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Economia
impulsa la
contractació
La Regidoria que dirigeix Pasqual Batalla destina 90.000 euros perquè
empreses creen ocupació
i impulsa un taller per a
joves. H PÀGINA 6

La ciutat es prepara per a viure les festes de Sant Pasqual
d Els ens festius elaboren una completa agenda amb multitut d’actes oberts a tots els públics

Vila-real consolida la marca de
Ciutat Educadora i universitària
La Trobada Nacional d’Educació aborda durant dos dies,
amb experts de tot el país, l’educació al llarg de la vida

L’esdeveniment se suma a la creació de la seu de la UOC,
la Càtedra de Mediació Policial i la Seu de la Plana de l’UJI

L’Ajuntament
reconverteix El
Molí en un centre
de congressos

Q Ja s’ha licitat la concessió del
restaurant, que serà nou centre
de congressos, i que inclou també la gestió de la terrassa de la
piscina del Termet. H PÀG. 4

; en curt

Vila-real impulsa la
ceràmica artística
amb 20 activitats

Més esforços en la
lluita antimosquits

Q L’Ajuntament, a través del Departament de
Serveis Públics, està intensificant les accions per
a combatre les plagues de mosquits a l’entorn de
la séquia, llocs amb aigua i en aquells punts on es

reben avisos dels veïns. S’ha remés a la Diputació
un requeriment previ a la via judicial perquè es
faça càrrec de les fumigacions i s’ha demanat una
reunió amb el Consorci del Millars. H PÀG. 12

El FitCarrer celebra la
28a edició a Vila-real
en plena forma
Q Més de 30 companyies de tota
Europa s’han donat cita a la ciutat
a inicis del mes de maig, on han

oferit els seus espectacles teatrals a
diferents punts. Enguany el festival
ha durat quatre dies. H PÀG. 17

La ciutat aspira a
renovar el títol de
Ciutat de la Ciència
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Vila-real consolida la marca de
Ciutat Educadora i universitària
La Trobada Nacional d’Educació aborda durant dos dies,
amb experts de tot el país, l’educació al llarg de la vida

L’esdeveniment se suma a la creació de la seu de la UOC,
la Càtedra de Mediació Policial i la Seu de la Plana de l’UJI

V

ila-real ha consolidat, al llarg
d’aquests quatre anys, la marca de Ciutat Educadora. Una de
les quatre vessants per les quals va
apostar l’Ajuntament, a més de la
de Ciutat de la Ciència i la Innovació, la de Ciutat de Congressos, Festivals i Esdeveniments i la de Ciutat
de la Salut i l’Esport.
En aquest cas, la marca de Ciutat
Educadora és un dels projectes posats en marxa per l’equip de govern
amb l’objectiu d’ampliar la tradició
universitària de Vila-real. I així ho
ha fet, gràcies a la recent obertura
de la seu de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC), la creació de
la Càtedra de Mediació Policial i
també de la mà de la Seu de la Plana
de l’UJI o de la Càtedra d’Innovació
Ceràmica, entre d’altres.
Un dels darrers esdeveniments
celebrats a la ciutat sota aquest paraigua ha estat la Trobada Nacional
d’Educació, que, per primera vegada, ha portat a la ciutat experts de
tot el país durant dos dies per tal
d’analitzar la situació actual i per
parlar sobre l’educació en el sentit ampli de la paraula i abordar la
seua presència al llarg de la vida.
L’Auditori Municipal Músic
Rafael Beltrán Moner ha acollit
els dies 16 i 17 d’abril aquesta trobada que, tal com ha explicat la
regidora d’Educació, “sota el lema
‘L’educació al llarg de la vida’, ha
abordat el paper de l’educació com
a element de desenvolupament
dels pobles de la mà d’experts de
diferents àmbits del sector educatiu”. Un congrés que ha tingut un
gran èxit de convocatòria i que ha
comptat amb convidats com el filòsof, professor de la Universitat de
Girona i exconseller d’Educació de
Catalunya, Joan Manuel del Pozo,
que va ser l’encarregat d’inaugurar
la jornada amb la ponència ‘Entendre l’educació per a estimar-la’.
“La ciutat de Vila-real és membre de l’Associació Internacional
de Ciutats Educadores i, en aquest
marc, hem organitzat aquestes jornades, en les quals hem comptat
amb reconeguts professionals de
l’àmbit educatiu que ens han aportat una visió àmplia de l’educació
al llarg de tota la nostra vida”, ha
valorat la regidora d’Educació, Rosario Royo. “Estem convençuts que
l’educació és l’única forma d’eixir
de la crisi en la qual ens trobem i
que és precisament en l’educació
on es troba la clau per a garantir la
igualtat d’oportunitats, la cohesió i
el desenvolupament dels pobles”,
argumenta la regidora.
EL PAPER DE L’EDUCACIÓ

Sota aquestes premisses, la Trobada Nacional d’Educació, que ha
comptat amb la col·laboració de la

L’Auditori ha acollit la Trobada Nacional d’Educació, que ha tingut lloc durant dos dies a la nostra ciutat al llarg del mes d’abril.

La marca de Ciutat Educadora compta amb la Càtedra de Mediació.

Les jornades van
comptar amb
l’Escola de Dansa,
una visita al Termet i
el reconeixement als
professors jubilats

Regidoria de Relacions Institucionals, del Cefire i de l’UJI, tracta de
respondre a preguntes com quin és
el paper de l’Administració local o
dels professionals de la docència,
així com el paper que en aquest àmbit juguen avui les xarxes socials.
Per a això, a més de la ponència inaugural de Joan Manuel del
Pozo, la trobada també ha comptat
amb la participació de la secretària
general de Ciutats Educadores,
Marina Canals, o l’escriptor, filòsof i fundador de la Universitat de
Pares, José Antonio Marina, que va
tancar les jornades amb la ponència
‘Els pares hem de reeducar-nos?’. El
paper de la música o de les tecnologies, les arts o l’esport en l’educació
dels menors han estat altres dels
aspectes que s’han abordat en la
trobada, que també ha comptat
amb una taula redona que, sota el
lema ‘L’experiència d’aprendre’,
ha reunit professionals de dife-

L’alcalde, durant la clausura de la Trobada Nacional d’Educació.

rents etapes i àmbits educatius com
Juan Carda (director de la Càtedra
d’Innovació Ceràmica Ciutat de
Vila-real de l’UJI), Rosario Andreu
(UNED), Juan Bellés (EPA), Joaquín
González Gigosos (Aula Mentor) i
Eva Aparici (ADVIP).
A la cita també van assistir el
primer tinent d’alcalde, Pasqual
Batalla; el secretari autonòmic
d’Educació i Formació, Manuel Tomás, i altres representants.
El programa, que va comptar
amb una gran assistència de públic
durant els dos dies, es va completar
amb actuacions de l’Escola Municipal de Dansa, una visita al Termet
com a espai també de coneixement
i l’acte de reconeixement als professors i professores dels centres de
Vila-real jubilats durant 2014.
“Estem molt satisfets per la bona
acollida d’aquesta primera trobada
d’educació a la nostra ciutat i esperem repetir”, conclou Royo. H

Vila-real,
al Congrés
Internacional
Cal destacar que Vila-real ha
participat en diverses activitats relacionades amb la marca de Ciutat Educadora. Una
de les més recents, el XIII
Congrés Internacional de
Ciutats Educadores, celebrat
a Barcelona al novembre, on
van participar la regidora
d’Educació, Rosario Royo, i
el regidor de Cultura, Alberto Ibáñez, juntament amb
altres representants polítics
de 190 ciutats del món. El
lema d’aquestes sessions va
ser ‘Una ciutat educadora és
una ciutat que inclou’.
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Vila-real crea la Càtedra
de Mediació Policial
El servei està en marxa, després que UJI i Ajuntament signen el conveni

L

a Universitat Jaume I i
l’Ajuntament de Vila-real han
signat el conveni per a la creació
de la Càtedra de Mediació Policial
Ciutat de Vila-real amb l’objectiu de
fomentar la investigació i desenvolupar l’àmbit de la mediació policial
i la resolució pacífica de conflictes
mitjançant les forces policials.
El conveni ha estat subscrit en la
Universitat Jaume I pel rector, Vicent Climent, i l’alcalde de Vila-real,
José Benlloch. A l’acte també han
assistit el vicerector d’Economia
i PAS, Miguel Ángel Moliner; la
directora de la Càtedra, Carmen
Lázaro, i l’intendent general cap de
la Policia Local de Vila-real, José Ramón Nieto.
La Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real naix amb
l’objectiu d’estendre el coneixement en les seues àrees d’influència
a través d’activitats d’investigació,
formació i promoció, destinades a
millorar la convivència ciutadana
a través de la recerca de solucions
pacífiques i la gestió de conflictes
mitjançant els Serveis Públics de
Policia. D’aquesta manera, la Càtedra es proposa estudiar la mediació
policial, el seu context jurídic i el seu
impacte socioeconòmic, implementar i potenciar el model de mediació
policial, ser un centre de formació i
recerca sobre la mediació policial i
fomentar les àrees de formació i integració dels joves i el seu entorn en
la cultura de la pau.
Per a satisfer aquests objectius
la Càtedra es proposa accions de
formació com la realització d’un
curs d’estiu, taules redones així
com d’altres jornades centrades en
la mediació policial, i l’elaboració
d’activitats divulgatives i informatives dirigides als centres
d’ensenyament de la ciutat de Vilareal, així com la investigació i divul-

Planell, Benlloch i Batalla s’han reunit per a signar l’acord.

La Universitat Oberta
de Catalunya ja té seu
La UOC amplia l’oferta
universitària i se suma a
altres projectes educadors

Imatge de la signatura del conveni per a crear la Càtedra de Mediació.

L’eina de futur
per a una
societat millor
El rector de la Universitat
Jaume I, Vicent Climent,
assegura que “la mediació
policial és el futur per a la
construcció d’una societat
democràtica que creu en el
valor d’humanitzar els conflictes i mediar per a trobar
solucions” i s’ha mostrat satisfet per la creació d’aquesta
nova eina a Vila-real. Una
Càtedra que estarà dirigida
per Carmen Lázaro, doctora
en Dret i professora del Departament de Dret Públic de
la Universitat Jaume I.

gació científica.
També es preveu a llarg termini l’organització de cursos
d’especialització de postgrau que
puguen donar lloc a la implementació d’un màster en la Universitat
Jaume I de caràcter internacional.
Durant la signatura del conveni, el
rector de la Jaume I, Vicent Climent,
ha mostrat la seua satisfacció “per
la confiança en l’UJI demostrada
per l’Ajuntament una vegada més
i en aquest cas l’aposta d’ambdues
entitats per aquest concepte de mediació policial”. Per la seua part,
l’alcalde, José Benlloch, s’ha mostrat orgullós per aquest projecte que
“ens ha permés especialitzar-nos
fins a arribar a constituir-nos en un
referent nacional i internacional en
un tema com el diàleg, el consens,
i intentar resoldre conflictes sense
necessitat que hagen de resultar
guanyadors o perdedors”. H

La Càtedra d’Innovació Ceràmica,
una realitat amb innovació i talent
La ciutat compta, des de fa més de dos anys, amb el
servei, que ha aportat grans progressos a Vila-real
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, i el rector de la Universitat
Jaume I, Vicent Climent, van signar
un any després d’iniciar la legislatura el conveni de col·laboració
entre ambdues institucions per a la
creació de la Càtedra d’Innovació
Ceràmica Ciutat de Vila-real, amb
l’objectiu de “promoure el canvi de
model econòmic sobre la base del
coneixement”. “El futur està en la
innovació, en el talent, i Vila-real ha
d’anar de la mà de l’UJI per a acon-

seguir-ho i per a seguir avançant en
el disseny d’aquesta obra coral que
ha de posar en marxa el Pla Estratègia Vila-real 2020, que ens porte a
un canvi de model productiu”, va
afirmar l’alcalde.
En la mateixa línia, el rector qualificava com a “molt bona notícia”
que “en les circumstàncies econòmiques actuals hi haja una proposta d’aquest tipus encaminada
a enfortir les xarxes cíviques i que
suposa una aposta directa per un

nou model econòmic”.
La Càtedra d’Innovació Ceràmica és un projecte que ja ha fet
realitat la realització de diversos
congressos que han congregat milers de persones a la nostra ciutat,
sempre centrats en els avanços
del sector ceràmic. El catedràtic de
Química Orgànica i Inorgànica de
l’UJI, Juan Carda, és el director de
la Càtedra, que està ubicada a la Biblioteca Universitària del Coneixement. “L’objectiu és que aquestes
instal·lacions es convertisquen en
un espai multifuncional, dedicat al
talent i al coneixement”, van explicar tant Benlloch com Climent. H

L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, i el rector de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC),
Josep A. Planell, han signat el
conveni pel qual l’Ajuntament
cedeix gratuïtament l’ús d’un
espai a la Biblioteca Universitària del Coneixement, situada
a l’avinguda de Pius XII, per a la
posada en marxa de la seu de la
UOC a Vila-real amb l’objectiu de
promoure entre la ciutadania la
formació universitària i oferir serveis d’assessorament i gestió acadèmica al col·lectiu d’estudiants

de la zona. “Com hem demostrat,
l’Ajuntament té interés a promoure la formació universitària
com a estratègia de progrés social
i promoció personal”, recorda
l’alcalde. Ara, la seu de la UOC
se suma a la de la Plana de l’UJI,
la Càtedra d’Innovació Ceràmica i Mediació Policial, a més de
la UNED de Vila-real. El regidor
de Normalització Lingüística,
Pasqual Batalla, assegura que “la
implantació de la seu potenciarà
Vila-real com a referent en aquests
d’estudis”. La Universitat Oberta
de Catalunya és una universitat
en línia, no presencial amb seu a
Barcelona, que ofereix graus, màsters, postgraus i especialitzacions
a més d’assignatures lliures. H

Imatge de la inauguració de la seu de la Plana de l’UJI.

La seu de la Plana de
l’UJI, un autèntic èxit
Es tracta d’un dels
primers projectes que es
va posar en marxa
Vila-real ja compta amb una
subseu de l’UJI i ho ha fet gràcies
al conveni signat amb la Universitat, que aferma “la vocació de
Vila-real com a ciutat prestadora
de serveis en l’àmbit comarcal”.
Així ho va assegurar l’alcalde,
José Benlloch, durant la inauguració de la subseu, acompanyat pel
rector del centre, Vicent Climent,
que va destacar que la seu permet
“aproximar el món universitari a
la ciutadania, al mateix temps que
acosta també la universitat a la societat de la Plana i de Vila-real, per
a conéixer millor les seues necessi-

tats i donar resposta a les inquietuds de la comarca”.
Per a això, la subseu compta
amb personal adscrit encarregat
de la coordinació de les activitats,
incloses en el programa Campus
Obert, i d’oferir informació sobre
els recursos i serveis universitaris.
Amés, les instal·lacions inclouen
una ciberteca, amb quatre ordinadors connectats a Internet, i una
biblioteca universitària amb material de consulta. Aquests serveis es
completen amb l’organització de
cursos de suport als estudiants, a
més d’activitats socials i culturals.
Per això, es va crear un consell
assessor, amb àmplia representació social, una de les funcions del
qual és proposar activitats per estrényer llaços amb la societat. H
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Vila-real celebra la
tercera edició de la
Fira d’Abril

Q FESTA. El parc de la Panderola ha
acollit una nova convocatòria de la Fira
d’Abril, on no han faltat els balls flamencs
i espectacles eqüestres, entre d’altres.

N Els alumnes del Taller d’Ocupació inicien les pràctiques a la ciutat
Els alumnes del Taller
d’Ocupació de Vila-real han
iniciat les pràctiques laborals en les seues respectives
especialitats i, en el cas dels
alumnes del mòdul de gestió
d’esdeveniments, s’han incorporat a la Regidoria de Relacions Institucionals per a participar
en els diferents esdeveniments
i congressos que s’organitzen
en el marc del projecte de Ciutat de Congressos, Festivals i
Esdeveniments. Els alumnes
de l’especialitat d’atenció a la
dependència han realitzat les
seues pràctiques després del
període de Pasqua en la residència de majors Verge de Gracia i la de discapacitats.

Compromís presenta
la seua candidatura

Q Compromís per Vila-real
ha presentat la seua candidatura per a les eleccions
municipals, en un acte que
ha tingut lloc a la Casa dels
Mundina, on el candidat
a l’alcaldia, Pasqual Batalla, ha assegurat que “som
l’estabilitat i la garantia de futur que Vila-real necessita”.
Batalla ha estat acompanyat
per la resta de candidats del
seu equip i pel diputat del
partit al Congrés, Joan Baldoví, que li ha donat suport.

Vila-real reconverteix El Molí
en un centre de congressos
L’Ajuntament ha licitat la concessió, que inclou la gestió de la terrassa de la piscina del Termet

E

l restaurant El Molí serà el nou
Centre de Congressos El Molí
de Vila-real. La plica per a la nova
concessió del local al costat de la platja del Millars preval les propostes
que dediquen l’espai a la celebració
de jornades i conferències, amb ús
preferent reservat per al consistori tant dels salons com de la carpa
exterior. L’alcalde de Vila-real, José
Benlloch, juntament amb la regidora del Termet i d’Educació, Rosario
Royo, ha anunciat la publicació de
la plica, que ha estat possible després d’adquirir l’Ajuntament el material i equipament del restaurant.
“El Molí se sumarà a la xarxa de
la marca Ciutat de Congressos, Festivals i Esdeveniments, una aposta
que, només l’any passat, va suposar
el pas de més de 10.000 persones
per la ciutat”, assenyala Benlloch.
En aquesta línia, l’alcalde recorda
que la ciutat disposa d’espais per a
la celebració de congressos i jornades com la Casa dels Mundina, la
Fundació Caixa Rural a través del
conveni signat amb el consistori,
la BUC, el Convent, la UNED o el
nou Centre de Congressos, Fires i
Trobades. La zona del Termet, amb
espais com la sala dels Cavallerisses
o la sala d’actes de l’ermitori, suma
ara aquest nou espai.
“El restaurant El Molí era un altre més dels empastres del PP que
vam trobar en entrar al govern”,
assenyala Benlloch. Per aquesta
raó, el consistori va decidir adquirir l’equipament del restaurant,
ara propietat municipal, i redefinir

; repàs

Nou candidat per a
Esquerra Unida
Q Esquerra Unida Vilareal ha donat a conéixer la
seua candidatura per a les
eleccions d’aquest mes, on
destaca la incorporació d’un
nou alcaldable, com és el jove
Alfonso Casalta, que ha defensat “un treball de qualitat,
major protecció per als més
desfavorits, la lluita per uns
serveis públics universals, el
dret a una vivenda digna i
una clara oposició a les privatitzacions i a les retallades”.

Xus Sempere no
repetirà com a regidor

L’alcalde, José Benlloch, i la regidora d’Educació, Rosario Royo, durant una visita al restaurant El Molí.

El Centre de Congressos, Fires i Trobades completa la xarxa.

també el concepte del local, que
d’un restaurant amb cafeteria i saló
de banquets passa a incorporar-se a
la xarxa de congressos de la ciutat.
“D’un projecte obsolet i que suposava entrar en competència amb
negocis locals que ho estan passant
malament, reconvertim El Molí en
un nou espai d’oportunitats”, afegeix l’alcalde. La plica inclou una
sèrie de condicions que suposen la
reserva preferent d’ús dels salons
superior i inferior del local, a més
de l’envelat per part del consistori.
La cafeteria serà d’ús privatiu del
concessionari, que també es farà càrrec del servei de terrassa de la piscina del Termet, amb ús com a local
chill-out, per una quantitat mínima
de 24.120 euros més IVA a l’any. H

Q El regidor socialista i
vicesecretari general del
PSPV-PSOE de Vila-real, Xus
Sempere, ha anunciat que
no concorrerà a les properes
eleccions municipals. El regidor ha comunicat la decisió
“després d’una profunda reflexió i per motius personals”
abans que el partit faça pública la seua candidatura -que ja
es coneix-, tot i que ha donat
tot el seu suport a l’alcalde,
José Benlloch, assegurant que
és “el millor representant”.

El PP presenta la seua
llista a les eleccions
Q El candidat popular a
l’alcaldia de Vila-real, Héctor Folgado, ha presentat
la seua candidatura amb la
qual “tornarem la il·lusió i
el creixement a Vila-real”, ha
assegurat. Folgado ha assegurat que “avui es presenta
un equip compromés amb
la ciutat i els seus veïns i que
treballarà des de la il·lusió,
la proximitat i la dedicació
plena, per donar solució als
problemes dels veïns”.
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Piaf facturó 8 millones a
Vila-real entre 2006 y 2011
Serralvo desvela que los anteriores ejecutivos del PP pagaron a la
firma, implicada en la trama Gürtel, altas sumas saltándose el contrato

E

l concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno
en el Ayuntamiento de Vila-real,
Javier Serralvo, ha desvelado que
los anteriores ejecutivos municipales del Partido Popular pagaron
a la empresa Piaf, implicada en la
trama Gürtel, más de 8,3 millones
de euros desde 2006 a 2011.
En este periodo -”que casualmente coincide con el acto electoral
celebrado en Vila-real que aparece
en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción de la pieza valenciana de
la Gürtel”, advierte Serralvo-, el
Ayuntamiento de Vila-real adjudicó un contrato de mantenimiento
de edificios públicos a Piaf por
importe anual de tan sólo 370.000
euros. “Sin embargo, sólo en mantenimiento, el PP pagó a Piaf 4,8
millones de euros en esos años, casi
el cuádruple de lo establecido en el
contrato, a los que se suman otros
3,5 millones en obras de inversión”,
detalla el edil, quien lamenta que
“el PP y Héctor Folgado, que ya en
esos años estaba en el Ayuntamiento contratando con Piaf, siga sin dar
la cara ante los vila-realenses”.
“El primer año del contrato con
Piaf, sólo de octubre a diciembre,
ya se superaron los 370.000 euros,
con un total de 503.574 euros facturados; en 2007 fueron 1,7 millones
y en 2008, 765.000 euros”, señala.
El portavoz municipal recuerda
que en ese año “se prorrogó además ilegalmente el contrato y, desde entonces, debía haberse hecho
otro concurso en el que pudieran
optar todas las empresas”.
“Sin embargo”, puntualiza, “no
sólo no se hizo, sino que se siguió
trabajando con Piaf, que en 2009
facturó nada menos que 1.148.000
euros sólo en mantenimiento”.
“Más aún: aunque la prórroga se
hubiera hecho bien, debería haber
concluido en 2010 y, sin embargo,
el PP siguió trabajando sólo con
Piaf en materia de mantenimiento
de edificios públicos, con 287.000 y
386.000 euros facturados en 2010 y
2011, respectivamente”, denuncia.
A estas cantidades, se añaden los
3.532.000 euros cobrados en con-

El alcalde y el edil de Seguridad han visitado la sede policial.

Ocho cámaras vigilan el
tráfico en zonas estratégicas
La medida permite
prevenir e incrementar la
seguridad ciudadana

Javier Serralvo ha criticado que con el PP sólo trabajaba Piaf.

El primer año del
contrato con Piaf,
sólo en tres meses
se superaron los
370.000 euros de
límite contractual
Piaf cobró más
de 3,5 millones
en concepto de
inversión en obras
como la sede de la
Policía Local

cepto de inversión, en obras como
la Jefatura de la Policía Local, “plagada de problemas e irregularidades como la factura por un final
de obra que no existía por valor de
290.000 euros que el PP endosó a
un banco y que forma parte del paquete de 600.000 euros en facturas
falsas e irregulares que el alcalde,
José Benlloch, evitó pagar”.
“En total, 8.344.432 euros que se
embolsó esta empresa, involucrada en la trama Gürtel de supuesta
financiación ilegal del PP, mientras
las empresas de Vila-real pasaban dificultades”, incide Serralvo.
“Todo esto se hacía con el beneplácito del PP y de Héctor Folgado,
que también contrataba para sus
áreas con esta empresa”, agrega.
Serralvo ha querido también destacar que estos datos revelan “dos
modelos muy distintos: el del PP y
el del equipo de gobierno, que trabajamos con empresas locales para
favorecer el empleo”. H

El Plan de cámaras de tráfico
y seguridad en la vía pública ha
supuesto en los últimos dos años
la instalación de ocho cámaras en
puntos estratégicos de la ciudad
y cuenta con 72 dispositivos de
videovigilancia, tanto de tráfico
como en las zonas con pilones automáticos o en edificios públicos.
“La instalación de cámaras nos
permite no sólo controlar el tráfico
sino también incidir en la prevención y, sobre todo, multiplicar la
seguridad de los ciudadanos de
Vila-real”, señala el alcalde, José
Benlloch, quien ha visitado, junto
al concejal de Seguridad, Javier

Serralvo, y el intendente general
jefe de la Policía Local, José Ramón Nieto, la sala de control de la
jefatura, donde un panel de monitores permite controlar al minuto
las imágenes de todas las cámaras
instaladas en la ciudad.
“Las cámaras que tenemos vigilan los espacios públicos, que
son de todos, con la garantía de
que no permiten captar el interior
de las viviendas, respetando la
intimidad”, señala el primer edil.
“No sirven sólo para vigilar el tráfico sino también para prevenir y
controlar el mobiliario urbano, el
uso de los jardines, las entradas
y salidas a los colegios… Por eso,
siempre hemos ubicado las cámaras en puntos donde permitieran
también la vigilancia de espacios
públicos”, argumenta. H

Clausura del taller prelaboral
Q FORMACIÓN. La concejala
de Servicios Sociales, Mònica
Àlvaro, ha clausurado el taller
prelaboral, desarrollado en la
Fundació Tots Units, en el que
14 personas se han formado
en la reutilización de residuos
urbanos. Acompañada por el
presidente de la Fundació Tots
Units, Enric Reverter, la edila
ha destacado los buenos resultados del curso puesto en marcha por la Concejalía al conseguir que, de las 14 personas
inscritas, dos hayan consegui-

do un trabajo y nueve inicien
las prácticas formativas y laborales en empresas del sector.
Los alumnos del programa,
iniciado el 17 de noviembre y
finalizado el 17 de abril, reciben una beca de 12 euros por
asistencia al día. En total han
sido 693 horas de formación en
la gestión de residuos además
de clases sobre conocimientos
generales y formación básica.
Todos los asistentes son seleccionados mediante un informe
de Servicios Sociales. H
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L’àrea d’Economia impulsa la ; en curt
contractació de veïns aturats
Curs policial per a
detectar mentides

Destinen 90.000 euros perquè empreses locals creen ocupació i impulsen un taller per a joves

L

a Regidoria d’Economia de
Vila-real impulsa, a través de
d’un pla i un taller, la contractació
de veïns en situació d’atur. Així,
l’àrea que dirigeix Pasqual Batalla
ha publicat les bases d’una nova
convocatòria de subvencions per
a facilitar que les empreses de
Vila-real contracten a treballadors
desocupats. Amb una dotació
de 90.000 euros, aquestes ajudes
s’emmarquen en el Pla Municipal
de Foment de l’Ocupació que desenvolupa el departament “amb la
intenció de treballar, des de tots els
àmbits possibles, en la lluita contra
l’atur”, ha recordat el regidor.
La subvenció del pla és de 375
euros al mes, amb un màxim de
tres mesos de 1.125 euros per treballador. Algunes de les condicions
del programa són que els contractes formalitzats tinguen per beneficiaris persones empadronades a
Vila-real, per un mínim de 20 hores
setmanals i que estiguen almenys
12 mesos en situació d’atur. A més,
les ajudes donaran preferència a les
empreses més menudes de la ciutat,
les que tinguen acreditació de Comerç Excel·lent o Green Commerce, els contractes de major durada i
les que contracten treballadors que
han complit 40 anys o més.
“Són unes ajudes per a fomentar l’ocupació local i afavorir els
col·lectius amb majors dificultats,
per això es té en compte en el barem qüestions com que els beneficiaris siguen majors de 40 anys”,
detalla Batalla, per a qui el pla “està
dissenyat també per a ajudar els xicotets negocis i comerços de la ciutat”. Les empreses poden acollir-se
a aquestes ajudes en tres períodes,
en aquells contractes iniciats entre
l’1 de març i el 31 de maig, entre l’1
de juny i el 30 de setembre i entre l’1
d’octubre i l’1 de desembre.

Nova campanya
d’ITV a Vila-real

La Fundació Tots Units ha posat en marxa, dins del conveni anual amb l’Ajuntament, un taller formatiu.

La Regidoria d’Economia, dirigida per Batalla, impulsa l’ocupació.

Les bases s’han publicat en el ‘Butlletí Oficial de la Província’ i poden
consultar-se en el tauler d’edictes
del web municipal o en la pàgina
‘portaltreball.vila-real.es’.
Amb una aportació de 50.250
euros, l’any passat el pla de subven-

cions a la contractació va beneficiar
un total de 32 empreses i 45 persones aturades.
Tanmateix, en el marc del conveni anual de col·laboració amb
l’Ajuntament de Vila-real, la Fundació Tots Units ha posat en marxa

recentment un taller de formació i
millora de l’ocupabilitat per a joves
en l’especialitat de mosso de magatzem i gestió de residus urbans.
El taller, amb una durada de 500
hores, s’imparteix a un total de 15
joves i posa l’accent en la formació
bàsica, amb l’objectiu de facilitar
la integració posterior dels alumnes en el sistema educatiu per a
l’obtenció del graduat escolar, la
incorporació al sistema de formació
professional o l’obtenció de certificats de professionalitat. El regidor
d’Economia ha visitat l’inici del
taller juntament amb el president
de Tots Units, Enric Reverter, i ha
destacat l’important treball que la
Fundació està desenvolupant per
a la formació i la inserció laboral de
les persones amb més dificultats.
“Aquest taller és una de les moltes
línies de col·laboració que tenim
amb la Fundació Tots Units, tot un
referent en la lluita contra l’atur i
per la inserció sociolaboral”. H

Els escolars aprenen a
menjar saludablement
‘Desdejuna al col·le’ arriba
a 600 alumnes de tercer
d’Infantil de les escoles
Prop de 600 alumnes de 3r
d’Infantil dels col·legis de Vila-real
participen en la segona edició de
la campanya ‘Desdejuna al col·le!’,
promoguda per la Regidoria
d’Esports i Salut per a l’educació
nutricional dels més menuts. La regidora de l’àrea, Silvia Gómez, ha
compartit amb els xiquets de cinc
anys del col·legi Angelina Abad
una d’aquestes sessions pràctiques
en les quals els escolars aprenen en

Q El Departament de Formació de la Policia Local de Vilareal ha organitzat un curs
sobre com detectar mentides
a través de la comunicació
no verbal al qual han assistit
prop de 60 policies de la Comunitat. L’objectiu ha estat
capacitar els agents perquè
amplien els coneixements
sobre el llenguatge no verbal
i la seua aplicació en cada
funció, independentment de
l’àrea que ocupen.

què consisteix menjar saludablement i quins són els seus beneficis.
El taller consisteix a ensenyar
als més menuts la importància de
realitzar un desdejuni correcte,
i posar en evidència que anar a
classe sense desdejunar afavoreix
l’obesitat i afecta el rendiment. “Un
bon desdejuni enforteix la capacitat
física i mental, la creativitat, el treball i el rendiment escolar”, recorda
Gómez, “per la qual cosa s’ha de
promoure la seua realització per a
aconseguir un hàbit que perdure”.
Les nutricionistes Eva Fortuño i
María Chiva són les encarregades
d’impartir aquestes sessions. H

Q La Policia Local ha realitzat una campanya de seguretat per a controlar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV)
que circulen per la ciutat. La
campanya ha perseguit reduir els cotxes i ciclomotors
que circulen sense haver passat la corresponent inspecció,
que garanteix que circulen
en perfectes condicions tècniques per a la seguretat viària.
Per a això, la Unitat de Trànsit de la Policia Local ha realitzat controls per a comprovar
l’obligatorietat d’haver passat la ITV ordinària.

Jornada per a
fomentar la innovació
Q La Fundació Globalis i
Fundació Caixa Rural, amb
el suport de l’Ajuntament,
ha organitzat una jornada
gratuïta dirigida a empreses de recent creació, pimes
i projectes empresarials innovadors de la Comunitat
amb l’objectiu de fomentar
la innovació i el creixement
empresarial. El taller ‘Innovació basada en la metodologia MIT’ ha explicat el model
d’innovació de Boston. La
metodologia serveix per a
multiplicar per 20 els ingressos al cap de cinc anys.

Impulsen el llibre ‘Vilareal, art i patrimoni’

La regidora de Salut, Silvia Gómez, ha visitat la nova edició.

Q L’Ajuntament de Vila-real,
a través del Departament de
Patrimoni, ha promogut
l’edició del llibre ‘Vila-real,
art i patrimoni’, una acurada publicació que recorre, a
través de textos i fotografies,
alguns dels exemples més
destacats d’edificis, pintures,
orfebreria o escultures de
“l’important conjunt patrimonial de la ciutat”. El regidor de Territori, Emilio M.
Obiol, ha destacat la qualitat
de la publicació i el treball
realitzat tant pel doctor en
Història Jacinto Heredia com
pel fotògraf Lorenzo Ruzafa.
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Vila-real opta a ser otra ; en corto
vez Ciudad de la Ciencia
El Real, premiada como
idea más innovadora

La ciudad suma 187 apoyos de entidades y empresas para repetir experiencia

E

l Ayuntamiento ha formalizado
ante el Ministerio de Economía
y Competitividad la solicitud para
renovar la distinción de Ciudad de
la Ciencia y la Innovación que, desde el año 2011, ha permitido a Vilareal “formar parte de un club privilegiado de ciudades innovadoras”
y ha servido “de brújula para guiar
a la sociedad hacia la misma dirección, la del crecimiento basado en el
conocimiento y la innovación”.
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, junto al concejal de Innovación, Xus Sempere, y el presidente
de la Fundación Globalis, Juan Vicente Bono, ha anunciado la renovación de la marca, que ha contado
con 187 adhesiones de entidades
sociales, empresariales o culturales
de la ciudad y la provincia.
“La marca de Ciudad y de la
Ciencia y la Innovación ha sido
muy positiva y nos ha traído proyectos de la envergadura de la sede
de la Plana de la UJI, la sede de la
UOC o la Cátedra de Innovación
Cerámica, entre otras iniciativas”,
señala Benlloch, quien incide en la
importancia de “formar parte del
club selecto de ciudades innovado-

Q INICIATIVA. El Real, el proyecto de moneda social de Vilareal que impulsan la Fundación
Globalis y el Ayuntamiento de
Vila-real, ha sido reconocido
con el premio a la Idea más innovadora en los galardones que
entrega el V Congreso de Innovación y Servicios Públicos 2015.
El concejal de Innovación, Xus
Sempere, y la directora de Globalis, Edurne Zubiria, recogieron
el premio en Madrid.

7

SPV acaba la calle
Secretario Cantavella
Q REMODELACIÓN. Servicios Públicos Vila-real ha
culminado las obras de remodelación de la calle Secretario
Cantavella, que han permitido dar solución al “problema
histórico” de acumulación de
aguas pluviales y residuales
y responder a la demanda de
los vecinos con una actuación
integral y el mínimo gasto.

José Benlloch, Xus Sempere y el presidente de la Fundación Globalis.

El título ha permitido
a Vila-real formar
parte de la Red
Innpulso y la ARINN,
y poner en marcha
iniciativas pioneras

res que conforma la Red Innpulso
y la Asociación Nacional Red Innpulso (ARINN) de la que Vila-real
es miembro destacado”. “La distinción nos ha permitido caminar todos hacia un mismo lugar, como lo
estamos haciendo en el Instituto de
la Innovación, la Hoja de Ruta para
ser Smart City o el centro de negocios Efecte Vila-real”, señala. H

Más de 2.000 jóvenes, en Spotfer
Q PREMIOS. La concejala de Servicios Sociales, Mònica Àlvaro, y el técnico de la UPC, José Gisbert, han entregado los premios Spotfer a los ganadores del concurso que reconoce los mejores guiones en prevención
del consumo de drogas. Han participado más de 2.000 alumnos.
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L’Espai Jove ofereix
53 activitats i reforça
la formació juvenil
La Regidoria de Joventut han programat un total de 13 cursos
específics per a millorar la formació per a l’ocupació dels joves

La regidora de Serveis Socials, Mònica Àlvaro, ha donat a conéixer aquestes dades.

Els Serveis Socials
atenen 541 casos
nous l’any 2014
Mònica Àlvaro dóna a conéixer la memòria anual i recorda que
l’Ajuntament afronta de cara el problema de l’exclusió social

E

ls Serveis Socials municipals van atendre l’any passat 541 famílies per primera vegada, que se sumen als expedients iniciats en anys anteriors, amb 3.641 entrevistes
realitzades pels tècnics del departament. La
regidora de Serveis Socials, Mònica Àlvaro,
ha donat a conéixer les principals conclusions de la memòria anual de l’àrea, que reflecteix una reducció “per primera vegada” del
nombre de famílies que acudeixen al departament (de 741 atencions el 2013 a les 541
actuals). “Això”, puntualitza, “no comporta
ni de bon tros una reducció en el nombre de
persones ateses, ja que la demanda de persones d’altres anys continua sent alta i d’ací
que el nombre d’entrevistes realitzades s’ha
incrementat de nou i ha passat de les 3.377
de l’any passat a les 3.641 d’enguany”.
Pel que fa a les ajudes d’emergència social,
s’han tramitat enguany 540 expedients, dels

quals més de la meitat s’han destinat a cobrir necessitats bàsiques, mentre que en un
42% han permés ajudar les famílies a cobrir
despeses de manteniment de la casa.
“L’import que hem destinat a aquestes
ajudes ha estat de 245.155 euros”, indica
Àlvaro. La regidora de Serveis Socials ha
destacat el treball dels educadors socials del
departament, que l’any passat van atendre
169 famílies amb menors en situació de risc
d’exclusió, fet que ha incrementat de manera substancial el nombre de visites als domicilis. “És per això que per l’estiu es va decidir
ampliar el servei a les vesprades”, assenyala
Àlvaro. La memòria detalla les actuacions
realitzades, com la tramitació de dependència, el Servei d’Atenció Domiciliària, la teleajuda i la teleassistència, tallers de memòria,
subvencions o el programa Major a Casa, a
més del Promou o l’Aplec d’Estiu. H

L’Espai Jove segueix augmentant el nombre d’activitats dirigides als joves en cada
programació. La Regidoria de Joventut que
dirigeix l’edil Xavi Ochando amplia l’oferta
per a aquests mesos fins al juny fins a arribar a les 53 activitats. Un total de 40 cursos
i tallers han estat programats per a aquest
període entre els quals destaquen, una edició més, els 13 cursos per a la formació per
a l’ocupació. Així ho ha indicat el regidor de
l’àrea, Xavi Ochando, qui ha assenyalat “la
importància de seguir programant aquest
tipus de cursos per a ajudar als joves a ampliar la seua formació i dotar-los de més eines per a trobar una ocupació”.
Així, la programació, a més de comptar
amb el curs de monitor de temps lliure,
també oferta nous tallers complementaris
relacionats amb aquest àmbit. En aquesta línia es troben les classes de globoflèxia,

jocs de taula i recursos audiovisuals, com
la fotografia i el vídeo, per a ‘aportar’ més
coneixements a la seua formació. També
s’ha programat un curs de manipulador
d’aliments per al sector de l’hostaleria i altre dedicat al comerç. Hi haurà un taller per
a superar el pànic escènic amb la intenció
d’ajudar a afrontar una entrevista de treball
o una prova davant un tribunal d’oposició
i s’incorpora una xarrada informativa sobre
les possibilitats de treballar a Europa.
Un altre dels àmbits amb els quals continua treballant la Regidoria són els tallers
per la igualtat, a través d’una àmplia oferta
d’activitats integradores adaptades a persones amb discapacitat. A més, destaca la final
del I Concurs de Grups Musicals de Vilareal, les III Jornades de l’Orgull Friqui, el II
Festival Internacional Sou Capoeira Brasil i
el III Concurs de Grafit, entre d’altres. H

L’edil Xavi Ochando dirigeix la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vila-real.

L’Aplec d’Estiu ofereix 550 places
i incorpora servei de desdejuni
Mònica Àlvaro presenta la 27a edició d’aquesta escola
lúdica que es desenvolupa del 6 de juliol al 14 d’agost

Imatge de Mònica Àlvaro a una visita al menjador de l’Aplec d’Estiu.

L’Aplec d’Estiu ofereix un total de
550 places per als xiquets i incorpora, per primera vegada, el servei de
desdejuni. El nou esmorzar, que es
farà de 8.00 a 9.00 hores, se suma a
l’opció del menjador ja oferta des
de 2013 en aquesta escola lúdica
-que se celebra a Pasqual Nàcher i
Botànic Calduch del 6 de juliol fins
al 14 d’agost- impulsada per Serveis
Socials. “Complim 27 anys d’Aplec
i ho fem creixent i avançant’ ha expressat la regidora de l’àrea, Mònica
Àlvaro, qui ha detallat que, al llarg
d’aquesta legislatura, s’han ampliat
el nombre de places així com els ser-

veis oferits. Segons Àlvaro, en 2011
es van ampliar les places fins a arribar a les 600 “amb la intenció que
cap xiquet es quedés sense Aplec”.
En 2012 es van portar a terme un
gran nombre d’activitats lúdiques
especials. A partir de 2013 l’Aplec
va començar a oferir el servei de
menjador i “vam ser la primera
localitat que, mitjançant una escola lúdica i integradora, assegurava
que els xiquets en situació de risc o
víctimes de violència de gènere tingueren un menjar gratuït al dia”. Finalment, l’any passat, es va ampliar
la durada de l’Aplec obrint-lo tam-

bé a l’agost “per a seguir garantint
una correcta nutrició als menors”.
“Enguany hem continuat treballant per a millorar aquest servei.
De manera que, a més d’incorporar
el desdejuni, s’ha aprovat una modificació per a poder corregir una
desigualtat que podia anar en contra del benestar de les famílies. Ara,
tots aquells que reben una pensió
no contributiva també poden acollir-se a les bonificacions establides
a l’Aplec sempre que la pensió no
supere el salari mínim”, ha explicat.
“El benestar dels xiquets ens preocupa molt, per això volíem tenir
les màximes garanties possibles i
vetlar pel benestar dels més menuts
aprofitant que tenim mecanismes
com és aquest Aplec”, conclou. H
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Vila-real se prepara para celebrar
las fiestas en honor a Sant Pasqual
La Junta de Festes y la Comissió de Penyes preparan una
completa agenda con multitud de actos para todos

Toros, eventos multitudinarios para peñistas y vecinos y
conciertos de alto nivel, centran la programación

V

ila-real vivirá este mes las primeras fiestas del año, con 10
días de intensa actividad para honrar Sant Pasqual. El Ayuntamiento,
la Junta de Festes y la Comissió de
Penyes, ya lo tienen todo a punto
para que los vecinos puedan disfrutar de una completa agenda
con multitud de actos para todos
los públicos, donde se incluyen
algunas novedades, como la coincidencia del cierre de fiestas con
el día grande en honor al santo, o
la recuperación de la tradición del
‘garbonet’ para la ofrenda al patrón
de la ciudad. Un cambio, este último, que responde a la intención de
aumentar la participación en este
multitudinario evento, al tiempo
que se reorganizará este evento, de
modo que los participantes tengan
más espacio para prepararse antes
de salir a la ofrenda.
Asimismo, la Concejalía de Participación Ciudadana promueve su
macrocena de vecinos, que se celebrará el 15 de mayo en la plaza Major, donde se espera superar la cifra
de asistentes respecto al año pasado, cuando fue de 2.000 personas.
Otra fecha a tener en cuenta será
la del 9 de mayo, cuando se celebrará el acto de homenaje a las bodas
de oro organizado por el Ayuntamiento. El acto tendrá lugar a las
12.00 horas en el Auditori Rafael
Beltrán y en él se quiere rendir homenaje a todas aquellas parejas de
Vila-real que durante 2015 celebran
sus 50 años de matrimonio

El cierre de los festejos coincidirá con el día de Sant Pasqual.

Los conciertos volverán a congregar a miles de espectadores.

CITAS MUSICALES

Pero si hay algo que atrae a vecinos y visitantes son las actuaciones
musicales. Amaia Montero, Dorian,
Barón Rojo y Los del Río forman el
elenco principal que copará buena
parte del protagonismo de las actuaciones musicales. El programa
de actos musicales se iniciará el
primer viernes, con la participación
del mítico grupo de rock catalán
Els Pets, en la plaza Major, en el
Rock per la Llengua. El testigo lo
recogerá el sábado la exvocalista
de La Oreja de Van Gogh, Amaia
Montero, y el martes será el turno
de Dorian. Cerrarán el capítulo de
conciertos Barón Rojo, en el Recinte
de la Marxa, el viernes 15, y Los del
Río, que actuarán en la plaza Major,
el sábado. El apartado musical se
completará la Nit de la Xulla con la
sesión de Gomad & Monster y ‘dj’s’
en el Recinte de la Marxa; mientras
que Killus mostrará su sonido de
metal industrial en la plaza Major,
el miércoles, 13; y en el mismo lugar harán lo propio las orquestas La
Mundial y Zeus, el 14 y 15.
Asimismo, los aficionados taurinos disfrutarán una docena de astados durante los festejos. H

La Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios espera que el ‘macrosopar de veïns’ congregue este año a más de 2.000 personas.

Las peñas disfrutarán el primer sábado del concurso de paellas.

Los eventos taurinos volverán a contribuir ambiente festivo.
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Manuel i Héctor Colonques i
José Gómez, Fills Predilectes
El ple va aprovar atorgar la distinció als tres empresaris vila-realencs

El regidori de Turisme, Emilio Obiol, ha anunciat la iniciativa.

Vila-real crea el primer
Consell de Turisme i Oci
El ple aprova els estatuts
que regiran aquest òrgan
consultiu de professionals

El ple ha votat a inicis del mes de maig la incorporació dels tres empresaris com a Fills Predilectes de la ciutat.

V

ila-real incorporarà al seu
elenc d’honor els empresaris
vila-realencs Manuel i Héctor Colonques i José Gómez Mata com a
Fills Predilectes de la ciutat. El ple
municipal ha aprovat recentment
l’excepcionalitat que farà possible
aquest nomenament, després de la
seua aprovació per unanimitat per
part de la Junta de Portaveus.
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha destacat la importància
d’haver aconseguit l’acord de tots
els grups municipals per a iniciar
l’expedient “per a reconéixer tres
vila-realencs que han estat i són
claus en la nostra història recent”.
En el cas dels empresaris Colonques, l’alcalde recorda que compten
ja amb importants reconeixements,
com la Medalla al Mèrit en el Comerç pel Govern d’Espanya, a través de Porcelanosa Grupo, i tenen
també l’Alta Distinció de la Gene-

ralitat. “És, doncs, de justícia que la
seua ciutat natal, per la qual sempre
han apostat, reconega també la seua
aposta i compromís amb Vila-real,
que han volgut sempre mantenir
com a centre neuràlgic de la producció d’un dels grup empresarials
més importants de l’Estat, que van
fundar amb José Soriano, també Fill
Predilecte de Vila-real, evitant així
la deslocalització que en ocasions
ha viscut el sector industrial”, recorda el primer edil.
En aquesta mateixa línia, Benlloch ha incidit en “el necessari reconeixement per part de la ciutat
al també empresari José Gómez
Mata, tant pel seu important paper
a l’hora de constituir la Fundació de
Sant Pasqual, com per la seua contribució a la posada en valor de la
basílica del nostre patró i en la dotació d’infraestructures públiques,
com són la rehabilitació integral

de la plaça de Sant Pasqual, o la rotonda de la confluència de les avingudes de Castelló i de Grècia, amb
la donació per part d’Ana Viñes
de l’escultura Alma Ceràmica. La
implicació de la família en la lluita
contra el càncer i l’aposta innovadora en l’àmbit agroalimentari local
a través de La Florida, són altres de
les contribucions que motiven la
designació com a Fill Predilecte.
Per tots aquests motius, el Ple Municipal ha acordat l’excepcionalitat
de permetre la concessió de l’honor
de Fill Predilecte a més de tres persones en vida, un tràmit molt necessari, tenint en compte que Vila-real
compta ja amb dues personalitats
amb aquesta distinció: Rafael Beltrán Moner i Jordi Garcia Candau.
Així, en el Ple del mes de maig es va
procedir al debat i aprovació de la
concessió del títol honorífic als tres
empresaris vila-realencs. H

El ple de l’Ajuntament ha aprovat els estatuts del primer Consell
de Turisme i Oci de Vila-real. “Serà
el primer Consell posat en marxa
a la ciutat a iniciativa d’aquest
govern, consensuat, participatiu
i veritablement representatiu de
tots aquells agents i professionals
que, d’alguna forma, estan relacionats amb el turisme i l’oci a la
nostra ciutat”, ha indicat el regi-

; en curt
Gestiona’t rebaixa la
factura energètica

El servei Gestiona’t, que ofereix
assessorament gratuït per a la
reducció de la factura energètica, ha atés durant l’any 2014
un total de 189 demandes de la
ciutadania, sis d’elles via telemàtica, i ha aconseguit una mitjana
de 84,01 euros d’estalvi en el rebut dels usuaris. Els estudis realitzats demostren que, de seguir
les pautes, les famílies poden reduir un 20% el consum anual.

dor de l’àrea, Emilio M. Obiol, qui
destaca l’interés “per portar a terme una proposta que servirà per
a fomentar l’atractiu turístic de
Vila-real i ajudarà a promocionar i
dinamitzar l’economia local”.
L’ens, que tindrà un caràcter
consultiu, estarà representat pels
grups polítics de la corporació municipal, representants de cada associació o federació d’empresaris
d’hostaleria, turisme i oci d’àmbit
local, empreses de serveis com hotels, bars, restaurants, locals d’oci
nocturn i agències de viatges, la
Junta de Festes i UCOVI. H

Vila-real atén 21
discapacitats auditius
Un total de 21 xiquets amb
discapacitat auditiva han
format part del programa de
rehabilitació logopèdica i suport escolar des de l’any 2004.
El servei oferit, gràcies a Serveis Socials i l’Associació de
Famílies i Persones Sordes de
Castelló, s’ha millorat en els
darrers anys.
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Vila-real impulsa la ceràmica ; en curt
artística amb 20 activitats

Vila-real rep el tercer
Maig de les Dones

La Fira d’Art i Cultura Ceràmica Contemporània ha comptat amb exposicions, xerrades i tallers

L

a Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real ha
celebrat, del 9 al 12 d’abril, la primera Fira d’Art i Cultura Ceràmica Contemporània (FACC), una
iniciativa en la qual han participat
tots els museus i escoles superiors
de ceràmica de la Comunitat Valenciana l’objectiu de la qual era donar
valor a la ceràmica com a element
d’expressió i creativitat, des dels
seus orígens fins a l’actualitat. Per a
això, la CICCV, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Vila-real i
l’UJI, ha programat una vintena
d’activitats, entre conferències, exposicions, tallers i ‘performances’
obertes a tot el públic, amb la participació d’alguns dels ceramistes
internacionals més reconeguts.
L’obertura de la FACC va arribar
de la mà de l’exposició del ceramista
japonés Masakazu Kusakabe, que, a
més, va impartir prèviament a Vilareal un curs per a professionals de
la ceràmica artística de procedència
internacional. En el marc d’aquest
curs, Kusakabe, un dels mestres ceramistes més prestigiosos, ha construït a l’antiga Escola Taller un forn
especial per a coccions amb llenya
a altes temperatures per a la preparació d’esmaltats especials com els
de tipus ‘shino’ i ‘oribe’. El forn és
el tercer que existeix a Europa amb
aquestes característiques, ja que només es troba a Hongria i Alemanya,
i s’ha obert per a les visites i per a
celebrar en un futur cursos especialitzats. La inauguració s’ha acompanyat per la Cerimònia del Té a
càrrec de Kusakabe. Una cerimònia
molt selectiva i on tan sols poden
participar poques persones (quatre
o cinc). Entre ells, van format part
d’aquesta exclusiva cerimònia el
primer tinent d’alcalde, Pasqual
Batalla, i el director de la Càtedra
d’Innovació Ceràmica Ciutat de
Vila-real, Juan Carda.
A més de l’exposició de Masakazu Kusakabe, que s’ha instal·lat a
la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), la FACC també
ha inclòs la mostra del mestre ceramista Xohan Viqueira (Casa de l’Oli)
i la col·lectiva FANGtàstic, amb més

Q Des de ja fa tres edicions,
la Casa de la Dona prepara
un seguit d’activitats que,
sota el nom El Maig de les
Dones, pretenen activar les
dones vila-realenques amb
diverses accions, que enguany se centren sobretot en
l’àmbit de la salut i la vida
saludable. Tallers d’exercicis
i nutrició, la Trobada Multilabors o la ja tradicional eixida
a un balneari són algunes de
les activitats que conformen
el Maig de les Dones de 2015,
que arranca el dia 5.

Més de 100 vehicles
d’ocasió, a Motor-2

Imatge de la inauguració de la Fira d’Art i Cultura Ceràmica, a la Biblioteca del Coneixement.

Masakazu Kusakabe va realitzar la tradicional cerimònia del té.

Un dels tallers de ceràmica que es van celebrar a la ciutat.

de 30 autors de l’Associació Nacional de Professionals de la Ceràmica
(ANPEC), que s’ha pogut visitar a
l’Espai Jove. L’apartat expositiu de
la FACC es va completar amb la
inauguració, el dia 17 a El Convent,
de l’exposició ‘Espanya ceràmica:
17 visions contemporànies’, que
en el seu pas inicial pel Museu Nacional de Ceràmica de València ha
rebut més de 15.000 visites.
La Fira d’Art i Cultura Ceràmica
Contemporània es va inaugurar
oficialment a la BUC i va donar
pas a dues jornades de taules redones i ponències en les quals es van
abordar la importància dels esdeveniments artístics en l’economia
local, els models educatius per a la
ceràmica artística o l’experiència de
La Patera. La programació de conferències es va completar amb activitats complementàries com una
zona d’exhibició de coccions experimentals, que va tenir lloc al jardí
de Jaume I i que va reunir a la ciutat
a ceramistes de tota Espanya que
han demostrat els diferents tipus de
coccions, amb forns per a ceràmica
construïts amb botelles, paper, bidons i coccions amb carbó. A més,
els dos darrers dies l’activitat de
la FACC es va traslladar a la plaça
Major, amb una sèrie de tallers i
demostracions de modelatge, queramines, Rakú o torn. H

Q La plaça del Llaurador ha
tornat a acollir una de les majors fires del vehicle d’ocasió
de la província. La XV edició
de Motor-2 ha reunit a més
de 100 vehicles d’ocasió,
gerència de concessionaris,
seminous i quilòmetre zero,
del 24 al 26 d’abril a Vila-real.
La fira, organitzada per la
regidoria d’Economia, ha
comptat enguany amb un total de 10 expositors que han
mostrat als visitants les seues
millors ofertes i que han
aconseguit millors resultat,
quant a vendes i visites, que
els anys anteriors.

El Govern pagarà un
deute amb la ciutat
Q El Govern central ha decidit, finalment, pagar directament a l’Ajuntament
els 798.042 euros que encara
deu la Generalitat a Vila-real
en matèria de Serveis Socials. Així ho han anunciat
l’alcalde, José Benlloch, i la
regidora de Serveis Socials,
Mònica Àlvaro, que es va
mostrar visiblement satisfeta “després de quatre anys
reivindicant les necessitats
de Vila-real davant totes les
administracions”. Tot i això,
el Govern no ha acceptat saldar el deute de 2,1 milions
d’euros per la biblioteca.
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Vila-real redobla esfuerzos ; en corto
en la lucha antimosquitos
Crédito de 2,7 millones
para pagar sentencias

Exigen a la Diputación que asuma su competencia contra la plaga

E

l Ayuntamiento de Vila-real,
a través del departamento de
Servicios Públicos, está intensificando las acciones para combatir
las plagas de mosquitos en el entorno de la acequia, lugares con
encharcamientos y en aquellos
puntos donde se reciben avisos de
los vecinos. “Desde que se inició
la campaña, estamos redoblando
esfuerzos para atacar la aparición
de mosquitos y minimizar la situación, pero hay muchos lugares
a los que no podemos llegar y los
tratamientos aislados no resultan
eficaces porque no hay fronteras
al paso de los mosquitos, por lo
que desde el primer momento
venimos reclamando que la Diputación asuma la competencia
en este tema”, señala el concejal
del área, Francisco Valverde.
A este respecto, el alcalde, José
Benlloch, recuerda que se ha remitido a la corporación provincial un requerimiento previo a la
vía judicial para que se haga cargo de las fumigaciones. Además,
Vila-real ha solicitado también al
consorcio del Millars que reúna
de forma urgente la comisión técnica para estudiar las posibles soluciones o requerimientos a otras
administraciones que fueran necesarios para actuar dentro del
paraje protegido del río. “Estamos haciendo todo cuanto está en
nuestra mano para hacer frente a
la plaga de mosquitos, pero todos
estos esfuerzos no serán efectivos
si no se hacen de manera coordinada en todos los municipios y en
las zonas más propensas a la aparición de mosquitos como puede
ser el cauce del Millars, donde no
tenemos competencias. Por eso,
además del requerimiento a la Diputación para que asuma de una
vez sus obligaciones en este tema

Q DEUDAS. El Ayuntamiento
de Vila-real ha adjudicado finalmente a Caixa Rural Vila-real la
contratación del crédito de 2,7
millones con el que el consistorio
hará frente al pago de diferentes
sentencias y acuerdos urbanísticos derivados de expropiaciones u ocupaciones de terrenos
privados durante la anterior
legislatura para la ejecución de
infraestructuras.

Plan piloto para
readoquinar calles
Q RECICLAJE. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Públicos,
prevé la puesta en marcha
de un plan piloto para volver
a adoquinar calles del centro
urbano, a modo de como se
encontraban décadas atrás,
reutilizando y reciclando elementos urbanos.

Los técnicos de SPV han realizado ya varios tratamientos.

Requerimiento
para que actúe
la Diputación
El alcalde, José Benlloch, recuerda que “la Diputación
de Castellón todavía no ha
dicho siquiera si Vila-real
entra en los municipios de
riesgo”. “Les hemos remitido ya un requerimiento
previo a la vía judicial y estamos dispuestos hacer lo
que sea necesario para que
asuman sus competencias
y evitar que los mosquitos
vuelvan a convertirse en un
problema de salud pública
como el que sufrimos el año
pasado”, concluye.

tan grave, también he trasladado
a los alcaldes de Burriana y Almassora la necesidad de que esta
cuestión se aborde en el consorcio
y desde Vila-real hemos solicitado que se convoque una reunión
para valorar las acciones o requerimientos a realizar”, detalla.
“Pero, además de exigir a las
administraciones competentes
que actúen contra los mosquitos,
desde Servicios Públicos Vila-real
no hemos dejado ni un minuto
de actuar allá donde podemos y
en el escaso margen de nuestras
competencias”, detalla Valverde.
La campaña consiste en una combinación de tratamientos alternos
larvicidas, que impiden que los
huevos y larvas de los mosquitos
proliferen, y adulticidas, que actúan contra el mosquito adulto.
Estas fumigaciones se realizan
todas las semanas. H

Proximidad dinamiza plazas y parques
Q DINAMIZACIÓN. La Concejalía de Proximidad ha puesto en marcha un programa de dinamización de plazas y parques en la ciudad, que
cuenta, cada domingo, con un variado programa de actividades en las
que pueden participar familias, niños y personas mayores.

Cinco centros forman
contra la exclusión
Q SEAFI. Cinco colegios de
Vila-real se han interesado en
la formación específica para
el profesorado que ofrece el
Servicio Especializado de
Atención a la Familia e Infancia (Seafi) para poder detectar,
abordar y derivar situaciones
de riesgo de exclusión entre
los alumnos de estos centros.

Nueva edición de la Fira
d’Antiguitats a Vila-real
Q MUESTRA. El Centre de Congressos, Fires i Trobades ha vuelto a acoger una nueva edición
de la Fira d’Antiguitats, donde
se han dado cita una veintena
de expositores llegados desde la
Comunitat Valenciana y Catalunya, con un amplio surtido de
productos de coleccionistas. Una
edición que ha contado con “mayor optimismo” por parte de la
organización y vendedores.

Vilabeca abre su cuarta edición
con la convocatoria de 37 becas
El programa, por el que habrán pasado 150 jóvenes,
cuenta ya con una inversión total de 700.000 euros

El alcalde y Xus Sempere han anunciado la nueva línea de becas.

El programa de becas municipales
Vilabeca, para la formación laboral
de jóvenes de Vila-real, abre una
nueva edición con la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de las bases para participar en
una iniciativa que, en sus cuatro
ediciones, habrá beneficiado a un
total de 150 jóvenes vila-realenses.
El alcalde de la ciudad, José Benlloch, y el concejal de Innovación,
Xus Sempere, han presentado esta
nueva convocatoria, con la que “se

sigue afianzando la apuesta de este
equipo de gobierno por nuestros
jóvenes, por el conocimiento y por
el talento como mejor fórmula para
seguir avanzando”. Una muestra
de la consolidación de la iniciativa
son los resultados de las últimas
ediciones, que revelan que más de
la mitad (57%) de los becarios han
logrado una salida laboral tras su
paso por el programa.Vilabeca 2015
ofrece un total de 37 becas divididas
en los dos subprogramas en los que

se ha estructura la iniciativa desde
su segunda edición: Vilabeca Experiencia, enfocado a la obtención de
la primera experiencia laboral, con
29 becas; y Vilabeca Emprén, que,
con ocho becas, se focaliza en el desarrollo de proyectos empresariales
que reviertan en la mejora de la
ciudad. En ambos casos, los beneficiarios de las becas asistirán a programas de coworking, formación
del espíritu emprendedor y creatividad. El programa se completará
con las becas Vilabeca Integra. Para
el impulso del programa el Ayuntamiento destinará este año 118.600
euros, 700.000 euros en total. H
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Caixa Rural cede su
residencia a Tots Units
La Fundació Caixa Rural Vilareal ha llegado a un acuerdo
con la Fundación Tots Units
que contempla la cesión temporal de las instalaciones de
la antigua residencia Santa
Ana para que la entidad realice un curso sobre hostelería
y restauración que comenzó
a lo largo del mes de abril. De
este modo, Tots Units puede
seguir ofreciendo su servicio
formativo a personas en riesgo de exclusión social.

Vila-real, entre las
ciudades más seguras
El subdelegado del Gobierno
en Castellón, David Barelles,
ha informado que el índice
de delitos en Vila-real está
en 39,2 por cada 1.000 habitantes, lo que representa un
27,4% menos de la media
provincial, que se sitúa en
45,3 por cada millar de vecinos. “Son unos datos muy
positivos que reflejan la eficiencia y coordinación que
existe entre la Policía Local y
la Policía Nacional.

Las purisimeras, con
Costa de Marfil
El Auditori Municipal de
Vila-real ha sido el escenario
de una nueva edición --y ya
van 26-- del Festival Misionero que organiza la Congregación de Hijas de María
Inmaculada, con el objetivo
de conseguir fondos para
proyectos solidarios. Esta
vez, la entidad destina la recaudación al programa de
alfabetización Constructores
de futuro, en la Casa Juan
Bautista Delaveyne, ubicada
en Costa de Marfil.
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Vila-real invierte 13.000
euros en reasfaltar calles
Servicios Públicos ha mejorado, a petición de los vecinos, los viales de
Huelva y Santisteban del Puerto, ubicados en el barrio del Progreso

L

os Servicios Públicos de Vilareal (SPV) han procedido recientemente al asfaltado de las
calles de Huelva y Santisteban del
Puerto, dos viales ubicados en el
barrio del Progreso cuya mejora ha
supuesto una inversión de 13.000
euros. “Con esta actuación damos
respuesta a las peticiones que los
propios vecinos del barrio habían
hecho llegar al Ayuntamiento de
Vila-real y seguimos invirtiendo en
mejorar la calidad de vida de uno
de los principales barrios de la ciudad”, señala el concejal de Servicios
Públicos, Francisco Valverde.
“Desde SPV actuamos en todos
y cada uno de los barrios de Vilareal, tanto en el centro como en la
periferia, y siempre bajo la máxima
de resolver los problemas de los
vecinos y dar solución, de la mejor
forma posible, a sus demandas”, argumenta el edil. En esta línea, una
de las últimas actuaciones realizadas por el departamento ha sido el
reasfaltado de las calles Huelva y
Santisteban del Puerto, para lo cual
se ha procedido previamente al fresado de la calzada, evitando de esta
manera que la aplicación de la capa
de asfalto incremente el nivel del
vial. “Hasta ahora, en estas dos calles se habían efectuado solamente
trabajos de rebacheo, que suponían
tan sólo una solución puntual a los
problemas aparecían. La obra que
estamos llevando a cabo ahora supone dar una solución definitiva a
los problemas que venían demandando los vecinos”, añade.
La actuación en estas dos calles
forma parte del Plan municipal de
asfaltado que el SPV está llevando
a cabo en la ciudad. “Y es también
una de las muchas acciones que hemos implementado en el barrio del
Progreso, donde ya hemos actuado

El edil Alejandro
Moreno
abandona
Esquerra Unida
El hasta ahora concejal de Solidaridad, Integración y Cooperación Internacional ha abandonado la formación política
en la que militaba, Esquerra
Unida. Tras reunirse con el
alcalde, José Benlloch, ha decidido abandonar sus competencias al frente de la concejalía, que asume Mònica Àlvaro
hasta finalizar la legislatura. La
decisión se ha tomado “en aras
a garantizar la estabilidad del
gobierno municipal”, según
Moreno, quien indica que “seguiré colaborando con el equipo de gobierno en lo que se
disponga para garantizar que
las políticas iniciadas en estos
años se consoliden en el tiempo que queda hasta el final del
mandato municipal”. H

El Villarreal
retoma la ciudad
deportiva para
abrirla en verano

Francisco Valverde ha visitado la calle Santisteban del Puerto.

también en las calles Jérica y Jaén, a
las que hemos dado la misma solución semipeatonal que tan buenos resultados nos está dando en
diferentes puntos de Vila-real, tanto del centro como de la periferia,
sin distinciones”, detalla Valverde.
Además, en el barrio del Progreso
también se ha actuado recientemente en la mejora de los accesos al
nuevo polideportivo del Melilla y

en la remodelación de la plaza del
Progreso, donde se han instalado
bancos para que los vecinos puedan disfrutar mejor del entorno,
entre otras actuaciones. “Los vecinos pueden estar seguros de que,
tras estas actuaciones, seguiremos
dando respuesta a las peticiones
que tenemos sobre la mesa, como
siempre hemos hecho, para mejorar la vida del barrio”, indica. H

N El Botànic Calduch abre sus puertas

N Vila-real celebra la II Fashion Night

El colegio Botànic Calduch
ha celebrado una jornada de
puertas abiertas en la que también se ha compartido gastro-

Vila-real ha vuelto a vivir una
intensa jornada de compras nocturnas. La Unió de Comerç de
Vila-real (Ucovi) con el apoyo de

nomía intercultural. A la sesión asistieron el alcalde, José
Benlloch, y la edila de Salud,
Silvia Gómez, entre otros.
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la Concejalía de Economía han
vuelto a organizar la segunda
edición de la Vila-real Fashion
Night, una noche de moda que

El Villarreal CF ha retomado
los trabajos de su nueva ciudad deportiva, tras conseguir
desbloquear diversos trámites
administrativos, que obligaron a paralizar durante varios
meses la actuación. Así lo ha
confirmado el concejal de Urbanismo, Emilio Obiol, quien
afirma que el consistorio ha
otorgado la licencia de obras
requerida para proseguir con
el proyecto. Por tanto, el Ayuntamiento ha dado luz verde a
la segunda ciudad deportiva
del club, después de que la entidad deportiva haya obtenido
los oportunos permisos del
Ministerio de Fomento y del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). H

ha contado con la participación
de cerca de 100 establecimientos
que abrieron sus puertas hasta
la medianoche con actividades.
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La Ruta de la Tapa se supera
“La Ruta de la Tapa ha vuelto a
superar todas las expectativas
demostrando, una vez más,
que se trata de un producto
de éxito y en auge en nuestra
ciudad”. Así lo ha afirmado el
concejal de Turismo, Emilio M.
Obiol, ante los resultados de
la IX Ruta de la Tapa, celebrada del 2 de abril al 3 de mayo,
donde han participado 30 bares y restaurantes, y en la que
se han conseguido servir más
de 37.000 tapas y generar un

Desmarca está formada por un joven grupo de expertos en materia de gestión de empresas y márketing.

Desmarca impulsa las
empresas de Vila-real

volumen de negocio de 93.200
euros. Estas cifras suponen un
aumento de más de un 28% en
las ventas con respecto al año
pasado en la que se consumieron 29.132 tapas y se generó un
volumen de negocio de 73.000
euros. Obiol se ha mostrado
muy satisfecho del balance de
esta IX Ruta de la Tapa, tanto
por el volumen de negocio
como por la calidad, creatividad e innovación de las tapas
de esta campaña.

El Consell de Participació
se renueva con 47 entes
El nuevo organismo, constituido recientemente,
incorpora la iniciativa del escaño ciudadano

Adrián García y Ricardo Gómez son los creadores de la firma de márketing

I

dentificar los principales problemas que arrastran las empresas
para dar una solución rápida y
creativa que les ayude a seguir creciendo y reactivar su negocio. Es el
objetivo de Desmarca Marketing
Global Corporation, una joven empresa nacida en Vila-real que está
ayudando, desde su puesta en marcha en septiembre de 2013, a potenciar numerosos negocios de nuestra
ciudad y su zona de influencia.
Adrián García y Ricardo Gómez,
con tan solo 25 años, son los socios
fundadores de esta firma, que ya
cuenta con varios trabajadores que
colaboran en diversos proyectos.
Ambos estudiaron Administración y Dirección de Empresas en la
UJI y, posteriormente, se especializaron con un Máster Universitario
en Márketing e Investigación de
Mercados. Fue aquí, en la universidad, donde ambos hicieron buenas

Un completo
departamento
de márketing
Desmarca es un completo
departamento de marketing
que ofrece para cualquier
tipo de negocio servicios de
marketing ‘offline’ y ‘online’, asesorando de forma
personalizada a cada cliente
para conseguir los mejores
resultados para su empresa.
Desmarca se encuentra en la
calle Monestir de Poblet, 24.
Su web es ‘www.desmarcamarketing.com’ y su teléfono es 960501787. También
dispone del correo ‘info@
desmarcamarketing.com’.

Adrián García y Ricardo Gómez son los fundadores de la firma.

migas y decidieron, nada más finalizar sus estudios, poner en marcha
Desmarca. “Estábamos acabando
la carrera y veíamos a familiares
y amigos que necesitaban ayuda
especializada para su empresa, así
que nos pusimos en marcha y poco
a poco hemos ido expandiendo
nuestros servicios”, explican.
“Ayudamos como un departamento de márketing externo,
imitando el modelo de las multinacionales, pero adaptándonos a las
empresas pequeñas”, aseguran, al
tiempo que indican que “trabajamos con todo tipo de negocios, desde el sector turístico y la hostelería,
hasta empresas de jardinería, deporte, banca, comercios electrónicos (B2B), cerámica y un largo etcétera”. Asimismo, señalan que “nos
basamos siempre en un análisis
previo o plan de marketing y una
vez tenemos los resultados, realizamos las campañas correspondientes para impulsar la empresa allá
donde detectamos una carencia y
también ayudamos a su gestión”.
“Los modelos de negocio y los
mercados están cambiando, ahora
no sólo cuenta lo físico, sino también todo aquello que se hace ‘on
line’, hay más competencia y el
cliente está más informado, por eso
es importante analizar la situación
y actuar pronto”, destacan.
Ellos, mejor que nadie, saben
que el camino del emprendedor es
“largo y difícil, pero en nuestro caso
todo se hizo más fácil gracias a contar con un equipo de gente joven,
muy preparada, con talento y capacidad de adaptación”. Además,
“tener un vivero de empresas en
Vila-real nos facilitó muccho iniciar
el negocio”, de modo que recomiendan la experiencia a todo aquel que
“tenga una idea diferenciadora y la
quiera poner en marcha”. H

El Consell de Participació ha aumentado hasta las 47 entidades.

El Consell de Participació Ciutadana se ha constituido nuevamente en virtud del nuevo reglamento
de participación, con más entidades representadas y nuevas herramientas para “involucrar a los vecinos en la gestión pública y pasar
de una democracia representativa
a una democracia participativa”.
Así lo señala el concejal de Participación Ciudadana y Barrios, Xavier Ochando, en quien el alcalde
delega de nuevo la presidencia
de un organismo que, además de
aumentar hasta las 47 las asociaciones representadas, incorpora
“importantes novedades” como
la creación del Escaño Ciudadano
o la entrada en el Consell de personas a título individual.
“Se trata de la segunda renovación del Consell de Participació
Ciutadana, que viene dada en
esta ocasión por la aprobación
del nuevo reglamento y la culminación de un proceso en el que
venimos trabajando tres meses,
invitando a todas las entidades
del registro de asociaciones locales”, detalla Ochando. En esta línea, el edil recuerda que en 2011,
con la reactivación del Consell, el

organismo contaba con 21 entidades, que pasaron a 37 en 2013
y han crecido hasta las 47 de esta
nueva convocatoria, además de
los representantes de grupos políticos y consejos sectoriales. La
constitución de este nuevo Consell supone también la aplicación
de herramientas de participación
contempladas en la nueva normativa. La primera de las novedades
es la elección de un vicepresidente. “De esta manera, por primera
vez el Consell de Participació tendrá un representante que no será
un político”, detalla Ochando.
Además, se podrán incorporar
personas a título individual, “de
manera que abrimos el Consell a
todos los vila-realenses”.
Otra de las novedades es la
aplicación de la normativa interna
del organismo, que supone “desvincular el funcionamiento de
la voluntad política de cada momento”. “También introducimos
la figura del escaño ciudadano,
que llevará por primera vez la voz
de los vecinos a los plenos, donde
podrán presentar propuestas o
preguntas, siguiendo los cauces
de cualquier moción”, avanza. H
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Q LLIBRE. La regidora d’Educació, Rosario Royo, ha presentat la novel·la ‘Pez
en la hierba’ de l’escriptor Ángel Gil Cheza a la Casa dels Mundina. H

Vila-real, seu del millor teatre ; en curt
en la 28a edició del FitCarrer

Concert de la dècada
dels 80 a Vila-real

Més de 30 companyies de tota Europa ofereixen quatre dies d’espectacles a la ciutat

V

ila-real ha viscut a inicis del
mes de maig una nova edició
de l’esdeveniment més rellevant a
l’agenda cultural de la ciutat, el FitCarrer Vila-real, festival d’arts escèniques de carrer.
El festival va començar amb
les III Jornades Professionals, que
enguany han estat dedicades a la
reflexió sobre ‘Els projectes en construcció’ en l’àmbit de les arts escèniques. Després d’una interessant
successió de taules redones, debats
i conferències, el congrés va posar el
punt i final lliurant el Premi Ramón
Batalla a l’estudi, la innovació i la
documentació en les Arts de Carrer,
que en la seua quarta edició ha estat
per a Roser Vilà. El regidor de Cultura, Alberto Ibáñez, ha destacat
que “les Arts Escèniques permeten
que Vila-real pose en pràctica un
model de cultura transversal, que
implica tant a ciutadans com a professionals i facilita un enriquiment
cultural que, a més, es converteix en
generador de nous llocs de treball”.
Per això, l’organització de FitCarrer, amb Pau Ayet com a director,
ha apostat, un any més, per “reforçar els trets de personalitat propis d’aquest festival”, descentralitzant la programació, arribant a més
zones de la ciutat i apostant per les
coproduccions amb companyies locals i amb teatre crític i social.
Ayet afirma que el FitCarrer “ha
aconseguit ser més que un festival,
ja que la seua proposta no es limita
a la simple exhibició d’espectacles,
sinó que representa un espai

II Jornada de pintura
ràpida en el Termet
Els paisatges naturals del
Termet han servit de nou
d’inspiració als prop de 100
pintors que han participat en
la II Jornada de pintura ràpida a l’aire lliure, organitzada
per l’associació El Bressol i patrocinada per l’Ajuntament.
Els pintors van desplegar els
seus cavallets i paletes durant
tot el matí al llarg i ample del
paratge natural. Després del
dinar va tenir lloc el lliurament de premis i diplomes a
la sala de les Cavallerisses.

Gràcies al FitCarrer, milers de persones han gaudit de quatre dies de teatre als carrers de la ciutat.

de convergència entre artistes,
col·laboradors, ajudants, institucions i ciutadania i aquest esforç ha fet
que el projecte puga créixer i atraure
un major nombre d’espectadors”.
En base al sistema de suport a les
entitats locals, el FitCarrer ha acollit
enguany l’estrena de ‘Destroyanas’,
espectacle de dansa-teatre en gran
format, interpretat per A Tempo

Dansa. A més, altres quatre coproduccions han vist la llum al festival.
Com a novetat, l’esdeveniment
ha oferit quatre dies d’espectacles,
un més d’allò habitual, que van
estar tant al nucli urbà com a diversos barris. Així mateix, la voluntat de crear sinèrgies entre àmbits
de creació cultural ha fet possible
que altres organitzacions munici-

pals ocupen un paper destacat a
l’agenda del festival. És el cas de
l’Escola Municipal de Teatre i Arts
de Carrer (EMTAC) i el cicle Auditiva de música emergent. A més, una
trentena de companyies arribades
d’Espanya i de tot Europa han oferit 60 hores d’espectacle amb dansa,
circ, música, performances, teatre
crític i social per a totes les edats. H

Màgia x ací celebra una
exitosa vuitena edició
El festival ha comptat amb
tres dies d’espectacles, 10
mags i sis escenaris
Tres dies d’espectacles gratuïts
i per a totes les edats, 10 mags, sis
escenaris diferents i un número
d’escapisme d’alt risc: són les principals dades del festival Màgia x
ací, que ha estat un èxit en la seua
vuitena edició a Vila-real, a la qual
ha transformat en ciutat de la màgia. Dirigida pel Mag Yunke, la trobada dedicada a l’il·lusionisme, la
cartomàgia, el mentalisme i altres
variants de la màgia, ha comptat

L’exposició ‘(R) Coneixement
dels músics, cantants i compositors relacionats amb Vilareal’ ha brindat l’oportunitat
d’escoltar en viu i directe la
música interpretada per quatre bandes vila-realenques de
pop-rock de la dècada dels
80, com són Candidatos, Soporte Vital, Cuentos Chinos i
Histrión, que van actuar a la
sala d’actes de Caixa Rural.

amb un cartell artístic d’alt nivell.
La maga vila-realenca Patricia i
Yunke van ser els encarregats de
posar en marxa la ‘maquinària màgica’ davant un públic molt especial: la gent gran resident als centres
de la tercera edat de Vila-real.
Milers de persones van passar
per aquesta vuitena edició, que ha
comptat amb artistes de tot arreu
que han actuat als espais públics de
la ciutat. La Gran Gala Internacional, amb mags d’alt nivell, va tenir
lloc a l’Auditori i acte seguit Yunke
va oferir a la plaça Major un arriscat
espectacle d’escapisme. La Gala Infantil va posar fi al festival. H

L’Aula Mentor duplica
el nombre d’alumnes
L’Aula Mentor de Vilareal, programa de formació
a distància del Ministeri
d’Educació, que aquest mes
fa el seu segon aniversari, ha
incrementat un 57% l’índez
de matrícules enguany. Així
ho confirma l’administrador
de l’aula, Juan Luis Sánchez,
qui assegura que al mes de
març hi havia 325 matriculats
als cursos, mentre fa just un
any, a pocs dies de finalitzar
el mateix mes, la xifra era de
207 inscrits.

La UNED programa
sis cursos formatius

Una de les espectaculars imatges que ha deixat el festival de màgia.

El centre associat a la UNED
a Vila-real programa de maig
a juliol sis cursos formatius.
Xarxes socials, Management,
Provatòria penal, Addiccions i Convivència positiva
són les matèries sobre les
quals tractaran les opcions
formatives agrupades dins
dels coneguts com a cursos
d’extensió i els d’estiu que ha
programat l’espai universitari per als propers mesos. Els
interessats en assistir poden
sol·licitar informació cridant
al centre al 964523161.
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XV Desfile solidario de JuCar

Una ruta teatralizada recorrió las calles de la ciudad rememorando la represión ejercida contra las mujeres.

Vila-real celebra el II
Memorial Democrático

La asociación JuCar, con la
colaboración de la Concejalía
de Juventud que dirige el edil
Xavier Ochando, ha organiza-

do la XV edición de su Desfile solidario de moda, que ha
contado con la participación
de casi 180 niños y jóvenes.

Intercambio con el IES Miralcamp

La temática ha sido la represión de las mujeres bajo la dictadura franquista

L

a concejalía de Cultura ha organizado una nueva edición del
Memorial Democrático. La iniciativa pretende impulsar la recuperación, conmemoración y fomento de
la memoria histórica para acercarla
al gran público. Esta segunda edición ha estado centrada en repasar
la represión ejercida sobre las mujeres en la dictadura franquista.
Para ello, el departamento del
Memorial Democrático que dirige
el edil de Cultura, Alberto Ibáñez,
ha preparado una variada programación, del 15 al 23 de abril, donde
se han incluido exposiciones, teatro,
cine y conferencias y la participación de actores, músicos, estudiosos
de la materia e incluso la experiencia del hijo de una presa.
“Una oportunidad para recordar
a todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por la libertad y
que, lamentablemente, después de
40 años de dictadura y un pacto de
silencio, quedaron olvidados”, señaló Ibáñez, quien mostró su satisfacción “porque Vila-real se ha convertido en la capital de la memoria
histórica en Castellón”.
Abrió las actividades de esta programación del Memorial Democrático en el Museu de la Ciutat Casa
de Polo. El proyecto de la Fundación
de Investigaciones Marxistas visibiliza la experiencia penitenciaria femenina de las primeras décadas de
la dictadura franquista, a partir de
un diálogo continuo entre memoria
e historia, donde se conjugaronlas
imágenes y los documentos con el
recuerdo y los testimonios de las
mujeres encarceladas. La obra ‘María la Jabalina’ continuó con la programación del Memorial.
El sábado 18 tuvo lugar uno de
los actos centrales del Memorial
con la ruta teatralizada por diferentes espacios de la ciudad e inspira-

El portavoz del gobierno, Javier Serralvo, y la concejala
de Educación, Rosario Royo,
han recibido a los 21 estu-

La exposición fotográfica sobre el tema atrajo a numerosos curiosos.

Reivindicación
por la libertad
y la igualdad
El concejal de Cultura, Alberto Ibáñez, asegura que
“los actos programados en
este segundo Memorial Democrático buscan, una vez
más, romper los tabúes de
la historia, reivindicar sin
miedos a aquellas personas
que decidieron luchar por
unos ideales, por la libertad,
igualdad y solidaridad entre
los pueblos y que se rompieron con un golpe de Estado y una posterior Guerra
Civil, aunque hoy volvamos
a recuperar la esperanza”.

da en las mujeres de los años treinta
en Vila-real, el estallido de la Guerra Civil y la represión posterior
ejercida sobre ellas. Un acto que ha
sido posible gracias a la ayuda del
Archivo Municipal y que contó con
la participación de una treintena de
actores y músicos. La programación continuó con el cortometraje
‘Lágrimas de mujer’ y el posterior
coloquio con el director, Juan Fernández Huesca. Los días 20, 21 y 22
Eliseo Remolar contó a los estudiantes de Secundaria su experiencia
como hijo de una mujer encarcelada. Finalmente, el 23 de abril Mary
Nash, la historiadora especializada
en el estudio del feminismo en España más prestigiosa del mundo,
concluyó el recorrido histórico de la
represión de las mujeres en el franquismo con la conferencia ‘Rojas,
irredentas y antifascistas: las republicanas en la Guerra Civil’. H

diantes que han participado
en un programa de intercambio del IES Miralcamp con el
Liceo Francesco Corradine.

Vila-real acoge el XII
Simposio de Naturaleza
El certamen, con 32
ponentes, vuelve a ser
referencia científica
El XII Simposium de Fotografía
y Naturaleza ha reunido a un total
de 32 científicos y naturalistas en
un certamen convertido en referencia del ámbito de la ciencia y la
divulgación científica. Así lo han
destacado recientemente el alcalde, José Benlloch, y los representantes de EDC Natura-Fundación
Omacha Julio García Robles y
Abel Campos, durante la presentación de una nueva edición del
certamen, que ha contado también con la colaboración del Cefire, Facsa y la Diputación.
“Con 12 ediciones a sus espal-

das, el Simposium es un certamen
referente y consolidado gracias al
trabajo de mucha gente, en particular de EDC y Omacha, que
se enmarca plenamente desde el
principio en una marca, la de Ciudad de Congresos, Festivales y
Eventos”, recuerda el alcalde.
Este año, miles de personas han
acudido de nuevo a la ciudad, no
solo para asistir a las ponencias organizadas, sino también a la gala
y al resto de actividades de divulgación como la exposición ‘Fuego,
piedra y hueso’ o los concursos de
fotografía Ciudad de Vila-real y
de fotografía para jóvenes Karibu,
cuyos premios se entregaron durante la 25 Gala EDC Natura, que
también premió a varios expertos
del Simposium. H
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L’SME i Sonia Mañas
impulsen l’esport i la
superació personal
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Q VÍDEO. La regidora Silvia Gómez i
la nadadora paralímpica i golfista Sonia
Mañas han presentat un vídeo documental sobre la seua trajectòria.

N L’SME reobri les pistes de pàdel

La plaça Major ha acollit diverses activitats esportives gratuïtes on han participat nombrosos veïns.

Vila-real celebra la II
Setmana de l’Esport

La regidora d’Esports, Silvia
Gómez, ha anunciat que les
pistes de pàdel municipals
tornen a estar obertes a la ciu-

tadania, després de reforçar
la seguretat del recinte. Les
instal·lacions es poden llogar
a preus “molt econòmics”.

N Sebastián Mora dóna 4 medalles

Les instal·lacions esportives municipals han oferit més de 50 activitats gratuïtes

M

és de 50 activitats esportives gratuïtes en totes les
instal·lacions municipals han format part de la II Setmana i Festa de
l’Esport de Vila-real. Des del dilluns
20 i fins al diumenge 26 d’abril el
Servei Municipal d’Esports ha tornat a organitzar, juntament amb els
clubs i associacions esportives, una
completa programació d’activitats
obertes al públic amb la intenció
de fomentar la pràctica de l’esport
entre la ciutadania com un hàbit de
vida saludable i donar a conéixer
les activitats dels clubs locals.
“Aquesta Setmana de l’Esport
ha comptat amb la participació i
implicació de molts més clubs i em-

preses”, ha indicat la regidora de
l’àrea, Silvia Gómez, qui ha destacat
aquesta iniciativa “com exemple de
col·laboració entre la iniciativa pública i privada per a portar a terme
un esdeveniment com aquest o altres similars en benefici de la ciutadania, per a fer més fàcil i accessible
la pràctica de qualsevol modalitat
esportiva en la nostra ciutat”.
Gómez ha recordat que aquesta
setmana “és també un dels eixos
principals sobre els quals s’assenta
el projecte de Vila-real com a Ciutat
de l’Esport i la Salut”.
La setmana va arrancar amb
les exhibicions de Kung-Fu de
l’Associació Esportiva Cultural i

El 69é Gran Premi Vila-real ha format part de la Setmana de l’Esport.

Arts Marcials de Vila-real i la jornada de portes obertes del Judo Club
al pavelló Sebastián Mora. A més
els clubs Maykun, Vila-real Bàsquet
Club i Club Triatló Vila-real van organitzar jornades de portes obertes
per a donar a conéixer i promocionar les seues activitats. També el
Club Patí Madrigal i el Club Patí
Ciutat de Vila-real van presentar
diverses propostes dirigides tant al
públic infantil com adult. També es
va presentar la 69 edició del Gran
Premi Vila-real-Morella-Vila-real i
l’Associació d’Esportistes Olímpics
va oferir dues sessions de natació
i un taller en aigües obertes. Un
altre dels esdeveniments especials
de la nova convocatòria va ser la
presentació del vídeo de la nadadora paralímpica Sonia Mañas a
la Casa dels Mundina. La Setmana
de l’Esport va comptar també amb
activitats com les del Campionat
2015 del Club Automodelisme
Nitro 15, la final dels Jocs Escolars
de la Generalitat d’Escola i Corda,
el cross escolar del IV Campionat
Multiesport Escolar i va concloure
amb la primera carrera organitzada
pel Servei Municipal d’Esports dins
del Circuit de Carreres Populars.
La 5K de ‘running’ i també, per primera vegada, es va portar a terme
la 10K i 30K amb patins. Abans es
va celebrar la fira del corredor amb
estands d’establiments relacionats
amb aquesta pràctica esportiva. A
més, la plaça Major va ser escenari
d’activitats gratuïtes amb sessions
de ‘funcional trainning’, cicle-ritme,
‘Kangoo Power’, ‘Body Pump’, taitxi, ioga, pilates i estiraments. H

L’alcalde, José Benlloch, i la
regidora d’Esports, Silvia
Gómez, han rebut el ciclista
olímpic Sebastián Mora, qui

ha donat a l’Ajuntament quatre de les medalles que acrediten la seua dilatada i reeixida
carrera en el ciclisme d’elit.

N Campionat Nacional de Futbol Sala

La selecció femenina de la
Comunitat, formada íntegrament per jugadores de la província de Castelló, ha sigut la

guanyadora del Campionat
Nacional de Seleccions de
Futbol Sala disputat a Vilareal i les Alqueries.
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Q Partits polítics
PSPV-PSOE

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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Bloc Nacionalista Valencià

Treballant per la
ciutat que volem

La pluralitat, garantia
de bon govern

Des del Grup Municipal Socialista
hem fet públic en aquestes setmanes que els anteriors executius municipals del Partit Popular van pagar a l’empresa Piaf, implicada en
la trama Gürtel, més de 8,3 milions
d’euros des de 2006 a 2011.
En aquest període que casualment coincideix amb l’acte electoral celebrat a Vilareal que apareix en l’escrit de la Fiscalia Anticorrupció
de la peça valenciana de la Gürtel, l’Ajuntament de
Vila-real va adjudicar un contracte de manteniment
d’edificis públics a Piaf per un import anual de només 370.000 euros. No obstant això, només en manteniment, el PP va pagar a Piaf 4,8 milions d’euros en
eixos anys, quasi quatre vegades més de l’establert
en el contracte, als quals se sumen altres 3,5 milions
en obres d’inversió. Lamentem que el Partit Popular i Héctor Folgado, que ja en eixos anys estava en
l’Ajuntament contractant amb Piaf, seguisca sense
donar la cara davant els vila-realencs.
El primer any del contracte amb Piaf, només
d’octubre a desembre, ja es van superar els 370.000
euros, amb un total de 503.574 euros facturats; en
2007 van ser 1,7 milions i en 2008, 765.000 euros. En
eixe any es va prorrogar a més il·legalment el contracte i, des d’aleshores, havia d’haver-se fet un altre
concurs en el qual pogueren optar totes les empreses.
No obstant això, no només no es va fer sinó que es va
seguir treballant amb Piaf, que en 2009 va facturar ni
més ni menys que 1.148.000 euros només en manteniment. Però això no és tot: encara que la pròrroga
s’haguera fet bé, hauria d’haver conclòs en 2010 i, no
obstant això, el PP va seguir treballant només amb
Piaf en matèria de manteniment d’edificis públics,
amb 287.000 i 386.000 euros facturats en 2010 i 2011,
respectivament. A aquestes quantitats, s’afegeixen
els 3.532.000 euros cobrats en concepte d’inversió, en
obres com la prefectura de la Policia Local, plagada de
problemes i irregularitats com la factura per un final
d’obra que no existia per valor de 290.000 euros que
el PP va endossar a un banc perquè cobrara aquesta
empresa. En total, 8.344.432 euros que es va embutxacar aquesta empresa involucrada en la trama Gürtel
mentre les empreses de Vila-real passaven dificultats.
Tot açò es feia, a més, amb el beneplàcit del PP i del
mateix Héctor Folgado, que també era regidor i contractava per a les seues àrees amb aquesta empresa.
Des del govern municipal sempre hem apostat per
l’empresa local. Per això, si a partir del 24 de maig, la
ciutat de Vila-real ens continua donant la seua confiança, seguirem i augmentarem aquesta aposta. És
per això que les bases del programa de govern del
pròxim mandat contemplen que els barris també són
i continuen sent Vila-real, amb polítiques per a les persones que són un dels eixos de govern dels socialistes,
com hem demostrat amb fets durant l’actual legislatura i seguirem fent-lo en els pròxims quatre anys. Volem fer de Vila-real una ciutat per a les persones i una
ciutat d’oportunitats, apostant per polítiques socials
des de la proximitat amb la ciutadania. En aquesta
línia, cal recordar el treball desenvolupat en aquests
anys per a la construcció d’un nou model productiu
i de ciutat basat en la innovació i el coneixement. Per
això, des del Grup Municipal Socialista hem arreplegat l’opinió i els suggeriments dels vila-realencs en
un debat d’idees i propostes per a fer de Vila-real una
ciutat millor. I ho anem a fer de la mateixa manera
que hem vingut treballant aquests anys: amb serietat,
responsabilitat i solvència, comptant amb les nostres
empreses i recuperant els serveis públics, com hem
fet amb el Servei Municipal d’Esports, els Serveis Públics Vila-real o El Molí. Eixa és la ciutat que volem.

El bipartidisme és aquell sistema
polític que garantix que dos partits -antagònics ideològicaments’alternen en el poder. A resultes,
la resta de formacions polítiques en
resten excloses.
De l’any 1982 ençà, tant el govern
de l’Estat espanyol com el de la Generalitat Valenciana presenta un sistema bipartidista,
on el PSOE i el PP es repartixen la tortada, tot i que
altres formacions polítiques han pogut fer-se un lloc
poc a poc a nivell municipal. PSOE i PP sempre han
defensat i elogiat eixe sistema -per conveniència!- i
han fet tots els possibles per fer creure als ciutadans
que es tracta d’un model que garantix l’estabilitat i el
bon funcionament democràtic. Alhora, dictaminen
lleis que impedixen que les altres maneres de pensar
tinguen representació, com establir que per a entrar
en el repartiment d’escons en les Corts i regidors en
els ajuntaments cal superar el 5% dels vots, simultàniament la llei d’Hont fa la resta en atorgar més escons a les llistes més votades.
Doncs bé, malgrat que el PSOE i el PP ens lloen
seguit seguit les seues excel·lències, la gent no se les
creu. L’invent del bipartidisme ha resultat ser un engany per a repartir-se el poder. La gent està cansada
del bipartidisme i vol un canvi.
Els resultats de les eleccions europees del maig de
2014 van materialitzar allò que la ciutadania venia
reclamant temps arrere: la fi del bipartidisme. En les
eleccions legislatives del 2008 el PP + PSOE varen
traure el 83,81% dels vots, per contra, en les eleccions europees del 2014 els dos partits grans junts van
aconseguir tan sols el 49,06% dels vots.
Ací en casa nostra, en el País Valencià, les coses no
són massa diferents. Amb tots els casos de corrupció,
amb sentències que ja condemnen a la presó a algun
que altre imputat del PP i sense idees per a seguir
avant, és més que previsible que el PP tinga una forta
devallada i així sembla que ho corroboren les enquestes. En les europees del 2009 el PP i el PSOE tenien en
conjunt el 89,82% dels vots, en les del 2014 un raseret
50%, cosa que ens fa pensar que ací també la ciutadania s’ha cansat del bipartidisme. En les passades
eleccions d’Andalusia, els populars varen perdre una
tercera parts dels vots, el PSOE va perdre el 7,7%.
L’aritmètica electoral, la llei d’Hont i la barrera del 5%
és el que li ha permés aguantar el punt.
La tendència ens marca que en les eleccions locals i
autonòmiques de ben segur que Compromís entrarà
amb força en les Corts Valencianes. Si prenen Vilareal com a exemple, Compromís -coalició que integra
Iniciativa i el BLOC- amb els 4 regidors ha sigut clau
per a la governabilitat de la ciutat. Quan va començar
la legislatura hi havia moltes veus que asseguraven
que un govern amb 4 partits tenia els dies comptats.
Doncs no ha sigut així. Hem pagat factures pendents,
hem abaixat l’IBI, hem augmentat les ajudes en Serveis Socials, en Joventut i en Economia, tot per a fer
de l’ajuntament un instrument al servei de la ciutadania. I ho hem fet en gran mesura des de Compromís.
La gent de Compromís som la gent de casa, els que
sempre hem està ací, som els que déiem que un altra
forma de governar era possible. Hem demostrat ser
gent #ambValentia, preparada per a liderar i governar, amb la mateixa humiltat estant a l’oposició que
en el govern. Este article que vosté, estimat lector, està
finalitzant serà el darrer de la present legislatura, ja
que és més que previsible que el número de juny isca
després de les eleccions municipals i autonòmiques,
aleshores segur que ja tindrem xifres concretes per
poder avaluar la caiguda del bipartidime i l’avanç de
la pluraritat democràtica en la nostra Vila.
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Q Partits polítics
Iniciativa per Vila-real

OPINIÓ
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Partit Popular

Fins més endavant amb la
tasca i el canvi ben fets

Tots junts fem + Vila-real

Confie plenament en la política com eina bàsica per a la
transformació social com fa
quatre anys. Segurament, ara
parlar i fer política és més fàcil.
D’aleshores ençà la societat ha
engegat un procés de politització que canalitza tant la indignació com les ganes de canvi. Sovint em pregunten si
estic penedit d’haver-me presentat a les eleccions al
2011, amb només dinou anys.
He de confessar que ha estat una experiència vital
intensa però complexa, amb grans satisfaccions però
també amb espinetes clavades com l’excés de burocràcia, la inèrcia, l’ús d’arguments manits com “s’ha
fet tota la vida” que busquen amagar-se darrere d’allò
políticament correcte o pitjor d’allò electoralment més
rentable. Però, també he de dir que els lobbys socials
de pressió del segle passat han perdut força, malgrat
que no representació. I, com no, l’adulcentrisme que
mira desconfiadament de reüll una qüestió tant estúpida com l’edat que posa al meu DNI.
Ha estat un mandat municipal intens i frenètic,
com els temps que estem vivint, una transició amable
desprès de setze anys de governs de dretes al nostre
poble. Un govern plural i de progrés fonamentat amb
un acord programàtic de ciutat que busca capgirar
cap a la Societat del Coneixement, cap a una ciutat
més sostenible, innovadora, social, participativa i
oberta. En un senzill article d’opinió no podem fer
balanç del govern, ni de la regidora de Cultura, ni de
la tasca de Iniciativa-Compromís però si aprofitar per
donar les gràcies i agrair a la gent que ho ha fet possible. Un mandat amb encerts però també amb erra-

Amb un projecte clar del Vilareal que volem. Així ens presentem la gent del Partit Popular
a les eleccions municipals del
pròxim 24 de maig. Héctor Folgado i el seu equip hem recorregut tots els racons de la ciutat
per explicar les nostres propostes,
per parlar de tu a tu amb els veïns i veïnes, a qui hem
fet arribar de primera mà totes aquelles iniciatives
que volem posar en marxa a partir del pròxim mes, si
els ciutadans ens donen la seua confiança. I, sobretot,
escoltant les seues aportacions perquè tots junts sumem per Vila-real.
Més proximitat i participació ciutadana, amb la
creació d’un servei personal d’atenció al veïnat en
totes les zones de Vila-real, els Consells de Barri i el
Consell del Major. Més oportunitats laborals, amb
la creació d’un viver d’empreses industrials o un
pla de formació d’aturats; més esport i salut, amb
l’eliminació de les taxes als clubs esportius o la implantació d’una targeta sanitària local; són tan sols algunes de les més de 140 propostes que Héctor Folgado s’ha compromés a posar en marxa si aconsegueix
governar la ciutat de Vila-real.
Davant eixa actitud en positiu, de propostes i
diàleg, d’il·lusió i noves oportunitats, ens hem trobat
una altra forma d’encarar la precampanya electoral.
Benlloch i els seus socis de govern han optat per la
difamació i l’atac continu cap al Partit Popular de
Vila-real, encara que per a fer-ho s’ hagen hagut de
remuntar huit anys enrere i mentir constantment.
Poc, per no dir res, sabem de les seues propostes, del
projecte de Vila-real que els agradaria impulsar en la

Ciutat Educadora i Universitària.

Ciutat de la Ciència i la Innovació.

Ha estat un mandat municipal
intens i frenètic, una transició
amable després de setze anys de
governs de dretes al nostre poble

No hem sentit parlar d’idees i
iniciatives, ja que una volta més
han optat per la bronca, el joc
brut i l’atac sense fonament

des, per les quals us demane disculpes.
Aquest viatge no haguera sigut possible sense la
confiança de la gent d’iniciativa, i desprès de Compromís. Tampoc, sense Carmina, la brúixola entre el
meu caos ordenat, ni Joan. Ni sense el funcionariat
per la seua professionalitat i respecte també als que
ens han posat pedres perquè de tot s’aprèn. Especialment, a l’equip de Cultura, Museus, Arxiu i Biblioteques que m’ha acompanyat en aquesta ventura realitzant somnis.
Gràcies, als companys i companyes de govern,
haurem fet errades però hem aconseguit demostrar
que governar en plural no només és possible sinó
recomanable i més democràtic, malgrat l’aïllament
irresponsable de la resta d’institucions. També, als
companys i companyes, de l’oposició per haver treballat pel nostre poble, sobretot, per l’afecte personal
de la majoria. Als i les periodistes que han cobert
diàriament aquest viatge, i formen part fonamental
de la democràcia.
Per descomptat, als meus amics i amigues, als
meus pares i la meua germana, a Maria, als qui els
demane disculpes per les absències, les hores penjat
al telèfon... I, per últim, i més important a vostès, a la
ciutadania, a la que va confiar en mi al maig de 2011
i durant el procés de primàries, i als que no, perquè
sempre m’he sentit respectat i estimat.
Al capdavall, gràcies per deixar-me treballar amb
valentia i compromís per construir la felicitat de tots
els dies. Ah! I fins més endavant!

nova legislatura.
No hem sentit parlar d’idees i iniciatives, ja que una
volta més han optat per la bronca, el joc brut i l’atac
sense fonament. A falta d’arguments polítics, els socialistes sols han sabut desenvolupar una política de
denúncies i acusacions falses contra tots aquells que
no pensen com ells. Una llàstima que la gent que ha
governat el nostre poble els darrers quatre anys tinga
tan poc per a oferir per al futur de Vila-real.
Però eixa forma d’afrontar les setmanes prèvies a
les eleccions no ha canviat per a res la manera en què
nosaltres hem estat treballant. Hem seguit al mateix
lloc on hem estat aquests últims quatre anys; hem estat al carrer, parlant amb els veïns, escoltant les seues
demandes i proposant projectes que servisquen per
a estimular l’economia local, per acabar amb l’atur
i per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans de
Vila-real.
Hem estat en cada racó de la ciutat on han volgut
escoltar les nostres propostes, amb les associacions
de veïns, col·lectius esportius, culturals o juvenils que
ens han traslladat les seues queixes i ens han fet arribar els seus suggeriments.
Perquè el nostre projecte no és sols el projecte del
Partit Popular, és el projecte que millor representa els
interessos de Vila-real, perquè està fet per la gent del
nostre poble, per veïns i veïnes que han volgut aportar a la vida pública municipal la seua experiència en
diferents àmbits de la nostra societat. Tots junts fem
+ Vila-real!

Ciutat de Congressos, Fires i Esdeveniments.

Ciutat de l’Esport i la Salut.
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PROGRAMA
DIJOUS 7
19.00

19.30

INAUGURACIÓ oficial del recinte de la
fira. Dia popular al preu d’1,5 euros.

DIVENDRES 8
12.00

19.30

A la plaça de la Vila, ANUNCI DE FESTES i LECTURA del PREGÓ.
20.00

13.15

INAUGURACIÓ de la 29a Fira de la
Tapa, al jardí de Jaume I.

Al campanar de la basílica el grup
d’Amics de les Campanes realitzaran
el TOC MANUAL de l’avemaria repicada.
Al pavelló Bancaixa, partit de lliga de
BÀSQUET masculí sènior A, E. B. Vilareal i C. B. Borriana.
A l’Auditori Municipal, ACTUACIÓ
del Grup de Danses El Raval amb
l’espectacle De festa en festa.

21.00

Al CEAM, SOPAR de xulla i, seguidament, BALL de disc.

21.00

A la seu de l’Associació de Pensionistes i Jubilats El Prado, SOPAR i, tot
seguit, BALL.

21.00

23.00

A l’avinguda d’Europa, s/n, XULLA DE
PA I PORTA.

22.00

Al carrer de Buenos Aires, 1, FESTA
ELECTRÒNICA.

23.30

22.00

A l’encreuament de la plaça del
Llaurador amb Sant Joaquim, NIT DE
ROCK.

23.00

Al parc de la Panderola, CONCERT de
ROCK.

DIMARTS 12

23.15
23.15

A la plaça Major, ROCK PER LA LLENGUA, amb l’actuació d’Els Pets, i final
del primer Concurs de Grups Musicals de Vila-real.

A la plaça Major, ACTUACIÓ musical
D’AMAIA MONTERO.

23.30

BOUSEMBOLATS.

23.30

Al carrer del Pintor Gimeno Barón, 2,
festival de MÚSICA ELECTRÒNICA.

00.00

Al carrer de Zumalacárregui, 14, ORQUESTRA Alabama.

00.00

Al carrer de Carinyena, 23, DISCOMÒBIL 5é aniversari.

00.00

Al Raval del Carme, 20, ACTUACIÓ del
grup flamenc.

00.00

Al carrer de Santa Llúcia, 72, DISCOMÒBIL.

00.00

Al carrer de la Mare de Déu dels Àngels, 5, DISCOMÒBIL.

00.00

Al carrer del Taronger, 17, DISCOMÒBIL.

00.00

Al carrer de Cervantes, 26, ACTUACIÓ
de l’orquestra Avenida Sur.

00.00

Al carrer de Sant Joan, 49, II JALEO
FESTIVAL amb DJ J. F. CASTILLO.

00.00

Al Recinte de la Marxa, Vila-real DJ
FESTIVAL.

00.00

23.30

DIUMENGE 10

DISSABTE 9

08.30

08.30

Al pavelló Sebastián Mora, campionat d’AUTOMODELISME.

09.00

ENCIERROde bous braus

09.00

Al pavelló Bancaixa, KARATE.

09.00

Al pavelló Sebastián Mora, competició d’ESCALADA.

09.30

EXHIBICIÓd’un bou.

10.00

Al pavelló Sebastián Mora, TORNEIG
de FUTBOL SALA VETERANS.

12.00

12.30

14.00

14.00

14.00

A
l’Auditori
Municipal,
d’homenatge BODES D’OR.

ACTE

A l’avinguda de la Murà, 72é Concurs de PAELLES per a penyes.
Al carrer de la Indústria, 3, RELAXACIÓ
guiada (trance relax).
A l’avinguda de la Murà, 29é DINAR
de PENYES.

15.45

Al pavelló Bancaixa, EXHIBICIÓ de
taekwondo i hapkido.

17.00

A la plaça Major, ACTUACIÓ de les corals participants en la VI Trobada de
corals infantils i juvenils.

17.00

17.00

A la plaça del Llaurador, JUGANT, JUGANT, activitats per als menuts, amb
Wanda Parc.

11.00

A la plaça Major, CAMPANYA de SENSIBILITZACIÓ i MENTALITZACIÓ al MEDI
URBÀ.

13.30

Al Centre de Congressos, Fires i
Trobades, FESTA DE LA 3A EDAT, amb
PAELLA monumental i, tot seguit,
BALL amb ORQUESTRA.

Al pavelló Sebastián Mora, campionat d’AUTOMODELISME.

17.00

A la plaça Major, STREET HANDBALL.

Al carrer de Betxí, l’ACTUACIÓ DE DJ
Rock-Pop-Indie.

00.30

Al carrer de la Consolació, 6, DISCOMÒBIL.

00.30

Al Recinte de la Marxa, ACTUACIÓ
musical de BARÓN ROJO.

11.00

Al carrer de la Plana, JUGANT, JUGANT, activitats per als menutss.

13.00

VAQUES a la zona de cadafals.

14.00

Al restaurant Menfis, DINAR de GERMANOR.

16.30

A l’avinguda d’Alemanya, CLASSES
magistrals de CUBBÁ, BODY COMBAT i
AIGUAGIM.

DISSABTE 16
08.00

ENCIERROpel recinte de la vila.

17.00

Al recinte de la fira, DIA POPULAR al
preu d’1,5 euros.

09.00

Al pavelló Bancaixa, TORNEIG de BÀSQUET FEMENÍ categoria benjamí.

18.00

VAQUES a la zona de cadafals.

10.30

Al pavelló Sebastián Mora, V TROFEU
Sant Pasqual de JUDO.

18.00

A La Murà (carretera d’Onda, 15),
BALL amb ORQUESTRA.

16.00

18.00

A la Fundació Caixa Rural Vila-real,
CONCERT a càrrec del Conservatori
Superior de Música Salvador Seguí
de Castelló.

A la pista de l’avinguda d’Europa,
CAMPIONAT local de BOLOS SERRANOS.

17.00

BOUSper la vila.

18.30

OFRENA DE FLORS amb tapís floral a
sant Pasqual. Tot seguit, TRADICIONAL FOGUERA. Al mateix temps, CONCERT de CARILLÓ, de forma manual.

A la plaça Major, ACTUACIÓ de LOS
DEL RÍO.

23.30

BOUS EMBOLATS.

A la plaça Major, ACTUACIÓ MUSICAL
del grup DORIAN.

VAQUES a la zona de cadafals.

00.15

DIJOUS 14

23.15

23.15

13.00

Al carrer de Sant Francesc, 12, DISCOMÒBIL.

Al Centre de Congressos, Fires i Trobades, 23é CONCURS D’EMPEDRATS i
DISCOMÒBIL.

Al Recinte de la Marxa, EXHIBICIÓ
ESPORTIVA i CULTURAL. A contiuació,
EXHIBICIÓ de KUNG-FU infantil i ZUMBA
FITNESS.

Al carrer de Sant Joan, 17, DISCOMÒBIL REMEMBER.

Al CEAM, carrer de Gamboa, 29,
INAUGURACIÓ de l’EXPOSICIÓ “Fin de
curso”.

00.00

01.30

20.00

23.00

11.00

Al Raval del Carme, 20, ACTUACIÓ del
grup La Moda.

BOUS EMBOLATS.

Al Jardín Alaska, SOPAR, i BALLS de
SALÓ i RITMES LLATIN.

A l’Auditori Municipal, ESPECTACLE
FLAMENC Cante y baile.

Als Multicines Sucre Vila-real, FESTA
DEL CINE. Des del dia 11 fins al 13,
totes les exhibicions a 2,90 euros.

00.00

23.30

21.30

21.00

11.00

Al parc de la Panderola, ESPECTACLE
de FLAMENC.

A la basílica de Sant Pasqual, RECITAL TERESIÀ.

52a CAVALCADA de FESTES. Al tram
final, BATALLA de CONFETI. Tot seguit,
DISCOMÒBIL a la Fira de la Tapa.

A l’església Arxiprestal, PUJADA al
campanar.

23.30

19.30

19.30

11.00

Al carrer de Cervantes, 26, VII Paskualet Rock, MÚSICA en VALENCIÀ.

Al carrer del Salvador, 34, CONCURS
internacional de CERVESA per a penyes.

A la plaça Major, II TROBADA DE BESSONS.

DILLUNS 11

23.00

19.00

19.30

Al carrer de l’Exèrcit, 3, I FESTA MUSICAL de temàtica FLAMENCA.

Al carrer Salvador, 60, DISCOMÒBIL.

A la sala d’actes de la Fundació Caixa
Rural Vila-real, CONCERT a càrrec del
Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló.

A la plaça Major, XII CONCENTRACIÓ DE
GOS RATER.

23.30

23.00

18.00

11.00

A l’Auditori Municipal, TEATRE VALENCIÀ.

Al Recinte de la Marxa, DISCO POPROCK REVIVAL.

BOUS per la vila.

A l’avinguda d’Europa, s/n, EXHIBICIÓ
de l’Skate Club Skate Snow Revolution Vila-real.

23.00

23.00

Al Jardí de Jaume I, estrena de
l’ESPECTACLE Eco21 de la companyia
Scura Splats.

NOR per a veïns i veïnes de Vila-real.

18.00

18.00

Al restaurant Els XIII, DINAR de GERMANOR. Tot seguit, BALL.
Al carrer del Bisbe Rocamora, 62,
DINAR i ACTUACIÓ del DJ Palmito.

Al Recinte de la Marxa, FESTA SUBURBAN.

MISSA a la capella del Crist de
l’Hospital. A continuació, a la Casa
dels Mundina, HOMENATGE a la DONA i
l’HOME DE MÉS EDAT de la ciutat.

11.00

12.00

Al carrer de Buenos Aires, 1, FESTA
PATXANGA a càrrec del DJ Fran Giménez.

Al carrer de la Mare de Déu dels
Àngels, 28, FESTA 5é aniversari amb
l’ACTUACIÓ de DJ XAY.

Al Recinte de la Marxa, VILA-MARXA
CUBIC FESTIVAL.

A l’Auditori Municipal, XVIII NIT DE
RONDA. Premis Flor de Tarongerl.

Al Recinte de la Marxa, ACTUACIÓ dels
grups GENER I TARDOR, i del guanyador del Concurs de grups locals.

Al Trinquet Municipal Salvador Sagols, PARTIDA de pilota valenciana.

11.00

22.00

23.00

23.30

18.30

A l’avinguda d’Europa, s/n, DEGUSTACIÓ de montadito + beguda.

Al carrer de Suera, ACTUACIÓ de
l’ORQUESTRA Neo.

Al Jardín Alaska, SOPAR, BALLS de
SALÓ i RITMES LLATINS.

Al carrer de la Comunió, 32, FESTA
DISCO-PUB VIL.

A la plaça Major, ACTUACIÓ de
l’ORQUESTRA Zeus.

A la plaça Major, ACTUACIÓ MUSICAL
de Killus, Malababa i Kon Lo Puesto.

21.30

18.00

19.00

22.00

21.00

23.00

20.15

18.00

A la seu de l’Associació de Pensionistes i Jubilats El Prado, BERENAR
per als socis, tot seguit BALL.

A la plaça Major, ACTUACIÓ de
l’ORQUESTRA Sicilia.

A l’església Arxiprestal, MÚSICA BARROCA.

INAUGURACIÓdel Recinte de la Marxa
a l’avinguda d’Europa.

14.00

18.00

23.30

BOUS EMBOLATS.

00.00

Al Recinte de la Marxa, DISCOMÒBIL.

DIMECRES 13

22.00

A la plaça Major, 27é MACROSOPAR
de penyes.

00.00

Al carrer del Bisbe Rocamora, 62,
ACTUACIÓ DE DJ.

23.00

A la plaça Major, ACTUACIÓ de
l’ORQUESTRA La Mundial.

00.00

Al Recinte de la Marxa, MACRODISCO.

02.30

00.00

Al Recinte de la Marxa, DISCO REMEMBER.

Al Recinte de la Marxa, V VÉS GITA’T
FESTIVAL.

DIVENDRES 15
10.00

Al carrer del Pare Ramón Usó, 20,
ESMORZAR POPULAR.

14.30

Al restaurant Jardín Alaska, DINAR de
GERMANOR, i seguidament BALL.

11.00

A l’església major Sant Jaume, MISSA
en honor a sant Isidre Llaurador.

17.00

Al Recinte de la Marxa, FESTA per als
XIQUETS amb DISCOMÒBIL i DEGUSTACIÓ.

12.00

A l’avinguda d’Europa, s/n, 1a Foodiefest, CONCENTRACIÓ de VEHICLES
FOOD-TRUCK.

17.00

Al carrer de Zalón, 7, I CONCURS DE
BEURE CERVESA en una hora.

17.00

Al carrer de l´Exèrcit, 1, ANIMACIONS i
CASTELLS INFLABLES per a xiquets.

18.00

BOUS per la vila.

18.00

A la seu El Prado, XOCOLATE amb xurros i BALL.

DIUMENGE 17 - SANT PASQUAL
08.00

DIANA a càrrec del Grup de Dolçainers i Tabaleters de Vila-real.

09.00

Al pavelló Sebastián Mora, V TROFEU
Sant Pasqual de JUDO.

11.00

SANTA MISSApontifical a la basílica de
Sant Pasqual.

11.00

Al carrer de la Mare Maria Rosa
Molas, CONTINUACIÓ del MERCAT
d’ARTESANIA.

14.00

A la plaça de la Panderola, MASCLETADA, a càrrec de la pirotècnia Martí.

18.00

VAQUES a la zona de cadafals.

19.00

PROCESSÓen honor a sant Pasqual.

19.00
Al CEAM, carrer de Gamboa, 29,
ACTUACIÓ de la Rondalla Isidro Fernández i festa de la rosa.

Al carrer de Cervantes, 26, DEGUSTACIÓ de PRODUCTES DE LA TERRA.

18.00

Al Raval del Carme, 20, EXHIBICIÓ de
PILOTA valenciana, modalitat raspall.

19.00

19.30

A la plaça de Sant Pasqual, IV TROBADA DE PASQUALS I PASQUALES.

18.30

Al carrer de l’Exèrcit, 1, ACTUACIÓ del
grup de rumbes Efecto Carajillo.

21.45

20.00

A la seu de La Murà SOPAR de XULLA.
Seguidament, BALL amb ORQUESTRA.

A la basílica de Sant Pasqual, ÚLTIM
DIA de NOVENA i SANTA MISSA. A continuació, PROCESSÓ.

A la discoteca La Eros, ESPECIAL AUDIOVISUAL amb els millors guitarristes
del món.

18.30

Al raval del Carme, 37, LLIURAMENT
4a PATA D’HONOR a En Raúl Puchol.

Al Trinquet Salvador Sagols, PARTIDA
de PILOTA valenciana.

TRACA FINAL de festes. A continuació, CORREFOCS a càrrec de Scura
Splats.

22.30

19.00

A la Fundació Caixa Rural Vila-real,
ESPECTACLE Bollywood.

Al parc d’Alaplana (c/ Sant Manuel
/ Pasqual Font de Mora), CASTELL
FINAL DE FESTES a càrrec de la pirotècnia Martí.

21.00

A la plaça Major, VI SOPAR de GERMA-

18.00

BOUper la vila.

18.00

A la Fundació Caixa Rural Vila-real,
CONCERT del Conservatori Superior
de Música Salvador Seguí de Castelló.

20.30

21.00

TRADICIONALXULLA pels carrers de la
ciutat.

18.00

A la sala d’actes de la Fundació Caixa
Rural Vila-real, CONCERT a càrrec del
Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló.
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TELÈFONS D’INTERÉS
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 semana 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.

AJUNTAMENT

Destaquem

Plaça Major s/n: 964547000
PROP

Carrer Josep Ramon Batalla, 38: 964547170
CADASTRE MUNICIPAL

Plaça Major s/n, planta baixa: 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
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 semana 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.

POLICIA NACIONAL

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

Carrer Ponent Baix, 65 planta baixa:

Borondo rinde homenaje a la naranja

964547250
AGÈNCIA TRIBUTARIA

Avinguda del Mediterrani, 1 planta baixa:

Vila-real cuenta con un nuevo imponente mural urbano. Borondo se suma a los artistas internacionales Escif y Sam3 que ya han dejado su impronta en la ciudad
con un diseño donde la naranja es la protagonista.

901223344
ATENCIÓ I TRÀMITS

Plaça Major s/n planta baixa: 964547000
AUDITORI MUNICIPAL

Avinguda de la Murà: 964547200

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 semana 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.

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

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 semana 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.

COORDINACIÓ:
EDICIONES
ESPECIALES

Nuevos paneles turísticos en Vila-real

CASTELLÓN-VILA-REAL-GRAU DE CASTELLÓN
Si tiene problemas con el alcohol

La basílica de San Pascual, la plaza de la Vila, la torre
Motxa o la ermita de la Virgen de Gracia son algunos
de los espacios emblemáticos de Vila-real que cuentan con paneles verticales de información turística.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

96 39 17 160
www.alcoholicos-anonimos.org

DIRECCIONS D’INTERÉS
BIBLIOTECA SECCIÓ INFANTIL PIUS XII

MUSEU ETNOLÒGIC

CENTRE DE DIA LLUÍS ALCANYÍS

Avinguda de Pius XII, 43: 964547232

Ermitori de la Mare de Déu: 964547222

Carrer del Molí, 4-A: 964547140

AGÈNCIA DE LECTURA EL PILAR

AGÈNCIA LOCAL D’HABITATGE

CENTRE DE DIA TERAPÈUTIC

Carrer Martí l’Humà, 24: 964547233

Plaça Major, s/n: 964547000

Carrer de la Soledat, 27: 964538465

REDACCIÓ:
Raquel Gómez

ARXIU MUNICIPAL DE VILA-REAL

AMICS

COMUNITAT DE REGANTS

Avinguda de la Murà, 14: 964547220

Carrer Betxí, 49: 964547138

Carrer del Mestre Goterris, 11: 964521995

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL - AGÈNCIA DE SOLADES

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL

GD’OS, GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS

Carrer de Solades, 25: 964547230

Plaça Colom, s/n: 964520838

Camí de Betxí, 26: 010 / 954547100

CASA DE L’OLI

CÀMARA DE COMERÇ - VIVER D’EMPRESES I i II

INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Plaça de Mossén Ballaster, 1: 964547222

Carrer Monestir de Poblet, 24: 964506661/964533681

Carrer València, 31-A: 964521341

CULTURA - AUDITORI MUNICIPAL

CASA DE LA DONA

FACSA

Avinguda de la Murà, 1: 964547200

Carrer de Santa Sofia, 2: 964547160

Carrer de Carles Sarthou, 10: 964527680

MUSEU DE LA CIUTAT CASA DE POLO

FUNDACIÓ GLOBALIS

ESCOLA TALLER

Carrer de Joan Fuster, 33: 964547222

Carrer Monestir de Poblet, 15. Despatx 39: 964054522

Avinguda d’Europa, 34: 964500153

DISSENY:
José M. Martos

PUBLICITAT:
Tel. 964 349 500
DIRECTOR COMERCIAL:
Jesús Dualde

