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El Molí desperta
l’interés de cinc
hostalers
L’interés mostrat pels
empresaris del sector
hostaler permetrà recuperar un servei que fa
més de tres anys que no
s’ofereix. H pàgina 14

La ciutat aconsegueix dos tallers d’ocupació per a 24 veïns
d Continuen les especialitats actuals, amb Atenció Socisanitària i Creació i Gestió d’Esdeveniments

Vila-real constitueix la corporació
i investeix alcalde a José Benlloch
El primer edil renova el càrrec de màxima representació
de la ciutadania amb 17 vots dels 25 regidors del Ple

Compromís se suma de nou a l’equip de govern, després
que Benlloch els estenguera la mà per a formar-hi part

La sala de plens va acollir el Ple d’investidura de la nova corporació local, on José Benlloch va tornar a ser elegit alcalde per 17 dels 25 vots atorgats pels regidors de la ciutat.

La Vilabeca atrau
prop de 90 joves
per a 37 places
aquesta edició

Els xiquets
discapacitats
tindran jocs
adaptats als parc

Q La ciutat ofereix 29 places per
a Vilabeca Experiència i vuit per
al subprograma Emprén, on els
participants rebran també sessions de ‘coworking’ durant tot
el període. H pàg. 15

Q L’Ajuntament ha instal·lat
el primer gronxador adaptat i
afegirà nous elements similars
a totes les àrees d’esbarjo per als
xiquets que pateixen alguna discapacitat. H pàg. 11

Vila-real engega les
obres de construcció
de la plaça del Mercat
Q L’Ajuntament informa els
veïns del procés, que està previst que acabe a finals del mes

d’agost, i que ja està en marxa
amb l’enderrocament de l’edifici
antic dels jutjats. H pÀg. 4

Vila-real en Dansa
celebra la quarta
edició amb un
cartell de nivell
Q Un total de 14 companyies
de tot l’Estat han participat en
la trobada, única a la Comunitat
Valenciana, on s’han realitzat exhibicions i tallers, entre d’altres
propostes. H pàg. 17
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Vila-real constitueix la corporació i
investeix alcalde a José Benlloch
El primer edil renova el càrrec de màxima representació
de la ciutadania amb 17 vots dels 25 regidors del Ple

Compromís se suma de nou a l’equip de govern, després
que Benlloch els estenguera la mà per a formar-ne part

L

’alcalde de Vila-real, José Benlloch, va ser investit, el passat
dia 13, novament en el seu càrrec
com a màxima representació de la
ciutadania en el Ple de constitució
de l’Ajuntament, en el qual van
prendre possessió dels seus càrrecs
com a regidors els 25 edils que conformen la nova corporació municipal per al mandat 2015-2019.
En el seu discurs d’investidura,
Benlloch va obrir la mà al diàleg
amb totes les forces polítiques representades en el consistori i també
fora d’aquest, i convidà la ciutadania a “un temps nou, en el qual siguem capaços, ajudant-nos els uns
als altres, de practicar l’empatia”.
“Posar la persona en el centre de
la política, millorar la qualitat de
vida de la nostra ciutat, oferir igualtat d’oportunitats, defensar Vilareal per damunt de tot i davant qui
siga, generant espais d’oportunitat
econòmica, i fer-ho amb diàleg
permanent entre els representants
polítics però també amb la societat,
amb la major transparència. Aquesta és la meua proposta, el meu contracte amb Vila-real”, va avançar
Benlloch, que va agrair el treball de
les quatre forces polítiques que van
conformar durant la passada legislatura l’equip de govern, un treball
“avalat” per les urnes el passat 24
de maig. “Els veïns de Vila-real han
avalat el diàleg i el consens i per tot
arreu han dibuixat un escenari que
requereix responsabilitat, diàleg
permanent i màxima humilitat”, va
argumentar en el seu discurs.
En aquesta línia, Benlloch va
tenir paraules d’agraïment per a
Compromís i, en particular, per al
seu portaveu, Pasqual Batalla, a qui
va agrair que “accepten novament
el repte” de formar part de l’equip
de govern. “Sé que junts podem fer
que Vila-real seguisca avançant pel
camí que vam començar a traçar al
juny de 2011”, ha assenyalat.
Per la seua part, Pasqual Batalla
va agrair a Benlloch la seua disposició a seguir treballant junts, “un
gest molt generós que diu molt de
l’alcalde” i va destacar que “seguirem treballant amb serietat, amb
responsabilitat i, sobretot, per les
persones, que són el que vertaderament ens importa”, al temps que
va recordar que “estem ací perquè
encara ens queda molt a fer i molts
projectes a finalitzar i posar a disposició de la ciutadania”.
Benlloch també es va dirigir als
regidors del Partit Popular i Ciutadans, i es va posar a la seua disposició “per a treballar per Vila-real”.
TRES GRANS EIXOS

En referència als eixos del nou
mandat, Benlloch va avançar
que “l’Ajuntament seguirà sent

La sala de plens de l’Ajuntament de Vila-real va acollir l’acte d’investidura de l’alcalde i la constitució de la nova corporació municipal.

José Benlloch repeteix com a alcalde una legislatura més.

El primer edil va
avançar que hi haurà
una àrea social, una
altra econòmica i
una d’eficàcia en la
gestió dels recursos

la casa de tots, un instrument al
servei dels veïns, amb un govern
que volem articular al voltant de
tres grans àrees: l’àrea social, les
persones; l’àrea econòmica, la
generació d’oportunitats; i l’àrea
d’Administració local, dirigida a
l’eficàcia en la gestió dels recursos
públics”. “Ho farem defensant sempre els nostres; amb responsabilitat
amb els diners de tots”, va afegir.
“Governar per a tots, escoltar
les persones, millorar la qualitat
de vida en cada barri amb igualtat d’oportunitats, la defensa del
nostre poble, que és per al que ens
han triat els veïns, ha sigut el nostre
full de ruta”, va indicar el primer
edil. “I tot açò, amb la millora de
la transparència, la participació i la
cura amb els diners públics, lluitant
contra les irregularitats, abaixant
els impostos i controlant la despesa
pública”, va assenyalar poc abans
de rebre la vara d’Alcaldia de mans

Compromís -liderat per Pasqual Batalla- se suma a l’equip de govern.

de la mesa d’edat del Ple, formada
per les regidores socialistes M. Carmen Pesudo i Anna Vicens, després
de rebre 17 vots dels 25 que conformen la corporació municipal.
El candidat del Partit Popular,
Héctor Folgado, va obtenir sis vots
en una votació en la qual es van
produir altres dues abstencions.
Després de la presa de possessió,
el Ple està format per 13 regidors
del PSPV, sis del Partit Popular,
quatre edils de Compromís -que
s’incorporen de nou a l’equip de govern- i dos regidors de Ciutadans,
que es mantindran en l’oposició. El
seu portaveu va advocar per “buscar el màxim consens”, i va dir que
la seua tasca en l’oposició seria “ferma, però constructiva”. Per la seua
part, el popular Héctor Folgado
va reconéixer que “no poden estar
equivocats tants veïns de la ciutat”
i va instar PSPV i Compromís a demostrar el seu treball. H

El major suport
de l’actual
democràcia
El suport rebut per l’alcalde
reelegit de Vila-real, José
Benlloch, per a ocupar el
càrrec de major responsabilitat de la ciutat és dels més
importants -si no el més
gran- de l’actual democràcia,
amb un total de 17 nominacions. I és que, tot i tenir
majoria absoluta, la mateixa
nit electoral, Benlloch va
oferir a Compromís seguir
formant part de l’executiu
vila-realenc. Oferta que el
grup va acceptar i amb els
seus quatre regidors seguirà
tenint responsabilitats.
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Tres grans àrees per a ser més
eficients i “seguir avançant”
L’alcalde detalla la corporació, que manté els 25 regidors que estableix la llei, però 17 estaran al govern

L

a nova corporació municipal
de Vila-real comptarà, com estableix la llei, amb 25 regidors -igual
que la passada legislatura-, però 17
formaran part del govern i vuit estaran a l’oposició. Els membres de
l’equip de govern gestionaran una
trentena de delegacions municipals
estructurades en tres grans àrees de
govern: l’àmbit social, l’àmbit de les
oportunitats i l’àrea de l’eficiència
en els recursos públics.
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha donat a conéixer les línies
mestres del nou executiu local, dissenyat “perquè Vila-real seguisca
avançant, aprofitant i optimitzant
tots els recursos que tenim damunt
la taula per a dedicar-nos especialment a generar oportunitats en la
ciutat i ajudar aquells que tenen
més dificultats, les persones”.
“L’equip de govern combinarà
l’experiència en la gestió de regidors que ja han format part de
l’executiu local amb gent nova en
un equip ampli que requereix de
nous òrgans i estructures organitzatives”, argumenta l’alcalde.
“De l’àrea de govern social dependran totes les regidories dedicades a polítiques que milloren la
qualitat de vida de la ciutadania”,
assenyala l’alcalde, qui detalla que
s’inclouran delegacions com Educació, Serveis Socials o algunes
de nova creació com la Regidoria
d’Inclusió Social o de Família”.
La segona gran àrea serà la
d’Oportunitats, que englobarà les
regidories centrades a “seguir generant a Vila-real les condicions
necessàries per a créixer”. “Una
tercera gran àrea de govern serà la
de Recursos Públics, centrada en
l’àmbit de l’Administració local i
focalitzada a utilitzar amb eficiència
els recursos que tenim”, agrega.

REGIDORIES El repartiment de les àrees
JOSÉ
BENLLOCH
ALCALDE
i ÀREA
D’INNOVACIÓ

SILVIA GÓMEZ
ESPORTS I SALUT I
SANITAT

JAVIER SERRALVO
SEGURETAT CIUTADANA I
MOBILITAT i FESTES

SABINA ESCRIG
SERVEIS SOCIALS I
PROXIMITAT

FRANCISCO VALVERDE
SERVEIS PÚBLICS I
HISENDA

ROSARIO ROYO
EDUCACIÓ, FAMÍLIA,
TERMET I ERMITA

EMILIO OBIOL
TERRITORI, TURISME I
UNIVERSITATS

MÓNICA MAÑAS
NOVES TECNOLOGIES I
INCLUSIÓ SOCIAL

EDUARDO PÉREZ
CULTURA (INCLOU MUSEUS I BIBLIOTEQUES)

ANNA VICENS
IGUALTAT I ADJUNTA A
L’ÀREA D’UNIVERSITATS

ÁLVARO ESCORIHUELA
COOPERACIÓ I TRANSPARÈNCIA

M. CARMEN PESUDO
RECURSOS HUMANS

DIEGO VILA
COMUNICACIÓ I REL.
INSTITUCIONALS

PASQUAL BATALLA
NORMALITZACIÓ I
TRADICIONS

XAVIER OCHANDO
JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

JOSEP P. SANCHO
AGRICULTURA I MEDI
AMBIENT

M. DOLORES PARRA
ECONOMIA

L’equip de govern
combinarà
l’experiència en la
gestió dels antics
regidors amb les
noves incorporacions

Enaquestaestructuras’integraran
les 30 delegacions, que inclouen
altres novetats com la Regidoria
d’Innovació, que assumirà l’alcalde
amb l’objectiu que siga “un departament transversal”. L’organigrama
municipal també dóna major pes a
la Transparència, que tindrà regidoria pròpia, o a Universitats.
La delegació de la Dona passa a
denominar-se d’Igualtat i Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic s’integren en una única àrea.

Benlloch també ha donat a conéixer la composició de la Junta de
Govern Local, formada per ell i vuit
tinents d’alcalde (Pasqual Batalla,
Silvia Gómez, Emilio Obiol, Sabina
Escrig, Francisco Valverde, Javier
Serralvo, Rosario Royo i Xavier
Ochando). El portaveu de l’equip
de govern serà qui ha ostentat
aquesta responsabilitat en l’últim
mandat, Javier Serralvo, i els tinents
d’alcalde Silvia Gómez i Pasqual
Batalla seran portaveus adjunts. H

Benlloch convoca
EU i Podem a
obrir una línia de
diàleg i treball
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha convocat els representants de forces polítiques que no
compten amb escó municipal
malgrat representar “milers de
ciutadans”a la Comunitat i l’Estat
per a oferir-los una “col·laboració
permanent” amb l’equip de govern local.
Benlloch va fer públic aquest
oferiment durant el discurs
d’investidura com a alcalde de la
nova corporació municipal que
dóna també la mà al diàleg i la
col·laboració amb les forces polítiques que sí estaran representades
en el consistori.
Amb aquest objectiu, després
de la presa de possessió, el primer
edil va convocar els representants
de Podem i EU a Vila-real per a
“comptar també amb la seua
col·laboració per a treballar junts
per millorar la nostra ciutat”.
“El passat 24 de maig, els ciutadans van llançar amb claredat
i decisió diversos missatges: que
volen diàleg, acord i consens entre
les diferents forces que els representen; que volen un canvi en la
major part d’ajuntaments, diputacions i governs autonòmics; i que
volen un canvi en la política, noves formes de relació entre representants i representats”, assenyala
Benlloch, qui recorda també que
aquests missatges “van arribar a
Vila-real fa quatre anys i han rebut l’aval de la ciutadania en les
urnes”. Amb aquesta filosofia, el
primer edil vila-realenc vol “obrir
una línia de diàleg i treball conjunt
amb aquelles forces polítiques que
representen en aquests moments
milers de ciutadans i no han obtingut representació institucional,
bé perquè van decidir no presentar candidatura local, bé perquè
no han obtingut el percentatge
necessari per a la seua entrada en
el consistori”. Aquesta obertura
se suma també a la mà estesa a la
resta de forces municipals. H

Un acord per la continuïtat de
les polítiques progressistes
PSPV-PSOE i Compromís signen un pacte amb 20 punts
bàsics a portar a terme a la ciutat entre 2015 i 2019
L’assemblea de Compromís va
aprovar recentment acceptar
l’oferta formulada pel PSPV-PSOE
perquè els regidors de la formació
continuen formant part, juntament
amb els socialistes, de l’equip de govern que lidera José Benlloch.
El pacte, al qual també va donar el seu vistiplau l’executiva del
PSPV, va ser ratificat immediatament després de les reunions pels
líders d’ambdós partits. L’acord
que marca una vintena de mesures

i punts bàsics a portar a terme a la
ciutat en l’actual legislatura.
El primer és la defensa dels interessos de Vila-real per davant de
tot, reclamar a altres administracions tot allò que correspon a la ciutat.
També s’inclou la transparència
de la gestió i despeses públiques
i prendre mesures de regeneració
democràtica, fomentar la participació ciutadana i avançar en la descentralització i modernització de
l’administració local, a més de man-

tenir i potenciar els serveis públics i
posar en marxa plans integrals per
a la discapacitat i la dependència,
la pobresa i per l’actuació intergeneracional. Augmentar l’oferta
pública en l’educació infantil de
0 a 3 anys, fomentar els bancs de
llibres, fomentar un model econòmic social, real i ètic, la rehabilitació
d’habitatges i l’assessorament en
aquesta matèria, la recuperació de
l’agricultura, l’aposta per la innovació o la lluita per la igualtat, són
altres de les mesures, que se sumen
a l’impuls del valencià, del turisme
i d’un PGOU per a una ciutat sostenible, entre d’altres iniciatives. H
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P. Batalla (Compromís) i J. Benlloch (PSPV), amb el document.
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Protecció Civil ‘recicla’
un vehicle de la Policia
Local per a serveis

Q reutilització. Protecció Civil ha
reciclat un vehicle de la Policia Local que
servirà fonamentalment per a prestar serveis en esdeveniments multitudinaris.

; repàs

N El projecte Mediem ‘gradua’ la primera promoció d’alumnes mediadors
El projecte formatiu Mediem,
impulsat per l’Associació El
Porc Espí amb la col·laboració
de la Regidoria de Solidaritat,
Cooperació i Integració, ha
graduat la primera promoció
d’alumnes mediadors i ha lliurat els diplomes als participants
del primer curs formatiu del
programa en un acte a la seu de
Serveis Socials on han participat els regidors Alejandro Moreno, Xavier Ochando, Sabina
Escrig i Rosario Royo, que han
estat els encarregats de lliurar
els certificats als participants
juntament amb la directora del
projecte, M. Emilia Mundina, i
l’inspector d’Educació, Vicente
Doménech.

Nous tallers sobre la
moneda el real

Q La Fundació Globalis,
impulsora juntament amb
l’Ajuntament de Vila-real de
la primera moneda social de
la ciutat, ha organitzat una
sèrie de tallers amb l’objectiu
de donar a conéixer aquesta
iniciativa a la ciutadania. La
darrera sessió va tenir lloc a
l’Espai Jove i va servir per tal
d’aclarir dubtes sobre el seu
funcionament. L’organisme
recorda que la moneda no té
una representació física, sinó
que té una aplicació mòbil.

Les obres de la plaça del Mercat
comencen enderrocant els jutjats
L’Ajuntament informa els veïns del procés, que està previst que acabe a finals del mes d’agost

A

l més tard, l’edifici dels antics
jutjats de Vila-real serà història al llarg de la segona setmana
d’aquest mes de juliol, sempre que
no sorgisquen inconvenients durant
el procés inicial de l’enderrocament.
Així ho ha indicat el regidor de Territori, Emilio Obiol, que explica
que, com a exemple, “una de les
bigues ha donat problemes a l’hora
de retirar-la, per la qual cosa el projecte de demolició podria no ajustar-se al 100% als terminis, tot i que
confiem que tot transcórrega amb
normalitat”.
El passat dia 15 de juny es va
instal·lar a la plaça de Colom el primer dels dos grans camions grua
que s’encarreguen de desmuntar
l’immoble i trossejar les peces per a
facilitar la seua retirada en vehicles
de dimensions no massa grans.
De la mateixa manera, el dia 19
es va instal·lar una segona grua
annexa a l’església Arxiprestal, que
treballa a la zona més propera a la
casa abadia i desplaça els materials
cap a la plaça de Colom per facilitar-li la feina a l’altra.
Tot això, després que tant Obiol
com el fins ara regidor d’Economia,
Pasqual Batalla, s’hagen reunit amb
els veïns afectats per la primera fase
de remodelació del Mercat Central,
per tal d’informar-los del calendari
de les obres i atendre les seues demandes i suggeriments.
Una reunió que es va celebrar a la
Casa dels Mundina i en la qual es va
explicar que, tot i que l’edifici dels
jutjats pot estar desmuntat al juliol,

Calendari
d’obres

El cementeri tindrà
panteons al setembre
Q El cementeri de Vila-real
tindrà, després de l’estiu, els
primers panteons municipals. Així ho confirma la regidora de l’àrea, Rosario Royo,
que assegura que “el recinte
tindrà, al més tard al setembre, els panteons verticals,
ja que només falta signar el
contracte amb l’empresa que
s’encarregarà de la construcció”. Una oferta que eixirà
a la venda per un valor de
6.000 euros la unitat.

Caixa Rural trau a
concurs el Casino
TanCamenT

de

l’aparCamenT

subTerrani del 8 de juny al 20
d’agost
TanCamenT

de

l’accés

a

la

plaça Colom pel Carrer Joan
pau ii del 12 juny al 20 d’agost
TanCamenT de la porTa del
merCaT de l’església arxiprestal i de l’accés a la casa abadia
per la plaça Colom del 12 de
juny al 10 de juliol
prohibiCió d’estacionament al
Carrer de l’ermiTa, entre aviador Franco i plaça colom, del

Q La Fundació Caixa Rural
Vila-real ha tret a concurs la
concessió del popular restaurant El Casino, amb vistes a la
propera finalització del contracte amb l’actual proveïdor,
el president de l’Associació
Gastronòmica de Vila-real,
Ximo Abril. Des de l’entitat
destaquen que les persones
que opten a la gestió del recinte han d’adaptar-se “al
caràcter social del centre”. Els
interessats tenen fins al 6 de
juliol per a presentar ofertes.

15 de juny al 10 de juliol
TanCamenT al trànsit de vehicles de l’úlTim Tram del Carrer

ermiTa

(entre

aviador

Franco i colom), del 15 al 19 de

Imatge de l’enderrocament de l’edifici dels antics jutjats al centre.

L’Ajuntament es va
reunir amb els veïns
de la zona afectada
per a informar-los
sobre el calendari
dels treballs

les obres acabaran a finals d’agost,
per la qual cosa els veïns han rebut
per escrit el detall dels dies que, per
motius de seguretat, es procedirà al
tancament d’infraestructures, serveis o accessos, així com a la prohibició d’aparcament o de circulació.
Tant Obiol com Batalla han demanat als veïns i comerços de la
zona paciència i disculpes per les
molèsties que es puguen ocasionar,

juliol

al temps que recorden que “és una
obra molt important que revertirà
en benefici de tota la ciutat”.
El projecte contempla finalitzar
tant l’enderrocament de l’immoble
com l’habilitació de la plaça de 800
metres en el solar abans del proper
28 d’agost, perquè estiga a disposició dels veïns a les festes de la Mare
de Déu de Gràcia, que tenen previst
començar el 4 de setembre. H

III Jornades de
Software Lliure
Q El centre associat a la
UNED a Vila-real ha acollit
una nova sessió de les III
Jornades de Software Lliure
2014/2015. En aquesta ocasió, l’espai universitari ha
programat una doble sessió:
una xarrada ha estat centrada en el maquinari KDE i
l’altra part ha estat centrada
a donar a conéixer una novetat informàtica com són les
interfícies visuals a través del
projecte QT.
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Vila-real consigue dos talleres ; en corto
de empleo para 24 personas
Botànic Calduch,
con zona de párking

Continúan las especialidades actuales, con atención sociosanitaria y creación de eventos

E

l Ayuntamiento de Vila-real, a
través de la Concejalía de Economía, ha conseguido por segundo
año consecutivo dos nuevos talleres de empleo en la ciudad para el
curso 2015-2016 que darán empleo
y formación durante nueve meses
a 24 personas que ahora están en
paro. Los nuevos talleres son una
continuación de las dos especialidades iniciadas el pasado año “que
responden a la estrategia de futuro
de Vila-real y la línea que se quiere
potenciar”: el de la rama de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
“un sector emergente, con perspectivas de empleo que complementa
las prestaciones y servicios derivados de la Ley de Dependencia” y
la de creación y gestión de viajes
combinados y eventos ‘en la apuesta de Vila-real como ciudad de celebración de congresos’, según ha
detallado el hasta ahora concejal de
Economía, Pasqual Batalla.
“Estoy satisfecho de anunciar
dos nuevos talleres de empleo para
la ciudad que, prácticamente comparten las mismas características
que los anteriores, pero en este caso
la convocatoria ha sido presentada
en tiempo y forma por el órgano
competente”, ha expresado el edil,
quien recuerda que a finales de
2014 “nos dejaron muy pocos días
para poder gestionar toda la información necesaria”.
“Por esta razón, me gustaría, en
primer lugar, agradecer la labor realizada por los técnicos de la Concejalía de Economía, quienes han trabajado duramente para conseguir
estos talleres y, en segundo lugar, al
director territorial de la Conselleria
de Economía, Miquel Jarque, por el
interés mostrado y la buena sintonía para que Vila-real pudiera tener
de nuevo dos módulos”, indica.
alumnado

En concreto, serán 12 alumnos
destinados a cada una de las dos
especialidades formativas aprobadas por una subvención de 329.667
euros. El año pasado la aportación
fue de 255.793 euros. “El incremen-

Q El alcalde, José Benlloch,
ha anunciado que el consistorio ya ha abonado el millón
de euros correspondiente a
las expropiaciones de un solar adjunto al colegio Botànic
Calduch. Tras hacer frente
a este pago, ordenado por
sentencia judicial, se prevé
crear en esta zona un aparcamiento para los residentes.
Además, la intención es rehabilitar la alquería para albergar una sede de la asociación
de vecinos y crear un museo
sobre el Botànic Calduch.

Vila-real tendrá un
quinto parque canino

24 alumnos más podrán formarse en atención sociosanitaria y creación y gestión de viajes y eventos.

Pasqual Batalla ha dado a conocer la concesión de estos programas.

to viene justificado porque este curso será de nueve meses”, ha destacado Batalla, quien ha destacado
que “ambas especialidades serán
una oportunidad para 24 personas
nuevas que no sólo recibirán una
ayuda económica durante nueve
meses, sino que cada uno de ellos,
al acabar el curso, recibirá un título
homologado que les será de ayuda
en el mercado laboral”.
Para participar en el proceso de
selección, el alumno debe ser mayor de 25 años y estar registrado en
el Servef, que será el encargado de

seleccionarlos y proponerlos para
entrar a formar parte del alumnado. Todos los interesados deberán
dirigirse a la Oficina de Ocupación
del Servef y solicitar formar parte
de alguna de las dos modalidades.
PROFESORES

Además, también serán contratadas
seis personas que se harán cargo del
equipo docente y administrativo de
ambos talleres.
En este caso los interesados pueden consultar las bases en el tablón
de edictos de la página web muni-

cipal y presentar la documentación
en el Registro del Ayuntamiento de
Vila-real. Los talleres empezarán el
1 de noviembre de 2015 y finalizarán el 31 de julio de 2016.
Finalmente, el concejal ha hecho
una valoración “muy positiva” de
los dos talleres que se están desarrollando en estos momentos en la
ciudad, por los buenos resultados
conseguidos entre los alumnos.
Así, destaca que los alumnos de
la rama sociosanitaria están realizando las prácticas en la residencia
Verge de Gràcia y el centro de discapacitados psíquicos.
Por lo que respecta a las prácticas
laborales de los asistentes al taller
especializado en viajes combinados
y eventos, los alumnos han estado
participando de forma muy activa
en diferentes actos y jornadas organizados por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Relaciones
Institucionales.
“Los profesores están muy satisfechos con todos los alumnos inscritos, que están aprovechando la
oportunidad al máximo, y éstos, a
la vez, están también muy contentos con sus prácticas. Por eso nos
gustaría felicitarles, porque está
siendo un trabajo muy provechoso
para todos”, ha concluido. H

Q La zona de Botànic Calduch -concretamente junto
al colegio- tendrá un nuevo
parque canino para atender
la demanda de los vecinos.
Por tanto, será la quinta instalación de esta índole que se
acondiciona en la ciudad, en
los últimos cuatro años, con
el fin de mejorar la limpieza
viaria y ayudar a la socialización de los perros. Este
futuro espacio se sumará a
los recientemente inaugurados en el entorno del Pilar y
el de la Sénia, detrás del Pou
d’Amorós, así como a los
ubicados en la zona norte.

El nuevo andén de la
estación toma forma
Q El demandado nuevo
andén de la estación d está
tomando forma y ya se empieza a apreciar cuál será su
imagen definitiva. Los operarios, contratados por Adif
ultiman estos trabajos. “Las
obras están muy avanzadas”, señaló el concejal responsable del departamento
de Territorio, Emili Obiol. El
edil recordó que se trata de
un proyecto por el que su
departamento “ha luchado
en Madrid hasta conseguirlo, a pesar de que no estaba
previsto en las obras del corredor mediterráneo”.

Policia local Vila-REal
oTRa FoRMa DE "HacERPolicÍa"
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; en corto
Vila-real aporta
20.000 euros a Adavi

Emilio Obiol, Alejandro Moreno y el responsable de la oenegé Pankara Ecoglobal durante la presentación.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha firmado con el presidente de la Asociación de Parados de
Vila-real (Adavi), Miguel Adsuara, un convenio de colaboración
por el que el consistorio destina
20.000 euros para financiar parte de las actividades y proyectos
que lleva a cabo la entidad para
el fomento de la empleabilidad.
El acuerdo, en cuya firma también ha estado presente el hasta
ahora concejal de Economía,
Pasqual Batalla, tiene como objetivo ayudar a los desempleados
a buscar un trabajo así como
ampliar su formación. También
queda reflejado el compromiso
para hacerse cargo de algunos
gastos de la asociación.

El Ayuntamiento da
18.750 euros a Ucovi
El alcalde de Vila-real, José
Benlloch, y la presidenta de
la Unió de Comerç de Vilareal (Ucovi), Olga Batalla, han
firmado el convenio de colaboración por el cual el consistorio aportará 18.750 euros
para sufragar las actividades
de promoción y apoyo al comercio local que desarrolla
a lo largo del año la entidad.
El primer teniente de alcalde
y hasta hace poco concejal de
Economía, Pasqual Batalla,
ha asistido también a la firma
del acuerdo y ha destacado la
“importante labor de apoyo
al comercio de Ucovi”.

Agricultura y comercio
justo, claves en la ciudad
Un informe determina el interés y la necesidad de sensibilización por ambos temas

U

n estudio elaborado por la oenegé Pankara Ecogloblal, con
la colaboración de los departamentos de Cooperación y de Agricultura, advierte del interés de la población de Vila-real por incrementar el
consumo de productos ecológicos
y de comercio justo, así como de la
necesidad de implementar acciones
de sensibilización e información sobre este tipo de productos.
Estas son algunas de las principales conclusiones que se extraen
del informe que ha presentado el
responsable de la oenegé Óscar
Climent junto a los concejales Alejandro Moreno y Emilio M. Obiol,
y que señala que un 90% de los consultados demanda una mayor oferta de productos ecológicos, locales
y de comercio justo. Un 62% de los
encuestados afirma saber qué es
el comercio justo, aunque muchos
desconocen exactamente en qué
consiste y sólo un 56% afirma consumir estos productos. El informe
destaca que uno de los principales
motivos por los que no se acude al
comercio justo es por desconocimiento de lugares de compra (77%)
y no por otros condicionantes.
Otro de los apartados en los que
profundiza el análisis de Pankara
es el de agricultura ecológica. A
este respecto, algunas de las conclusiones del estudio son que un
76% define correctamente qué son
los productos ecológicos y un 43%
los consumen, sobre todo en el caso
de verduras y frutas. En su mayoría
atribuyen el consumo a que los productos ecológicos “tienen mejores
propiedades”, “por salud” y “por
la mejora del medio ambiente”.
El último de los ámbitos del estudio se refiere al consumo responsable. Un concepto con el que, según
las conclusiones del análisis, la po-

Tots Units recibe 30.000 euros
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el hasta ahora edil de Economía,
Pasqual Batalla, han estado junto al presidente de la Fundación Tots
Units, Enric Reverter, durante la firma de un convenio de colaboración
de 30.000 euros para ayudar a la inserción laboral de personas desempleadas en riesgo de exclusión social de Vila-real.

Vila-real pide la ITV de viviendas

El estudio pone de relieve la importancia de la agricultura ecológica.

El estudio ofrece un
diagnóstico de la
situación para seguir
incrementando
las iniciativas de la
pasada legislatura

blación de Vila-real no está mayoritariamente familiarizada. Además,
los cuestionarios reflejan que un
43% de los consultados consideran
que consumen más de lo necesario.
También se advierte en el estudio
una falta de sensibilización sobre
aspectos como el reciclaje y un conocimiento del mercado de productores locales de un 69% de los
consultados. “El estudio nos ofrece
un diagnóstico de la situación para
seguir trabajando en iniciativas que
permitan incrementar el consumo
responsable y el comercio justo”,
valora Moreno. En la misma línea
se pronuncia Obiol, quien destaca
la apuesta del equipo de gobierno
por impulsar la agricultura ecológica, a través de iniciativas como los
huertos urbanos o los cursos. H

El alcalde de Vila-real, José
Benlloch, apuesta por agilizar un acuerdo con el Colegio
de Arquitectos de Castellón,
con el objetivo de iniciar las
inspecciones de viviendas en
la ciudad --la ITV de la construcción, como se conoce esta
práctica--, especialmente tras
el derrumbe del interior de la
casa ubicada en el número 60
de la calle Cova Santa, en pleno centro urbano, el día 14.
“Hay que moverse para cerrar un acuerdo con los arquitectos y poner en marcha este
tipo de inspección”, señala
el munícipe, quien reconoce
que esta medida debería ir
acompañada de ayudas a los
propietarios para que pudieran acometer las obras que se

requieran en cada caso.
Al respecto, afirma que están trabajando “en este tema
de la inspección de las viviendas de más de 50 años; se trata
de una especie de ITV que viene marcada por ley, pero que
debe ir acompañada de una
normativa de subvenciones,
especialmente para familias
que pasan dificultades, porque
de lo contrario puede poner en
serios problemas a sus dueños,
fundamentalmente a los que
viven en esos inmuebles”.
Es por ello que reclama,
tanto a la Generalitat como al
Gobierno central, la puesta en
marcha de “un plan de rehabilitación ambicioso y con la
dotación económica que se requiera para llevarlo a cabo”. H
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La Policia Local promou la
formació amb 211 cursos
L’Escola de Formació de la Policia Local s’ha convertit en un referent
amb 4.600 agents formats en els períodes formatius impulsats per l’ens

L

’Escola de Formació de la Policia Local (Efopol) s’ha convertit
en un referent per a la formació dels
professionals de la seguretat. Així
ho reflecteix el balanç dels últims
quatre anys en els quals la Policia
Local de Vila-real ha portat a terme
un total de 211 cursos formatius
que han comptat amb l’assistència
de més de 4.600 agents.
“Són unes xifres que demostren
la inquietud de la Policia Local per
millorar la qualitat del servei a la
ciutadania. D’ací l’interés d’una
actualització permanent i formació contínua al llarg de tots aquests
anys”, ha assenyalat el regidor de
Seguretat Ciutadana, Javier Serralvo, que destaca que “la Policia Local s’ha convertit en un model de
referència per a altres poblacions”.
Dels 211 cursos, 140 han estat
interns, dirigits exclusivament als
agents locals i, els 71 restants, han
estat per a la Policia Local i també
per a altres forces i cossos de seguretat de tota la geografia espanyola.
La seguretat viària, l’esport, la convivència ciutadana o l’educació són
algunes de les temàtiques abordades al llarg d’aquests quatre anys
en els cursos formatius. “Encara
que sens dubte una de les matèries
en les quals més destaca la Policia
Local de Vila-real és en la mediació
policial”, ha indicat el responsable
de l’àrea.
La ciutat ha estat escenari de
nombrosos congressos, ponències,
jornades i xarrades gràcies a la
Unitat de Mediació, creada l’any
2004 i formada per una quinzena
d’agents que han exportat el seu
projecte a altres policies de l’Estat i
fins i tot a altres països.
UNITATS D’ÈXIT

Una altra de les unitats més exitoses de la Policia Local és la Unitat
Canina (UCAN), que és ja un referent per al disseny i creació d’aquest
tipus de cossos en tot el territori
nacional. I és que, el cos, amb dos
agents i quatre gossos, ofereix cursos i jornades amb altres unitats canines de tot el país, de manera que
molts altres cossos policials poden

El bus gratuït al Termet torna a funcionar fins al 14 de setembre.

El bus gratuït al Termet
funcionarà tot l’estiu
Per quart any connecta
la ciutat amb el paratge
fins al 14 de setembre

Unitats policials canines de tot el país vénen a formar-se a Vila-real.

Una de les matèries
en les quals més
destaca la Policia
Local és en la
mediació, amb una
unitat pionera
La Unitat Canina
o el programa de
Convivència a les
Aules són altres dels
referents marcats
pels agents locals

beneficiar-se dels coneixements de
la Unitat Canina de Vila-real.
També és un referent el treball
per a la integració i no discriminació que fan els agents, o el programa de Convivència a les Aules que
la Policia Local ha implementat en
tots els col·legis i instituts de la ciutat.
“La Policia Local, conscient que
els conflictes del segle XXI són cada
vegada majors i més complexos,
ha anat ampliant i adaptant la seua
formació als nous temps”, ha assenyalat Serralvo.
Així, l’últim dels cursos formatius programats s’ha desenvolupat
recentment. Sota el títol ‘La Reforma del Codi Penal’ un centenar de
policies locals de tota la Comunitat
Valenciana han participat en aquesta xarrada de formació impartida
per la fiscal Lucía Bachero en la
qual els agents han pogut conéixer
millor les modificacions de la nova
legislació penal. H

L’autobús gratuït al Termet va
tornar el passat 15 de juny, per
quart any consecutiu, per a connectar la ciutat amb el paratge natural de la Mare de Déu de Gràcia
durant tot l’estiu.
Per a això, l’Ajuntament de
Vila-real ha tornat a posar a la
disposició dels veïns i veïnes de la
ciutat un servei d’autobús gratuït
i circular, que estarà operatiu fins
al proper 14 de setembre i que tindrà un horari que anirà des de les
10.00 fins a les 00.00 hores.
D’aquesta manera, els vila-realencs i visitants podran desplaçarse còmodament des de la ciutat

AjuntAment
de VilA-reAl

fins al Termet per a gaudir tant del
paratge com de les activitats que
s’organitzen durant tot l’estiu, la
piscina del Termet o l’entorn del
riu Millars, en una època en la
qual la vida i l’activitat de la ciutat
es trasllada a la zona de l’ermita.
L’autobús realitza un recorregut circular amb parades al centre
urbà, per a connectar d’aquesta
manera distints punts de la ciutat
amb el paratge natural.
En concret, el bus para a
l’avinguda del Riu Ebre, a la parada que hi ha al costat dels Lluïsos,
a la que hi ha a la Bàscula (Barranquet), a la porta del col·legi dels
Pares Carmelites (a la plaça del
Llaurador), al costat de les escales
de l’ermita i també davant del Cementeri, en un itinerari d’uns 25
minuts aproximadament. H

L’Espai Jove impulsa l’ocupació
Q formació. L’Espai Jove
de Vila-real es convertirà en
una espècie de centre associat
al Servef. Així ho ha confirmat
el regidor responsable de Joventut, Xavier Ochando, que
afirma que “en la línia encetada
fa quatre anys de fomentar la
formació per a l’ocupació entre
els joves, seguirem superantnos”. Així, el regidor recorda
que van començar per oferir
cursos homologats, com el de
manipulador d’aliments per
al sector agrícola i l’hostaleria;

el de fungicides i plaguicides,
el de conductor de carretons
o de grua, així com els de monitor de temps lliure i les seues
respectives especialitzacions.
Tot això en col·laboració amb
associacions locals. En aquest
sentit, Ochando assenyala
que “vam aconseguir més
cursos de l’IVAJ, després també del Ministeri de Sanitat i
d’Indústria i d’altres entitats. El
següent pas és aconseguir cursos homologats per una entitat
com és el Servef”. H
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Vila-real renova amb
Globalis el compromís
per la innovació
L’Ajuntament ha tornat a signat el conveni amb l’entitat, pel qual
aporta 70.000 euros a programes de suport a l’emprenedoria

L’alcalde i el regidor de Participació Ciutadana presideixen
l’acte i animen els escolars a continuar aportant les seues idees

L’Ajuntament de Vila-real renova un any
més la col·laboració amb la Fundació Globalis per a seguir desenvolupant programes
i actuacions destinats al foment de la innovació i de suport a l’emprenedoria. Amb
aquest objectiu, l’alcalde, José Benlloch, ha
signat amb els responsables de Globalis Juan
Vicente Bono, Pilar Marí i Eliseo Arrufat, un
conveni anual pel qual el consistori destinarà 70.000 euros el 2015 per a finançar els projectes de l’entitat, de la qual el consistori és,
a més, patró fundador. Els fins ara regidors
d’Innovació, Xus Sempere, i Economia, Pasqual Batalla, han estat també presents en la
signatura del conveni.
L’acord de col·laboració destaca la innovació com a “element indispensable per
al creixement empresarial” i advoca per
l’impuls “d’accions que faciliten la posada en
marxa de projectes innovadors i diversifica-

Els representants del Consell de Xiquets i
Xiquetes de Vila-real han presentat a la sala
de plens el Manifest que recull les peticions,
desitjos i compromisos que pretén portar a
terme aquest primer Consell, promogut per
l’Ajuntament a través de la Regidoria de
Participació Ciutadana, amb la intenció de
“seguir treballant per millorar Vila-real”.
Els 36 alumnes, procedents d’11 centres
docents de la ciutat que formen part d’aquest
organisme, han traslladat a l’alcalde de
Vila-real, José Benlloch, juntament amb el
regidor de Participació Ciutadana, Xavier
Ochando, i altres edils de la corporació municipal, associacions d’educació no formal,
representants de centres educatius i familiars, els seus compromisos i desitjos “amb
la intenció de millorar Vila-real, fer-la més
bonica i més pensada i preparada perquè
tots els xiquets la gaudisquen amb seguretat

Els representants de la ciutat, amb membres de Globalis, per a signar el conveni.

L’alcalde i el regidor de Participació Ciutadana van assistir al Consell de Xiquets.

El Consell de Xiquets
presenta un Manifest
per a millorar la ciutat
i alegria” segons es detalla en el Manifest.
El document, entre altres qüestions, recull
el compromís dels consellers per a participar en la vida política de la ciutat “en benefici de totes les persones que hi viuen, sense
cap tipus de discriminació”. Els alumnes
també expressen en l’escrit que les demandes i idees que puguen eixir del Consell siguen escoltades per part dels representants
polítics. A més, el document plasma les
qüestions que més preocupen els xiquets
com poden ser “l’assetjament escolar, els
insults i molt més la violència. Ens és difícil
d’entendre la facilitat amb la qual els menors aconsegueixen alcohol i tabac”. També
els preocupa el medi ambient i promouen
“una Vila-real més verda’. Finalment, les
últimes paraules del Manifest són un agraïment “als polítics per haver creat el Consell
dels Xiquets i Xiquetes”. H

dors a Vila-real i la seua zona d’influència”.
A través d’aquest conveni, Globalis posarà
a la disposició del teixit empresarial programes i instruments de reforç de la innovació
i foment de la diversificació, el creixement
econòmic i la creació d’ocupació de qualitat.
Un altre dels objectius de la col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-real i la Fundació
Globalis és el de promoure la renovació del
reconeixement de Ciutat de la Ciència i la Innovació, concedit per part del Ministeri de
Ciència i Innovació, així com la participació
municipal en l’Associació Xarxa Innpulso de
Ciutats de la Ciència i la Innovació. “Des del
primer moment, hem apostat per la innovació i el coneixement com a eixos del desenvolupament a la ciutat. I, en aquesta aposta,
el paper de Globalis com a facilitador de la
transformació del nostre teixit empresarial
és clau”, assenyala Benlloch. H

L’XI Fira del Llibre s’acomiada
amb un nou augment de vendes
Els llibreters han constatat que el sector ha tornat a
remuntar després d’ajustar els preus dels productes

La Fira del Llibre ha tancat amb èxit l’edició número 11 a la ciutat.

Vila-real ha celebrat durant el
mes de juny l’XI edició de la Fira del
Llibre, que ha tingut lloc a la plaça
del Llaurador i que, un any més,
ha tancat amb un augment de les
vendes. Així ho van constatar molts
dels estands ubicats al recinte, que
confirmen que “sembla que les
vendes s’han mantingut i, fins i tot,
han repuntat lleugerament”.
Així, l’escriptora M. Victòria Peset, que va presentar el seu llibre
‘Cárcel de Arena’ i que va ubicar un
expositor juntament amb una companya de Barcelona, afirma que
“aquesta és l’edició que millor ha

anat, perquè en altres ocasions vam
vendre prou, però aquests dies hem
esgotat les existències i hi ha hagut
molt de públic”.
Per la seua part, des d’una altra
parada van assenyalar que “és el
nostre primer any i estem molt satisfets, ja que no són bons temps per
als llibres, però ajustant els preus es
nota”. A més, indiquen que “entre
abril i maig vam estar a set fires i a
Vila-real l’Ajuntament col·labora -la
parada ens ix gratis-, mentre que a
d’altres punts ens cobren fins a 450
euros i és més difícil tenir ingressos
per molts llibres que es venguen”.

En una altra de les llibreries van
assegurar que “en cap de setmana
és quan més hem venut perquè el
sector remunta després de diversos
anys, però el preu s’ha ajustat”.
No obstant això, alguns llibreters
asseguren que “si estiguérem a la
plaça Major vendríem més”. Això
sí, constaten que les activitats com
els tallers i espectacles infantils i
les presentacions i ponències constants, ajuden perquè atrauen un
gran nombre de públic.
El regidor encarregat de
l’organització de la Fira del Llibre,
Pasqual Batalla, es va mostrar satisfet pels resultats aconseguits, ja que
“la crisi ha castigat tots els sectors,
però el del llibre és un dels que més
ho ha patit i ara millora”. H
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Vila-real pide frenar el
drama de los desahucios
El Ayuntamiento reclama al Gobierno un cambio en las “leyes injustas”
El Ayuntamiento de Vila-real ha
pedido al Gobierno de Rajoy que
frene el drama de los desahucios,
al tiempo que ha vuelto a mostrar
su apoyo a todas las personas afectadas, después de que un vecino
en la misma situación consiguiera
-gracias al apoyo vecinal y de representantes municipales- frenar el
mes pasado su su lanzamiento.
La concejala de Administración
Local y Proximidad, Sabina Escrig,
que estuvo presente para transmitirle el apoyo del consistorio, señala que “no se puede tolerar que
a la gente se le expulse de su casa
sin posibilitarle soluciones. Desde el consistorio hacemos todo lo
que está en nuestra mano, pero no
disponemos de instrumentos para
paralizar las órdenes judiciales”.
Asimismo, apunta que “el único
que puede hacer algo para evitar el
lanzamiento es Rajoy, cambiando
las leyes injustas”.
“El alcalde, José Benlloch, ha estado trabajando en el tema, pero desde el consistorio no podemos impedir el cumplimiento de una orden
judicial”, detalla la concejala.
“El consistorio está ahí para lo
que haga falta, incrementando
las ayudas sociales o poniendo al
alcance de nuestros vecinos instrumentos como la oficina de mediación hipotecaria, pero solo un
cambio en las leyes injustas podrá
hacer frente de verdad a este drama
social”, concluye la edila.
MOCIÓN

Por este motivo, Escrig avanza la
intención del equipo de gobierno
de aprobar una moción para que
el Gobierno regule por ley una
respuesta a esta situaciones que
obligue a los bancos, a través de
alquileres sociales, a dar solución
a los afectados y que “no se deje a

Los alumnos de secundaria han recibido los premios de la cátedra.

La Cátedra Cerámica
entrega sus premios
Dentro del concurso de
trabajos científicos a los
alumnos de Secundaria

El Ayuntamiento ha pedido un cambio en las ‘leyes injustas’.

La ciudad crea
una comisión
antidesahucios
El Ayuntamiento de Vilareal modificará en este mandato municipal la estructura
y régimen ordinario del
trabajo en comisiones para
incorporar de forma permanente una comisión informativa de desahucios. Así
lo ha anunciado el alcalde,
José Benlloch, que propone
estructurar las comisiones
de trabajo en cinco grandes
áreas: Social y calidad de
vida, Oportunidades, Servicios Públicos, Administración Local y Desahucios.

nadie sin un techo”. “Después de
los millones que nos ha costado a
todos los españoles el rescate a la
banca, el Gobierno debería exigir
que los bancos facilitaran alquileres
sociales para las familias afectadas
en las propias viviendas y buscar
soluciones para acabar con este drama social”, concluye.
Por otra parte, la hasta ahora concejala de Servicios Sociales, Mònica
Àlvaro, calificó de “lamentable”
que las familias “deban quedarse
en la calle por una deuda económica con una entidad bancaria rescatada con los impuestos de todos”.
Asimismo, destacó que los técnicos municipales del área trabajan
para ponerse en contacto y ofrecer
su apoyo siempre que tienen el
conocimiento de alguna familia en
esta situación, acudiendo, si es preciso, al domicilio del afectado y realizando las gestiones necesarias. H

La Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de Vila-real ha entregado los premios de la tercera
edición del concurso de trabajos
científicos para el estudiantado de
Secundaria de Vila-real. El acto ha
contado con la presencia del vicerrector de Economía y PAS de la
UJI, Miguel Ángel Moliner; el director de la cátedra, Juan Carda; el
alcalde de Vila-real, José Benlloch,

; en corto
Nueva convocatoria de
los Premios Globalis

La Fundación Globalis, con la
colaboración del Ayuntamiento
de Vila-real, ha convocado una
nueva edición de los Premios
Globalis, que reconocen el esfuerzo de jóvenes empresas con
alto componente de innovación.
Para participar, los interesados
deben presentar su propuesta
y documentación antes del 30
de julio. Más información en
‘www.fundacionglobalis.org’.

y la edila de Educación, Rosario
Royo. En la modalidad científica,
el premio del jurado ha sido para
Gala Tomás, Javier Ortega, Inés
Pilar Martí, Olga Solana, Edina
Zhu Lin y Helena Gracia Vidal. El
premio del público ha recaído en
Iván Leal, Sofía Ouoidra, Sara Fernández y Lucía León. Finalmente,
el accésit ha sido para Agustí
Agustí Cabrera, Gabriel Gallén,
Alberto Paradís y Jordi Tomás
Bort. En la modalidad plástica,
el público ha premiado a Laura
Rope y el accésit ha recaído en
Carlos Jorge Vicent Lozano. H

El SME da descuentos
a abonados amarillos
El Servei Municipal d’Esports
inició el pasado martes 23 de
junio el reparto entre todos
los pensionistas y jubilados
de la ciudad los vales de
descuento de 30 euros para
los carnets del Villarreal CF
en la campaña 2015-2016. El
reparto ha tenido lugar en el
pabellón Bancaixa.

La ciudad trabaja por garantizar
la alimentación de los menores
Representantes municipales se reúnen con miembros de
la PAH y Sillas del Hambre para escuchar sus propuestas

Representantes municipales se han reunido con las entidades.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y las nuevas concejalas de
Servicios Sociales, Sabina Escrig, e
Inclusión Social, Mónica Mañas se
han reunido con los representantes
de Sillas del Hambre y la PAH en
Vila-real, en un primer encuentro
en el que se han abordado algunas
de las cuestiones en las que el nuevo equipo de gobierno ha empezado a trabajar, con la colaboración
de ambas entidades, “para dar respuesta a la situación de emergencia

en la que se encuentran muchas
familias”. “Una de nuestras principales preocupaciones es garantizar
el bienestar de los más pequeños y,
con este objetivo, estamos trabajando en programas e iniciativas que
garanticen la correcta alimentación
de nuestros niños todo el año”, detalla el primer edil de la ciudad.
Además del comedor del Aplec
d’Estiu en verano, se están barajando distintas acciones, como iniciar conversaciones con los centros

docentes para que puedan mantener abiertos los comedores en los
periodos no lectivos y establecer
becas y bonificaciones que garanticen “que cualquier niño y está
debidamente alimentado todo el
año, cubriendo periodos que ahora
no lo están, como junio y septiembre, verano o las vacaciones de
Navidad o Pascua”. La nutrición
infantil era también una de las propuestas presentada por la PAH y
Sillas del Hambre en su primera reunión. Además, en el encuentro se
han abordado cuestiones como la
pobreza energética, los bancos de
libros o convenios a firmar. H
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El Inem-Agrario contrata
a 60 parados este verano
El programa cuenta con una ayuda de 86.682 euros y dura tres meses

E

l Ayuntamiento de Vila-real
contratará a un total de 60
personas desempleadas para realizar trabajos agrícolas durante
los tres meses de verano a través
del programa Inem-Agrario.
El programa, financiado por el
Servicio Público de Empleo Estatal y el Servef por un importe de
86.682 euros, permitirá incorporar a 20 parados del sector agrario en períodos de un mes: julio,
agosto y septiembre. El primer
turno está previsto que comience
a partir del 1 de julio.
El Servef es el encargado de realizar la primera selección entre los
demandantes de empleo afiliados
al Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social y, posteriormente, remite al consistorio los candidatos preseleccionados.
Así, los beneficiarios deberán
haber cotizado durante esta campaña en el régimen agrario.
“Este tipo de subvención permitirá a 60 personas desempleadas la posibilidad de tener una
actividad laboral este verano”, ha
señalado el hasta ahora concejal
de Economía, Pasqual Batalla,
quien recuerda que este programa pretende “dar cobertura a la
estacionalidad de la actividad
agraria. Por tanto, no está concebido para dar empleo a los parados
de larga duración, sino a los que
han estado trabajando durante la
campaña agrícola 2014-2015”.
Cabe destacar que este año se
incorporan nueve personas más
que en 2014, cuando la subvención alcanzó para 51 parados del
sector. Asimismo, la ayuda se ha
incrementado, pasando de 73.761
euros hace un año a los 86.682 de
este verano, de modo que más
desempleados se pueden beneficiar de esta iniciativa.

Los beneficiarios trabajarán en la limpieza y cuidado de la naturaleza.

Limpieza y
cuidado del
entorno
Cabe destacar que los
trabajadores que se incorporan cada verano al programa del Inem-Agrario en
la ciudad realizan todo tipo
de trabajos relacionados
con el cuidado del entorno
y también con la limpieza
de caminos. Así, nada más
recibir el curso de prevención de riesgos laborales,
los empleados comienzan
las tareas de protección,
limpieza y mantenimiento
de áreas tan emblemáticas
como el Termet.

Asimismo, cabe recordar que el
programa lleva en marcha varios
años y que en los últimos tiempos
ha contado con un incremento
de beneficiarios. Así, en 2013 se
incorporaron 41 trabajadores, lo
que supone que en 2014 hubo 10
contrataciones más.
Unos contratos que permiten
que los trabajadores realicen todo
tipo de tareas relacionadas con
el medio ambiente, la limpieza y
mantenimiento de caminos rurales para dejar todo el término municipal en las mejores condiciones,
especialmente cara al otoño y a
las lluvias torrenciales puntuales,
sin olvidar la tarea de prevención
que ello supone también cara al
propio verano, con un importante cometido en cuanto a la lucha
contra los incendios forestales y el
cuidado del entorno natural existente en la ciudad. H
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Tres detenidos
por agredir,
supuestamente,
a varias mujeres
Q La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos autores de las violentas
agresiones a varias mujeres en
la comarca de la Plana Baixa,
que han causado una gran
alarma entre la población.
La primera detención se
produjo tras, presuntamente, intentar atracar a otras dos
mujeres. Al parecer, el detenido habría forcejeado con ellas
para robarle y una patrulla le
habría identificado a raíz de
la descripción dada por las
víctimas. Posteriormente, las
mujeres habrían reconocido a
su agresor -un joven rumano
de 30 años vecino de Burriana-, según las mismas fuentes
policiales, en el hospital de la
Plana, donde habían sido trasladadas para recibir asistencia.
Y es que el perfil del detenido
coincide con el del retrato robot realizado por las afectadas.
No obstante, pocos días después se descubrió que las agresiones en Vila-real no serían
obra de un solo hombre. Y es
que tres de las víctimas de los
brutales ataques dieron la clave a los agentes de la Policía
Nacional. Por ello, los efectivos
detuvieron en Burriana a un
segundo agresor, de 28 años,
de origen rumano, tras identificarlo tres de las siete mujeres
atacadas durante el visionado
de unas fotografías policiales.
Las otras tres señalaron, sin
embargo, la imagen de otro
de los hombres que la Policía
Nacional tenía fichados y que
guardaba un gran parecido físico con el primer detenido, un
delincuente con antecedentes
policiales por hechos similares.
Los tres detenidos pasaron a
disposición de la autoridad judicial en Vila-real y, al parecer,
dos de ellos pueden ser miembros de la misma familia. H

Prorrogan el convenio con
la Cámara de Comercio
El Ayuntamiento seguirá colaborando para mantener
los viveros de empresas y sus programas formativos

Imagen de la firma del convenio con la Cámara de Comercio.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el hasta ahora concejal de
Economía, Pasqual Batalla, han
firmado recientemente la prórroga
del convenio de colaboración con la
Cámara de Comercio de Castellón,
a través del cual el Ayuntamiento
de Vila-real seguirá colaborando en
el mantenimiento de los viveros de
empresas que la entidad tiene en la
localidad, así como en su programa formativo, con un importe de
35.000 euros para 2015 contempla-

do para cada uno de los acuerdos.
El plan formativo del actual ejercicio incluye una docena de cursos y
talleres dirigidos a principalmente
a pymes y emprendedores, aunque
también a demandantes de empleo
que quieren mejorar sus competencias profesionales.
La colaboración del Ayuntamiento de Vila-real con la Cámara de
Comercio se completa también con
el convenio de apoyo a la organización de Qualicer. H

; en corto
La UDOC detecta un
delito de falsificación

Q La Unidad de Documentación (UDOC) de la Policía
Local de Vila-real ha descubierto un posible delito de
falsificación de documento
público en una tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos.
La actuación de los agentes
de esta unidad se produjo a
raíz de un control de tráfico,
durante el cual detectaron
una tarjeta de ITV que podría
ser falsa, por lo que se formalizó un atestado policial.

Colombia reconoce la
mediación policial
Q La inspectora de la Policía
Local de Vila-real, Rosana
Gallardo, y el oficial Adrián
Hierro han sido condecorados por la Policía Nacional
de Colombia en reconocimiento “por su aportación
en la construcción de la paz
y la resolución pacífica de
conflictos a través de la mediación”. El galardón fue
entregado por el alcalde de
Soacha, una de las ciudades
donde se ha implementado
la unidad, y por el secretario
de Gobierno y el director de
Apoyo a la Justicia.

La Policía detecta 7
positivos en consumo
Q La Policía Local de Vilareal ha cerrado la campaña
especial de control del consumo de drogas y alcohol en
la conducción con un total de
123 vehículos identificados.
Los controles, realizados entre los días 1 y 7 de junio, se
han saldado con seis denuncias administrativas (dos por
consumo de alcohol y cuatro
por drogas) y tres detenidos
por carecer de permiso de
conducir en dos de los casos, y por conducir bajo la
influencia del alcohol, el tercero de ellos.

Controlan los horarios
para tirar la basura
Q La Policía Local de Vilareal ha realizado hasta el 21
de junio una campaña para
controlar el cumplimiento
del horario para depositar
la basura con la finalidad de
evitar que se liberen desechos
en los contenedores fuera de
las horas legalmente establecidas. Para ello, además de la
vigilancia a lo largo de todo
el día, de 6.00 a 8.00 horas,
que es el período en el que se
suele infringir más la normativa, los agentes han actuado
en vehículos camuflados
para no ser vistos y poder
sorprender a los infractores.
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N La Casa de l’Oli acull ‘Entorns’

La Casa de l’Oli ha acollit
l’exposició ‘Entorns’, organitzada pel curs de Fotografia de
l’Espai Jove com a colofó a les

classes que s’han desenvolupat durant l’any. La mostra ha
recollit les imatges enregistrades pels alumnes del curs.

Els parcs de Vila-real tindrán jocs adaptats per a xiquets amb discapacitats.

Els discapacitats tindran
jocs adaptats als parcs

N La Dona, de visita a Cofrents

L’Ajuntament afegirà nous elements a totes les àrees per als xiquets

L

’Ajuntament de Vila-real ha iniciat la instal·lació de jocs adaptats per a xiquets amb discapacitat.
El primer ja està a disposició dels
usuaris des de fa uns dies al parc
de la Maiorasga. La regidora de
Contractació, Sabina Escrig, explica
que “una mare de la zona ens ho
va sol·licitar i després de diversos
mesos d’espera, el gronxador ja
està sent usat pel seu fill i per altres
menuts de la zona”.
I afig que “els pares estan contents
i nosaltres també, perquè gràcies a
un simple element com aquest, tots
els xiquets poden gaudir amb seguretat d’una vesprada al parc, ja que
compta amb una sujecció especial
i s’ha preparat i condicionat tota la
zona contigua perquè no caiguen”.
Tanmateix, la regidora afirma
que “tots els xiquets, amb discapacitat o sense, tenen dret al joc, a tenir
les mateixes oportunitats de passar-ho bé i socialitzar-se, i el nostre
objectiu és que tots els parcs de la
ciutat tinguen jocs adaptats al llarg
de la legislatura que acabem de començar”. “No pararem, en aquest
sentit, buscarem tots els espais possibles i els adaptarem perquè tots
els menors gaudesquen dels parcs
de la ciutat”, afig.
Per la seua part, Laura Domín-

guez, la mare que va sol·licitar la
instal·lació del gronxador, assenyala que va trobar la idea a través de
la xarxa social Facebook, ja que “a
molts municipis de l’àrea metropolitana de Madrid disposen d’aquest
tipus de balancins, fins i tot hi ha
parcs sencers adaptats i vaig pensar
que seria una bona idea”.
El seu fill, Álvaro, de sis anys i
amb paràlisi cerebral, va en cotxet,
la qual cosa li impedeix accedir
als jocs convencionals a les àrees
d’esbarjo.

El parc de la
Maiorasga ja
compta amb un nou
gronxador especial
per als xiquets amb
alguna discapacitat

Ajuntament
de
Vila-real

“Fins ara s’havia de conformar a
mirar la resta de xiquets, però ara ja
pot passar-ho bé”, afirma la mare,
que assegura que “estava molt
emocionat quan el va provar per
primera vegada”.
D’altra banda, aquesta mesura,
indica, serà molt profitosa per a
moltes famílies que estan en la mateixa situació. I és que, segons afirma, “a la mateixa zona on nosaltres
vivim hi ha almenys tres famílies
amb xiquets discapacitats”.
Per això, opina que “molts pares amb fills en aquesta situació
s’animaran a eixir amb els seus xiquets a aquest parc i prompte tindran més elements a d’altres zones
de la ciutat, ara ja no tenen excusa
per a quedar-se a casa”.
A més, assenyala que “a poc a
poc esperem que hi haja més elements d’aquest tipus i que més xiquets i majors amb algun tipus de
discapacitat puguen eixir a gaudir
dels parcs”.
D’altra banda, assegura que “estem molt agraïts a l’Ajuntament
de Vila-real per haver-nos escoltat,
però ja els hem dit que seguirem
reivindicant les nostres necessitats
perquè tothom puga anar al parc a
jugar i gaudir en les mateixes condicions i en igualtat”. H

La Regidoria de la Dona ha
celebrat el Dia Internacional d’Acció per la Salut de la
Dona amb una eixida al bal-

neari Hervideros de Cofrents.
99 dones van participar en
aquesta excursió que incloïa
una visita a Requena.

N Clausura del curs de valencià

El regidor de Normalització
Lingüística, Pasqual Batalla,
ha clausurat una nova edició
del curs de valencià per a pa-

res i mares amb xiquets escolaritzats a Vila-real. Un total
de 16 persones han finalitzat
el curs de 60 hores lectives.

PROMOVENT I POTENCIANT LA CREATIVITAT I EMPRENEDORIA JUVENIL

http://creative.provincia.pc.it/Default.asp?setta=EN
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; en curt
El Consorci del Millars
lluita contra els mosquits

Suport a les tecnologies
fotovoltaiques

El tractament al riu se suma al que ha realitzat l’Ajuntament de Vila-real

L

a Junta de Govern del Consorci del Riu Millars ha aprovat un tractament per a mantenir sota control els mosquits en
l’entorn de l’aiguamoll que ja està
aplicant-se. L’òrgan gestor, format
pels ajuntaments de Vila-real, Almassora i Borriana, així com la
Diputació Provincial de Castelló i
la Conselleria de Medi Ambient,
s’ha reunit a Almassora per a
abordar, entre altres assumptes,
aquesta intervenció.
La Junta de Govern ha ratificat
la proposta d’adjudicació presentada per la mesa tècnica, que proposava l’empresa GPM, amb un
pressupost de 14.399 euros, com
la plica més favorable per a aplicar aquest tractament contra els
mosquits a la zona.
El pla proposat per GPM per
a tallar la reproducció d’aquests
insectes al Paisatge Protegit contempla un termini d’actuació que
es perllongarà fins a finals d’any.
El tractament actuarà sobre les larves i s’aplicaran productes compatibles amb el Pla Rector d’Ús i
Gestió (PRUG) de l’aiguamoll.
intervenció individual

L’Ajuntament de Vila-real, a través
del Departament de Serveis Públics, ha intensificat les accions per
a combatre la plaga de mosquits en
l’entorn de la séquia, llocs amb aigua estancada i en aquells punts on
es reben avisos dels veïns.
“Des que es va iniciar la campanya, estem redoblant esforços per a
atacar l’aparició de mosquits i minimitzar la situació, però hi ha molts
llocs als quals no podem arribar i
els tractaments aïllats no resulten
eficaços perquè no hi ha fronteres
al pas dels mosquits; per això des
del primer moment reclamem que
la Diputació assumisca la compe-

Q novetat. El regidor
d’Universitats de l’Ajuntament,
Emilio M. Obiol, i el director de
la Càtedra d’Innovació Ceràmica
Ciutat de Vila-real de l’UJI, Juan
Carda, han presidit la reunió de
treball del projecte Retos Investigación Sunbeam, en el qual la
càtedra de l’UJI col·labora amb
altres centres d’investigació per
al desenvolupament de tecnologies fotovoltaiques de baix cost.

Concurs de cuina
saludable a l’escola
Q concurs. El CEIP Angelina Abad ha celebrat la segona edició del Concurs de cuina saludable per a fomentar
hàbits de vida saludable entre els alumnes. En la iniciativa, organitzada per l’AMPA,
amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports i Salut, han
participat 160 xiquets.

L’Ajuntament ha intensificat les actuacions contra els mosquits.

Campanya
‘Al mosquit
tigre ni aigua’
L’Ajuntament de Vila-real,
a través de la delegació de
Serveis Públics, ha impulsat
una campanya informativa
per a prevenir l’aparició de
mosquits i donar consells
sobre com actuar davant les
picades. ‘Al mosquit tigre,
ni aigua’ és el lema de la
campanya, en la qual s’han
editat fullets explicatius que
s’han repartit entre les associacions i els edificis públics
per a informar sobre com
actuar per a evitar la proliferació d’insectes.

tència en aquest tema”, assenyala el
regidor de l’àrea, Francisco Valverde. Referent a això, l’alcalde, José
Benlloch, recorda que s’ha remés a
la corporació provincial un requeriment perquè es faça càrrec de les
fumigacions del qual no s’ha obtingut resposta.
“Estem fent tot allò que està en la
nostra mà per a fer front a la plaga,
però tots aquests esforços no seran
efectius si no es fan de manera coordinada en tots els municipis i en les
zones més propenses a l’aparició de
mosquits”, assegura.
D’altra banda, la Junta de Govern del Consorci del Riu Millars
ha aprovat dos projectes per a
continuar millorant l’entorn de
l’aiguamoll, eliminant les espècies
vegetals invasores del riu, com canyars. Almassora ha sigut el primer a
rebre el projecte, que es desenvoluparà a Vila-real i Borriana. H

‘Taronges del meu poble a l’escola’
Q campanya. La campanya ‘Taronges del meu poble a l’escola’ s’ha
acomiadat dels centres docents amb una excursió al Bioparc de València.
La campanya, impulsada pel Departament d’Agricultura, ha repartit
entre els col·legis uns 20.000 quilos de taronges de productors locals.

Aproven pagar
factures a proveïdors
Q aprovació. El darrer Ple
de la legislatura va aprovar,
amb el vot en contra del PP,
pagar una relació de factures
als proveïdors que presten
serveis al consistori per un
import de 437.000 euros. Es
tracta d’una sessió en la qual
un total de 13 regidors es van
acomiadar de l’activitat.

1.400 panets per Sant
Antoni de Pàdua
Q celebració. La Joventut
Antoniana ha celebrat la festa
de l’entitat, emmarcada en les
celebracions en honor a sant Antoni de Pàdua, amb la tradicional
missa i processó des de l’església
dels Franciscans. El temple va
acollir la missa, en la qual va tenir lloc el tradicional repartiment
dels 1.400 panets i la vestició
de medalles. La processó es va
cancel·lar per la pluja.

José Soriano, Angelina Abad i
Consolació, els més demanats
Els tres centres completen al 100% les places d’infantil
de tres anys oferides per a iniciar l’escolarització

Els més menuts començaran a assistir al col·legi al setembre.

José Soriano, la Consolació i Angelina Abad. Aquests són els tres
col·legis vila-realencs que han completat al 100% les places d’infantil
de tres anys que s’oferien perquè els
xiquets de la ciutat iniciaren la seua
escolarització. I a més, cal destacar
que en aquests tres centres escolars,
amb dues línies educatives cadascun, copen 156 places, la qual cosa
representa al voltant d’un 28% del
total que s’ofereixen als 15 col·legis
-11 públics i quatre concertats- de

la ciutat. En concret, el José Soriano
és, amb diferència, el més sol·licitat
pels pares vila-realencs, que veuen
com un avantatge que siga l’única
escola del municipi que tinga el
programa plurilingüe.
Tot i així, al Verge del Carme o
Cervantes només queda una plaça
vacant. Per contra, hi ha altres centres -com Pintor Gimeno Barón,
Concepció Arenal, Carles Sarthou,
Bisbe Pont o Pasqual Nácher- que
encara tenen els llocs suficients

com per a donar resposta a les incorporacions que, habitualment, es
donen al llarg del curs. Segons la
regidora d’Educació, Rosario Royo,
“la majoria de persones que arriben
durant l’any a Vila-real i necessiten
escolaritzar els seus fills arriben des
d’altres parts d’Espanya o de la
Comunitat, la qual cosa suposa un
canvi de circumstàncies respecte
d’anys enrere, quan molts venien
des d’altres països”.
A més, Royo assegura que només 20 dels 473 xiquets en total que
inicien l’escolarització enguany no
podran fer-ho al col·legi de la seua
primera elecció. H
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Las ligas locales de Vila-real
estrenan el pabellón Melilla
Los partidos de fútbol sala permiten comprobar el estado de la nueva infraestructura del SME

E

l pabellón Melilla ya ha entrado
en funcionamiento y lo ha hecho con el inicio de las ligas locales
de verano. En concreto, las nuevas
instalaciones del barrio del Progreso han acogido los partidos de la
liga local de fútbol sala, con el objetivo fundamental de testar el estado de las instalaciones de cara a su
apertura definitiva tras el verano.
“El nuevo pabellón polideportivo de Melilla está completamente acabado y listo para abrir sus
puertas, aunque, como siempre,
necesitamos un periodo de prueba
inicial para comprobar que el equipamiento funciona correctamente.
Por eso, ante el inicio de las ligas
locales de verano, el Servei Municipal d’Esports hemos decidido
celebrar en este nuevo pabellón los
partidos de la liga local de verano
de fútbol sala, una de las disciplinas
deportivas que, junto a hockey y
balonmano, podrán practicarse en
estas nuevas instalaciones”, detalla
la concejala de Deportes y Salud,
Silvia Gómez.
La liga local de fútbol sala se disputa del 1 de junio al 22 de julio, con
dos partidos diarios de lunes a viernes. Además, en el pabellón Bancaja y el campo de fútbol de Flors
se disputarán también las ligas de
verano de baloncesto y fútbol 7.
Tras las ligas locales, el SME aprovechará el cierre de las instalaciones
deportivas en agosto para ultimar
detalles, como la pintura, que harán
compatible la cancha para la práctica de las disciplinas deportivas previstas en el pabellón Melilla.
De esta manera, tras el verano, el
polideportivo se incorporará plenamente a la red de infraestructuras
con que cuenta el SME para la práctica del deporte en Vila-real, que se
ampliará también próximamente
con la construcción de la Ciudad

La concejala de Educación, Rosario Royo, ha acompañado a los
alumnos del Aula Mentor en el inicio de los exámenes de junio.
Royo ha destacado la consolidación de la iniciativa “como una
alternativa de formación para jóvenes y adultos, homologada y con
una amplísima oferta que abarca
prácticamente todas las áreas de
conocimiento”. En concreto, la plataforma que dirige el Ministerio de

; en corto
La piscina ‘congela’
sus precios en verano

Q Por segundo verano consecutivo, la entrada de la
piscina del Termet tiene el
mismo precio, con el objetivo
de que los vecinos puedan
disfrutarla durante todo el
periodo estival. Así lo confirma la edila de Deportes, Silvia Gómez, tras la reapertura
del recinto. “Hemos abierto
a mediados del mes de junio
para que los vecinos tengan
más tiempo de disfrutar de
las instalaciones”, indica.

Recepción a 20
alumnos de Navarra

Los deportistas de diferentes equipos han visitado, junto al alcalde y la edila de Deportes, el recinto.

El pabellón Melilla estará operativo al 100% tras el verano.

Deportiva Municipal de la Bassa
d’Insa, actualmente en la primera
fase de los trabajos.
PLAN CONFIANZA

El polideportivo de Melilla, financiado con cargo al Plan Confianza

de la Generalitat, dota al barrio del
Progreso de un pabellón cubierto
de 1.800 metros cuadrados, destinado fundamentalmente a la práctica
del hockey, el fútbol sala y el balonmano, ampliando así las zonas
donde practicar estos deportes en

la ciudad. El edificio, tras reconsiderar el proyecto inicial -propuesto
durante el mandato del PP y al que
no se pudo dar prácticamente inicio
al quebrar la empresa constructoracuenta ahora con una pista cubierta, con espacio para 130 personas
sentadas, vestuarios, almacén e
instalaciones complementarias, en
una infraestructura integrada en el
entorno y energéticamente sostenible, ya que se alejó varios metros de
las casas y cuenta con innovadores
sistemas de abastecimiento.
El pabellón, además, se integra
en la manzana dedicada al deporte
que se articulará en el entorno de la
Ciudad Deportiva y el CTD.
“Seguimos, de esta manera,
avanzando en dotaciones para la
práctica del deporte y en la construcción de este proyecto de Vilareal como Ciudad del Deporte y la
Salud como fuente de calidad de
vida y generador de economía”,
concluye Gómez. H

El Aula Mentor consolida
su oferta con 150 cursos
La oferta formativa a
distancia se distribuye en
15 temáticas distintas
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Educación oferta más de 150 cursos ‘on line’ distribuidos en más de
15 bloques temáticos. En cada uno
de ellos, los alumnos deben pasar
un examen, cuya superación da
derecho a un título expedido por
el propio Ministerio y válido en
la presentación de méritos en los
diferentes concursos oposición o
bolsas de empleo de la Comunitat.
En el cierre del curso académico, la
concejala de Educación ha querido destacar también que “tras dos
años de trayectoria, el Aula Mentor
se consolida como la primera de la
Comunitat y la 15ª de toda España
de un total de 445 aulas”. H

Q El primer teniente de alcalde, Pasqual Batalla, y la
concejala de Educación, Rosario Royo, han recibido a 20
estudiantes y dos profesores
de Azagra (Navarra) que
participan, por tercer año, en
un programa de intercambio
con el instituto Broch i Llop.
Los alumnos navarros estuvieron viviendo varios días
en las casas de los estudiantes vila-realenses, periodo
en el que realizaron un gran
número de actividades educativas, lúdicas y también de
ámbito cultural.

Menos familias para
Joventut Antoniana
Q La Joventut Antoniana ha
constatado una leve mejoría
de la situación económica, al
menos en cuanto al número
de personas que acuden a
pedir ayuda. Y es que, ha pasado de atender a 105 familias en 2014 a 94 este año, lo
que supone un descenso de
algo más del 10%. Un alivio
que también se notó el año
pasado con respecto al 2013,
cuando se atendió a unas 170
familias. Los principales motivos de este descenso son la
mejoría del mercado laboral
o la marcha a otros países.

Éxito de la Trobada
Multilabors de Vila-real

El Aula Mentor es una iniciativa ya consolidada en la ciudad.

Q El centro de Vila-real se ha
convertido en punto de encuentro de los aficionados a
las labores de toda la Comunitat, en una nueva edición
de la Trobada Multilabors.
El encuentro, organizado por
la Dona y Tradiciones, ha reunido en la plaza Mayor y
calles adyacentes a unas 450
participantes procedentes
de poblaciones como la Vall
d’Uixó, Silla, Soneja, Valencia
o Massamagrell, entre otras
procedencias, además del
grupo de calados, bolillos y
‘patchwork’ de la Universitat
Popular de Vila-real.
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El centro El
Molí despierta
el interés de
cinco hosteleros

; en corto
Plantean medidas para
reactivar la industria

El interés mostrado por los empresarios del sector
permitirá recuperar el servicio tras más de tres años

U

n total de cinco son las ofertas
que, finalmente, se han presentado al concurso público convocado por el Ayuntamiento para
otorgar la concesión de la explotación del restaurante El Molí y, junto
al este, la de la terraza de la piscina
de verano del Termet.
De esta forma, y una vez finalizado el plazo para presentar las plicas,
son cinco los hosteleros que consideran viable reabrir El Molí con las
nuevas condiciones marcadas por
el consistorio, tras el fallido concurso del 2012 --que quedó desierto--,
en las que se eliminó el contrato de
450.000 euros que se incluía en el
primer pliego y se rebajaba a casi la
mitad el importe del arrendamiento. El interés mostrado por los empresarios vila-realenses del sector
permitirá recuperar una actividad
y un servicio que dejó de prestarse
hace más de tres años.
Al respecto, el alcalde de Vilareal, José Benlloch, se ha mostrado
especialmente satisfecho y señala
que la adjudicación del restaurante
es un proceso que desde el consistorio se intentará “acelerar al máximo de manera que si la decisión se

toma cuanto antes, mejor”, con el
objetivo de que tanto el restaurante como la terraza de la piscina de
verano puedan funcionar cuanto
antes. Benlloch recuerda, además,
que será una comisión “puramente
técnica” --integrada por los jefes de
las áreas de Congresos, Deportes,
Medio Ambiente y Promoción Económica-- la que valorará cada una
de las cinco ofertas.
Asimismo, insiste en que, “como
ya se dijo, se dará mucha más importancia al proyecto en sí que al
aspecto económico, en la línea de
convertir esta infraestructura en el
Centre de Congresos El Molí”.
Un espacio similar al centro de
este tipo habilitado ya en el antiguo
Casal de Festes, pero con el aliciente
de ubicarse en el corazón de un paraje natural como es el Termet.
De esta forma, el pliego de condiciones aporta hasta 35 puntos a los
criterios económicos, mientras que
el grueso de la valoración saldrá del
proyecto y su apuesta por el fomento de los eventos relacionados con
la salud y el deporte, así como con
el paraje protegido del Millars y la
formación en gastronomía. H

El alcalde y la edila Rosario Royo durante una visita al recinto.

Q Reducir en lo posible el
impuesto de bienes inmuebles (IBI) y el de construcciones, instalaciones y obras
(ICIO). Estas son dos de las
posibilidades que se plantea
aplicar el alcalde de Vila-real
durante la legislatura, con
la finalidad de incrementar
la implantación de nuevas
empresas en la ciudad y también con la de la facilitar ampliaciones de sus respectivas
plantas a aquellas firmas que
ya se encuentran en el municipio, de modo que se fomente el desarrollo industrial.

Tapas solidarias
contra el cáncer
Q Cocas típicas valencianas,
salmorejo al mejor estilo cordobés, albóndigas de bacalao
con piñones o salmón con
queso fueron algunas de las
delicias que un buen número
de vecinos tuvieron ocasión
de probar en la última de las
iniciativas lanzadas por la
Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) en Vilareal. Una iniciativa para colaborar e impulsar la investigación, la ayuda o la atención
psicológica a personas afectadas por esta enfermedad.

Apoyo para rehabilitar
viviendas en la región
El Molí ha atraído a cinco hosteleros para gestionar el local.

50.000 euros al año para
mejorar pasos accesibles
En cuatro años se han
creado o adaptado a la
normativa 180 pasos
El Ayuntamiento de Vila-real,
mediante la delegación de Servicios
Públicos, que dirige el edil Francisco Valverde, ha invertido en los
últimos cuatro años más de 200.000
euros en la creación y remodelación
de pasos accesibles en las aceras
del casco urbano, una cifra que representa una aportación municipal
que supera los 50.000 euros anuales
en este tipo de obra.
En total, han sido alrededor de
180 las rampas que se han construido o que se han adaptado a la
normativa. “Quedan muchos pasos por hacer y por mejorar, pero
después de estos años podemos
decir que aquellos en que había
más demanda y los que estaban en
peores condiciones ya se han solucionado”, explica Valverde.
Desde el primer momento, el

equipo de gobierno ha contado con
la colaboración de la asociación de
discapacitados Acudim, que años
atrás ya elaboró un informe respecto a los problemas de accesibilidad
que se presentaban en las diferentes
calles de la ciudad y en el que se hacía especial hincapié a la existencia
de rampas mal construidas, con
materiales resbaladizos o con una
excesiva pendiente, lo que impedía su uso por parte de las personas que requieren circular en silla
de ruedas. Tanto es así que, según
indica el edil, en algún caso se han
producido incidentes.
“La mejora de la accesibilidad
urbana ha sido una prioridad para
el departamento y, sin duda, lo seguirá siendo”, afirma el concejal,
quien incide que en los últimos
cuatro años han “podido actuar, en
la mayoría de los casos de la mano
de empresas locales, en el diseño de
una Vila-real más amable para todos, también para quienes circulan
con carritos de bebé”, matiza. H

Q El Instituto Valenciano de
la Edificación (IVE), con el
apoyo del Ayuntamiento de
Vila-real, desarrollará actividades para impulsar la rehabilitación de viviendas en
la Comunitat y mejorar así el
nivel de calidad y sostenibilidad en el proceso constructivo a través de actividades de
I+D+i en este campo. Vilareal es la única ciudad de la
provincia que firmará, de
momento, un convenio a este
respecto. Para una mayor difusión, se incorporó a ‘www.
calidadentuvivienda.es’.

El Espai Jove, referente
en monitores de ocio
Q Vila-real es desde hace décadas una ciudad promotora
de acampadas y campamentos a lo largo del año. Por eso,
además de los Lluïsos -con
una larga experiencia formando a monitores de tiempo libre-, Vila-real cuenta con
el Espai Jove, en el que desde
hace poco más de tres años se
oferta, través de la Concejalía
de Juventud esta formación,
que se ha convertido en un
auténtico referente a nivel
provincial, ya que acuden jóvenes de todos los puntos.
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Vila-real desbloquejarà
la zona de camions
Realitzar totes les gestions
necessàries perquè el parc
logístic per a les empreses
vila-realenques del sector
del transport per carretera siga una realitat al llarg
d’aquesta legislatura. Aquest
és l’objectiu que s’ha marcat el regidor de Territori de
Vila-real, Emilio Obiol. “La
nostra intenció és que aquest
projecte puga eixir endavant
abans de finalitzar el període
legislatiu que iniciem”.

L’Escola de les
Emocions s’acomiada
L’Escola de les Emocions, impulsada per Serveis Socials
dins del programa 1 hora x
1 quilo de menjar, ha tancat
la segona edició amb el taller Els pilars de la felicitat,
impartit al Centre Social i al
qual ha assistit la regidora de
Serveis Socials, Sabina Escrig.
Durant la campanya 20142015, l’Escola de les Emocions ha impartit vuit tallers
sobre gestió de les emocions,
autoestima o assertivitat.

La millor capoeira
torna a Vila-real
El II Festival Internacional
Sou Capoeira Brasil, patrocinat per les regidories
d’Esports i Salut i de Joventut, ha congregat al pavelló
Sebastián Mora de Vila-real
alguns dels noms més destacats del panorama nacional de capoeira. El certamen
ha constat de tallers i classes
magistrals per part dels convidats a l’esdeveniment, a
més d’una roda-exhibició de
capoeira a la plaça de la Vila
i el canvi de corda.
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La Vilabeca atrau prop de
90 joves per a 37 places
L’Ajuntament ofereix 29 places per a Vilabeca Experiència i vuit per al
subprograma Emprén, on els participants rebran sessions de ‘coworking’
Fins a 88 joves s’han presentat enguany a les 37 places que oferta el
pla Vilabeca, tant per al subprograma Experiència, enfocat a l’obtenció
del primer contacte laboral (29);
com per a Emprén que, amb vuit
places, es focalitza en el desenvolupament de projectes empresarials
que revertisquen en la millora de
la ciutat. En ambdós casos, els beneficiaris de les beques assistiran a
programes de ‘coworking’, formació de l’esperit emprenedor i creativitat. L’Ajuntament ha publicat en
el web municipal la relació provisional de persones admeses, amb
les corresponents baremacions, així
com les excloses.
Es tracta de la quarta edició
d’aquest programa de beques municipals per a la formació laboral de
joves de Vila-real.
Fins a 150 vila-realencs s’hauran
beneficiat d’aquest programa al
llarg de la legislatura.
Els resultats constaten que set de
cada deu participants han aconseguit ocupar-se, ja siga a través de
l’autoocupació, creant el seu propi
negoci; o treballant per a tercers, segons va explicar el fins ara regidor
d’Innovació, Xus Sempere, durant
la passada presentació d’aquesta
nova convocatòria formativa.
“Més enllà del seu pas per
l’Ajuntament, el que més ens satisfà és comprovar que, després de
l’experiència del programa, la majoria dels beneficiaris troben eixides
laborals i que, en la seua major part,
ho fan a través de l’emprenedoria,
amb idees innovadores de negoci”,
assenyala.
OXÍGEN en L’OCUPACIÓ

En aquesta línia, l’alcalde, José Benlloch, recorda que els ajuntaments
“tenim vetat crear llocs de treball

Una de les sessions de ‘coworking’ dels alumnes de Vilabeca.
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L’SME convoca la
tercera edició de
Becaesport per a
36 joves monitors
El Servei Municipal d’Esports
ha convocat una nova edició
del programa de beques Becaesport, que en la seua tercera
convocatòria ofereix una oportunitat laboral i formativa en
l’àmbit de l’esport a un total
de 36 beneficiaris. En concret,
Becaesport constarà de dos
subprogrames, el primer, amb
14 beques, per a la formació i
realització d’estudis en l’àrea
esportiva, i un segon subprograma de col·laboradors amb
un màxim de 22 beneficiaris,
enfocat principalment a la
promoció de la pràctica esportiva en edat escolar. Els becats s’incorporaran a l’octubre
a l’SME i s’integraran en les
seues respectives activitats els
vuit mesos de campanya. H

Els nous regidors
del PP se sumen
a la denúncia
contra Benlloch

Els participants de Vilabeca durant la II Jornada Vilaemprén.

per part del Govern”. “Enfront
d’aquesta realitat, hem tirat mà de
la intel·ligència i la imaginació per a
impulsar iniciatives que, com Vilabeca, ens han permés donar un cert
oxigen i ajudar, en la mesura de les
nostres possibilitats i competències,
a la generació d’ocupació”, detalla
Benlloch. Per a l’impuls d’aquest
pla, l’Ajuntament destina enguany

118.600 euros, però al llarg de la legislatura s’han invertit un total de
700.000 euros en els diferents programes portats a terme cada any.
Els beneficiaris de la Vilabeca Experiència, que desenvolupen el seu
treball a 21 departaments municipals, s’incorporaran un total de sis
mesos amb una retribució de 500
euros al mes. H

El regidor socialista i diputat
provincial de Vila-real, Francisco Valverde, ha lamentat
l’actitud del portaveu del Partit
Popular a la ciutat, Héctor Folgado, després de conéixer que
els tres nous regidors del grup
del PP s’han incorporat a la denúncia del PP contra l’alcalde,
José Benlloch, i altres dos regidors socialistes. Valverde assegura que aquesta actitud demostra que “Folgado segueix
treballant per al seu partit, en
lloc de treballar pels interessos
de Vila-real”. “La incorporació
dels nous regidors del PP a la
denúncia “intenta dissimular
la greu divisió interna que té el
PP i la seua falta de lideratge”,
ha conclòs el regidor. H
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Benlloch: “Defendemos a
la ciudad en el caso Piaf”

HISTORIAS DE ÉXITO

El ejecutivo detectó 600.000 euros en facturas
irregulares de una empresa implicada en Gürtel

Los vecinos de Buñol (Valencia) ya hacen uso de las máquinas de Ecomain para cuidar el medio ambiente.

Ecomain, por el cuidado
del medio ambiente
La firma construye maquinaria para el reciclaje de todo tipo de residuos

H

ace tres años que se puso en
marcha y, aunque los inicios
siempre son duros, la firma vilarealense Ecomain ha sabido hacerse
un hueco en un sector todavía algo
desconocido en nuestro país, pero
que en el norte de Europa ya funciona desde hace bastantes años.
Se trata de las máquinas de reciclaje inteligentes que ofrecen una recompensa al usuario por cuidar del
medio ambiente. El fundador de
Ecomain, Eduardo Álvarez, lo vio
claro. “Con la llegada de la crisis era
el momento de renovarse y aprovechar para hacer algo novedoso”,
explica. En este sentido, su familia
cuenta con una empresa del sector
cerámico con más de 30 años de experiencia y fueron esta experiencia
y sus conocimientos de ingeniería
las que les sirvieron para buscar un
nuevo tipo de negocio que todavía
no está “demasiado cubierto” en

Premio al
Mejor Proyecto
Sostenible
Ecomain recibió en 2014 el
premio al Mejor Proyecto
Agroalimentació, Sostenible y Ecológico del Foro de
Innovación de Vila-real a
través de Efecte Vila-real. La
web ‘http://planetamonster.
com/’ ofrece más información sobre la adquisición
de máquinas de ‘reversevending’. Además, Ecomain
dispone de página y perfil
en Facebook y también de
una web -’http://www.ecomain.es’- donde encontrar
todas sus novedades.

Eduardo Álvarez es el fundador de Ecomain, fabricante de las máquinas.

España. “Invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero en investigar
en I+D+i para ‘reciclarnos’ y ofrecer
un nuevo servicio”, indica, “y por el
momento hay muchas expectativas
y un buen funcionamiento, aunque
las empresas fuertes controladas
por el Gobierno y la ley todavía nos
atan y muchos usuarios ni siquiera
saben que existe esta opción”.
“Mientras en Europa el envase
tiene un valor y al usuario lo incentivan retornándole dinero, aquí todavía vemos cunetas llenas de latas y
botellas y el mar lleno de suciedad,
por eso pensamos que si se implanta este sistema en España ganará el
medio ambiente, pero también el
usuario, que por cada envase que
recicle recibirá un incentivo”.
Tal y como explica Álvarez, hay
máquinas para todo, “desde residuos eléctricos, a botellas de cristal,
teléfonos móviles, envases, latas,
pilas, bombillas y material eléctrico
pequeño, pero la Administración
pública debe incentivar su uso, porque el ciudadano, cuando desconoce algo, no puede usarlo”.
Así, asegura que sus máquinas
-que ya se encuentran en diversos
puntos de la geografía nacional,
destacando la provincia de Valencia- pueden ofrecer descuentos o
promociones de comercios del municipio donde se instala, de modo
que también se incentiva el consumo en el comercio local. “Por eso,
nos gustaría que también algún día
se instalen en Vila-real”, señala.
Y es que, a pesar de las dificultades, está convencido de que el cuidado del medio ambiente “es el futuro”. Por ello, anima a todo aquel
que tenga una idea a “ponerla en
marcha. Debe creer firmemente
en su proyecto, haberlo estudiado
mucho y, sobre todo, tener mucha
paciencia y no perder la ilusión”. H

José Benlloch ha anunciado que el caso se investiga por vía penal.

Ante la publicación en un medio
de comunicación provincial de la
noticia de apertura de una investigación judicial por la vía penal
en el caso de las facturas falsas
de Piaf, el alcalde de Vila-real,
José Benlloch, ha confirmado la
admisión a trámite de los hechos,
trasladados por el Ayuntamiento
al juzgado el pasado mes de abril
a instancias de los abogados del
consistorio. Benlloch recuerda
que el expediente fue declarado
confidencia, en virtud de la Ley
de Transparencia, por la Junta de
Gobierno Local de 2 de abril de
2015 y que se trasladó al juzgado,
“como hemos hecho en todo momento, en defensa de los intereses
de Vila-real por encima de todo”.
“Hace cuatro años, asumimos el
compromiso con la ciudadanía de
luchar contra las irregularidades y
no pagar lo que no debía pagarse
con el dinero de los ciudadanos. Y
eso hicimos. En esta misma línea
seguimos actuando”, añade.
El caso de las facturas falsas de
Piaf se inició con una investigación administrativa poco después
de la toma de posesión del alcalde
en 2011 y derivó en la anulación

por parte de Benlloch de 600.000
euros en facturas de la empresa,
investigada en la trama valenciana del caso Gürtel, acreditadas
como falsas por los técnicos y endosadas por el exalcalde, del Partido Popular, en funciones.
“Adelantándonos a lo que estamos viendo ahora en la constitución de nuevas corporaciones,
en el pasado mandato municipal
el equipo de gobierno de Vilareal impulsó una auditoría y una
investigación administrativa que
nos permitió detectar varios paquetes de facturas falsas e irregulares de Piaf por valor de 600.000
euros”, apunta Benlloch.
El recurso a la anulación de las
facturas presentado por el exalcalde Rubert y por la administradora
concursal de Piaf provocó la apertura de procedimientos judiciales,
en los que se reclama el pago de
los 600.000 euros anulados.
La apertura de la vía penal
suspende los contenciosos administrativos que se seguían en los
juzgados de Castellón por expedientes derivados de la relación
entre la empresa Piaf y el anterior
gobierno municipal del PP. H

El Cineculpable abre convocatoria
El Festival Internacional de
Curtmetratges de Vila-real
Cineculpable, promovido por
la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Vila-real, celebrará del 20 al 27 de noviembre su 18ª edición. Una semana dedicada al cine en formato
breve que repartirá 7.800 euros
en premios a los mejores trabajos presentados a concurso. La
recepción de originales se ha
abierto ya con la publicación
oficial de las bases del certa-

men y permanecerá abierta
hasta el 30 de septiembre. El
mejor corto de Cinculpable recibirá un premio de 3.000 euros
mientras que el mejor corto
provincial se llevará el Premio Manuel Villarreal (1..500
euros). También se entregará
un premio del público (900
euros), el galardón al mejor trabajo en valenciano (600 euros)
y premios a la mejor dirección
e interpretación masculina y
femenina (600 euros). H
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Més de 350 escolars,
a les visites del Museu
Etnològic del Termet

Q visites. El Museu Etnològic El Termet ha rebut la visita de més de 350 escolars de diversos centres educatius de
Vila-real al llarg del mes de maig i juny.

Cartell artístic de nivell per a
celebrar Vila-real en Dansa
14 companyies estatals es donen cita en la quarta edició de la trobada, única a la Comunitat

L

a quarta edició de Vila-real en
Dansa ha arribat a la ciutat per
a oferir un interessant cartell artístic compost per 14 companyies
estatals. La trobada, única en el seu
gènere a la Comunitat Valenciana,
promoguda per la Regidoria de
Cultura, i amb una durada de tres
dies, ha apropat, un any més, el
llenguatge de la dansa als espectadors i, per això, la seua programació
ha comptat amb una àmplia varietat de propostes. El vessant didàctic
del festival ha quedat reflectit en la
celebració de ‘workshops’, dirigits
als alumnes de l’Escola Municipal
de Dansa i al públic en general i impartit per ballarins professionals de
la talla de Mario G. Sáez, Catalina
Carrasco i Jordi Soler. El certamen,
dirigit per Pepa Cases, ha servit
com a laboratori de creació i plataforma d’exhibicions per a nombroses formacions dedicades a aquesta
disciplina, que van agafar el relleu
a l’Auditori Municipal, durant les
tres Jornades de Dansa Breu.
La primera d’elles va comptar
amb el col·lectiu Las Twins (Barcelona), Alea & Danza (València), Nui
Danza (Vitoria), Antonella Sampieri (Barcelona) i Otra Danza ( Elx).
La reflexió sobre el moviment a
partir de la música, la felicitat i la
calma, la soledat, l’humor, l’amor
o el viatge cap a la supervivència i
l’autoconeixement, són alguns dels
temes sobre els quals s’han dibuixat
les coreografies emmarcades en
aquesta primera sessió de Dansa
Breu, que va continuar al Termet.

El III Concurs exhibició de grafit
Esprai, promogut per la Regidoria
de Joventut, ha obert les activitats
d’aquesta edició, amb l’exhibició
dels alumnes del col·legi La Panderola, que han plasmat els coneixements adquirits en el curs de grafit
realitzat prèviament en un dels
murs del col·legi. El regidor Xavier
Ochando ha acompanyat els alumnes i docents en aquesta activitat,
que compta amb la col·laboració de

; en curt

Vila-real celebra el
Dia de l’Orgull Friqui

L’Espai Jove ha acollit el
Dia de l’Orgull Friqui, una
activitat organitzada per
l’Associació OTAKUOnda i
la Regidoria de Joventut, on
s’han oferit diferents alternatives d’oci com maquinetes recreatives, jocs de taula,
concursos, el concert d’Amai
Kumiai, Maid and Butler
Café, un programa de ràdio
en directe i més activitats.

VI Romeria a la Verge
del Rocío a Vila-real
L’Associació Cultural Flamenca Andalusa de Vila-real
ha organitzat la VI Romeria a
la Verge del Rocío. Una cita
on nombrosos vila-realencs
van assistir per a acompanyar la Verge fins arribar al
Termet, on es va celebrar un
sopar de germanor i va actuar el grup Raíces del Sur. A
més, va tenir lloc una missa
‘rociera’ i un dinar de germanor, a banda d’una actuació
infantil, prèvia a la ‘salve rociera’ que va tancar la festa.

El vessant didàctic del festival ha quedat reflectit en la celebració de ‘workshops’ com el de la imatge.

Els mallorquins Catalina Carrasco i Gaspar Morey van inaugurar la
segona jornada, juntament amb els
pamplonesos Dínamo Danza, els
sevillans Cía. Danza Mobile i Cía.
Alteraciones, i els catalans Kernel
Dance Theatre. Sota el suggerent
títol ‘25 de setembre, café amb la
mort a les 11’, els barcelonesos Psicoproject en Moviment van marcar

el començament de la III Jornada de
Dansa Breu. Després, la companyia
madrilenya Carmen Fumero i la
formació Iker Gómez Teatro Físico
(Madrid) van posar el punt i final a
la cita amb la dansa reservada per
al darrer dia.
A més de les Jornades de Dansa
Breu i els ‘workshop’, es van oferir activitats de Dansa en Família i

Dansa al Carrer, una nit ‘dance temàtica’ i ‘jam sessions’.
D’aquesta manera, Vila-real en
Dansa ha posat en pràctica el seu
triple objectiu: apropar la dansa
contemporània a tots els públics,
teixir una xarxa de proximitat entre
professionals del sector i fomentar
el desenvolupament de noves creacions artístiques. H

Esprai obri la 3a edició
del Concurs de grafit
Escolars i grafiters realitzen
exhibicions a diferents
punts de la ciutat
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les regidories de Joventut i Educació. Les activitats d’Esprai han continuat amb noves exhibicions de l’art
del grafit, a càrrec de reconeguts
grafiters, que han plasmat les seues
obres al pont de la carretera de Borriana. Després d’aquestes primeres
exhibicions, el Concurs Esprai ha
congregat els participants al Centre
de Congressos, Fires i Trobades, on
han plasmat les seues propostes en
una jornada amb música en directe i activitats que compta amb la
col·laboració de l’Associació Skate
de Vila-real. Els guanyadors han rebut premis de 500, 300 i 100 euros i
la possibilitat de plasmar l’obra. H

‘Contes dels cinc
continents’ a la ciutat
La plaça Major de Vila-real ha
acollit l’activitat Contes dels
cinc continents, a la qual han
assistit nombrosos xiquets de
la ciutat. L’activitat ha estat
organitzada per Contaclown amb la col·laboració de
la Regidoria de Solidaritat,
Integració i Cooperació i el
col·legi Bisbe Pont. Els xiquets, acompanyats dels pares i mares, han pogut gaudir
i participar contant històries
d’altres països per a conéixer
altres costums i valors.

Amor en Acció es
dóna a conéixer

Els alumnes de La Panderola han plasmat els seus coneixements.

L’Auditori Municipal Músic
Rafael Beltrán Moner ha acollit la presentació de l’ONG
Amor en Acció pel món destinada a millorar la sanitat i
educació a Burkina Faso. El
projecte, impulsat per la pediatra Ángeles Almela juntament amb un grup de professionals del sector sanitari,
va nàixer el setembre de 2013
a partir d’un viatge de cooperants al país africà. La sessió
va servir per a recaptar fons
per a ajudar a portar a terme
els projectes de l’ONG.
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publirreportaje
MÁS DE 25 AÑOS HACIENDO DISFRUTAR A SUS VISITANTES

MonMar, un nuevo parque de ocio en Moncofa
El recinto cuenta ahora con modernas instalaciones acuáticas dirigidas a todo tipo de público. Además, los viernes
llegan las ‘Burger Night’, cenas acompañadas de eventos musicales para garantizar veladas de verano redondas

Los juegos para niños y la piscina de 25 metros figuran entre los atractivos del complejo de ocio.

Después de más de 25 años
dedicados a hacer disfrutar a sus
clientes, el complejo MonMar de
Moncofa cambia de imagen y
cuenta con nuevas instalaciones
acuáticas destinadas para todo
tipo de público, especialmente el
familiar. Además, la ‘Burger Night’ revolucionará la noche de los
viernes con buena comida y actuaciones en vivo y en directo.
La renovación del recinto ha
consistido en la construcción de
una piscina de ‘chapoteo’, destinada para niños con edades comprendidas entre los 0 y 8 años, en
la que podrán disfrutar de los distintos juegos con agua. Por otro
lado, se ha implantado una nueva
zona con una piscina spa en la que
relajarse con los chorros cervicales, cascada o jacuzzi, uniendo la
brisa del mar Mediterráneo con el
bienestar de las personas.
Y por supuesto, el parque de
ocio sigue contando con la piscina de 25 metros de longitud, que
tiene un desnivel que llega a los

La nueva zona spa, con chorros cervicales, cascada y jacuzzi.

2,20 metros de profundidad. En la
esquina opuesta, destinada a los
más pequeños, solo se llega a los
0,5 m. de profundidad. De hecho,
en esta zona aparece el dragón
Nessy cada mañana y cada tarde
para la diversión de los niños.
diversión

A la izquierda, la piscina que
usan los más pequeños durante
su visita a MonMar. Arriba, los
‘flyers’ para la ‘Burger Night’ de
los viernes, una de las veladas
más divertidas en el recinto.

Los sábados por la noche, y como
ya es habitual, se ofrece cena y
baile con orquesta en directo, la
mejor opción para recrearse en las
noches veraniegas. Y como novedad para este verano, los viernes
por la noche se celebrará la ‘Burger Night’, con una programación
temática y una actuación distinta
para cada noche.
Por último, hay que añadir que
el complejo MonMar dispone de
un bar-restaurante en el que diariamente se ofrece un menú diario
por 9,90 euros y precios especiales
para grupos que incluyen la entrada y la comida. Además, el recinto
sigue contando con el parque infantil con columpios. H
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Quatre jugadores del
Vila-real Bàsquet Club,
als Nacionals
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Q competició. Marina Sempere,
Gala Tomás, Tania Barreda i Inés Beltrán,
del Vila-real Bàsquet Club, han participat
en el Campionat d’Espanya cadet i aleví.

V Campionat Nacional de Futbol 7

Els alumnes de l’Escola Esportiva d’Estiu gaudeixen cada any de tot tipus d’activitats esportives.

Vila-real ofereix 2.250
places d’esport per a estiu

L’Ajuntament de Vila-real ha
acollit la recepció de la torxa
dels Special Olympics amb
motiu del V Campionat Na-

cional de Futbol 7 Unificat
que s’ha celebrat durant tot
un cap de setmana a la Ciutat
Esportiva del Villarreal CF.

Les Fighters guanyen el Torneig Sub-15

Silvia Gómez presenta la campanya de l’Escola Esportiva d’Estiu i l’Estiu Actiu

E

l Servei Municipal d’Esports
ofereix un total de 2.250 places perquè xiquets, joves, adults i
majors puguen practicar activitats
esportives aquest estiu. La regidora
d’Esports i Salut, Silvia Gómez, ha
presentat la campanya de l’Escola
Esportiva d’Estiu i l’Estiu Actiu “en
la qual no només continuem oferint
una gran varietat d’activitats físiques i esportives a la ciutadania
sinó que les incrementem ja que
considerem molt important donar cobertura esportiva també en
aquesta època”, afig.
En concret, l’Escola Esportiva
d’Estiu seran un total de 800 places,
100 d’elles en anglés, dirigides a xiquets dividides en tres programes:
Iniciació, per als nascuts entre 2009 i
2007 (de 6 a 8 anys); Descobriment,
per als nascuts entre 2006 i 2003 (de
8 a 12 anys); i Aventura, dirigida al
grup dels més majors, nascuts entre
2002 i 1999 (de 12 a 16 anys).
Pel que fa a la programació, els
escolars podran practicar activitats
aquàtiques, senderisme, pilota valenciana, iniciació al judo o la vela
o piragüisme. Sobre aquesta última
activitat la regidora ha assenyalat
que “en aquests moments estem
estudiant l’opció de practicar piragüisme al riu Millars, encara que
no sabem si serà possible aquest estiu”. A més l’escola comptarà amb
dos tallers incorporats l’any passat
“que van tenir molt bona acollida i
acceptació”. El taller de desdejunis
saludables destinat als més menuts
i el taller de fotoprotecció “amb la
intenció de continuar incidint en la
importància que té protegir la pell
per a evitar els possibles problemes
de salut que implica no utilitzar
protectors solars”, ha recordat.

Siete centros
museísticos

La regidora d’Esports, Silvia Gómez, ha presentat el programa.

L’Escola Esportiva
d’Estiu ofereix 800
places, 100 d’elles
en anglés, dirigides
a xiquets de diversos
grups d’edat
La campanya Estiu
Actiu compta amb
620 places per a
natació per a xiquets
i 830 per a la resta
d’activitats esportives

La variedad y riqueza museística es otra de las cualidades que distinguen a esta
población
castellonense.
Cabe señalar que Segorbe
cuenta con un total de siete centros museísticos, que
permiten conocer la histoEl 20 de juny es desplaça- disputar el I Torneig Femení
ria, cultura y tradición de
ven fins a Rubí 13 jugadores d’hoquei sobre patins en línia
la ciudad. Estos espacios
del Club Patí Ciutat de Vila- que van guanyar, on es van
culturales son: el Centro de
real d’entre 11 i 15 anys per a enfrontar a diversos equips.
Interpretación de las Torres
Medievales, el Museo de
Arqueología y Etnología, el
Museo del Aceite, el Museo
Catedralicio,
las Criptas
Vila-real rep les
‘promeses’
deldefutbol
la Catedral, el Centro de Interpretación de la Entrada de
Toros y Caballos de Segorbe
y el Museo de Personajes
Ilustres In memoriam.
Un recorrido por estos espacios emblemáticos permite
al visitante sumergirse en
la historia del municipio y
descubrir una identidad en
la que la cultura, el pasado y
la tradición cobran un peso
específico y suponen un auténtico baluarte.

A més dels programes de l’Escola
Esportiva d’Estiu, també torna
aquest estiu la campanya Estiu Actiu amb un total de 1.450 places per
als cursos de natació, fitnes, pilates,
ioga, ritmefit, cicle-ritme o ‘kangoo’.
En concret, l’Escola Municipal de
Natació ofereix 620 places perquè
els xiquets de 3 a 12 anys puguen
practicar natació en la piscina coberta municipal i 830 places per a la
resta d’activitats esportives. “Pràcticament podem dir que utilitzem totes les instal·lacions
municipals”,
ha sorprenden al visitante.
Las murallas
de la ciudad
assenyalat la responsable d’Esports
qui destaca les noves disciplines incorporades “que permeten gaudir
de l’activitat física a l’estiu, amb un
Vila-real ha acollit la presenampli ventall de possibilitats per a
tació del XXII Torneig Naciotots”, ha afegit. Les persones amb
nal Pamesa La Liga Promises
carnet jove, pensió d’orfandat o viuamb una festa on s’han reunit
detat, aturat o discapacitat podran
beneficiar-se de descomptes. H

els 300 jugadors promesa del
futbol espanyol del torneig
organitzat per La Liga i la
Fundació El Larguero.
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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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Compromís

Un nou horitzó per
a la nostra ciutat

El canvi al País
Valencià ha arribat

Fa un mes, des del PSPV-PSOE de Vilareal vam donar les gràcies als ciutadans
i ciutadanes de la nostra ciutat, per
l’oportunitat de continuar treballant pel
nostre poble. Aquest préstec és una gran responsabilitat per això anem a continuar governant amb un
objectiu: Vila-real, primer.
Durant aquesta última legislatura, hem hagut de
lluitar contra Goliat, ja que la resta d’administracions
públiques estaven governades pel Partit Popular i ens
tancaven les portes a qualsevol petició per a la nostra
ciutat i per a la nostra ciutadania. Aleshores vam haver de navegar i tripular aquest vaixell sols; i inclús
amb totes les dificultats que es van posar davant vam
aconseguir que Vila-real avançara.
Avui tenim un nou horitzó, perquè per fi ha aplegat un govern progressista a la Generalitat Valenciana; de nou s’han obert les portes a la ciutadania, i la
ciutadania i la Generalitat podran caminar junts cap
a eixe nou horitzó. Ximo Puig ja és President de la
Generalitat Valenciana, i sabem que va a ser el President de totes i de tots, que el nou Consell governarà
amb responsabilitat, amb seny i sempre pensant en
les persones.
Han sigut vint anys de sequera per a la nostra Comunitat Valenciana, vint anys de festa continuada
per a uns pocs i aquesta festa que sols era per a uns
pocs ha afectat la qualitat de vida de molts valencians
i valencianes. Han sigut anys de malbaratament de
diners públics i a la vegada el Partit Popular aprovava
lleis i normes com el “copagament”, i altres mesures
que el que van fer és anar en contra de les persones i
el seu benestar.
I tenim un nou horitzó, i un nou President, que
treballarà per les persones i posarà al País Valencià,
a la Comunitat Valenciana, on li correspon, ser de
nou referent de l’Estat Espanyol. Ximo Puig lluitarà
contra la corrupció, paralitzarà els desnonaments,
implantarà la renda garantida de ciutadania, obrirà
els menjadors escolars en períodes no lectius, reobrirà
Radio Televisió Valenciana i derogarà el copagament
de medicaments per a pensionistes amb una renda
inferior als 1.000 euros, garantirà el compliment de la
llei d’autonomia personal i ajuda a la dependència,
així com eliminarà el copagament a les persones dependents i amb discapacitat, en l’àmbit social, i cap
persona es quedarà sense targeta sanitària, farà un
pla específic per a les persones que no tenen cap prestació, i un pla per als col·lectius més castigats: joves i
parats de llarga duració, i moltes altres mesures que
faran que millore la qualitat de vida de les persones.
És un temps nou, un nou horitzó, la llum del nostre
sol llevantí tornarà a entrar al Consell de la Generalitat Valenciana. Feia falta un nou camí, i el camí comença amb un govern progressista, de coalició i amb
un únic objectiu: LES PERSONES, i recuperar la dignitat de la nostra terra. I Ximo Puig ho farà realitat.

Ara és l’hora, el canvi al País Valencià
ja ha arribat.
Màgica nit la del 24 de Maig de 2015,
una nit intensa que de ben segur els
que la vam viure la guardarem a la retina.
Bots d’alegria i l’eufòria continguda de més de 30
anys de lluita, esclataven en una festa sense precedents.
Tota la gentada que es va reunir a la plaça de
l’Ajuntament de València, foren del color que foren,
estavem d’acord en una cosa: calia unir-nos per fer
fora als qui havien arruinat la nostra estimada terra.
Una data que recordarem de ben segur, tant com el
25 d’abril de 1707 o l’11 d’ Abril de 1993.
Somnis que han perdurat 300 anys i pels quals
molta gent ha donat tot el que tenien, fins i tot la vida,
i que ara, per fi, ja són una realitat.
Emmarcats en un canvi que afecta tot l’estat, ací, seguim lluitant per allò que ara fa 4 anys vau decidir els
vila-realencs i vila-realenques, treballar en equip.
Ganes i força ni ens faltaven, ni ens falten, ni ens
faltaran; el canvi va ser en positiu i és un deure continuar-lo, perquè el treball en equip és el que la ciutadania ha votat.
Únic en el mapa de colors de fa 4 anys, típic en el
mapa actual, l’aldea gal.la que s’encontra entre les Alqueries, Borriana, Almassora, Betxí i Onda segueix la
seva lluita, i per sort, ara ja no està sola.
Imaginar-se fa quatre anys el que ha passat aquest
any era ser utòpic:19 diputats a les corts, 84 alcaldies
i entrar a governar en la majoria d’ajuntaments del
País Valencià, un somni; ara , una realitat.
Mil gràcies valencians, per haver apostat per nosaltres, ens deixarem la pell per no defraudar-vos.
Ens endinsem en un nou repte, el de continuar
treballant per al nostre poble i la seva gent, perquè
el canvi, que va ocórrer ací a Vila-real fa quatre anys,
continue viu.
No volem promeses buides, sinó treball, el del dia a
dia, el que la gent necessita, el que portem tants anys
demostrant.
Davant nostre, una ciutat i a dins, la il·lusió de seguir sent un referent en diàleg, regeneració democràtica i en treball ben fet arreu del País.
Amb valentía, il·lusió i estima per la terra, afrontem
aquestos quatre anys amb ganes de treballar amb tu
i per tu.
Volem seguir sent la teua veu, la veu de cada veí i
veïna i lluitar per rescatar persones, per una Vila-real
més ecosostenible, perquè es respecten les nostres tradicions i la nostra llengua, per fomentar l’economia
local i perquè tots i totes participen activament de
la política local, pels joves qui son present i futur
d’aquesta terra i sobretot per construir tots junts, el
Vila-real que volem.
Ara no és moment d’amagar-se, és moment de
treballar, amb l’alegria que l’aldea gal·la que quatre
partits vam formar ara fa quatre anys continue sent
exemple de democràcia, de consens i de treball.
No oblidem qui som ni a qui representem.
Treballarem per seguir estant al teu costat, tenint les
portes obertes de bat a bat per a tots vosaltres, perquè
per a la Coaliciò Compromís, les persones són el primer.
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Q Partits polítics
Partit Popular

Ciutadans

Amb la mateixa il·lusió
de seguir treballant

Dignifiquem la política
amb un projecte nou

Vila-real acaba d’iniciar una nova
etapa després que els veïns i veïnes
del nostre poble triaren el passat
mes de maig als seus representants a
l’ajuntament; un consistori on el Partit Popular tornarà a ser imprescindible per a donar veu en Ca la Vila
a milers de vila-realencs.
El poble ha volgut que siga el PSOE el que governe amb majoria absoluta la nostra ciutat els pròxims
quatre anys, igual que ha volgut que el Partit Popular
fiscalitze eixa gestió del nou equip de govern. Els sis
regidors populars anem a treballar de valent i amb
responsabilitat per tal que els veïns i veïnes que ens
han dipositat la seua confiança, però també aquells
que no ho van fer, vegen en nosaltres una oposició
responsable, seriosa i que, per damunt de tot, posa els
interessos dels seus ciutadans.
Nosaltres, com a oposició que som, farem propostes i assenyalarem allò que, baix el nostre criteri no estiga encertat, però tampoc dubtarem en destacar, reconéixer i sumar-nos a aquelles iniciatives de l’equip
de govern que ens ajuden a créixer i a millorar. És
cert que tenim visions molt diferents amb el PSOE
i també amb Compromís, qui finalment forma part
de l’equip de govern municipal. Però eixos punts de
vista enfrontats no impedeixen que tinguem un punt
de trobada comú i més fort: Vila-real.
I és que la nostra ciutat té per davant reptes que
calen d’un ajuntament disposat a afrontar-los amb
serenitat, però també amb la sana ambició i la valentia que reclama el poble. Ajudar als 5.000 veïns que
segueixen en l’atur, impulsar un nou Pla General
d’Ordenació Urbana, executar la ronda Sud-oest,
definir el nou contracte d’aigua potable, impulsar

El 25 de maig, 1858 veïns van apostar pel canvi a Vila-real. Cadascun
d’aquests veïns ha dipositat la seua
confiança en un projecte nou, sense
prejudicis ni passat. Un projecte més partidari del
“nosaltres” que del “ells”. És a dir, un projecte construït per i per a tots els vila-realencs.
Per açò, des de Ciutadans Vila-real ens comprometem a treballar amb responsabilitat no solament per
ells, sinó per totes i cadascuna de les 50.755 persones
del nostre poble.
Persones que, com la majoria de la societat, reclamen ocupar el seu lloc en la vida pública. A molts, ja
no els val únicament amb participar un dia cada quatre anys i si ho desitgen, canviar de croms. La gent vol
tenir veu i contribuir, és a dir, sentir-se protagonista i
no un mer figurant d’una realitat social que també li
pertany.
Però per a açò, primer cal fer autocrítica. Ens correspon als polítics -i no als ciutadans- dignificar la nostra
labor. Les enquestes del CIS revelen que l’interès per
la política s’ha incrementat, encara que sempre per
una nota negativa: la corrupció.
La mala gestió pública és un dels problemes endèmics que ve arrossegant l’administració i que urgeix
eradicar com més prompte millor.
Per aquesta raó, l’únic objectiu de tots els que encara seguim creient en la política com a servei públic, ha
de ser escoltar i treballar pels nostres veïns sense descans. Solament així, aportarem el nostre gra d’arena
per a reconstruir i reinventar les bases d’una democràcia en coma induït.

Els sis regidors populars anem
a treballar de valent i amb
responsabilitat perquè els veïns
vegen una oposició responsable
les noves instal·lacions esportives, desbloquejar els
PAIS carretera d’Onda i Madrigal, crear un col·lector
d’aigües pluvials a la zona nord, iniciar les obres de
l’escola Oficial d’Idiomes i l’aulari d’infantil de Sarthou o impulsar un nou Mercat Central són només
alguns dels reptes que haurà de tirar endavant el nou
equip de govern.
Tal com Héctor Folgado es va comprometre durant
la campanya electoral, el nostre partit treballarà amb
humilitat i sense descans per al seu poble, des d’allà
on els ciutadans han volgut que fem la nostra tasca.
Amb les mateixes ganes, il·lusió i compromís que si
ho haguérem fet des del govern, Jaume, Marisa, Carlos, Dora, Alejo i Héctor treballaran per ser dignes representants del poble que els ha donat veu en aquesta
corporació. Treballaran per ser la veu de tots els que
necessiten fer-se sentir en Ca la Vila, treballaran per
estar al costat dels veïns coneixent de primera mà la
seua realitat, podent així impulsar des de l’oposició
les mesures que els puguen ser útils.
Perquè volem ser-li útils a Vila-real i amb aquesta
voluntat, oferim al nou equip de govern tot el treball que des del Partit Popular hem estat fent per tal
d’aportar nombroses propostes per millorar la nostra
ciutat. Per això, demanem al senyor Benlloch i als
regidors del seu equip de govern que no desaprofiten tot eixe treball. En un moment de dificultat com
aquest no sobra cap mà per a treballar, no sobra tampoc cap bona idea.
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Ciutat Educadora i Universitària.

APOSTA PEL DIÀLEG

Per a aconseguir-ho en C’s advocarem pel diàleg
constructiu. Malgrat que no anem a renunciar al nostre programa, tampoc tancarem les portes al debat.
Tot el contrari, exercirem una oposició ferma basada
en el bé comú. Com bé hem reiterat en campanya,
per a nosaltres les propostes no són d’un grup o d’un
altre, sinó bones o dolentes. L’egocentrisme polític ha
arribat a la seua fi.
Així doncs, ara, és el moment de les respostes, les
solucions i les decisions valentes que garantisquen el
benestar de tots els ciutadans en general i dels vilarealencs en particular.
Hem de conjuminar forces perquè cada vegada siguen menys els veïns en situació de desemparament
i més els que vegen el futur amb optimisme.
Tanmateix, convertir Vila-real en una terra
d’oportunitats depèn de tots: polítics i ciutadans. Els
polítics hem d’aprendre a escoltar i complir amb les
demandes socials, mentre que els ciutadans han de
seguir participant i fiscalitzant la labor de la corporació. Amb la finalitat de complir aquests objectius,
als representants públics ens competeix continuar
aprofundint en una paraula molt de moda, la transparència.

Ciutat de la Ciència i la Innovació.

Ciutat de Congressos, Fires i Esdeveniments.

per una vida millor

Cert és que s’ha avançat molt en aquesta matèria durant la passada legislatura, però tal com va afirmar
John F. Kennedy “el conformisme és el carceller de la
llibertat i l’enemic del creixement”.
És a dir, resulta necessari progressar perquè no hi
haja ni un sol vila-realenc que no senta el consistori
com la seua pròpia casa.
Per aquest motiu, en aquest aspecte, com en tants
altres, des de C’s treballarem àrduament durant quatre anys perquè autònoms, treballadors, dependents,
joves o aturats de la Vila puguen tenir una vida millor. Sense oblidar, que amb açò també contribuïm a
retornar la dignitat a la política.
*Domingo Vicent, portaveu de C’s Vila-real
Ciutat de l’Esport i la Salut.
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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:

Vila-real, seu de la música de plectre

964547250
AGÈNCIA TRIBUTARIA

Avinguda del Mediterrani, 1 planta baixa:

L’Orquestra de Pols i Pua Francesc Tàrrega organitza,
amb l’Ajuntament de Vila-real, el festival Plectre a la
fresca, que celebra la seua segona edició, amb concerts
els dies 18 i 19 a la plaça Major i l’Auditori.

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

Tornen les visites teatralitzades

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

El Museu Etnològic del Termet tornarà a comptar
aquest estiu amb les visites teatralitzades que oferiran
grups teatrals per tal d’explicar als visitants la història
recent de la ciutat d’una manera més didàctica.

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

Mediterráneo presenta los

por solo

3

,95€

PAREOS
de ESTE verano

cada pareo
con cupón

¡Disfruta de la playa a la última moda!
4 diseños de colores vistosos con un práctico
pasador para ajustarlo a tu cintura o donde quieras.
Y los puedes utilizar también como toalla.

SÁBADO 4, PRIMERA ENTREGA

CADA SÁBADO Y DOMINGO
UNA NUEVA ENTREGA

·
·
·
·
·

PÍDELOS EN TU QUIOSCO
Tel. atención al cliente: 964 349 500 (de lunes a viernes de 8 a 14h.)

Material: 100% algodón.
Gramaje. 150 gramos/m2
Medidas: 90cm x 160 cm
4 diseños diferentes
Aro de sujeción de regalo

