPV”, argumenta Valverde.

La apertura de canales de co-
municación con la ciudadanía, la 
dotación de material como vallas 
con diseño propio para facilitar su 
inventario y localización o el impul-
so de innovaciones son otros de los 
aspectos destacados del balance. 

En este último punto, el edil deta-
lla algunas de las actuaciones que, 
como la incorporación de cerámica 
al espacio urbano, una nueva tipo-
logía de alcorques o estudios piloto 
destinados a buscar soluciones al 
problema que suponen los orines 
de perros en el mobiliario urbano, 
“llevan el sello made in Vila-real”. 

La renovación de la flota de vehí-
culos y la incorporación de coches 
eléctricos, para reducir la contami-
nación y los costes, además de la 
adopción de soluciones de semi-
peatonalización en calles estrechas, 
el acondicionamiento y mejora de 
más de una docena de parques y 
jardines o las actuaciones continuas 
para hacer de Vila-real una ciudad 
más accesible completan el balance 
de Servicios Públicos Vila-real. H

Empresas locales y Serveis Públics han trabajado de forma conjunta.

en los cajones y sentencias”, ha su-
puesto una inversión de 3 millones 
de euros en 2012; 2,8 millones en 
2013 y 3,2 millones en 2014. “A pe-
sar del incremento del 14% del año 
pasado, se trata de un presupuesto 
que se queda corto para las nece-
sidades de una ciudad como Vila-
real”, puntualiza Valverde. En total, 
desde 2012 se han gestionado 10,6 
millones de euros, de los que el 90% 
se ha destinado a la contratación de 
empresas locales. “Estamos segu-
ros que de esta manera, a través de 
los diferentes planes de obras que 

impulsamos cada año, hemos con-
tribuido a generar empleo y eco-
nomía local a través de empresas 
auxiliares”, añade el concejal.

Además de los planes municipa-
les de obras, una de las principales 
tareas de los Servicios Públicos es la 
atención de avisos e incidencias. A 
este respecto, los datos del balance 
revelan que en 2012 se atendieron 
un total 5.172 avisos, una cifra que 
creció en 2013 hasta los 6.140 y, el 
año pasado, con la incorporación 
al servicio de los avisos de mante-
nimiento en centros docentes, se 

El edil de Serveis Públics, Francisco Valverde, ha dado a conocer el balance de la red mixta de trabajo.

Q Como cada curso escolar, 
al acabar enero, la Concejalía 
de Sostenibilidad ha celebra-
do la Semana Ecológica, diri-
gida al alumnado de quinto 
de Primaria y Educación 
Especial. La conmemoración 
se ha centrado en actividades 
de sensibilización y planta-
ción de árboles en las zonas 
ajardinadas próximas a cada 
uno de los centros docentes 
participantes, que se han rea-
lizado con la participación de 
más de 540 alumnos de los 
colegios de Vila-real.

; en corto
Más de 500 niños viven 
la Semana Ecológica

Q La Concejalía de Juventud 
ofrece una amplia gama de 
cursos de idiomas para los jó-
venes en su programación de 
actividades formativas. Los 
interesados pueden aprender 
francés, inglés y alemán para 
preparar los exámenes de la 
Escuela Oficial de Idiomas 
(EOI) y también conseguir 
los certificados de Grado 
Medio y Superior de la Junta 
Qualificadora Coneixements 
de Valencià. Para preparar los 
exámenes de la EOI se ofrece 
francés, inglés y alemán y se 
ha abierto un segundo plazo 
hasta junio. 

El Espai Jove ofrece 
cursos de idiomas

Q El Auditori Municipal 
ha sido el escenario, un año 
más, de la entrega de los Pre-
mis Poble, otorgados en el 
marco del 741 aniversario de 
la fundación de la ciudad. En 
esta ocasión, la 15ª edición de 
los premios, han reconocido 
la trayectoria de las vila-rea-
lenses Paula Bonet y Marina 
Safont, así como el Centro 
Asociado de la UNED de 
Vila-real. Una amplia repre-
sentación municipal estuvo 
presente en la gala, que con-
tó con el grup de dolçainers 
i tabaleters y con diversos 
números de entretenimiento.

El Auditori acoge     
los Premis Poble

MARÇ DEL 2015 MUNICIPAL CrÒniCa de ViLa-reaL 5

PROMOVENT I POTENCIANT LA CREATIVITAT I EMPRENEDORIA JUVENIL

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

Ajuntament
de

Vila-real



La Concejalía de Economía que 
dirige el edil Pasqual Batalla ha des-
tinado más de un millón de euros 
al fomento del empleo y la creación 
de empresas en la ciudad en 2014. 
El concejal del área ha repasado las 
principales actuaciones de su de-
partamento para dinamizar y reac-
tivar la economía local en el que, 
gracias a los programas e inciativas 
de la concejalía, ayudas y subven-
ciones concedidas, 185 desemplea-
dos han conseguido un trabajo y 20 
han puesto en marcha su negocio. 

“En la Concejalía de Economía 
tenemos una única obsesión, que 
es la ayudar a nuestros comercios, 
empresas y trabajadores para hacer 
frente a la difícil situación del des-
empleo y la lucha contra el paro”, 
ha recordado Batalla.

Así, y gracias a la colaboración 
de diversas administraciones, el 
Ayuntamiento ha llegado a gestio-
nar un total de 750.000 euros a tra-
vés de los diferentes programas de 
empleo con los que se han llegado 
a beneficiar 185 desempleados. “De 
este presupuesto cabría resaltar que 
la Concejalía, únicamente con re-
cursos propios, ha destinado una 
partida de 50.000 euros para sub-
venciones a la contratación del que 
se han beneficiado 32 empresas que 
han contratado a 45 trabajadores 
desocupados”, señala, “una canti-
dad que casi duplicamos este año 
al llegar a los 90.000 euros”, añade. 

Además de los programas de 
fomento del empleo también desta-
can las iniciativas para ayudar a los 
emprendedores. Además del Pun-
to de Atención al Emprendedor, la 
Concejalía ha creado una línea de 
ayudas “que ha servido para que 
20 personas pudieran iniciar su pri-
mer negocio”. También se han des-
tinado 211.500 euros a la creación 

de empresas a través de programas 
como Vilabeca, convenios con la 
Fundación Globalis, el Vivero de 
Empresas o el acuerdo firmado con 
la Fundación Caixa Rural para la 
puesta en marcha del centro Efecte 
Vila-real. Otro de los convenios es el 
que se da al sector cerámico a tra-
vés del Congreso Qualicer de 6.000 
euros. Por lo que respecta a las ayu-
das al comercio local, Batalla ha re-
cordado la subvención por un im-
porte de 15.000 euros con la Unión 
de Comercio de Vila-real (Ucovi) 
para las actividades de promoción. 
También recuerda la Agencia para 
el Fomento de la Innovación Co-
mercial (AFIC), con 7.000 euros, 
además de las ferias, muestras, jor-
nadas y campañas comerciales rea-
lizadas a lo largo del año. H 

Un millón de euros para 
impulsar el empleo en 2014
Los programas de Economía ayudan a 185 personas a encontrar trabajo directo

La concejalía de Pasqual Batalla ha gestionado 750.000 euros. 

Gracias a la 
colaboración 
de diversas 
administraciones, 
se han gestionado 
750.000 euros

Economía ha puesto en marcha, de la mano de otras administraciones, varios planes de empleo en la ciudad.

Conferencias sobre 
Economía y Sociedad
Un año más, y ya son cuatro, el 
Casal d’Acció Cultural de Vila-
real, en colaboración con las 
concejalías de Economía y de 
Normalización Lingüística del 
Ayuntamiento, organiza el ciclo 
de conferencias sobre Economía 
y Sociedad, que este año consta 
de dos charlas. La primera tuvo 
lugar el pasado 20 de febrero, 
en la sala de conferencias de la 
Fundación Caixa Rural, a cargo 
de Samuel Garrido Herrero, pro-
fesor de Historia e Instituciones 
Económicas de la Universitat 
Jaume I, cuya charla se tituló ‘Ta-
ronja i caos econòmic? Una pers-
pectiva històrica de l’economia 
tarongera’. La presentación fue a 
cargo de Santiago Vilanova. 

; en corto
Globalis inicia un 
nuevo ciclo de talleres
La Fundación Globalis, con 
el apoyo del Ayuntamiento 
de Vila-real y en colaboración 
con EADE Junior Empresa, 
ha retomado los talleres ‘De-
sarrolla tu identidad profe-
sional’, que en su segunda 
edición vuelven a poner el 
acento en la necesidad “estar 
más atento a las oportunida-
des” que ofrece “un mundo 
globalizado y de constantes 
cambios, con un mercado 
laboral exigente y competiti-
vo”. Los talleres son gratuitos 
y se desarrollan los meses de 
febrero y marzo en el Espai 
Jove de Vila-real. 

Protocolo entre policía y bomberos
La Policía Local de Vila-real 

y el Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón han 
firmado un protocolo de actua-
ción conjunta con el objetivo de 
mejorar y hacer “más efectiva 
y rápida” la coordinación de 
sus intervenciones ante un in-
cendio en viviendas, edificios, 
solares y parkings de la ciu-
dad. “Es una herramienta que 
va a mejorar aún más las ac-
tuaciones y los conocimientos 
de ambos profesionales para 
ser más eficaces y eficientes 
ante una emergencia y así po-
der reducir el tiempo de espe-
ra”, ha indicado el concejal de 
Seguridad Ciudadana, Javier 
Serralvo, en la presentación 
del nuevo documento junto 
al intendente general jefe de la 

Policía Local, José Ramón Nie-
to y el inspector jefe del Con-
sorcio de Bomberos, Mariano 
Hernández. El nuevo acuerdo 
establece las pautas a seguir 
por parte de la Policía Local 
y  Bomberos antes, durante y 
después de un incendio. “Un 
protocolo con unos puntos 
de encuentro que se deben de 
seguir desde la llegada y hasta 
la salida de los bomberos ante 
un incendio en edificios de uso 
vivienda, incluyendo los bajos 
comerciales y aparcamientos, 
coordinando las actuaciones 
entre ambos cuerpos”, según 
ha explicado el intendente 
general jefe de la Policía Local 
quien añade que los agentes 
acompañarán y se coordina-
rán con los bomberos. H

Porcelanosa celebra su muestra anual
Una amplia delegación de la corporación municipal, presidida por el 
alcalde de la ciudad, José Benlloch, ha visitado recientemente la XXII 
Mostra Internacional de Porcelanosa, que un año más ha atraído hasta 
la ciudad a miles de personas de diferentes países para conocer más de 
cerca los innovadores productos cerámicos que la firma ofrece. 
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Vila-real celebra els 741 anys de la 
fundació de la ciutat per Jaume I 
En la programació destaquen la Fira Medieval, la Mostra 
de Cuina Medieval i la visita de les ciutats agermanades

Vila-real ha celebrat, al llarg del 
mes de febrer, els actes com-

memoratius del 741é aniversari de 
la fundació de la ciutat per Jaume I. 

La tradicional Fira Medieval 
va obrir els actes fundacionals, a 
principis de mes, amb un nou èxit 
d’assistència. També va tenir lloc la 
ja coneguda Mostra de Cuina Me-
dieval al restaurant Cal Dimoni, 
que enguany ha arribat a la seua do-
tzena edició. A més, l’Ajuntament 
va rebre la visita de mig centenar 
d’escolars de la ciutat per a conéixer 
la història de la fundació de la vila. 

La visita de les delegacions ofi-
cials de Borriana, Vilanova i la Gel-
trú, Michalovce i Sacile, agermana-
des amb Vila-real, va ser un dels 
punts innovadors d’aquesta edició, 
ja que també van participar en la 
jornada central de la Setmana Fun-
dacional, que va tenir lloc al jardí de 
Jaume I, on veïns, entitats i corpo-
ració municipal van homenatjar el 
fundador de la ciutat. 

Durant la mateixa jornada va 
tenir lloc també el lliurament dels 
Premis 20 de Febrer, a Carmen Do-
ñate, la Unió de Llauradors, Salva-
dor Cerisuelo ‘El Pono’, la Fundació 
Primavera i Ramon Ferrer. 

L’homenatge a la reina del 2014, 
Paula Rico, i les seues dames 
d’honor van tancar els actes. H

L’homenatge al rei va ser, novament, l’acte central, a més 
dels Premis 20 de Febrer i l’homenatge a la reina i dames

L’homenatge al rei va ser un dels actes més destacats de les commemoracions. 

La Mostra de Cuina Medieval ha arribat a la dotzena edició. 

La Fira Medieval va obrir els actes commemoratius del 741é aniversari de la fundació. 

La ciutat va retre homenatge a la reina i dames de les festes del 2014.

Entre els actes es troba el lliurament dels Premis 20 de Febrer. 

Vila-real va rebre la visita de representants de les ciutats agermanades. 
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Q El alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, acompañado de los 
concejales de Proximidad, Sa-
bina Escrig, y el concejal de 
Participación Ciudadana y 
Barrios, Xavier Ochando, ha 
visitado el barrio Cervantes en 
una nueva edición de L’alcalde 
al barri, la campaña de proxi-
midad que ha llevado el des-
pacho de alcaldía a todos los 
barrios de la ciudad durante 
esta legislatura. Benlloch ha 
compartido la mañana con la 
junta directiva del barrio, así 
como con vecinos y comercios 
de la zona, que le han hecho 
llegar sus preocupaciones y 
sugerencias para mejorar la 
vida en el barrio.

“Con la visita al barrio Cer-
vantes, prácticamente hemos 
cubierto ya todas las zonas 
de Vila-real, atendiendo los 
problemas y necesidades de 
nuestros vecinos de manera 
próxima y directa”, explica 
Benlloch. “Hemos demostrado 
que es posible llevar el Ayun-
tamiento al pie de calle, un 
ayuntamiento abierto y próxi-
mo que está al lado de la gen-
te”, señala el primer edil, quien 
se ha mostrado muy satisfecho 
del balance de la campaña. H

L’alcalde al 
barri lleva el 
Ayuntamiento 
hasta Cervantes

Vila-real pide un préstamo 
de 3 millones para sentencias
El crédito servirá para solucionar los “empastres” que el PP dejó en su 
mandato, como los casos de la EOI, el Botànic Calduch y el Molí la Vila

El Ayuntamiento de Vila-real 
solicitará un préstamo de tres 

millones de euros para hacer frente 
a las últimas sentencias urbanísticas 
heredadas de la anterior legislatura 
municipal, concretamente las rela-
tivas a los terrenos del Molí la Vila, 
Botànic Calduch (en su parte no 
urbanizada) y el solar donde debía 
haberse construido la Escuela Ofi-
cial de Idiomas. El alcalde, José Ben-
lloch, ha hecho pública la decisión, 
con la que el equipo de gobierno 
quiere liquidar los acuerdos alcan-
zados con los propietarios, que han 
permitido, además, un ahorro de 
dos millones de euros con respecto 
a las reclamaciones iniciales. Una 
vez se abonen estas tres sentencias, 
Vila-real habrá hecho frente al pago 
de 13,6 millones de euros en “so-
lucionar los empastres que dejó el 
PP” durante este mandato.

“Hasta ahora, hemos podido ha-
cer frente a estos pagos con recursos 
propios, con mucho esfuerzo y aho-
rrando. Pero si asumimos ahora la 
sentencia de la EOI nos veríamos 
obligados a reducir la inversión en 
servicios sociales, en empresas lo-
cales o en elementos que suponen 
oportunidades para la ciudad”, 
apunta el alcalde. “Este equipo de 
gobierno cumple su palabra; diji-
mos que intentaríamos solucionar 
los grandes conflictos jurídicos del 
PP y pagarle a la gente a la que de-
jaron sin sus tierras lo que era justo. 
Lo hicimos con los expropiados de 
la ronda Sud-oest y también con los 
propietarios a los que se les expro-
pió o se les ocuparon sus terrenos, 
con los que hemos llegado a acuer-
dos que han afectado a 350 familias 
y que nos han supuesto un ahorro 
de unos dos millones de euros”, 
añade el primer edil.

En concreto, Benlloch se ha refe-
rido a la sentencia de la EOI, cuyos 
terrenos fueron expropiados por 
105.000 euros frente a los 1,2 mi-

El alcalde, José Benlloch, ha hecho pública la decisión del gobierno.

llones de principal que establece el 
Tribunal Constitucional. Además, 
también se incluirá en el préstamo 
el pago pendiente del Molí la Vila, 
un solar que fue ocupado por el an-
terior ejecutivo municipal y por el 
que, frente a la reclamación inicial 
de 2,6 millones de euros, se pagarán 
932.000 euros. El último conflicto 
urbanístico del PP que se resolverá 
vía este nuevo préstamo es el co-
rrespondiente a la parte no ajardi-
nada del Botànic Calduch, donde 
este verano se actuó para eliminar el 
foco de insalubridad e inseguridad 
que suponía un grupo de alquerías 
abandonadas. En este caso, el acuer-
do ha permitido reducir el pago de 
los 1,2 millones iniciales a 1.092.000 
euros, con renuncia expresa a los in-
tereses, “lo que puede suponer un 
ahorro cercano a los 500.000 euros”, 
puntualiza Benlloch. H

En total, Vila-real ha 
habrá hecho frente 
en esta legislatura 
a 13,6 millones de 
euros en “empastres” 
del anterior ejecutivo

El actual equipo 
de gobierno ha 
conseguido ahorrar 
una parte de los 
costes negociando 
con los afectados

Uno de los casos por los que habrá que pagar es por el de los terrenos para la Escuela Oficial de Idiomas. 

Q La Policía Local de Vila-
real incorporará a su flota 
vehículos no contaminantes 
para mejorar el servicio con 
menor consumo y, sobre 
todo, un mayor compromiso 
con el medio ambiente. Con 
este objetivo, la Policía Lo-
cal probará en los próximos 
meses diferentes tipos de 
vehículos no contaminantes 
como la bicicleta eléctrica o 
el ‘segway’ para seleccionar 
aquél que mejor se adapte a 
las necesidades del servicio y 
mejores resultados ofrezca.

; en corto
La Policía incorporará 
bicicletas eléctricas

Q La inspectora de la Policía 
Local, Rosana Gallardo, y el 
oficial Adrián Hierro han co-
laborado recientemente con 
la Universidad de Panamá 
con una ponencia dentro del 
curso ‘La mediación como 
herramienta de gestión de 
conflictos y su incidencia en 
el ámbito educativo’. En su 
conferencia, la inspectora 
ha definido el marco teórico 
que justifica la necesidad de 
trabajar siempre a favor de 
las soluciones negociadas en 
cualquier conflicto. 

Charla de mediación 
policial a Panamá

Q Más de 60 agentes de la 
Guardia Civil y Policía Local 
de la Comunitat han partici-
pado en el curso sobre Crite-
rios de actuación en materia 
de seguridad vial que ha 
organizado la Policía Local 
de Vila-real. La sesión estaba 
centrada en abordar técnica-
mente los aspectos relaciona-
dos en la intervención policial 
en delitos contra la seguridad 
vial. El curso ha sido imparti-
do por la fiscal coordinadora 
de los delitos contra la segu-
ridad vial de Castellón, Lucía 
Bachero Sánchez. 

Curso de seguridad 
vial para 60 agentes

Q La Policía Local de Vila-
real ha incorporado dos 
nuevos vehículos a su par-
que automovilístico, concre-
tamente una furgoneta para 
la Unidad de Atestados y un 
coche patrulla destinado al 
092, completamente equipa-
dos. El vehículo de atestado 
dispone, además, de todos 
los medios y tecnología que 
permiten a la Policía Local 
trabajar desde el mismo pun-
to en el que se produce el ac-
cidente, así como para efec-
tuar pruebas de consumo de 
alcohol y drogas.

Dos nuevos vehículos 
para la Policía Local

QLa Concejalía de Participa-
ción Ciudadana ha convocado 
a 82 asociaciones, las que cons-
tan en el registro del Ayun-
tamiento, para asistir a una 
primera jornada informativa 
y explicarles cómo les afecta la 
nueva ley del  Impuesto de So-
ciedades del Gobierno central.

La iniciativa ha arrancado 
en el Espai Jove y a ella están 
convocadas asociaciones de 
vecinos, juveniles, culturales, 
clubes deportivos, congrega-
ciones, asociaciones de padres 
y padres y sindicatos, entre 
otros. Se trata de la primera 
charla de un programa de 
sesiones informativas y for-
mativas que la Concejalía ha 
decidido poner en marcha con 
el objetivo de dar a conocer las 
principales novedades de una 
reforma fiscal que perjudica a 
las entidades no lucrativas que 
estarán obligadas a declarar, 
con independencia de la tipo-
logía de actividades que ha-
gan. La nueva ley del Impuesto 
de Sociedades se publicó el 27 
de noviembre y establece nue-
vas obligaciones para todas las 
entidades no sólo en el ámbito 
fiscal sino también en cuanto a 
la gestión contable. H

Participación 
Ciudadana explica 
el Impuesto de 
Sociedades
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La ciutat negocia amb els regants 
assumir la custòdia de la séquia

treballant en el tema”. De fet, asse-
gura que la seua intenció és “tancar 
un acord abans de finalitzar el pre-
sent exercici, sempre que els ciuta-
dans decidisquen renovar la seua 
confiança en mi com a alcalde”. 

Benlloch insisteix que el propieta-
ri de la infraestructura és la Comu-
nitat de Regants, “per la qual cosa, 
la responsabilitat legal de la neteja 
i conservació és d’ells, però s’ha de 
tenir en compte que el canal ser-
veix de desguàs per a les aigües de 
pluja del municipi, per la qual cosa 
apostem per assumir el tram urbà i 
donar-li a algunes parts un ús, fins 

L’Ajuntament de Vila-real nego-
cia amb la Comunitat de Regants 
un acord mitjançant el qual el con-
sistori assumiria l’adequació i man-
teniment de la séquia Major, en el 
tram que discorre per l’interior del 
nucli urbà, a canvi del seu ús per a 
fins municipals, com la seua funció 
de desguàs de les aigües pluvials 
de la ciutat, cosa que, a la pràctica, 
ja ocorre. 

Així ho ha informat l’alcalde, 
José Benlloch, que assegura que 
“els contactes amb els responsables 
del Sindicat de Regs estan molt 
avançats”, perquè porten “temps Ajuntament i regants negocien per tal d’arribar a un acord. 

La intenció de l’equip de govern és tancar l’acord amb 
el Sindicat de Regs abans de finalitzar l’actual exercici 

i tot, lúdic i educatiu, sempre que 
siguen compatibles amb el reg, que 
és per al que es va concebre aquesta 
infraestructura”. 

A aquest respecte, posa com a 
exemple la possibilitat de crear una 
zona decorativa d’aigua estancada 
a l’entorn del jardí de Jaume I. Tot i 
així, Benlloch explica que, per a tan-
car l’acord, també ha d’incloure’s el 
manteniment del traçat de la séquia 
Major, des del final del nucli urbà 
pel sud fins al riu Sec, que no as-
sumiria l’Ajuntament, però per al 
qual s’estudia finançar les actuacio-
ns necessàries a través de l’aplicació 
de taxes a les diverses empreses 
que també aboquen a la séquia les 
aigües pluvials perquè col·laboren 
en la seua conservació. H

L’Ajuntament crea una 
Unitat d’Orientació 
Afectiva i Sexual
El nou recurs servirà per tal d’assessorar els joves i adolescents 
en els conflictes en les seues relacions afectives i en la sexualitat

tampoc podem tancar els ulls al fet que cada 
vegada les relacions comencen en edats més 
primerenques”, explica Àlvaro. La Unitat 
d’Orientació Afectiva i Sexual pretén, doncs, 
oferir “un recurs públic i gratuït, confiden-
cial i rigorós”, per a ajudar els joves i adoles-
cents a fer front a aquestes situacions. 

En aquest sentit, la responsable de la uni-
tat assenyala que les principals actuacions 
que portarà a terme el nou servei se cen-
tren en l’atenció dels conflictes interperso-
nals i de parella que puguen presentar els 
joves o els conflictes d’orientació sexual. 
“L’homosexualitat es viu de manera més 
oberta que abans, però molts adolescents la 
viuen en conflicte”, explica Batalla. 

La UOAS està situada al Centre Espar-
denyers, amb atenció els dimarts de 15.00 a 
17.00 . El telèfon de contacte és el 964547150 i 
el correu electrònic ‘uoas@vila-real.es’. H

La regidora de Serveis Socials ha presentat el pla amb la psicòloga Neus Batalla.

La Regidoria de Serveis Socials ha posat en 
marxa una nova Unitat d’Orientació Afecti-
va i Sexual, dirigida a adolescents i joves, per 
a oferir-los una atenció i suport individuali-
tzats en totes aquelles qüestions, dubtes i 
conflictes que puguen sorgir-los en les seues 
relacions afectives o la forma en què viuen 
la seua sexualitat. La regidora de l’àrea, Mò-
nica Àlvaro, ha presentat, juntament amb la 
responsable de la UOAS, la psicòloga Neus 
Batalla, el nou recurs, que ompli “el buit que 
fins ara ha existit per als menors”. 

“Els conflictes amb les relacions personals, 
especialment en l’etapa d’adolescents, po-
den arribar a ser traumàtics en l’edat adulta 
si no es tracten de manera adequada quan 
comencen a desenvolupar-se. L’acceptació 
d’u mateix o les dificultats en les vivències 
sexuals necessiten freqüentment d’un asses-
sorament que no sempre és fàcil de trobar i El regidor de l’àrea, Alejandro Moreno, ha anunciat la creació d’una comissió tècnica. 

Vila-real millorarà en 
transparència amb un 
Codi de bon govern
Alejandro Moreno anuncia la constitució d’una comissió tècnica 
que vetlarà pel compliment de la norma i l’accés a la informació 

d’accés a la informació que ofereix el portal 
de l’Ajuntament o mesures de millora de 
la qualitat de la democràcia que es poden 
incloure en el Codi de bon govern munici-
pal. “Des que vam posar en marxa el Pla de 
Transparència Municipal hem incrementat 
en més de 25 punts el grau de transparència 
en la gestió i hem duplicat el compliment 
dels indicadors de transparència, amb quasi 
un 60% en l’actualitat”, assenyala Moreno. 
“Però volem anar més enllà, per això hem 
constituït la comissió de transparència pre-
vista en el mateix pla, que quedarà integra-
da en la Junta d’Administració Electrònica 
existent”, incideix. La nova comissió està 
formada per tècnics d’àrees com Atenció 
i Tràmits, Recursos Humans, Intervenció, 
Secretaria, Governació, Policia Local, Gestió 
Tributària o Noves Tecnologies i es preveu 
una periodicitat de reunions semestral. H

L’Ajuntament segueix aprofundint en el 
Pla de Transparència Municipal, amb la 
constitució d’una comissió tècnica que, in-
tegrada en la Junta d’Administració Elec-
trònica i Seguretat de la Informació (JAESI), 
s’encarregarà de vetlar pel compliment de 
la normativa en transparència i el desenvo-
lupament d’accions que permeten “seguir 
millorant els índexs de transparència”. Una 
d’aquestes accions, tal com anuncia el regi-
dor de l’àrea i vicepresident de la nova co-
missió, Alejandro Moreno, serà l’elaboració 
d’un Codi de bon govern local. 

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament està 
recaptant les impressions i suggeriments de 
la ciutadania a través d’un qüestionari en lí-
nia que pot trobar-se en el portal municipal 
de Transparència. El qüestionari recull les 
valoracions en temes com la importància 
que li atorguen a la transparència, el grau 
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L’Ajuntament de Vila-real ha inter-
posat una demanda contra la Gene-
ralitat Valenciana davant el Tribunal 
Superior de Justícia de la Comu-
nitat perquè el govern autonòmic 
salde els 2,4 milions d’euros més 
interessos compromesos amb els 
vila-realencs per la construcció de 
la Biblioteca Universitària del Co-
neixement (BUC). L’alcalde, José 
Benlloch, ha informat aquest matí 
sobre la interposició de la deman-
da, amb la qual l’equip de govern 
“defensa els interessos de Vila-real 
en una qüestió en la qual, a més, 
s’han produït infraccions greus per 
part de la Generalitat i s’han concul-
cat drets del municipi”. 

La demanda, que inclourà la pe-
tició d’abonament dels interessos, 
reclama que l’Administració au-
tonòmica salde el deute de 2,4 mi-
lions contrets amb la ciutat el 2007, 
quan l’anterior equip de govern i la 
Conselleria de Cultura van signar 
el conveni pel qual la Generalitat 
es comprometia a aportar 2.425.000 
euros del cost de la Biblioteca, men-
tre que els 1,7 milions d’euros res-
tants els assumia l’Ajuntament.

“Finalment”, recorda Benlloch, 
“aquesta obra faraònica, aquest 
nou empastre del PP que afortuna-
dament hui hem pogut convertir 
en un centre viu de coneixement 
i de talent, l’ha acabat assumint 
íntegrament la ciutat de Vila-real, 
via el préstec de 20 milions d’euros 
subscrit pel PP i que ens ha dut a la 
ruïna, perquè la Generalitat no ha 
pagat”. En concret, fins al moment 
només s’han pagat 335.000 euros. A 
més, l’any 2010, “de manera unila-
teral, el Consell va modificar el pla 
de pagaments d’aquest deute sen-
se ni tan sols comunicar l’acord al 
consistori, la qual cosa suposa una 
infracció molt greu”. 

Tres anys després d’aquesta 

modificació de pagaments, el 23 
d’octubre de 2013, la Generalitat 
aprova, de manera unilateral, un 
altre programa plurianual que pos-
posa el pagament del deute de la 
BUC fins a l’any 2021. “M’he reunit 
diverses vegades amb els consellers 
responsables per a tractar aquest 
tema, vam presentar un recurs da-
vant la Generalitat contra aquest 
acord queno ens ha contestat i no 
ens ha quedat més remei que, abans 
que es complisca el termini legal, 
presentar aquesta demanda davant 
el TSJCV en defensa dels interessos 
dels veïns perquè el Consell pague 
de manera immediata, i no fins a 
2021”, assenyala Benlloch. “Lamen-
tablement”, afegeix el primer edil, 
“els jutjats són l’única cosa que en-
tenen en el PP, com van demostrar 
també en el cas de les entrades de la 
Beneficència, en el qual els tribunals 
ens van donar la raó”. H

Vila-real porta al TSJCV 
el deute de la biblioteca
La ciutat demana al Consell que pague el seu deute de 2,4 milions

L’alcalde ha informat de la interposició de la demanda al TSJCV. 

La Generalitat 
“exclou” del 
FLA a Vila-real 

El programa plurianual 
de pagaments del Conse-
ll ha suposat “excloure” 
l’Ajuntament de Vila-real 
dels Fons de Liquiditat Au-
tonòmica (FLA) aprovats 
per l’Estat perquè les auto-
nomies facen front als seus 
deutes. “Si ens hagueren fet 
cas, ara aquests 2,4 milions 
d’euros de la BUC els retor-
naria el Govern central. Però 
sembla que han fet les coses 
aposta perquè Vila-real no 
puga entrar en eixe progra-
ma”, assegura Benlloch. 

La Dona organitza una 
visita a la serra d’Espadà
La Regidoria de la Dona ha 
realitzat una visita a la serra 
d’Espadà on les assistents han 
pogut conéixer la zona des 
d’una perspectiva de gènere. 
L’activitat incloïa una visita a 
una antiga i important fàbrica 
d’espartins d’Artana en la qual 
només treballaven dones. Tam-
bé s’ha compartit un dinar a Aín 
on s’ha explicat el sistema de 
cooperatives que s’utilitza. 

; en curt
L’Ajuntament rep 
alumnes d’intercanvi
La regidora d’Educació, Ro-
sario Royo, ha presidit recent-
ment la comitiva dels regidors 
de la corporació municipal 
que han rebut recentment els 
21 estudiants que han partici-
pat al llarg del mes de febrer 
en el programa d’intercanvi 
de l’IES Broch i Llop amb 
l’institut Enrico Tosi d’Itàlia.

L’Ajuntament dóna solució a 76 
pisos construïts en espai protegit

nada amb Comte  Ribargorça, era 
una antiga nau industrial propera 
a l’antiga estació de ‘La Panderola’, 
a la plaça del Llaurador. 

L’edifici compta amb dos ele-
ments protegits, la coberta i la 
façana. Ara el sostre haurà de ser 
descatalogat del patrimoni artístic 
de la ciutat en no quedar res de les 
teules originals. En el seu lloc es va 
construir una piscina durant el go-
vern del PP. 

“L’any 2011, quan vam accedir 

L’Ajuntament de Vila-real, a través 
de la Regidoria de Territori, s’ha 
vist obligat a descatalogar parcial-
ment un edifici protegit per a poder 
donar “una solució legal i viable” a 
76 pisos, locals comercials i places 
de pàrquing que van ser construïts 
en aquest immoble i arreglar així 
“un empastre més del PP”, segons 
ha indicat el regidor responsable de 
l’àrea, Emilio M. Obiol. 

L’immoble, situat en el número 
161 del carrer de l’Ermita, canto-Emilio Obiol ha donat a conéixer aquesta descatalogació parcial. 

Veïns i inversors comptaran amb els permisos oportuns 
per a poder accedir a aquests habitatges i aparcaments

al govern, ens vam trobar que ha-
víem de donar una solució i oferir 
viabilitat i eixida a aquests habi-
tatges, solars i places de pàrquing 
que es trobaven en una il·legalitat 
administrativa per a poder ser ocu-
pades” detalla l’edil.

Per a aconseguir-ho es va 
sol·licitar a la Generalitat Valencia-
na efectuar una modificació pun-
tual del Pla General d’Ordenació 
Urbana perquè fóra descatalogat 
el sostre. “L’administració autonò-
mica el passat 12 de gener va donar 
el vistiplau”. Les obres van fer des-
aparéixer, a més del sostre protegit, 
un refugi de la Guerra Civil. H

Vila-real impulsa els 
seus recursos turístics

deos temàtics promocionals, cen-
trats en una primera fase en la Set-
mana Santa i el ‘Laqvima Vere’. 

“Una part molt significativa 
dels nostres recursos tenen a veure 
amb el turisme de caràcter religiós 
i monumental”, assenyala Obiol, 
que explica que la Setmana Santa 
és l’eix central d’una de les accions 
que conformen el pla de promo-
ció turística, amb l’edició de dos 
vídeos curts que es distribuiran a 
través del web municipal, xarxes 
socials i enviaments a oficines de 
turisme. Les accions han estat rea-
litzades per empreses locals. H

L’Ajuntament de Vila-real ha 
llançat un Pla de Promoció dels 
Recursos Turístics amb l’objectiu 
de remarcar i difondre els princi-
pals atractius de la ciutat. El regi-
dor de l’àrea, Emilio M. Obiol, ha 
presentat la iniciativa, centrada 
en dos pilars: la col·locació d’una 
desena de panells verticals en els 
principals espais i monuments 
d’interés turístic i la difusió de ví-

El regidor de Turisme, Emilio Obiol, ha presentat el Pla de Promoció. 

Turisme llança un Pla de 
Promoció amb vídeos 
temàtics i panells 
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Vila-real tindrà un 
Institut de la Innovació 
La Fundació Globalis, Caixa Rural, la Càtedra d’Innovació Ceràmica i 
la Cambra de Comerç formaran part de l’organisme amb l’Ajuntament

L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, ha presidit la prime-

ra reunió amb entitats i agents 
socials vinculats a l’impuls de 
l’emprenedoria amb l’objectiu de 
coordinar esforços i crear a Vila-
real un Institut de la Innovació. En 
la trobada, “embrió” del futur orga-
nisme, van participar representants 
de l’Agència de Desenvolupament 
Local, la Fundació Globalis, el cen-
tre Efecte Vila-real de la Fundació 
Caixa Rural, la Cambra de Comerç 
i la Càtedra d’Innovació Ceràmi-
ca, a més de l’alcalde i el regidor 
d’Innovació, Xus Sempere. 

“Des que vam arribar al govern 
municipal, la nostra prioritat i prin-
cipal preocupació ha estat lluitar 
contra l’atur. Però ens hem trobat 
amb moltes dificultats. No obs-
tant això, aquestes dificultats no 
ens han parat i hem intentat, amb 
imaginació i esforç, buscar solu-
cions”, argumenta Benlloch, que 
recorda que el consistori s’ha bol-
cat en l’impuls a l’emprenedoria i 
en el suport “a totes aquelles enti-
tats que es dediquen a crear noves 
empreses i a ajudar les ja existents 
a adaptar-se als nous temps, a in-
novar en les seues estructures i 
processos”. “Amb aquest objectiu, 
vam obtenir a finals de 2011 la mar-
ca Ciutat de la Ciència i la Innova-
ció i, a partir d’ací, hem anat teixint 
una xarxa de suport a la innovació 
i l’emprenedoria a Vila-real. Vo-
lem sumar forces per a treballar en 
equip tots els agents implicats en el 
foment de la innovació i en la ciutat 
i crear ocupació”, conclou l’alcalde. 

En aquesta primera trobada, 
les entitats participants han fixat 
les bases per a afavorir una major 
coordinació i col·laboració entre 
elles, de manera que “no solapem 
activitats i puguem optimitzar els 
esforços”. En aquesta línia, Edurne 
Zubiria, directora de la Fundació 
Globalis, explica que “cadascuna 
de les entitats ha identificat en què 
és potent, els seus valors i què pot 
aportar a la societat de Vila-real, 
de manera que qualsevol empre-
sa puga identificar ràpidament 
de quina forma li podem ajudar a 

L’alcalde i el regidor d’Innovació s’han reunit amb entitats i agents.

constituir-se o créixer”. 
En la mateixa línia, Miquel Orte-

lls, representant d’Efecte Vila-real, 
el centre de negocis de Caixa Rural, 
ha valorat la iniciativa en la línia 
que permet “obrir un nou escenari 
per a donar als nostres emprene-
dors una millor oferta”.

També la secretària general de 
la Cambra de Comerç, Mª Jesús 
Arenós, i els tècnics de l’ADL i la 
Càtedra d’Innovació Ceràmica han 
destacat la importància d’enfortir 
la col·laboració entre totes les enti-
tats amb l’objectiu de “reforçar la 
programació destinada al foment 
d’iniciatives emprenedores”. 

“En aquesta primera trobada, 
hem volgut establir una primera 
línia de col·laboració. Quina millor 
forma de fer-ho que coordinant 
esforços en un organisme únic, un 
Institut de la Innovació que servisca 
de referent i guia d’aquest projecte 
de Ciutat de la Ciència i la Innova-
ció”, assenyala Xus Sempere. H

Les entitats 
participants han 
fixat les bases per 
a afavorir una 
major coordinació i 
col·laboració 

L’Institut de la 
Innovació servirà de 
referent i guia del 
projecte de Ciutat 
de la Ciència i la 
Innovació 

Vila-real promou la Xarxa Innpulso
Q constitució. El regidor 
d’Innovació, Xus Sempere, ha 
participat a Burgos en la reunió 
de la comissió promotora de 
l’Associació Xarxa Innpul-
so, de la qual l’Ajuntament 
és membre fundador. En la 
trobada han participat també 
representants dels consistoris 
de Móstoles (que ostenta la 
presidència de la xarxa jun-
tament amb el municipi de 
Barakaldo), València i Ermua, 
així com el subdirector gene-
ral d’Innovació, Luis Cueto, i 

personal tècnic del Ministeri 
d’Economia. “Hem avançat 
molt en la constitució d’aquesta 
associació de municipis que ha 
de substituir la Xarxa Innpulso 
de ciutats innovadores amb 
l’objectiu d’aprofitar al màxim 
els recursos i les sinergies en 
benefici dels nostres municipis 
i del foment dels valors innova-
dors”, explica Sempere. De fet, 
la previsió és que a finals del 
mes de març puga registrar-se 
com a associació la nova enti-
tat, creada el juny passat. H

La Càtedra d’Innovació 
crea la I Fira de Ceràmica

sidida pel director de la Càtedra 
d’Innovació Ceràmica Ciutat de 
Vila-real, Juan Carda, va assistir 
el director de l’Institut Superior 
d’Ensenyaments Artístics de la 
Comunitat Valenciana, Vicente Lli-
merá, i representants de museus, 
escoles, centres d’ensenyaments 
artístics superiors i professionals 
del sector de la ceràmica de la Co-
munitat. Els assistents, s’han com-
promés a donar a conéixer i pro-
mocionar aquest primer certamen 
a través d’una pàgina web creada 
amb aquesta finalitat i portar a ter-
me activitats en els seus respectius 
centres per a donar a conéixer les 
possibilitats artístiques de la cerà-
mica. La iniciativa, a més, també 
es promourà als centres educatius 
de Vila-real. A l’abril tindrà lloc 
una aproximació del certamen. H

La Càtedra d’Innovació Ceràmica 
Ciutat de Vila-real de la Universi-
tat Jaume I està preparant, junta-
ment amb l’Ajuntament de Vila-
real, la primera Fira d’Art i Cultura 
Ceràmica Contemporània amb 
l’objectiu de posar en valor i pro-
mocionar en l’àmbit internacional 
la tradició i el coneixement cerà-
mic de la Comunitat. Per a això 
han convocat una reunió infor-
mativa amb representants de di-
ferents entitats relacionades amb 
la ceràmica artística per a explicar-
los en què consisteix el projecte i el 
seu pla de desenvolupament. 

A la reunió informativa, pre-

Imatge de la reunió que ha tingut lloc per a preparar el certamen.

El primer certamen 
de ceràmica artística       
serà internacional
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; II Jornada Vilaemprén

La II Jornada Vilaemprén duplica 
la participación con 42 estands 
La Biblioteca Universitària del Coneixement acoge el 
evento, con 26 nuevas empresas y 16 proyectos de Vilabeca

Un total de 26 empresas de 
nueva creación y 16 proyectos 

del programa Vilabeca estarán pre-
sentes en la segunda edición de la 
Jornada Vilaemprén que ha tenido 
lugar en la Biblioteca Universitària 
del Coneixement. Unas cifras que 
casi duplican la participación del 
año pasado y consolidan la jornada 
en su doble función de “gran esca-
parate para la promoción del espí-
ritu emprendedor de los jóvenes y 
foro de encuentro para establecer 
sinergias y colaboraciones profesio-
nales”, ha señalado el concejal de 
Innovación, Xus Sempere.

Así, frente a los 15 estands de 
jóvenes empresas de la primera 
edición este año han sido 26 los em-
prendedores, la gran mayoría de 
Vila-real y con menos de seis años 
que crearon la empresa, los que han 
dado a conocer al público su nego-
cio y trabajo. Por lo que se refiere a 
los estands dedicados a los jóvenes 
que participan en el programa Vila-
beca se ha pasado de los 10 del año 
pasado a los 16 de esta edición.

“Vilaemprén ha demostrado ser 
una iniciativa muy bien recibida 
por los jóvenes emprendedores 
donde incluso nos hemos visto obli-
gados a proporcionar un espacio 
más grande para poder acoger las 
solicitudes presentadas”, ha expre-
sado Sempere, quien recuerda que 
“se trata de un foro que nace de la 
inquietud del Ayuntamiento para 
impulsar los proyectos de Vilabeca 
Emprén y promover el espíritu em-
prendedor de los jóvenes”.

Además de Sempere, la jornada 
contó con la visita del edil de Eco-
nomía, Pasqual Batalla, y del alcal-
de, José Benlloch, que se mostró 
muy satisfecho por el éxito de la 
iniciativa. La Fundación Globalis 
fue la encargada de realizar la po-
nencia inaugural, titulada ‘Valor 
de la innovación’, y que sirvió para 
presentar casos de éxito, a la que 
siguió la presentación de la Pla-
taforma de Apoyo al Talento, del 
Ayuntamiento. A lo largo del día 
los asistentes pudieron participar 
en las diferentes zonas de trabajo y 
asesoramiento que las empresas co-
laboradoras les ofrecieron. Este año 
han sido ocho entidades las que 
orientaron a los jóvenes para poner 
en marcha su negocio. También 
hubo un espacio donde se pudo es-
cuchar la experiencia de empresas 
jóvenes con éxito además de tener 
la oportunidad de participar en el 
concurso ‘Ascensor de las ideas’. La 
jornada contó con la entrega de los 
diplomas a los 35 jóvenes beneficia-
rios del programa Vilabeca. H

Los 35 beneficiarios que han participado en la tercera 
edición del programa municipal reciben los diplomas

El alcalde se mostró satisfecho por el éxito de la iniciativa.

Los beneficiarios del programa Vilabeca han recibido los diplomas durante la II Jornada Vilaemprén, en la Biblioteca del Coneixement.

Representantes municipales visitaron los estands de la jornada.

Beneficiarios de Vilabeca y empresas mostraron sus proyectos. La alta asistencia al evento constata el éxito de Vilaemprén. 



N Agencia de eventos y comunicación

Alejandro Colonques ha creado, gracias 
a Vilabeca Emprén, un proyecto al que 
ha bautizado como Mediterránea Agen-

cia de Eventos y Comunicación, para 
ofrecer un servicio integral en los even-
tos que se realicen en Vila-real. 

N Marketing y soluciones estratégicas

Otro de los proyectos presentados en la 
II Jornada Vilaemprén fue el de Jorge 
Llop, que ha creado Click a Click mar-

keting, que ofrece soluciones creativas 
y estratégicas para posicionar las marcas 
en la mente de los consumidores.

N Banc del Temps de Vila-real

Alfonso Casalta es el creador del Banc 
del Temps de Vila-real, un espacio en 
que personas de un mismo barrio inter-

cambian servicios gratuitamente, una 
alternativa social que fomenta el compa-
ñerismo y la solidaridad y cooperación.

N Cuidado y actualización del Arxiu Municipal

Los beneficiarios de Vilabeca Ernest 
Peset, Gràcia Ripollés y Cristian Pardo 
presentarán a la próxima convocatoria 

de Vilabeca Emprèn su proyecto de digi-
talización y actualización del Arxiu Mu-
nicipal de Vila-real. 

N Centro de ocio y aprendizaje de inglés

By Doing Creative English Teacher es 
el proyecto impulsado por Elisa Traver, 
dentro de Vilabeca Emprén, con el obje-

tivo de ofrecer el aprendizaje del inglés 
con una metodología basada en el proce-
so de adquisición natural de la lengua.

N Arquitectura útil para las necesidades actuales

Edgar Ayet y Carlos Ferrer han creado 
dos proyectos basados en la arquitectura, 
como son EAP ARQ-DISSENY y Carlos 

Ferrer Arquitecte Tècnic, que ofrecen 
todo tipo de soluciones creativas para las 
necesidades del mercado actual. 

N Servei d’Informació Ciutadà

Dentro de Vilabeca Experiència, Ana 
Moliner, Verónica Melo y Damaris Se-
gura han dado a conocer al público el 

proyecto SIC: Servei d’Informació Ciu-
tadà, que se presentará a la próxima con-
vocatoria de Vilabeca Emprén. 

N Plataforma de Suport al Talent

La Plataforma de Apoyo al Talento 
(P.A.T) de Vila-real es una herramienta 
que nace con la ilusión de ayudar a los 

jóvenes profesionales que han participa-
do en el programa Vilabeca que quieren 
demostrar a la sociedad su trabajo.
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HISTORIAS DE ÉXITO

A  sus 36 años, Francesc Renau ya 
sabe lo que es dirigir una em-

presa con éxito, a pesar de la actual 
coyuntura. Se trata de Incerco, em-
presa que este joven vila-realense 
dirige desde hace 11 años, y cuya 
esencia ha sabido reinventar para 
superar con éxito las adversidades. 

Francesc forma parte de la cuarta 
generación de una familia dedica-
da a las estructuras metálicas y la 
cerrajería. Fundada en 1979 por su 
padre, Incerco se inició como un pe-
queño negocio familiar que, en los 
últimos años, ha alcanzado los 35 
empleados. Todo ello, gracias a la 
gestión de Francesc, que en el 2009 
decidió cambiar el modelo produc-
tivo y especializarse en la fabrica-
ción de puertas y ventanas. 

“Trabajamos con aluminio y 
PVC, uno de los productos que me-
jor están funcionando y que más 
nos demandan desde el exterior”, 

explica. “Con la llegada de la crisis 
fuimos rápidos y decidimos hacer 
un cambio radical, reinventar la 
empresa para sobrevivir”, apunta. 

“La clave está en especializarse 
en un producto y abrir miras al ex-
terior”, indica, al tiempo que asegu-
ra que “formo parte de una familia 
de emprendedores, pero, mientras 
la generación de mi padre care-
cía de estudios, yo ya pude ir a la 
universidad y, además de estudiar 
Ingeniería Mecánica, obtuve un 
Máster en Dirección de Empresas 
(MBA), conocimientos que me per-
mitieron afrontar la situación con 
mejores herramientas”.  

De ahí surgió la posibilidad de 
exportar sus productos. “Creamos 
una red comercial que funciona en 
España y en el exterior, en países 
como Arabia Saudí, Congo, Gabón, 
Marruecos, Ruanda o Argelia”. 

Sin embargo, Francesc afirma que 
no ha sido un camino fácil. “La cri-
sis no ha acabado y todavía deben 
cambiar los hábitos de consumo en 
la sociedad”. Y es que, para Renau 
es muy importante concienciarse 
sobre la importancia de invertir en 
unas buenas ventanas para rentabi-
lizar el coste energético de los hoga-
res, ya que “la vida media de este 
producto es de unos 40 años y nos 
puede ayudar a ahorrar mucho”. 

“La legislación no nos acompa-
ña, aunque las ayudas al cambio de 
ventanas ya se empiezan a notar”, 
explica. “El aluminio sigue siendo 
el producto más usado, pero el PVC 
es lo más aislante y efectivo que 
hay, es reciclable y se usa en países 
como Alemania”. Por este motivo, 
asegura que “nuestro producto no 
es un coste, sino una inversión y 
queremos que la gente lo sepa”, al 
tiempo que destaca la importancia 
de contar con redes para darse a co-
nocer y llegar a medio mundo. H

Incerco, ubicada en Vila-real desde 1979, se ha especializado en las ventanas, producto que ya exporta. 

Ventanas ‘made in Vila-
real’ al resto del mundo
Francesc Renau ha hecho de la exportación la principal baza de Incerco

Francesc Renau ha sido el artífice del relanzamiento de la factoría local. 

Una plataforma 
nueva para un 
proyecto sólido

Uno de los puntos fuertes de 
Incerco es la creación de una 
plataforma (‘www.quiero-
cambiarmisventanas.com’), 
que cuenta con un software 
que permite al cliente confi-
gurar sus ventanas y obtener 
presupuesto, “evitando los 
intermediarios, ahorrando 
costes”. El objetivo es con-
seguir que la red funcione 
como un modelo franquicia-
do a través de distribuidores 
locales. Más información en 
el 964524224, en www.incer-
co.es y en redes sociales. 

Toros y ofrenda compartirán 
el último sábado de fiestas

José Pascual Colás, explica que 
los estatutos del ente festivo “son 
muy claros y establecen que la 
ofrenda tiene que celebrarse el día 
16 de mayo, jornada anterior a la 
dedicada al patrón”.

Por otra parte, la Junta de Festes 
ya ha confirmado que, de nuevo, 
habrá encierro de cerriles, después 
de cerrar la adquisición de los seis 
ejemplares que participarán en el 
mismo. En este caso, se trata de to-
ros de la ganadería cordobesa de 
La Quinta. El presidente de la Co-
missió del Bou, Pascual Safont, ha 
indicado que se estudia la posibili-
dad de que, tras la carrera, solo se 
exhiban cuatro de los astados esa 
misma jornada del primer sábado 
de festejos y, los dos restantes, se 
reserven para completar los que 
patrocinan las asociaciones y las 
peñas taurinas y que se soltarán 
el martes 12 y el miércoles 13 de 
mayo. De hecho, ya se conoce que 
dos de los toros que aportarán 
estas entidades son de las ganade-
rías de Gavira y Espantalobos.

Safont indica que queda pen-
diente la adquisición de los ejem-
plares que se exhibirán el último 
sábado de fiestas. H

La Junta de Festes ha cerrado ya 
cualquier posibilidad de cambiar 
el día de celebración de dos de 
los actos más populares y multi-
tudinarios de las próximas fiestas 
patronales de Sant Pasqual, que se 
desarrollarán del 8 al 17 de mayo, 
como son la ofrenda al patrón y 
los ‘bous per la vila’. Dos citas para 
las que se ha estudiado en las últi-
mas semanas una solución para 
evitar que se solapen, por cuanto 
coinciden habitualmente en cuan-
to al horario de celebración.

Según indican desde la Comis-
sió del Bou y desde la Comissió de 
Penyes --entidad organizadora de 
la ofrenda-- se ha decidido retrasar 
algo este evento y adelantar los to-
ros. De esta forma, el primero de 
los eventos podría iniciarse en tor-
no a las 18.30 horas y el segundo 
se prevé que comience a la 1.00, lo 
que supone una hora antes.

“Hay que destacar que las pe-
ñas se concentran para la ofrenda 
al patrón dentro del recinto de la 
vila, por lo que, como es lógico, no 
puede empezar hasta que no aca-
be el toro”, señalan.

Consultado a este respecto, el 
presidente de la Junta de Festes, 

La Comissió del Bou anuncia para el primer 
sábado el encierro de seis cerriles de La Quinta

Los toros serán los protagonistas del primer sábado de fiestas. 

Curso para cuidadores de niños
La Concejalía de Servicios So-
ciales ha puesto en marcha por 
primera vez un curso forma-
tivo para padres y madres de 
niños y niñas con dependencia 
severa con el objetivo de ayu-
darles en la gestión del cuida-
do de sus hijos. “Es muy duro 
que a una madre o un padre le 
diagnostican una discapacidad 
intelectual o física de su hijo. 
Cuando esto pasa, los proge-
nitores se sienten desbordados 
y sin saber donde recurrir. Por 

este motivo, desde Servicios 
Sociales, actuamos para esta-
blecer mecanismos para que 
estas personas conozcan y 
tengan a su alcance los recur-
sos socio-sanitarios necesarios 
para afrontar la situación, así 
como el apoyo emocional y 
psicológico que necesitan”, ha 
manifestado la concejala de 
Servicios Sociales, Mònica Àl-
varo, quien afirma que el pro-
yecto “no se ha llevado a cabo 
en ninguna otra localidad”. H
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Vila-real presenta la primera fase 
de la remodelación del Mercado
El alcalde y los ediles de Economía y Territorio dan a conocer el proyecto a vecinos y comerciantes

El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, el concejal de Economía, 
Pasqual Batalla, y el responsable 
de Territorio, Emilio M. Obiol, han 
presentado a los vecinos y comer-
ciantes del entorno del Mercado 
Central el proyecto de la primera 
fase de Remodelación del Mercado 
Central y adecuación del entorno, 
que consistirán principalmente en 
la demolición de los antiguos juzga-
dos, creando en su lugar una nueva 
plaza que “dinamizará el entorno 
y generará oportunidades para el 
comercio de la zona”. Estos tra-
bajos, señala Benlloch, permitirán 
“avanzar el camino para cuando 
podamos asumir la segunda fase 
del proyecto y remodelar el actual 
mercado con el objetivo de conver-
tirlo en un espacio moderno y dina-
mizador del comercio local”.

“Hemos sido un gobierno muy 
responsable en el gasto y en la re-
ducción del endeudamiento mu-
nicipal. Y en el caso del Mercado 
Central lo volvemos a demostrar. 
Los vecinos entienden que en este 
momento no es posible asumir una 
inversión de la envergadura que 
requiere el proyecto que tenemos 
para el Mercado Central, pero es ne-
cesario dar una solución inmediata 
al antiguo edificio de los juzgados, 
un inmueble que puede convertirse 
en un peligro y un foco de proble-
mas si no actuamos ya”, valora el 
primer edil. “En todo caso”, matiza, 
“el derribo parcial, además de dar 
solución a este problema, también 
supondrá avanzar trabajo e inver-

zar ahora, es un proyecto necesario, 
ambicioso y adaptado a los nuevos 
tiempos y a las necesidades de una 
ciudad dinámica, con un comercio 
potente y referente comarcal, como 
es Vila-real”. “Es un proyecto clave 
para la reactivación y el impulso de 
nuestro comercio y en él vamos a 
poner también todas nuestras ener-
gías”, concluye Batalla. H 

El alcalde y los ediles de Economía y Territorio han escuchado a los vecinos y tendrán en cuenta sus peticiones.

societat Las amas de casa 
celebran la fiesta de 
Santa Águeda

La asociación de amas de casa de Vila-
real ha celebrado la fiesta de su patrona, 
Santa Águeda, con la tradicional misa y 
con una merienda de chocolate y pastas. 

sión de cara a futuras fases del pro-
yecto, además de crear una plaza 
abierta en pleno centro de la ciudad 
que contribuirá sin duda a dinami-
zar el entorno y el comercio”.

La primera fase de Remodela-
ción del Mercado Central y ade-
cuación del entorno cuenta con un 
presupuesto de 300.000 euros y un 
plazo de ejecución de 45 días. Un 

periodo que no afectará a la nor-
malidad de vecinos y comercios 
del entorno. “Vamos a extremar 
las medidas para que las moles-
tias, inevitables en cualquier obra, 
se reduzcan al mínimo. Les pedi-
mos un poco de paciencia”, señala 
Batalla, para quien “el proyecto de 
remodelación del Mercado Central, 
cuya primera fase vamos a empe-

La Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) de 
Vila-real ha atendido en un 
año a más de 300 personas. 
Así lo confirma el presidente 
de la entidad local, Francisco 
Bielsa, quien ha presidido la 
I Jornada de Lluita Contra 
el Càncer, que se celebró en 
la Casa dels Mundina y que 
contó con la colaboración del 
Ayuntamiento.

; en corto
I Jornada Contra el 
Càncer en Vila-real

Vila-real ha celebrado el 100 
aniversario de la Agrupación 
Coral Els XIII. Los actos se 
iniciaron con una misa en la 
basílica de Sant Pasqual. La 
comitiva ha descubierto una 
placa conmemorativa en el 
pasaje Escultor Ortells. El 
Auditori ha sido el escenario 
de la entrega de tres placas 
para el socio más antiguo de 
la agrupación coral, el más 
antiguo del teatro y para una 
de las mejores voces en zar-
zuela, Carmen Doñate. 

Els XIII celebra su 
centenario en Vila-real

El ciclo Avui Jazz de Vila-real 
ha presentado la exposición 
de fotografías de Antonio 
Porcar Cano, que forma par-
te de las actividades cultu-
rales. Bajo el título genérico 
‘Phocuzz’, un total de 25 fo-
tografías en blanco y negro 
se exhiben en la Casa de l’Oli 
hasta el 8 de marzo, todas 
ellas retratos de músicos de 
jazz que han sido tomados en 
salas y clubes internacionales 
que el artista ha visitado en 
los últimos tres años. 

Avui Jazz exhibe las 
fotos de Antonio Porcar

La Universitat Popular crea 
510 plazas en 34 talleres

baile latino, bailes de salón, musico-
terapia o el taller de expresión oral 
y laboratorio de escritura desde el 
interior “que servirán para ampliar 
conocimientos, desarrollar las pro-
pias capacidades y enriquecer el 
tiempo de ocio” señala Royo.

También se continuarán mante-
niendo en esta edición los talleres 
de bolillos, calados, labor de retales, 
pintura, costura y restauración de 
muebles. Asimismo, Royo ha anun-
ciado que se retoma el Punto de 
Encuentro a cargo de la Asociación 
cultural El Bressol “para  involucrar 
a la ciudadanía en la organización 
de actividades abiertas a todos”. H

La concejala de Educación, Ro-
sario Royo, ha presentado la nueva 
programación de la Universidad 
Popular de Vila-real que contará en 
este 2015 con un total de 34 talleres 
y  más de 510 plazas formativas. 
“En esta temporada y, atendiendo a 
la demanda ciudadana, hemos de-
cidido ampliar los cursos del área 
de bienestar”, ha indicado Royo. 

Así, entre sus novedades, la Uni-
versidad Popular tendrá clases de Rosario Royo ha presentado esta nueva edición de la Universitat.

La nueva programación 
refuerza las disciplinas del 
área de bienestar

El concejal de Solidaridad, 
Cooperación e Integración, 
Alejandro Moreno, ha entre-
gado los diplomas a los alum-
nos que han participado en 
la cuarta edición de la Escola 
d’Acollida de Vila-real. Este 
año han participado un total 
de 35 personas proceden-
tes de Marruecos, Argelia, 
Uruguay, Brasil, Argentina y 
Rumania. El programa Vo-
luntario de Comprensión de 
la sociedad valenciana está 
destinado a facilitar la inte-
gración de los inmigrantes.

L’Escola d’Acollida 
entrega los diplomas
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Els Pressupostos Participatius 
de 2015 destinaran una partida de 
1.050.000 euros per a la posada en 
marxa de les 24 propostes més va-
lorades pels veïns de Vila-real. Entre 
aquestes destaquen principalment 
les actuacions relacionades amb 
l’asfaltatge i obertura de carrers o 
l’accessibilitat de diversos espais 
públics com el Termet. 

L’edil de Participació Ciuta-
dana, Xavi Ochando i el regidor 
d’Hisenda, Javier Serralvo, han 
destacat que “en aquest exercici du-
pliquem la xifra de les demandes 
sol·licitades pels veïns”. Concreta-
ment i, segons ha indicat el respon-
sable de Participació, de les 12 pe-
ticions de l’any passat, “aquest any 
hem pogut incloure 24 propostes, 
de les 32 que van presentar les asso-
ciacions, cosa que significa realitzar 
el 75% d’aquestes”, ha detallat. Per 
la seua banda el regidor d’Hisenda, 
Javier Serralvo, ha recordat que 
“són uns comptes que responen 
a una gestió transversal per a op-
timitzar els recursos econòmics 
del consistori que compten amb la 
col·laboració i participació de quasi 
totes les regidories encara que una 
gran majoria d’aquestes demandes 
les farà Serveis Públics o Territori 
però també Economia o Seguretat 
Ciutadana”.D’entre les propostes 
més sol·licitades pels veïns està 
l’asfaltat gedels carrers de Santieste-
ban del Puerto i de Huelva, seguida 
de l’asfaltatge dels carrers d’Alfons 
el Magnànim i Corts Valencianes. 
En tercer lloc quedaria acabar de 
condicionar el jardí botànic del Ter-
met i habilitar la casa que hi ha a 
l’interior com a casa de barri, segui-
da del pintat per a marcar carrils en 
les rotondes de la carretera d’Onda.

El tractament de plagues als ar-
bres del passeig de l’Estació, ajudes 

a projectes d’autoocupació, millorar 
l’adaptabilitat per a persones amb 
discapacitat a la zona del Termet, 
i obrir els carrers d’Afred Nobel i 
d’Isabel de Villena són altres de les 
accions previstes. També entre les 
propostes s’inclouen els cursos de 
formació per a l’ocupació en la in-
dústria, incloure criteris d’exclusió 
social en la contractació, eixamplar 
voreres en els carrers de Santa Cris-
tina, Rei en Jaume, Polo de Berna-
bé i Miralcamp, a més de col·locar 
tanques en la séquia, habilitar solars 
en desús com pàrquings, asfaltar el 
carrer de Sant Blai i més vigilància 
policial en la plaça de José Soria-
no. La reubicació i ampliació de 
l’enllumenat del parc de l’ermita és 
altra de les propostes contemplades 
en aquests pressupostos. H

La ciutat destina un milió 
a les propostes veïnals
Els Pressupostos Participatius dupliquen el nombre d’actuacions fins a les 24

Javier Serralvo i Xavier Ochando han presentat els resultats. 

S’asfaltaran els carrers 
de Santiesteban del 
Puerto i de Huelva, 
així com Alfons el 
Magnànim i Corts 
Valencianes

L’asfaltatge de diversos carrers de la ciutat són les propostes més demandades i valorades pels vila-realencs. 

Inauguren una mostra 
dedicada a Rafael Beltrán
El regidor de Cultura, Alber-
to Ibáñez, i el primer tinent 
d’alcalde, Pasqual Batalla, han 
inaugurat l’exposició que el 
Museu Casa de Polo dedica 
al compositor Rafael Beltrán 
fins al 29 de març i que serveix 
per a tancar l’Any Beltran, que 
l’Ajuntament va encetar el mes 
de febrer passat, en l’acte oficial 
de nomenament del músic com 
a Fill Predilecte de la Ciutat. Ra-
fael Beltrán ha estat present tam-
bé en la inauguració de la mos-
tra, que ha comptat també amb 
la presència de les delegacions 
de les ciutats agermanades de 
Michalovce i Sacile, que visiten 
Vila-real per a participar en les 
festes fundacionals de la ciutat. 

; en corto
L’Olivera celebra el 
seu aniversari
El Centre Especialitzat 
d’Atenció al Major (CEAM) 
l’Olivera de Vila-real ha ce-
lebrat recentment el seu 29é 
aniversari donant servei als 
majors de la nostra ciutat. 
Desenes d’usuaris del centre 
s’han reunit al restaurant Jar-
dín Alaska, on han celebrat 
un dinar de germanor amb 
un ball posterior. A la cita no 
ha faltat l’alcalde de la ciutat, 
José Benlloch, que ha volgut 
estar present i acompanyar 
així, en una cita tan important 
els veïns que es beneficien 
dels cursos, tallers i activitats 
que organitza el centre. 

Vila-real acull el Certamen Literari
El regidor de Cultura, Al-

beto Ibáñez, i el primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de 
Vila-real, Pasqual Batalla, han 
lliurat el guardó del Certamen 
Literari Ciutat de Vila-real, que 
en la seua edició de 2014 ha re-
caigut en Josep Lluís Roig Sala 
amb l’obra ‘Resurrecció i mort 
de GT’. L’escriptor d’Oliva va 
guanyar el Ciutat de Vila-real 
de 2002, amb ‘Presoners de 
l’aigua’. L’obra de Sala ha es-
tat seleccionada d’entre els 40 
treballs presentats enguany i, a 
més del guardó, que consisteix 
en una estatueta dissenyada 
per l’artista local Arturo Do-
ñate, també rep un premi en 
metàl·lic de 6.000 euros i la pu-
blicació de l’obra en l’editorial 
3i4. El Certamen Literari Ciu-

tat de Vila-real, que es lliura 
cada any en el marc de les fes-
tes fundacionals, s’ha convertit 
en un dels premis literaris més 
importants de les lletres valen-
cianes, gràcies a l’aposta realit-
zada per la Regidoria de Cul-
tura per prestigiar el guardó, 
mitjançant decisions com la 
seua especialització en la cate-
goria de narrativa, la duplica-
ció de la dotació i l’acord amb 
una editorial per a la publicació 
de l’obra guanyadora, a més 
de la composició del jurat, que 
ha estat format per Domènec 
Marzá, l’anterior guanyador 
del certamen, l’escriptora va-
lenciana Raquel Ricart i la ca-
tedràtica de Filologia Anglesa i 
de Literatura Nord-americana 
de l’UV, Carmen Manuel. H

Vila-real celebra el Carnestoltes
A ritme de samba, batucada i xaranga i amb l’animació d’un especta-
cle visual i musical, Vila-real ha celebrat la festa del Carnestoltes. L’acte, 
organitzat per la Comissió de Penyes amb la Regidoria de Joventut, ha 
comptat amb el Rei Carnestoltes, personatge que presideix la desfilada. 
També els alumnes dels col·legis van gaudir un dia abans de la festa. 
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N 300 atletes al III Duatló Sprint 

El III Duatló Sprint Vila-real 
ha aconseguit reunir un to-
tal de 300 atletes, el màxim 
nombre de participants per-

més pel Club Triatló Vila-
real, l’organitzador d’aquesta 
carrera juntament amb 
l’Ajuntament de Vila-real. 

N I Crono Cross Ermita

Un total de 100 esportistes 
han participat recentment en 
la I Crono Cross Ermita de 
Vila-real, una prova que s’ha 

disputat al circuit que va pel 
paratge de l’ermita aprofitant 
les noves obres del circuit de 
‘running’ del Termet. 

N Felicitació al Club de Natació

L’alcalde, José Benlloch, i la 
regidora d’Esports, Silvia Gó-
mez, han visitat els nadadors 
del Club Natació Vila-real 

per a felicitar-los pels triomfs 
aconseguits en el Campionat 
d’Espanya Open Màster de 
Llarga Distància.

esports El Club Patí participa 
en la Lliga Nacional 
Femenina a Barcelona

Q competició. El Club Patí Ciutat de 
Vila-real ha participat a la 4a Lliga Nacio-
nal d’Or Femenina a Sant Joan Despí, a 
Barcelona, els dies 21 i 22 de febrer.  

El IV Campionat Multiesport 
Escolar reuneix 720 xiquets 
Només la jornada d’atletisme ha congregat més de 300 joves de la ciutat

Un total de 700 escolars escolars 
han participat en les darreres 

jornades del Multiesport Escolar. 
En concret, 300 xiquets han assistir 
a la jornada d’atletisme, 267 han 
demostrat la seua destresa amb la 
raqueta en la jornada de tennis i 153 
ho van fer amb la natació. 

La plaça de la Maiorasga va aco-
llir la jornada d’atletisme, mentre 
que la sessió de tennis va tenir lloc 
al Club de Tennis i la de natació va 
ser a la piscina municipal Yurema 
Requena, amb benjamins del pro-
grama de natació escolar. 

La regidora d’Esports, Silvia Gó-
mez, ha acompanyat els xiquets i 
xiquetes en les diverses jornades 
esportives, als quals ha lliurat les 
medalles. La regidora d’Educació, 
Rosario Royo també va estar pre-
sent a les jornades de natació. 

Cal destacar que la pràctica espor-
tiva entre els escolars i l’activitat per 
a la salut és el que busca fomentar 
l’Ajuntament amb l’organització de 
les jornades especials multiesporti-
ves que se celebren a la ciutat i que 
compten amb una bona acollida. 

En total, 900 alumnes s’han ins-
crit en aquestes sessions de futbol, 
bàsquet, ciclisme, natació o escacs, 
entre altres disciplines. 

La xifra, segons indica la regidora 
d’Esports i Salut, Silvia Gómez, “no 
ha variat substancialment respecte 
de l’any anterior, ja que el nombre 
de participants s’ha incremen-
tat molt poc”, explica la regidora 
d’Esports, Silvia Gómez, però que, 
en canvi, porta a consolidar aquesta 

activitat esportiva a Vila-real. 
A aquest respecte, la màxima res-

ponsable vila-realenca en aquesta 
àrea insisteix que aquesta és la quar-
ta edició del campionat multiesport 
escolar, per la qual cosa, es mostra 
orgullosa de la bona acollida 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, 
on van competir més de 260 esco-
lars -uns 80 més que l’any passat-, 
mentre que en la segona disciplina 
hi va haver 153 competidors. 

Concretament, els alumnes parti-
cipants en les proves a la piscina són 
estudiants de quart de primària, se-
gons ha explicat la regidora i en total 
són 14 els tècnics i 35 col·laboradors 
els encarregats de coordinar i ga-
rantir el desenvolupament correcte 
de cada especialitat. H

La Maiorasga ha acollit la jornada dedicada a l’atletisme, amb un total de 300 xiquets inscrits. 

Silvia Gómez ha estat l’encarregada de lliurar els guardons. 
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Q Partits polítics

Com vostès ja sabran, queden 
menys de tres mesos per a les elec-
cions municipals i autonòmiques. 
Per això, des del Grup Municipal 
Socialista volem plantejar una sèrie 
de qüestions que creiem que és 
important anar recordant i posant 

damunt de la taula. Les i els socia-
listes pensem que han estat quatre anys de legislatu-
ra molt durs, però que hem treballat amb força per 
tal de sanejar els comptes municipals i també per fer 
més coses amb menys recursos. Per això anem a de-
manar-los la seua confiança, almenys, durant quatre 
anys més. Pensem que ens queden moltes coses per 
fer, per continuar provocant que Vila-real avance.

L’alcalde de Vila-real i candidat a l’alcaldia pel 
PSPV-PSOE, José Benlloch, continuarà defenent en la 
propera legislatura un model de ciutat que prioritze 
el benestar de les persones i les oportunitats de futur. 
Per això, demanem de nou la confiança dels ciu-
tadans per a sembrar i cuidar el que ja està creixent 
perquè hem hagut de dedicar massa temps a apagar 
l’incendi que el PP ens havia deixat. En aquest sentit, 
lamentem que aquests quatre anys, hem sigut 13 re-
gidors treballant i 12 del PP boicotejant. Ens ha tocat 
governar en el pitjor moment de la crisi. L’alcalde i 
els socialistes hem fet balanç de la legislatura, que no 
ha sigut gens fàcil i on les pedres en el camí han sigut 
constants. En arribar a l’Ajuntament ens vam trobar 
amb una Administració tancada i prepotent.

Per això, sota les directrius de l’alcalde vam trans-
formar el consistori en un lloc on s’escoltara als veïns 
i on se’ls intentara ajudar. Hem obert l’Ajuntament, 
mitjançant la Regidoria de Proximitat o el Consell de 
Participació, i és una de les coses de les que més orgu-
llosos ens sentim. Una altra prioritat ha sigut que la 
tasca dels regidors es faça de forma transparent, de-
mocràtica i amb una despesa controlada. Així, obrir 
l’Ajuntament, pagar el que es devia, baixar el deute 
municipal, ajudar les persones, mantenir i recuperar 
els serveis públics i generar oportunitats eren els nos-
tres objectius i els hem complit.

Sabem que quan els veïns ens van triar per a go-
vernar, teníem una tremenda il·lusió per atacar el 
problema de l’atur. Però, novament, l’Ajuntament es 
va trobar amb una altra de les pedres que el PP, go-
vernant en les altres administracions, ha ficat al camí, 
com la decisió del Govern de Rajoy de prohibir a les 
administracions traure places públiques. No obstant 
això, i sempre amb la prioritat de lluitar per les perso-
nes, amb imaginació i treball hem aconseguit reduir 
en quasi mil persones l’atur. Tant de bo poguérem fer 
més, perquè no estem, ni molt menys, satisfets.

A més volem destacar que a Vila-real es treballa per 
a crear quatre grans marques: Ciutat de la Ciència i la 
Innovació; de Festivals, Congressos i Esdeveniments; 
de la Salut i l’Esport i Ciutat Educadora, amb tres uni-
versitats presents a Vila-real.

Com sempre diu l’alcalde, en ocasions és dur donar 
la cara en les campanyes de ‘L’alcalde al barri’, però 
des de l’Ajuntament un dels objectius que tenim clar 
és intentar que els ciutadans, siguen del barri que si-
guen, visquen millor, troben oportunitats, que el cost 
siga el menor possible i que algú els escolte. Creiem 
que hem acomplit també amb aquest objectiu de que 
els més de 50.000 veïns se senten igual de represen-
tats. És per tot el que hem fet i pel que ens queda per 
fer que demanem la confiança de la gent per seguir 
al front de l’Ajuntament. No podem deixar que tota 
aquesta feina que s’ha fet siga malbaratada per un 
altre govern del Partit Popular a la ciutat, on ja van 
demostrar quina és la seua forma de governar en les 
quatre anteriors legislatures, sobretot a la última. 

Ens queda molt per 
fer a l’Ajuntament

PSPV-PSOE

Uns quants mesos arrere els mit-
jans de comunicació publicaven 
una notícia astoradora: la multina-
cional Apple s’oferia a pagar a les 
treballadores la congelació d’òvuls 
per tal de retardar la maternitat, i 
que cada congelació costava vint 

mil euros. Sembla, però, que eixa 
notícia no va ser motiu de polèmica en els programes 
de debat. Nosaltres, en canvi, sí que ens en vam esba-
lair i pensem que cal parlar-ne i analitzar bé les coses.

La decisió d’Apple ens va astorar perquè darrere 
rau la creença que la maternitat és incompatible amb 
la vida laboral i, si no, quin trellat té ajornar l’edat per 
a ser mare? Encara hi ha un cert sector de la societat 
que defén eixes teories i que es dedica a infondre por 
a les treballadores que estan en edat de procrear.

D’arguments se n’inventen a saber: que si una 
dona amb fills pensa més en els xiquets que no en la 
faena, que si en el decurs de l’any manca molts dies 
perquè si els xiquets cauen malalts és ella qui es que-
da en casa parant-ne compte, que un home rendeix 
més que una dona... i enrònies per l’estil.

A nosaltres ens agradaria rebatre eixos arguments. 
Pensem que no són certs i que ja és hora d’obrir els 
ulls i veure la realitat tal com és, sense perjudicis.

En primer lloc, cal dir que una mare amb fills 
té un gran sentit de la responsabilitat i capacitat 
d’organització. La criança és un sacrifici ben costós, 
però t’ensenya a ser responsable i a organitzar-te en 
tots els àmbits de la vida, tant en el familiar com en el 
laboral. Nosaltres no partim de cap estudi ni de cap 
enquesta per a redactar este article, i tampoc no ens 
cal. Amb l’experiència diària sabem que les mares 
són dones ben complidores amb les obligacions i que 
han desenvolupat valors que qualsevol empresari 
desitjaria per als seus treballadors, com ara la diligèn-
cia, la puntualitat, l’empatia, la resolució de conflictes 
i de situacions difícils, l’altruisme, la tolerància...

L’altre argument que sembla rodar en el món de 
l’empresa és la cura dels fills quan cauen malalts. 
Doncs bé, això depén de la situació familiar, i més en-
cara en un país mediterrani com el nostre, on la famí-
lia té un paper decisiu. Si aneu al departament de Pe-
diatria del vostre dispensari, vos adonareu que hi ha 
molts iaios que porten el netet al metge mentre els pa-
res treballen. I així és, moltes voltes els xiquets cauen 
malalts i la mare segueix acudint al treball. O bé, la 
parella, els pares d’ella o els sogres s’encarreguen de 
parar compte de les criatures. I els iaios ben devanits 
que estan de poder donar un colp de mà!

Però aquest no és l’únic entrebanc que pateixen les 
dones a la seua vida professional, la bretxa salarial de 
génere és l’altra. Hem de tindre clar que no hi haurà 
igualtat de gènere mentre les xifres continuen corro-
borant que, a igual treball, les dones perceben un me-
nor salari. La bretxa salarial en l’actualitat està prop 
d’un 23% per tant una dona de cobra una mitjana de 
5.900 euros menys que un home pel mateix treball.

Alguna cosa s’està fent malament quan any rere 
anys la bretxa salarial de gènere augmenta davant 
una ciutadania més formada i més conscient dels seus 
drets. La maternitat i la vida professional de qual-
sevol dona és compatible. Per altra banda les dones 
per la mateixa feina perceben menys sou que els seus 
companys i proporcionalment ocupen menys càrrecs 
directius i de responsabilitat. Encara queda molt per 
fer per assolir la igualtat de gènere, la crisi ha revertit 
els avanços fets en este sentit per això cal que tant les 
institucions com la societat civil seguim treballant per 
assolir la igualtat de gènere tant al món laboral per-
què la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a 
banda de just és també econòmicament rentable.

Maternitat, ocupació 
i bretxa salarial

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

Vaig nàixer en 1991, Rita Bar-
berà era alcaldessa de València 
(amb un govern amb minoria) 
i el mur de Berlín ja havia cai-
gut, o l’havien enderrocat. 

El triomf del sistema capi-
talista era inqüestionable, i el 

període de bonança econòmica, 
més enllà de petites crisis puntuals, era estable. 

Dit d’altra forma, vaig nàixer en una societat sen-
se cap alternativa a la societat de consum. Educat, 
doncs, sense la capacitat de poder imaginar alterna-
tives sociopolítiques. 

La fallida del sistema capitalista ha fet saltar pels 
aires, també, el sistema democràtic. Però, malaura-
dament, no tenim (o almenys, això semblava) cap al-
ternativa sòlida i estable, ens havíem cregut que, com 
apuntava Thatcher, “There is no alternative” tampoc 
dins del nostre sistema polític. 

15-M I RUPTURA
El 15-M trencava, en part, amb això. La gent sortia 
al carrer indignada pel que estava passant en contra 
d’un sistema econòmic i polític que permetia que, 
mentre es rescatava a la gran banca, li furtaven les ca-
ses a la gent, tancaven escoles i hospitals, esclataven 
cassos de corrupció fruits de la gestió urbanística i la 
economia especulativa... 

Al seu calor, Compromís es convertia en una alter-
nativa de govern per al País Valencià, i a la resta, poc a 
poc, sorgien altres iniciatives que ocupaven el mateix 
espai de ruptura democràtica amb el vell sistema. 

L’esquerra alternativa trencava així la por a entrar 
a les institucions, i decidia capgirar i organitzar-se per 
donar resposta a una majoria social. 

necessITAT d’Un cAnvI ReAl
A les eleccions europees, la irrupció amb força de 
Podemos o l’escó de Jordi Sebastià, de la mà de la 
coalició Primavera Europea, demostren la necessitat 
política d’un canvi real. 

La victòria de Syriza a Grècia, amb una llei electo-
ral majoritària, ha permès que, per primera vegada, 
la gent de la meua generació somniem que hi ha al-
ternatives possibles, malgrat que encara són dèbils i 
poc estructurades. 

Tampoc esperem cap salvació, Syriza ha comès, i 
cometrà, errors gravíssims com excloure a les dones 
del govern, però això en aquesta reflexió és irrelle-
vant, tant si fa com no fa, si compliran o no el seu 
programa... 

Un Món Més jUsT
La transcendència d’aquesta victòria és trencar amb 
el vell sistema, el de poder imaginar, tots plegats, un 
món diferent més just i sostenible, inclusiu i plural, on 
puguem cooperar sense competir. 

Al maig, estic segur que al País Valencià ocorrerà 
el mateix, i els joves hem de ser protagonistes reals 
d’aquest canvi. 

AdéU A lA PolíTIcA locAl
Al maig abandonaré la política municipal institucio-
nal, desprès d’haver perdut, més que dignament, les 
primàries de Compromís, però seguiré somniant i 
animant a la gent de fer, entre totes i tots, possible el 
canvi. 

No he estat, ni seré un home (xiquet) de partit, la 
situació actual ens exigeix alçada de mires i buscar es-
pais de confluència (abans i desprès de les eleccions) 
on teixir de la mà de la ciutadania un canvi real, una 
transició tranquil·la i profunda sense patriotisme de 
cap sigla. Malgrat tot, tenim el luxe de poder somniar, 
altre cop.

Iniciativa per Vila-real

Malgrat tot, ara tenim el 
luxe de poder somniar

A día de hoy, se estima que en 
nuestro país fallecen 12 perso-
nas al día a causa de la hepatitis 
C, una enfermedad que debida-
mente tratada, con los últimos 
descubrimientos farmacológi-
cos, puede curarse en el 90% de 

los casos.
Dado el coste del medicamento (25.000 euros por 

paciente) y que son las comunidades autónomas las 
que deciden sobre su administración, lo que está ocu-
rriendo es que los criterios económicos se están im-
poniendo a los criterios médicos y, con el objetivo de 
ahorrar costes, solamente se suministra el tratamien-
to a las personas que están a punto de fallecer.

Esto significa una violación de derechos funda-
mentales. Es vital el acceso inmediato al nuevo me-
dicamento que cura un alto porcentaje de los casos, 
evitando además los altísimos costes sanitarios de los 
trasplantes hepáticos. El Gobierno español ha apro-
bado un techo de gasto de 125 millones para 2015, 
lo que supone tratamiento para unas 5.000 personas 
como máximo. La Asociación Española de estudios 
del hígado dice que deberían ser tratados de una ma-
nera inmediata unos 30.000 enfermos lo que supon-
dría unos 800 millones de euros, más de 6 veces lo 
presupuestado por el Gobierno.

Se calcula una población infectada de 900.000 
personas, el 2% de la población, de los cuales unos 
650.000 desarrollarán una hepatitis crónica.

La empresa farmacéutica multiplica por 100 el 
coste real del medicamento; la política de precios de 
GILEAD, empresa que comercializa el SOVALDI, 
unida al sistema internacional de patentes, impide 
abordar la erradicación de la hepatitis C, sino es a cos-
ta de un enorme atraco a los fondos públicos a favor 
de GILEAD y otras multinacionales del sector.

GILEAD pretende extorsionar a los enfermos y a la 
sociedad, ¿quienes son los que están ganando miles 
de millones de euros con la enfermedad, sufrimiento 
y la muerte de millones de personas en el mundo?

GILEAD es una multinacional estadounidense que 
ha comercializado antivirales contra el VIH, la gripe 
o la hepatitis B y C. Tuvo enormes ingresos debido a 
las grandes compras de distintos gobiernos, a raíz de 
la alarma de una epidemia mundial de gripe AVIAR 
(tamiflu) y, en entre sus accionistas están los principa-
les grupos financieros y de inversión que pretenden 
crear una nueva burbuja especulativa, donde la sa-
lud y la vida de millones de personas es lo último que 
importa si no es para hacer negocio. Organizaciones 
y empresas en la India han impugnado el intento de 
patentar SOVALDI cuestionando el carácter innova-
dor de la patente. Médicos Sin Fronteras ha apoyado 
la impugnación de la patente, defendiendo que un 
tratamiento de 12 semanas no debe tener un coste su-
perior a 500E si no se quiere excluir del tratamiento al 
90% de la población afectada a nivel mundial.

Hemos de poner freno a la avaricia y al monopolio 
de las grandes farmacéuticas, o estas acabarán con lo 
que queda de la sanidad pública. Se ha de apostar por 
la investigación y desarrollo público de tratamientos 
en el marco de la sanidad pública, priorizando la 
salud y la vida de las personas por encima de cual-
quier otra consideración. El Gobierno deberia poner 
los medios para el acceso del medicamento en la red 
sanitaria pública. La Consellería de Sanidad deberia 
autorizar la administración del tratamiento a todos 
los enfermos, no sólo a los más graves y deberia ser 
ya. La UE   deberia iniciar el proceso para declarar 
pública la patente y poder hacer genéricos.

No se puede hacer negocio con la salud de las 
persones. La salud deberia primar sobre cualquier 
interès economico y deberia ser universal.

Apoyemos a todos los 
enfermos de hepatitis C

Esquerra Unida

MARÇ DEL 2015 OPINIÓ CrÒniCa de ViLa-reaL 21

La Bassa d’Insa es convertirà en una zona esportiva.

Impulso a la marca Ciutat de la Ciència i la Innovació.



cultura La guitarrista Ana 
Maria Archilés ofrece 
un concierto 

sábado 7. La guitarrista Ana Maria 
Archilés Valls ofrecerá, a las 13.00 horas, 
en la Casa dels Mundina, interpreta pie-
zas de Francesc Tàrrega y Rafael Beltrán. 

Dos nuevos grupos suben al 
escenario de la Sala Japan 
dentro del ciclo Auditiva

El próximo sábado 7, a las 19.00 horas, la Sala Ja-
pan acogerá las actuaciones que, dentro del ciclo 
Auditiva, ofrecerán los grupos El páramo (Ma-
drid), Friedrich (Vila-real). Precio: 5 euros. 

a
g
e
n
d
a

Concierto gratuito de Vicent 
Colonques Quartet en Pub Vil
El Pub Vil acoge el día 6, a las 23.00 horas, 
y con entrada libre, la actuación de Vicent 
Colonques Quartet, un grupo que explora 
nuevas rutas y que, con su dinámica rítmi-
ca, sigue la estela de bandas como The Bad 
Plus, EST, y músicos como Aaron Parks, 
Vijay Iyer, Sam Barsh o Nils Frahm. El gru-
po está compuesto por Vicent Colonques, 
Ernie Orts, Matthew Baker y Tico Porcar. 

La Orquesta Ciudad de la 
Mancha llega a Vila-real
El próximo sábado 7, la Orquesta Ciudad 
de la Mancha, ofrecerá dos conciertos en 
el Auditori (12.30 y 19.30 horas), dentro 
de la Asamblea FEGIP 2015. En primer 
lugar actuará la orquesta de música de 
plectro compuesta por músicos jóvenes de 
la Comunitat. En segundo lugar ofrecerán 
su actuación los músicos formados por el 
Conservatorio de Alcázar de San Juan. 

‘Marguerite Gautier’ 
llega al Auditori el 
sábado 14

‘Marguerite Gautier’, obra 
basada en la novela ‘La 
Dama de les Camelias’, lle-
ga al Auditori Municipal el 
próximo 14 de marzo, a las 
20.30 horas. La interpreta-
ción, a cargo de Teatro de la 
Resistència, costará 12 euros 
y las entradas se pueden 
adquirir a través de la web 
‘www.vila-real.es’ o en el 
Auditori Municipal.  

Espectáculo infantil 
sobre Tàrrega, 
Goterris y Beltrán

El Museu de la Ciutat Casa 
de Polo acogerá el viernes 6, 
a las 18.30 horas, el espectá-
culo sobre Tàrrega, Goterris 
y Beltrán con el título ‘Bus-
cant una cançó’, a cargo de 
Teatre de Caixó. La obra se 
basa en dos científicos musi-
cales que tienen una misión 
muy importante: encontrar 
una canción desaparecida. 
¿La encontrarán?

Los escolares 
disfrutarán de ‘La 
Molinereta’

El lunes 2, el martes 3 y el 
miércoles 4 de marzo ten-
drá lugar la representación 
de ‘La Molinereta’, de Hop!, 
dentro de la campaña esco-
lar. El Auditori acogerá esta 
obra, de la que se ofrecerán 
varios pases y que muestra 
a varios personajes de fic-
ción harán las delicias de los 
más pequeños con magia y 
muchas sorpresas. 

Vila-real celebra 
la 28ª Festa per la 
Llengua este mes
La programación concluirá con la jornada principal, 
que tendrá lugar el próximo día 29 en el Termet

concurso de dibujo y logotipo de la 
Festa per la Llengua en el Auditori. 
Un día después, la fiesta continua-
rá, esta vez en las calles del centro, 
con un pasacalles de ‘crida’ a la Fes-
ta per la Llengua, a cargo del Grup 
de Dolçainers i Tabaleters El Trull, 
acompañados por los gigantes de 
Vila-real y por el grup de dimonis 
de Castelló Botafocs. También ha-
brá un taller de fuego y, a continua-
ción, encendido del bestiario y baile 
de demonios, en la plaza Major. 

El domingo 29 tendrá lugar la 
jornada central de la Festa per la 
Llengua, en el Termet, donde habrá 
estands, batucadas, talleres, bailes 
regionales y visitas guiadas a la 
Casa de l’Assut y al Museu Etno-
lògic, además de actividades en el 
Centro de Naturaleza El Termet. A 
las 13.00 horas tendrá lugar la lectu-
ra del manifiesto y los parlamentos 
institucionales y a las 16.00 horas 
actuará Xarxa Teatre, con la obra 
‘El Senyor Tornavís’. La jornada se 
despedirá a las 17.00 horas con hor-
chata y ‘fartons’ para todos. H

Vila-real han programado actividades a lo largo de todo el mes. 

Vila-real celebra este mes de 
marzo la Festa per la Llengua, 

que llega a su edición número 28. 
Los actos tendrán lugar en varias 
sesiones distribuidas a lo largo de 
todo el mes. La programación se 
inicia con la exposición ‘Carles Sal-
vador i el seu temps. Els escriptors 
valencians: memòria i modernitat’, 
patrocinada por la Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua, en la Casa 
dels Mundina, que estará abierta 
del 9 al 15. Por otro lado, el lunes 16, 
a las 19.00 horas, el salón de actos 
de la UNED acogerá la conferencia 
‘El valencià: una llengua, un país’, a 
cargo de Vicent Pitarch. A continua-
ción habrá una mesa redonda. 

El lunes 23 y el martes 24, los cen-
tros de primaria podrán asistir a la 
proyección de la película ‘Frozen’ 
en valenciano, que tendrá lugar en 
el Auditori, lugar que también aco-
gerá, un día después, una la obra ‘La 
calaixera prodigiosa’ de Neo Rural, 
para alumnos de los institutos. 

El viernes 27 será el turno de la 
entrega de los Premis Sambori y del 

El Termet acogerá la jornada central de la Festa per la Llengua.

22 març del 2015CròniCa de ViLa-reaL



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	

Preludio de la Semana Santa

El	viernes	20	de	marzo	tendrá	lugar	el	tradicional	Pre-
gó	de	Setmana	Santa,	a	las	20.00	horas	en	la	capilla	del	
Cristo	del	Hospital.	El	acto	supondrá	el	pistoletazo	de	
salida	para	otros	actos	de	Semana	Santa	en	la	ciudad.	

Concierto de Maria del Mar Bonet

El	Auditori	Municipal	acogerá,	el	próximo	viernes	6,	
a	las	20.30	horas,	el	concierto	que	Maria	del	Mar	Bo-
net	ofrecerá	dentro	de	las	conmemoraciones	del	Día	
Internacional	de	la	Mujer	Trabajadora.	

Destaquem
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COORDINACIÓ:
eDICIOnes 
esPeCIALes

DISSENY:
José M. Martos

REDACCIÓ:
raquel Gómez

FOTOGRAFIA:
M.nebot, G.Utiel, P. 
Poyato i O. Arnau

PUBLICITAT:
tel. 964  349 500

DIRECTOR COMERCIAL:
Jesús Dualde
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