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L’Ajuntament s’oposa als embargaments d’ajudes socials amb informes tècnics

La ciutat facilita 
l’accés a les dades 
urbanístiques amb 
un nou portal web

Q El Sistema d’Informació Te-
rritorial permet agilitar tràmits 
i obtenir informació territorial 
tant als veïns com a les empreses 
que ho necessiten. H pàg. 5

La Fundació de Sant 
Pasqual ampliarà el 
museu de la basílica

El pavelló Melilla 
estarà en funcionament 
al 100% aquest estiu

Pàgina 4

El recinte serà la seu de 
la Regidoria de Partici-
pació Ciutadana i també 
tindrà una delegació de 
Serveis Socials per a la 
zona nord. H pàg. 6

El centre Maria 
de Luna porta 
serveis al Pilar

Vila-real vota la nova corporació 
i revalida el treball del govern
El PSPV, amb l’alcalde, José Benlloch, augmenta els vots 
en 4.086 fins a superar els 10.000 avals i obté 13 regidors

Compromís, amb Pasqual Batalla al capdavant, aconsegueix 
4 representants, el PP cau a sis i C’s s’incorpora amb dos

Q L’Auditori de Vila-real ha acollit l’acte oficial 
on els empresaris Manuel i Héctor Colonques 
han rebut la insígnia que els acredita com a fills 
predilectes de la ciutat. Un acte que va comptar 

amb la presència de familiars, amics i represen-
tants municipals. Els jardins de la Casa de Polo 
van acollir la festa que va tenir lloc posteriorment 
a l’acte oficial. H pàgina 9

Els Colonques, fills 
predilectes de la ciutat

Vila-real viu amb 
intensitat les festes en 
honor a Sant Pasqual 
Q La ciutat s’acomiada de 10 dies 
de festejos patronals en els quals 
s’han utilitzat 53 escenaris i més de 

15.000 cadires per als més de 150 ac-
tes organitzats, on no han faltat les 
actuacions musicals.   H pàg. 10
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Vila-real vota la nova corporació i 
revalida el treball del govern local 
El PSPV, amb l’alcalde, José Benlloch, augmenta els vots 
en 4.086 fins a superar els 10.000 avals i obté 13 regidors

Vila-real, igual que la resta de 
municipis de l’Estat, va viure 

amb intensitat la jornada del pass-
at 24 de maig. Milers de ciutadans 
van votar per tal de triar la nova 
corporació municipal, que revalida 
el treball del govern local. 

El PSPV-PSOE va ser el partit més 
votat. Així, l’alcalde, José Benlloch, 
revalida el càrrec, tot i que aquesta 
vegada amb majoria absoluta, ja 
que els socialistes han aconseguit 13 
dels 25 regidors als quals optaven. 

En contraposició, el PP va man-
tenir sis dels 12 regidors dels 
quals disposava fins fa uns dies a 
l’Ajuntament. En concret, els popu-
lars han perdut 4.421 vots respecte 
dels 10.124 que van obtenir el 2011. 

L’alegria es va desbordar a la seu 
dels socialistes en conéixer les xifres 
finals. De fet, Benlloch i el seu equip 
han augmentat en 4.086 la xifra de 
sufragis al seu favor, quasi la ma-
teixa quantitat que els perduts pel 
Partit Popular a la ciutat. 

I alegria també es respirava la 
nit electoral a la seu de Ciutadans, 
formació que entra a l’Ajuntament 
amb dos regidors. El seu líder a Vila-
real, Domingo Vicent, es va mostrar 
satisfet “perquè quasi hem aconse-
guit sumar els 2.000 vots, que era la 
meta que ens vam marcar”. 

Mentrestant, Compromís es 
consolida i manté els quatre regi-
dors que sumaven fins ara Bloc (3) 
i Iniciativa (1). No obstant això, els 
va quedar un gust amarg, atés que 
confiaven a obtenir millors resultats 
i augmentar, almenys, a cinc, els 
seus regidors a Vila-real. 

Per últim, EUPV es queda sense 
representant al consistori vila-rea-
lenc en no arribar -de poc- al 5% de 
sufragis aconseguits. 

benlloch estén la mà
No obstant això, el reelegit alcal-
de de Vila-real ha assegurat que la 
majoria absoluta obtinguda pel seu 
partit no serà obstacle perquè Com-
promís continue formant part de 
l’equip de govern.

“No hi haurà cap problema res-
pecte d’això, però ha de ser el partit 
que lidera Pasqual Batalla qui ha de 
decidir si vol seguir formant part de 
l’executiu”, va afirmar. 

En aquest sentit, Benlloch insis-
teix que “hi ha molts projectes que 
seria bo que es continuaren”. I va 
remarcar que l’èxit aconseguit en 
aquestes eleccions municipals “és 
un èxit de tots els que han format 
part de l’equip de govern que va 
propiciar el 2011 un canvi impor-
tant a l’Ajuntament de Vila-real i en 
la forma de gestionar-lo”. 

Així, assevera que “com ja li vaig 
transmetre a Batalla la mateixa nit 
dels comicis, compte amb ell i no 
m’importaria que seguira amb les 

Compromís, amb Pasqual Batalla al capdavant, aconsegueix 
4 representants, el PP cau a sis i s’incorpora C’s amb dos

José Benlloch, que ha sigut reelegit, votant al col·legi electoral. 

seues regidories d’Economia i Tra-
dicions i que, a més, siga primer 
tinent d’alcalde”. 

Respecte d’això, Batalla assegura 
que “les declaracions de Benlloch 
l’honren, després d’aconseguir la 
majoria absoluta” i traure cinc regi-
dors més que en l’anterior legisla-
tura. Tot i així, reconeix que “estem 
davant un escenari completament 
distint del de fa quatre anys” i re-
corda que ha de ser l’assemblea de 
Compromís qui decidesca si accep-
ta o no l’oferta que els realitzen. 

“Estem en l’obligació d’estudiar i 
valorar què és el millor, sempre sota 
la premissa de treballar pel poble”, 
manifesta Batalla, que també des-
taca que “el pacte que va arrancar 
amb l’acord de quatre partits (PSPV, 
Bloc, Iniciativa i EUPV) ha anat bé i 
en aquest s’ha treballat a gust tot i 
que, com és lògic, existiren diferèn-
cies entre les distintes formacions”. 

D’altra banda, el candidat a 

l’Alcaldia pel Partit Popular, Héctor 
Folgado, va mostrar la seua decep-
ció davant els resultats obtinguts 
a Vila-real, on es queden amb la 
meitat dels regidors que tenien fins 
ara, ja que han passat dels 12 als sis 
actuals. 

Visiblement afectat, Folgado va 
reconéixer que “els ciutadans han 
expressat amb contundència un 
càstig cap al PP, tant als municipis 
on governava, com allà on hem for-
mat part de l’oposició”. 

Tot i la baixada dels populars a 
Vila-real, Folgado va assegurar que 
no està en la seua agenda dimitir. 
Més aviat al contrari, el líder dels 
populars vila-realencs va afirmar 
que el seu partit “seguirà aportant 
tot el que volem per a la ciutat”. 

I va afegir que “la meua il·lusió 
era ser alcalde de Vila-real, però per 
damunt d’això està continuar treba-
llant pel meu poble, encara que siga 
des de l’oposició”. H

Milers de vila-realencs van decidir, amb el seu vot, el passat 24 de maig, el govern que volen a la ciutat per als propers quatre anys. 

Benlloch: “Compte 
amb Batalla i no 
m’importaria que 
seguira en les seues 
regidories i com a 
tinent d’alcalde”

L’equip liderat per Pasqual Batalla estudia ara les seues possibilitats.

Una participació 
massiva per tal 
de triar govern

Un dels principals trets de 
les eleccions del passat 24 
de maig va ser l’alta partici-
pació. Els vila-realencs van 
acudir de forma massiva als 
col·legis electorals de la ciu-
tat per tal de triar quin go-
vern volen a la ciutat per als 
propers quatre anys. Així, 
un total de 25.097 persones 
van dipositar a les urnes el 
seu vot, dels 36.540 electors, 
una alta participació, ja que 
supera el 68%. Enguany han 
estat 11 els partits que han 
concorregut a les eleccions 
municipals a la ciutat. 
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Les eleccions municipals aporten 
12 cares noves a la corporació local
El PSPV és el partit 
que més regidors nous 
suma al seu equip i el 
PP compta amb tres

Les eleccions municipals celebra-
des el passat dia 24 no només 

han servit per a posar sobre la taula  
els noms dels partits que tindran re-
presentació a l’Ajuntament de Vila-
real a partir del proper 13 de juny, 
sinó que també han tingut, com sol 
ocórrer en aquests casos, un vessant 
renovador. Així, dels 25 regidors 
amb els quals compta la corporació 
municipal, pràcticament la meitat, 
12, són persones que fins ara no ha-
vien passat pel consistori, tot i que 
molts d’ells compten amb una llar-
ga trajectòria dins dels seus partits. 

El PSPV, en obtenir la majoria ab-
soluta amb 13 regidors, suma a la 
força sis noves cares, tot i que dues 
d’elles ja van estar presents al partit 
anys enrere quan el grup estava a 
l’oposició. Es tracta de Carmen Pe-
sudo i Eduardo Pérez, veterans del 
partit, que compten ara amb com-
panys com Mónica Mañas, la jove 
Anna Vicens, Álvaro Escorihuela i 
Diego Vila, que queden per darrere 
dels regidors que han estat presents 
des del 2011 a la corporació, excep-
tuant Xus Sempere, que va renun-
ciar a formar part de la llista poc 
abans de les eleccions. 

Per la seua part, l’equip liderat 
per Héctor Folgado incorpora a 
la nova legislatura Alejo Font de 
Mora com a número 2, així com 
Carlos Gil i Jaume Llorens, profes-
sor universitari a l’UJI. 

D’altra banda, Compromís 
compta amb una nova incorpo-
ració, com és la de Josep Pasqual 
Sancho, que se suma als actuals 
regidors Pasqual Batalla, Xavier 
Ochando i Mònica Àlvaro. 

Compromís aporta 
un nou company i 
Ciutadans irromp amb 2 
cares ‘desconegudes’ 

En aquest últim cas, Àlvaro tam-
bé optava a entrar a les Corts com a 
diputada per Compromís, i així ha 
estat. Al tancament d’aquesta edició 
encara estava pendent de decidir si 
deixa l’equip de govern per a tre-
ballar per la ciutat des de València 
com a diputada amb el nou govern 
de la Generalitat Valenciana. 

En cas de ser així, tot apunta a 
què entraria un nou membre en la 
llista encapçalada per Batalla, i en 

aquest cas seria la jove doctora en 
Economia i professora universitària 
Maria Dolores Parra. 

Finalment, la corporació munici-
pal comptarà amb dues persones 
‘desconegudes’ fins ara, en no ha-
ver estat prèviament en cap partit 
amb representació municipal en els 
darrers anys, com són Domingo Vi-
cent i Ana Maria Riera, que entren 
sota el paraigua de Ciutadans, for-
mació nova que s’incorpora aques-

ta legislatura a l’Ajuntament. 
Un equip que, al tancament 

d’aquesta edició encara es troba en 
negociacions per tal de decidir si els 
membres de Compromís continuen 
treballant per la ciutadania de Vila-
real de la mà del PSPV, que els ha 
oferit portar a terme els projectes ja 
encetats i aportar les seues idees per 
a aconseguir un equip de govern 
plural que faça avançar la ciutat 
com ho ha fet els darrers anys. H
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ELS REGIDORS ELECTES 

La ressaca electoral va estar present en el Ple del dimarts 26, el darrer de la legislatura, on els regidors van felicitar de nou l’alcalde Benlloch.

El PSPV incorpora 
sis membres nous 
a la seua llista a 
l’Ajuntament, C’s en 
té dos, Compromís 
en suma un i el PP, 3



Vila-real s’oposarà als embargaments 
d’ajudes socials amb informes tècnics
Benlloch agraeix la humanitat dels tècnics d’Hisenda per tal de buscar una solució 

L‘alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, ha tractat recentment amb 

el delegat en la ciutat de l’Agència 
Tributària, Manuel Rodríguez, la 
situació creada pels requeriments 
d’embargament d’ajudes socials 
rebuts en el consistori. 

El primer edil ha volgut agrair 
la “humanitat” demostrada pel 
delegat i els tècnics d’Hisenda per 
a “buscar la fórmula” que per-
meta evitar “la indecència que 
suposaria que ens obligaren a em-
bargar les ajudes que atorguem a 
les persones i famílies que les ne-
cessiten per a qüestions vitals per 
tal de cobrir multes i deutes amb 
l’Administració”. “Hem estat tre-
ballant per a trobar una solució des 
del punt de vista humà i he d’agrair 
al delegat que s’ha bolcat a donar 
resposta a aquesta injustícia, dema-
nant informes jurídics i cercant la 
fórmula que ens permetrà oposar-
nos als embargaments amb fona-
ments jurídics i informes de Serveis 
Socials perquè siguen finalment re-
butjats”, aclareix el primer edil.

Els embargaments, als quals 
s’oposarà el consistori, corres-
ponen a 14 expedients d’ajudes 
d’emergència concedides per 
l’Ajuntament de Vila-real, amb 
informes als Serveis Socials Muni-
cipals. Es tracta d’ajudes comple-
mentàries a la renda garantida de 
ciutadania de la Generalitat desti-
nades fonamentalment a fer front al 
pagament d’aigua, llum o menjar. 

En aquest sentit, cal recordar 
que el primer edil va denunciar re-

L’alcalde s’ha reunit amb l’Agència Tributària per a solucionar-ho.  

El requeriment versa sobre les ajudes que atorga l’Ajuntament a famílies en situació d’emergència. 

cessiten puguen rebre aquestes aju-
des complementàries”, va advertir. 
Per aquest motiu, va demanar una 
reunió urgent amb el delegat pro-
vincial d’Hisenda “per a buscar 
la fórmula per a posar fi a aquesta 
situació, que és absolutament una 
indecència”, va assenyalar. 

L’Ajuntament de Vila-real ha 
rebut el requeriment per a iniciar 
diligències d’embargament en 14 
expedients, encara que Benlloch 
va augurar que la xifra podria in-
crementar-se. Unes 450 famílies de 
Vila-real reben aquestes ajudes per 
a fer front a necessitats bàsiques. 

El requeriment rebut pel consis-
tori pretenia cobrir amb les quan-
titats atorgades pels Serveis Socials 
deutes dels beneficiaris. H

beneficiaris amb l’Administració.
“És una situació inhumana que 

no podem tolerar, per això arriba-
rem on faça falta, fins i tot als tri-
bunals si és necessari, perquè les 
famílies vila-realenques que ho ne-

centment que l’Agència Tributària 
havia remés al consistori requeri-
ments d’embargament de les aju-
des socials que atorga l’Ajuntament 
a famílies en situació d’emergència 
per a cobrir deutes anteriors dels 

municipal La formació laboral 
arriba a més de 1.500 
veïns en quatre anys

Q formació. Unes 1.500 persones 
s’han beneficiat en quatre anys de les di-
ferents iniciatives formatives desenvolu-
pades per la Regidoria d’Economia. 

N El Francesc Tàrrega guanya el Concurs de la Càtedra d’Innovació Ceràmica

El director de la Càtedra 
d’Innovació Ceràmica Ciu-
tat de Vila-real, Juan Carda, 
juntament amb la regidora 
d’Educació, Rosario Royo, i 
amb els membres del Jurat, 
Guillermo Monrós, Juan Mur-
ga i Fernando Latre, han assis-
tit a les exposicions públiques 
dels treballs presentats al III 
Concurs de la Càtedra, dedicat 
en aquesta tercera edició a la 
llum i les tecnologies basades 
en la llum, lema anunciat per 
l’Organització de Nacions Uni-
des per a l’any 2015. El grup de 
quart d’ESO de l’IES Francesc 
Tàrrega ha estat el guanyador 
del Premi del Jurat del certa-
men i ha rebut un xec. 

Q L’Ajuntament ha celebrat 
recentment l’últim Ple ordi-
nari del mandat municipal, 
en el qual s’ha procedit a una 
revisió de tarifes per la pres-
tació del servei d’aigua pota-
ble, que es reduiran lleugera-
ment en 20 cèntims per rebut. 
La baixada, tal com explica el 
portaveu del govern i regidor 
d’Hisenda, Javier Serralvo, es 
deu a la reducció dels costos 
fixos que s’abonen al Con-
sorci d’Aigües de la Plana en 
concepte de consum elèctric.

; repàs
La ciutat rebaixarà la 
factura de l’aigua

Q Impulsar la creació d’un 
parc empresarial i tecnològic 
a l’entorn del Centre de Tecni-
ficació Esportiva de Vila-real, 
dirigit a afavorir la implanta-
ció d’empreses relacionades 
amb la salut i l’esport. Aquest 
és un dels principals objectius 
que es marca l’Ajuntament 
en el full de ruta del projec-
te Vila-real Smart City 2020, 
que compta amb el suport 
de tots els grups polítics amb 
representació. 

Vila-real crearà un 
parc tecnològic

Q L’alcalde de Vila-real, 
José Benlloch, s’ha mostrat 
taxant davant el nou pro-
blema que pot resultar per 
a l’Ajuntament la reclama-
ció presentada per diverses 
societats propietàries de te-
rrenys ocupats en la segona 
meitat de l’anterior legisla-
tura, amb l’executiu local del 
PP, per a escometre l’obertura 
de l’avinguda de França pel 
nord. Una exigència que po-
dria suposar per al consistori 
un cost de 10 milions. 

Reclamen 10 milions 
per l’avinguda de França

Q Sota el lema ‘Ja és Fun-
dació Primavera al Mercat 
Central’, els comerços del 
Mercat Central regalen, du-
rant tot el mes de maig, plan-
tes que han estat conreades 
pels alumnes amb malalties 
mentals d’aquesta Funda-
ció. Amb aquesta iniciativa, 
l’Ajuntament, a través de 
la regidoria d’Economia, 
col·labora amb l’entitat ad-
quirint aquestes plantes de-
coratives i alimentícies. 

Economia, amb la 
Fundació Primavera
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El SIT facilita el acceso a los 
datos urbanísticos a los vecinos
El Sistema de Información Territorial permite agilizar trámites y obtener información territorial

El Ayuntamiento de Vila-real ha 
puesto en marcha el Sistema de 

Información Territorial, que pone al 
alcance de los ciudadanos, promo-
tores, empresas y cualquier persona 
interesada, toda la información te-
rritorial sobre parcelas, manzanas, 
usos del suelo o datos catastrales de 
todas las fincas del espacio urbano 
consolidado. El concejal de Terri-
torio, Emilio M. Obiol, ha presen-
tado el servicio, accesible desde la 
web municipal o directamente en 
la dirección http://sit.vila-real.es, 
desarrollado en colaboración entre 
el departamento de Urbanismo y el 
de Nuevas Tecnologías y que supo-
ne, en palabras del edil, “un ejerci-
cio de máxima transparencia y un 
instrumento de primera magnitud 
para facilitar el acceso a los datos y 
agilizar trámites”.

El SIT permite la navegación en 
varias capas (mapa y satélite, a tra-
vés de Google, y cartografía) tanto 
del catastro como del planeamiento 
urbanístico vigente. Localizada la 
parcela, solar o edificio respecto al 
cual se busca la información, ya sea 
a través de los mapas o con el bus-
cador que facilita la web, el usuario 
puede seleccionar y obtener los 
datos que requiere: desde la clasi-
ficación del suelo en esa parcela a 
las normas urbanísticas aplicables 
en cada caso o las áreas de reparto, 
elementos protegidos en el PGOU 
o datos catastrales. En este último 
caso, además, la información incor-
pora el vínculo directo a la página 
web del Catastro y permite también 
la descarga e impresión de la ficha 
catastral de cada finca. “Todo ello se 
hace, por supuesto, garantizando al 
máximo la protección de datos per-
sonales”, puntualiza el edil.

“En el Ayuntamiento de Vila-real 
existía un déficit importante de ser-
vicios de este tipo, que garantizan 
de manera telemática el acceso rápi-
do y directo a información de base 
territorial. Se trata de instrumentos 
que hace tiempo que se vienen uti-
lizando en otras administraciones y 
que, sin embargo, en el consistorio 
vila-realense seguían sin ofrecerse. 
Con el SIT venimos a llenar este 

vacío, en la línea de máxima trans-
parencia y de facilitar al máximo el 
acceso de la población a la informa-
ción relevante en materia territorial, 
como se hizo ya con la publicación 
en la web de las Normas Urbanísti-
cas, que incomprensiblemente tam-
poco estaban publicadas en este 
Ayuntamiento”, recuerda Obiol. 

El concejal ha querido agradecer 
de manera expresa el trabajo rea-
lizado por los departamentos de 
Urbanismo y Nuevas Tecnologías 
para hacer posible la puesta en 
marcha del servicio.

El Sistema de Información Terri-
torial ofrece en este momento los 
datos del área urbana consolidada, 
aunque la voluntad del departa-
mento es la de seguir ampliando 
el alcance del servicio en todo el 
término municipal, así como incor-
porar otro tipo de información en 
colaboración con Serveis Públics 
Vila-real para mejorar la atención a 
la ciudadanía. “Se trata de un servi-
cio de una gran utilidad, que lleva 
detrás un trabajo minucioso y muy 
importante, para ofrecer a la ciuda-
danía un instrumento que les va a 
permitir acceder de manera rápida 
y directa a información de tipo te-
rritorial que hasta ahora era de más 
difícil acceso”, concluye Obiol. H

Los ciudadanos tendrán información sobre parcelas y edificios. 

El edil de Territorio, Emilio Obiol, ha mostrado el nuevo portal municipal que muestra los datos. 

Las empresas también dispondrán de datos sobre urbanismo. 

Q Las últimas fiestas de Sant 
Pasqual han sido el periodo 
escogido por la Policía Local 
para probar dos vehículos 
eléctricos del tipo ‘segway’, 
de manera que varios agen-
tes han patrullado con ellos 
como experiencia piloto, 
para valorar su utilidad a la 
hora de mejorar el servicio. 
“La idea es incorporar los 
a la flota de que dispone el 
Ayuntamiento para el uso 
de la Policía Local”, explica el 
intendente general jefe, José 
Ramón Nieto.

; en curt
La Policía Local prueba 
‘segways’ para su flota

Q La Policía Local de Vila-
real ha cerrado recientemen-
te la campaña de seguridad 
puesta en marcha con el 
objetivo de reducir los au-
tomóviles que circulan sin 
la Inspección Técnica de Ve-
hículos (ITV) pasada por la 
ciudad, con un total de 521 
vehículos controlados por 
los agentes. La campaña, que 
se desarrolló entre el 19 y el 
30 de abril, se ha saldado con 
un resultado de 46 denun-
cias a conductores. El 8,8% 
del total de los automóviles 
controlados circulaban con la 
ITV caducada. 

46 denuncias tras la 
campaña de ITV

Q La Policía Local ha evi-
tado el robo de 320 Kilos de 
naranjas. Concretamente los 
hechos sucedieron durante 
el mes de mayo, cuando una 
patrulla de la Policía Rural 
sorprendió a dos personas 
sustrayendo naranjas de 
la variedad valencia en un 
huerto de la partida Solades 
del camino Viejo de Burria-
na. En el momento de ser 
sorprendidos tenían recolec-
tados 320 kilos de naranjas. 
Los agentes procedieron en-
tonces a abrir diligencias ju-
diciales como presuntos au-
tores de una falta de hurto.

Evitan el robo de 320 
kilos de naranjas
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El centro cívico María de Luna, 
situado en la esquina de las ca-

lles María de Luna y Martí l’Humà 
del barrio del Pilar, será la sede de 
la Concejalía de Participación Ciu-
dadana y una delegación de Ser-
vicios Sociales en la zona norte de 
la ciudad. Así lo han anunciado la 
edila de Servicios Sociales, Mònica 
Àlvaro, y el concejal de Participa-
ción Ciudadana, Xavier Ochando, 
quienes han señalado que se pone 
a disposición de la población “un 
centro que hemos acondicionado 
para acercarlo y ofrecer diversos 
servicios a la ciudadanía”. 

De este modo, los vecinos del 
barrio del Pilar que necesiten algún 
trámite de los Servicios Sociales 
serán atendidos por personal téc-
nico del departamento, evitando 
que tengan que desplazarse hasta 
el Centro Social, situado en la calle 
Josep Ramón Batalla. En referencia 
a las demandas más habituales en 
esta zona, la edila indica que “sobre 
todo hay muchas solicitudes rela-
cionadas con la dependencia”. 

“Así descentralizamos servicios 
y aproximamos la administración 
y la gestión de los Servicios Sociales 
a los barrios. Una política que, evi-
dentemente, nos gustaría extender 
a cada zona de la ciudad, aunque 
hoy por hoy no dispongamos de 
presupuesto suficiente para poder 
llevarla a cabo”, ha afirmado Àlva-
ro, quien indica que el centro tam-
bién será la sede de la asociación de 
mayores del barrio del Pilar, quie-
nes dispondrán además de otras 
estancias para poder organizar ac-
tividades y celebrar reuniones con 
otras entidades cívicas. 

Por su parte, Ochando se ha mos-
trado muy satisfecho por contar con 
un espacio propio para la Conceja-
lía. “Evidentemente la atención a 

las personas desde el departamen-
to ha sido constante y diaria desde 
el Espai Jove pero creo que es justo 
dignificar el gran trabajo que se ha 
hecho desde el departamento en es-
tos últimos años, con un despacho 
independiente tanto para los técni-
cos como para la Concejalía. Y no 
tanto por su funcionalidad sino por 
dar visibilidad a una Concejalía que 
de la nada ha crecido hasta marcar 
la línea política de todo un gobier-
no”, ha expresado el concejal, quien 
ha detallado que el local también 
será un punto de reunión y encuen-
tro de diferentes asociaciones “para 
crear un espacio de intercambio de 
experiencias y actividades interge-
neracionales al mismo tiempo que 
dinamizamos aún más el barrio”.El 
centro se inauguró en la era del PP. 

El centro María de Luna 
acerca servicios al Pilar
Será la sede de Participación Ciudadana y delegación de Servicios Sociales

El centro María de Luna acogerá sedes de ambas concejalías. 

Se trata de 
una forma de 
descentralizar 
servicios y aproximar 
la administración a 
los ciudadanos

Los concejales de Participación Ciudadana y Servicios Sociales han dado a conocer esta noticia. 

Jaume I tendrá una 
réplica en el centro 
Jaume I, el rey fundador de Vila-
real, regresará a la plaza Major 
de la ciudad. Eso sí, lo hará en un 
formato mucho más reducido 
del que tiene el monumento que, 
desde que se construyó el nuevo 
ágora, se reubicó en el jardín que 
lleva su nombre, situado junto a 
la calle Cardenal Tarancón. Así 
lo ha confirmado el alcalde, José 
Benlloch, quien ha informado de 
que el proyecto que se plantea el 
Ayuntamiento es el de realizar 
una copia de la estatua que, en 
la actualidad, forma parte de la 
decoración del jardín de la casa-
museo de su autor, el artista vila-
realense Vicente Llorens Poy, 
una pieza que el desaparecido 
escultor elaboró en bronce. 

; en corto
Vila-real fumigará en 
fincas privadas
El Ayuntamiento de Vila-real 
se suma a la iniciativa puesta 
en marcha por el consistorio 
de Burriana de fumigar con-
tra los mosquitos en propie-
dades privadas, previa auto-
rización de los propietarios. 
En esta localidad vecina ya 
hay más de un centenar de 
vecinos que ha dado su visto 
bueno. Por tanto, el concejal 
de Servicios Públicos, Fran-
cisco Valverde, ha remarcado 
que atenderá las solicitudes 
de todos aquellos que locali-
cen un foco de propagación 
de estos molestos insectos en 
sus viviendas o solares. 

Adif amplía el andén central
El Administrador de Infra-

estructuras Ferroviarias (Adif) 
ha informado del inicio de las 
obras para ampliar los ande-
nes de la estación de Vila-real, 
una larga reivindicación del 
Ayuntamiento que, en los úl-
timos tres años, se ha exigido 
ante los responsables del ente 
ferroviario. “El actual andén 
central, por su estrechez, supo-
ne un auténtico peligro para los 
usuarios”, asegura el concejal 
de Territorio, Emilio Obiol. Se-
gún informa Adif, el proyecto 
se centra en ensanchar en an-
dén principal “hasta alcanzar 
los seis metros. Se mejorarán 
las conexiones con la termi-
nal y las rampas de acceso, y 
se instalará una marquesina 
de cinco metros de anchura y 

29 de longitud”. Y respecto al 
andén secundario, “se amplía 
hasta los 5,9 metros de anchu-
ra y los 200 de longitud. Se 
instalará una marquesina de 
cinco metros de anchura y 50 
de largo”. Además, en ambos 
casos se recrecerá la superficie 
hasta una cota de 68 centíme-
tros “para facilitar el acceso a 
los trenes, especialmente a los 
discapacitados”. Emilio Obiol 
afirma que desde el consistorio 
se muestran satisfechos “por-
que por fin se atiende nuestra 
exigencia”, aunque insiste en 
que aún están pendientes, so-
bre todo, la eliminación “del 
empastre de la pasarela y la 
habilitación de pasos subterrá-
neos entre andenes y entre las 
calles a ambos lados”. H

Recepción de profesores extranjeros
La concejala de Educación, Rosario Royo, junto al portavoz del equipo 
de gobierno, Javier Serralvo, han recibido a 10 profesores de cuatro paí-
ses del programa Erasmus que han participado en una reunión de tra-
bajo junto al IES Broch i Llop. A este encuentro han asistido profesores 
llegados desde países como Turquía, Italia, Francia e Inglaterra. 
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Els tècnics es ratifiquen en 
les factures falses de Piaf
La jutgessa realitza la fase testifical per l’obra de la Policia i l’administradora 
concursal cita a declarar a l’exalcalde Juan José Rubert, el qual no acudeix

Els tècnics municipals, als quals 
ha pres declaració la jutgessa 

que instrueix els diferents proces-
sos relacionats amb l’empresa Piaf, 
es van ratificar en els informes que 
van realitzar en un principi i en 
els quals s’acreditava que la mer-
cantil no havia realitzat una sèrie 
de treballs al final de l’anterior le-
gislatura pels quals va facturar a 
l’Ajuntament de Vila-real un total 
de 600.000 euros. 

Una quantitat que l’alcalde, José 
Benlloch, va decretar que no es 
pagara, atenent a la documentació 
aportada pels funcionaris i avalada 
per l’interventor municipal i pel 
secretari. Aquest mes de maig, de 
nou, el personal municipal ha tor-
nat a certificar el que va dir amb 
anterioritat davant la magistrada 
del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 1 de Castelló, en una vista 
en la qual també van comparéixer, 
entre d’altres, el pèrit de l’empresa 
i l’aparellador contractat pel consis-
tori per tal d’avalar que els treballs 
de la nova seu de la Policia Local 
no s’havien finalitzat, en contra-
posició al que s’afirmava des de la 
constructora. 

En concret, s’ha celebrat la fase 
testifical de dos procediments, mi-
tjançant els quals l’admnistradora 
concursal reclama a l’Ajuntament 
de Vila-real, per una banda, el pa-
gament de 35 factures emeses per 
Piaf en concepte de manteniment 
i per import d’uns 300.000 euros i 
per altra, la 15a certificació d’obra 
de la nova seu policial (amb la qual 
es finalitzava la rehabilitació de 
l’immoble), per 290.000 euros. 

Un dels testimonis que, en prin-
cipi, estava cridat a declarar com 
a tal era l’exalcalde popular, Juan 
José Rubert, que va signar l’endós 
pel qual un banc va anticipar a Piaf 
els 600.000 euros que ara l’empresa 
reclama al consistori. 

No obstant això, Rubert no va 
acudir al Jutjat castellonenc, tot i 
que la funcionària sí que el va cri-
dar per a comparéixer. 

Segons confirmen des del Tri-
bunal Superior de Justícia de la 
Comunitat, la part que havia re-

Imatge d’una de les reunions de la comissió d’investigació de Piaf. 

clamat la presència de l’exalcalde 
com a testimoni (a la qual cosa es 
va oposar l’Ajuntament des del 
principi, en considerar que no era 
testimoni, sinó part implicada) va 
renunciar finalment a la testifical 
de l’exalcalde Rubert. En canvi, 
el portaveu de l’equip de govern, 
Javier Serralvo, va criticar aquesta 
absència, que va qualificar com a 
“insult als vila-realencs”. 

IMPORT DEMANDAT
Tot apunta que, les persones que 
ara dirigeixen la mercantil reclamen 
els 600.000 euros que el consistori 
va decidir no pagar, per tractar-se 
de factures de treballs no realitzats, 
per la qual cosa el banc que va anti-
cipar els diners amb l’endós signat 
per Rubert és també part credi-
tora en el procés concursal. Així, 
“l’administrador busca que la jut-
gessa done per vàlides les factures 
perquè no s’haja de tornar a l’entitat 
financera aquesta quantitat”. H

Un dels testimonis 
que estava citat 
a declarar era 
l’exalcalde Rubert, 
que va signar  
l’endós a un banc

L’alcalde, José 
Benlloch, va anul·lar 
els 600.000 euros 
que l’empresa va 
facturar per treballs 
no realitzats

La Biblioteca amplia horaris
Q ExàMENs. L’aula d’estudi 
de la Biblioteca Universitària 
del Coneixement ha ampliat 
l’horari per a facilitar l’ús de 
les instal·lacions per part dels 
estudiants vila-realencs en 
època d’exàmens. En concret, 
l’aula d’estudi obrirà, de l’1 al 
proper 12 de juny, de dilluns 
a divendres en horari de 9.00 
a 14.00 hores i de 16.30 a 00.00 
hores. Els dissabtes 6 i 13 de 
juny l’horari serà de 9.00 a 
14.00 hores i, a partir del dia 
15 i fins al 30 de juny l’horari 

serà de dilluns a divendres de 
9.00 a 14.00 hores i de 16.30 a 
21.00 hores. Pel que fa al mes 
de juliol, la Biblioteca té pre-
vist obrir del dia 1 fins al 17, en 
horari de dilluns a divendres 
de 9.00 a 14.00 hores i de 16.30 
a 21.00 hores i, a partir del dia 
20, de dilluns a divendres de 
9.00 a 14.00 hores. La zona de 
la Biblioteca Universitària del 
Coneixement habilitada com 
a sala d’estudi disposa d’un to-
tal de 85 llocs individuals, així 
com d’accés a Internet. H

La plaça Major prova una 
neteja pilot més eficient

Després dels resultats obtinguts 
en aquest primer test, la conces-
sionària ha informat que aplicarà 
en les pròximes setmanes aquest 
nou procediment “perquè la nos-
tra plaça Major, centre neuràlgic 
de Vila-real, estiga en les millors 
condicions possibles”, assenyala 
la regidora Sabina Escrig. 

“La prova s’ha realitzat en un 
espai reduït de les escalinates 
d’entrada a l’Ajuntament i podem 
dir que els resultats han estat molt 
bons”, valora la regidora encarre-
gada de l’àrea, qui explica que la 
maquinària utilitza un innovador 
sistema de neteja a través de va-
por d’aigua i pressió que permet 
eliminar la brutícia incrustada en 
el paviment amb un important es-
talvi en el consum d’aigua, llum i 
productes. H

L’empresa concessionària de la 
neteja viària a Vila-real, CESPA, 
procedirà al llarg de les pròximes 
setmanes a realitzar una neteja 
pilot en la plaça Major, amb una 
maquinària especial de baix con-
sum en aigua i òptims resultats en 
zones d’elevat trànsit. 

La regidora d’Administració 
Local i Proximitat, Sabina Es-
crig, va comprovar, juntament 
amb els responsables i tècnics de 
l’empresa, “l’excel·lent” funciona-
ment d’aquesta maquinària nova 
en una primera prova realitzada 
en els dies previs a les festes patro-
nals en honor a sant Pasqual. 

La regidora Sabina Escrig ha comprovat com funciona el sistema. 

El sistema permet 
millorar el seu estat amb 
menor consum
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El Tribunal Suprem anul·la la 
condemna a l’exalcalde Vilanova

va dir Vilanova, qui assevera que 
“ha sigut molt de patiment, tot i 
que la família ha aguantat bé, amb 
molta moral i prenent-nos les coses 
amb humor”. “El Tribunal Suprem 
s’ha vist en la necessitat d’anul·lar 
aquella condemna injusta”, reitera, 
al temps que reconeix que aquella 
sentència el va obligar a allunyar-se 
d’un càrrec, el d’alcalde, “en el qual 
estava molt a gust”. 

Vilanova ha manifestat la seua 
intenció de reclamar una compen-
sació pel llarg procés que va co-
mençar amb la seua condemna pel 
Suprem i que ha finalitzat ara, amb 

L’exalcalde de Vila-real, Manuel 
Vilanova, ha comparegut du-
rant el mes de maig per a explicar 
l’anul·lació que la Sala Penal del Tri-
bunal Suprem (TS) ha sentenciat de 
la dispositiva per la qual la mateixa 
sala el va condemnar per prevarica-
ció el 2006 a 18 mesos de presó i vuit 
anys d’inhabilitació per a càrrec 
públic i el van privar de l’Alcaldia.  
“Transcorreguts quasi 10 anys de 
patiments, per fi la justícia ha fet 
justícia i la Sala Penal del Suprem 
s’ha corregit, tenint en compte el 
dictamen al meu favor del Tribu-
nal Europeu de Drets Humans”, El Tribunal Suprem ha anul·lat la condemna a l’exalcalde Vilanova.

El popular assegura que la seua intenció és exigir a 
l’Estat una compensació per les despeses del procés

la nul·litat de la decisió judicial, la 
qual cosa li retorna la innocència 
que sempre va reclamar. 

“Aquest procés m’ha costat mol-
ts diners, a més de patiment, per 
la qual cosa sí que vull exigir-li a 
l’Estat una compensació per a co-
brir, almenys, aquestes despeses”, 
indica. En principi, descarta exigir 
una quantitat superior en concepte 
dels danys i perjudicis que “aques-
ta injustícia m’ha originat”. 

Per la seua part, l’alcalde de Vila-
real, el socialista José Benlloch, ha 
felicitat Vilanova i la seua família i 
ha manifestat que “la justícia, si és 
lenta, no pot ser justa, però, afor-
tunadament, vivim en un estat de 
dret i al final la justícia sempre aca-
ba obrint-se pas”, conclou. H

La Ruta de la Tapa 
premia els millors 
plats de la 9a edició
Tangerina, Ca Àlex i el Bodegón de Carlos, els premiats per 
elaborar les tapes més innovadores de lliure elecció i de taronja 

ha estat per al restaurant Ca Àlex i el de la 
innovació i creativitat per al Bodegón de 
Carlos. Aquest últim ha estat el millor valo-
rat pel jurat popular a través dels tapaports 
i ha aconseguit el premi a la millor tapa de 
lliure elecció i la millor tapa elaborada amb 
taronja. A més dels guanyadors absoluts de 
les diferents categories, el jurat professional 
i popular també ha reconegut la qualitat i 
creativitat de les tapes del Mesón Soria, qui 
s’ha fet amb el premi a la tapa especial per a 
celíacs, Ca Esteve, bar Capricho, Taskafé la 
Tarara, restaurant Espliego o El Miso. 

En l’acte s’ha fet lliurament dels cinc so-
pars i regals als clients que han participat 
en el sorteig emplenant els tapaports i s’han 
lliurat guardons als membres del jurat pro-
fessional i l’Associació de Celíacs de la Co-
munitat Valenciana. A més, s’ha lliurat un 
xec de 1.500 euros a Joventut Antoniana. H

El restaurant Cal Dimoni ha acollit el lliurament dels premis de la Ruta de la Tapa. 

El restaurant Cal Dimoni ha estat l’escenari 
un any més de l’acte de lliurament dels 

premis de la Ruta de la Tapa, una cita gas-
tronòmica que, en la seua novena edició, 
suma un “gran èxit” amb més de 37.000 ta-
pes servides i un volum de negoci de 93.200 
euros, una xifra que representa un 28% més 
en les vendes pel que fa a l’any anterior. 

Quant al nombre de tapaports, que els 
consumidors havien de completar per a 
participar en el sorteig de regals, la IX Ruta 
de la Tapa ha recollit en les diferents urnes 
situades als establiments 632 tapaports, un 
15% més que l’anterior edició. 

El Jurat professional del sector de la res-
tauració, entre els quals es trobava el cuiner 
Miguel Barrera, única estrella Michelín de la 
província, ha premiat com la millor tapa de 
lliure elecció al Tangerina Resto-bar; el pre-
mi a la tapa amb l’ingredient de la taronja Imatge d’una de les eixides que es van realitzar dins del programa, a Marina d’Or. 

4.000 persones, 
a les eixides de 
‘Dedica’t un dia’
Des de finals del 2012 s’han realitzat un total de tres campanyes 
amb una mitjana de 1.300 persones en cada temporada

nalitzar cada temporada”, indica la regidora 
responsable de Proximitat. 

La campanya incloïa l’entrada al balneari, 
així com el dinar i una xarrada nutricional a 
un preu de 15 euros. 

“Ha estat una oportunitat idònia perquè 
molts veïns i veïnes pogueren gaudir d’una 
jornada diferent, saludable, de diversió i 
oci”, segons va explicar Escrig, qui destaca 
“no només la bona acollida de les excur-
sions, sinó també l’alt índex de satisfacció 
que queda reflectit en les enquestes que es 
passen posteriorment a cadascun dels assis-
tents”. La campanya ‘Dedica’t un dia, t’ho 
mereixes’ ha realitzat també eixides específi-
cament dirigides a Creu Roja i als membres 
d’Afervil i, el passat estiu, es va organitzar 
una excursió al parc d’atraccions aquàtic de 
Benicàssim, Aquarama, on els assistents van 
gaudir d’una jornada refrescant. H

Prop de 4.000 persones han pogut gaudir 
de les eixides programades en la campanya 
‘Dedica’t un dia, t’ho mereixes’ impulsada 
per les regidories d’Esport i Salut i Proximi-
tat amb l’objectiu d’oferir als vila-realencs 
l’oportunitat de gaudir d’un dia dedicat a la 
salut i el benestar personal a les instal·lacions 
de Marina d’Or, a Orpesa. 

Així, tal com s’ha donat a conéixer recent-
ment, des de finals de 2012 s’han realitzat un 
total de tres campanyes amb una mitjana de 
1.300 persones en cada temporada. 

Per a les regidores de Proximitat, Sabina 
Escrig, i d’Esports i Salut, Silvia Gómez, “les 
xifres demostren que aquesta iniciativa ha 
estat tot un encert”. 

“Estem molt satisfetes de la resposta de 
la ciutadania a aquesta proposta lúdica i de 
salut, que s’ha superat en cada nova convo-
catòria, fins i tot amb una llista d’espera al fi-
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Manuel i Héctor Colonques ja 
són fills predilectes de Vila-real
L’Auditori acull l’acte oficial on van rebre la insígnia, amb 
la presència de familiars, amics i representants municipals

En un Auditori Municipal 
completament ple, Vila-real, 

representada per la seua corpora-
ció municipal, ha retut homenat-
ge als germans Manuel i Héctor 
Colonques, en el marc de l’acte 
protocol·lari de nomenament 
d’ambdós com a fills predilectes de 
la ciutat, reconeixement que com-
parteixen amb el també empresari 
José Gómez Mata, tot i que aquest 
darrer serà homenatjat l’11 de set-
embre, coincidint amb les festes pa-
tronals de la Mare de Déu de Gràcia.
L’acte dels germans Colonques va 
estar carregat d’emocions i records, 
a més de comptar amb la presència 
de més de 550 persones que es van 
sumar al reconeixement oficial de 
l’Ajuntament als empresaris, que 
van fundar, juntament amb José So-
riano, el Grupo Porcelanosa. 

No van faltar a la cita, a més de la 
corporació local, el president de les 
Corts, Alejandro Font de Mora; el de 
la Diputació de Castelló, Javier Mo-
liner; el conseller d’Economia, In-
dústria, Turisme i Ocupació, Máxi-
mo Buch; el rector de l’UJI, Vicent 
Climent, i dirigents empresarials 
com José Roca o Rafael Montero. 

També van assistir a l’acte nom-
brosos familiars i amics, alguns 
d’ells molt coneguts, com és el cas 
d’Alfonso Díez, vidu de la duques-
sa d’Alba; o el torero Finito de Cór-
doba i la seua esposa Arancha del 
Sol. Amb un llarg i sentit aplaudi-
ment van rebre els presents als dos 
nous fills predilectes, que, acom-
panyats per l’alcalde Benlloch, van 
accedir a l’escenari, després dels 
també fills predilectes Jordi García 
Candau i Rafael Beltrán, així com 
els adoptius Fernando Roig i Gui-
llermo Sanchis. 

Als seus discursos, tant Manuel 
com Héctor Colonques van desta-
car el seu amor per la terra que els 
va veure nàixer i créixer i van ma-
nifestar la seua “profunda emoció” 
pel moment viscut i que mai po-
dran oblidar. Ambdós van tenir pa-
raules d’agraïment a l’Ajuntament, 
al municipi en general i, en especial, 
a les seues dones, fills i néts. 

Tampoc va faltar l’emotiu re-
cord a la figura de sa mare. “Mai 
l’oblidaré, va ser una dona i una 
mare excepcional”, va asseverar 
Héctor Colonques. 

En el seu discurs, l’alcalde, José 
Benlloch, va destacar la trajectòria 
d’Héctor i Manuel Colonques i la 
seua estreta vinculació a la ciutat, 
on, el 1973, al costat del també Fill 
Predilecte José Soriano i altres socis, 
van fundar Porcelanosa, conver-
tida avui dia en un grup de vuit 
empreses industrials i 468 tendes 
repartides per tot el món i que crea 
uns 5.000 llocs de treball directes, la 
majoria d’ells a Vila-real. H

Els empresaris van recordar el paper de la seua família i 
van agrair aquesta mostra d’estima de la seua ciutat

La corporació municipal, el Fill Predilecte Rafael Beltrán i altres representants polítics van estar presents en aquest important moment. 

Els jardins de la Casa de Polo van acollir una festa posteriorment. Imatge de l’Auditori, amb centenars de familiars i amics de la família.  

Els protagonistes van rebre les credencials de Fill Predilecte. 

L’alcalde va destacar l’esperit emprenedor dels germans Colonques.
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; festes de Sant Pasqual 

Les festes de Sant Pasqual tanquen 
amb una massiva participació
La ciutat s’acomiada de 10 dies de festejos patronals on 
s’han utilitzat 53 escenaris per a tot tipus d’esdeveniments

Un animat correfocs i el tradi-
cional castell de focs artificials 

van posar el passat dia 17 el punt i 
final a unes festes en honor a sant 
Pasqual marcades per la “massiva 
participació” en els més de 250 ac-
tes que la Junta de Festes, penyes i 
entitats havien preparat en home-
natge al patró de la ciutat. 

El regidor de Festes, Xus Sempe-
re, el president de la Junta de Festes, 
José Pascual Colás, i l’intendent ge-
neral en cap de la Policia Local, José 
Ramón Nieto, han fet un balanç 
molt positiu de les festes patronals. 

En aquest sentit el president de la 
Junta de Festes ha donat a conéixer 
algunes de les xifres que demostren 
el gran volum de treball i participa-
ció dels actes. En total s’han arribat a 
utilitzar 53 escenaris per a actuacio-
ns musicals i altres esdeveniments i 
un desplegament de més de 15.000 
cadires al llarg dels 10 dies de festa. 

Entre els esdeveniments amb 
major nombre d’assistents destaca 
el 72é Concurs de paelles per a pen-
yes, amb més de 2.500 penyistes. 

Colás també s’ha mostrat satisfet 
per aconseguir dos dels objectius 
marcats per a millorar l’ofrena a 
sant Pasqual, amb el repartiment 
de més d’un centenar de garbonets 
i amb la millora de la coordinació 
per a fer l’ofrena més fluïda. 

Un altre dels balanços positius 
que deixen les festes és la difusió del 
llibret de festes, amb més de 12.000 
exemplars en paper i les 20.507 des-
càrregues i visites a la versió web i 
mòbil elaborada per Noves Tecno-
logies, un 28% més que el 2014. H

La ciutat ha necessitat més de 15.000 cadires per als 
diferents actes que han tingut lloc al llarg d’aquest període

La reina i dames de les festes, els representants municipals i del món 

de la festa van estar presents en els diferents esdeveniments. 



; festes de Sant Pasqual
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Dédalo gana el I Concurso de Grupos

Dédalo ha sido el ganador 
del I Concurso de Música de 
Grupos Locales organizado 
por la Concejalía de Juven-

tud. La formación se enfren-
taba a Five Fingers with Pa-
rasol en la final del certamen 
celebrado en la plaza Mayor.

Afervil celebra la VII Volta a peu

La Asociación de Fibromial-
gia y Enfermedades Reumá-
ticas de Vila-real, Afervil, ha 
celebrado su VII Volta a peu 

donde han participado el al-
calde, José Benlloch, junto a 
otros ediles de la corporación, 
como Xavier Ochando. 

Homenaje a los matrimonios que celebran sus bodas de oro

El Ayuntamiento de Vila-real 
ha rendido, un año más, home-
naje a los matrimonios que ce-
lebran este año sus 50 años de 
vida en común, en el marco de 
las fiestas patronales en honor 
a Sant Pasqual. El alcalde, José 
Benlloch, y la concejala de Ser-
vicios Sociales, Mònica Àlvaro, 
junto a la corporación munici-
pal, reina y damas de las fiestas, 
han presidido el acto de home-
naje, en el que han participado 
25 parejas de la ciudad que se 
casaron en el año 1965, que han 
estado acompañadas por sus 
familias en este momento. 

Más de 2.500 peñistas, en el Concurso de paellas para peñas

Más de 2.500 peñistas han coci-
nado sus paellas en la avenida 
de la Murà, que ha vuelto a ser 
escenario de la fiesta en el 72º 
Concurso de paellas para peñas. 
La peña Els joves ha sido la ga-
nadora de esta edición, seguida 
de la Ratonera (segundo pre-
mio) y Mosset (tercer premio). 
El presidente de la Comissió de 
Penyes, Javier Colinas; la reina 
de las fiestas, Laura Bovaira, 
y las damas de la ciudad han 
sido las encargadas de entregar 
los premios a los ganadores de 
este concurso que se consolida 
en su nueva ubicación. 

Reconocimiento a los vecinos mayores

Ana María López Taurá, de 100 
años, y Pedro Juan Pina Haro, 
a tan solo un mes de cumplir-
los, son los vecinos de mayor 

edad de Vila-real, que duran-
te las fiestas han recibido un 
emotivo reconocimiento por 
parte del municipio. 

La cabalgata de las peñas recupera su ‘chispa’

La cabalgata que cada año pro-
tagonizan las peñas durante 
los festejos de Sant Pasqual ha 
vuelto a ser tan crítica e incisi-
va como en años anteriores y 
se ha centrado este año en los 
problemas ocasionados por los 
mosquitos, las inundaciones 
del mes de marzo y, cómo no, 
las elecciones municipales y 
sus candidatos, entre muchos 
otros temas, que han vuelto a 
sorprender a los espectadores, 
en un masivo y divertido des-
file cargado de imaginación y 
mucha sátira y humor. 



N Èxit en la IV Trobada de Pasquals i Pasquales

La plaça de Sant Pasqual ha acollit la IV 
Trobada de Pasquals i Pasquales. L’acte 
ha estat presidit per l’alcalde, José Ben-
lloch, i la reina de les festes, Laura Bo-

vaira i la seua cort d’honor, juntament 
amb els regidors de la corporació. 57 
Pasquals han participat en aquest acte. 
Enguany no hi havia cap Pasquala.

N Els carrers de Vila-real acullen la tradicional xulla

Els carrers de Vila-real han tornat a aco-
llir la tradicional nit de la xulla. L’alcalde, 
José Benlloch; el regidor de Festes, Xus 
Sempere; el president de la Junta de Fes-

tes, José Pascual Colás; juntament amb 
la reina, Laura Bovaira i les seus dames 
d’honor, han recorregut el centre de la 
ciutat per a visitar casals i penyes.

N Acudim torna a sensibilitzar els veïns

Un any més, l’Associació Col·lectiu-
Unió d’Integració al Discapacitat de 
Vila-real, Acudim, ha celebrat la seua 
campanya de sensibilització a la plaça 

Major, on els veïns han pogut cons-
cienciar-se sobre les dificultats de les 
persones amb discapacitat gràcies a la 
gimcana organitzada a la zona.

N Un total de 1.300 penyistes, al macrosopar

Les penyes de Vila-real han tornat a ser 
les protagonistes amb la celebració del 
27é Macrosopar de penyes. Més de 1.300 
penyistes han posat la nota de color a 

la plaça Major a un esdeveniment gas-
tronòmic i festiu, organitzat per la Junta 
de Festes i la Comissió de Penyes, que ha 
comptat amb actuacions musicals. 

N 2.100 persones es donen cita als empedrats

El 23é Concurs d’empedrats ha reunit 
2.100 persones al Centre de Congres-
sos, Fires i Trobades, en un dels actes 
més populars i participatius de les fes-

tes patronals. La Penya All i Oli es va 
fer amb el primer premi del concurs, 
seguida dels empedrats de Resaca (se-
gon premi) i la Xamba (tercer premi).

N El jardí de Sant Pasqual acull la mostra artesanal

El regidors de Tradicions, Pasqual Bata-
lla, i Turisme, Emilio M. Obiol, el presi-
dent de la Junta de Festes, José Pascual 
Colás, i la reina, Laura Bovaira i les 

dames de la ciutat han inaugurat la XX 
Mostra Artesanal Alternativa, iniciativa 
organitzada per Ecosalud Alternativa, 
que ha estat al jardí de Sant Pasqual. 
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Campaña solidaria de alimentos

La solidaridad ha sido, de 
nuevo, la protagonista del 
último sábado de las fiestas, 
con la campaña de alimentos 

solidarios organizada por 
Cáritas y la Junta de Festes, 
junto a la Comissió de Pen-
yes y a Caixa Rural. 

Homenaje a la reina y damas

La Casa dels Mundina ha sido 
el escenario del acto de home-
naje que Vila-real ha dedicado 
a las mujeres que hace 50 y 25 

años representaron las fiestas 
patronales. El alcalde ha re-
cordado y agradecido el papel 
ejercido por todas ellas. 

Encuentro Intergeneracional 

La plaza Major ha sido el es-
cenario del encuentro inter-
generacional entre niños y 
mayores. La actividad, orga-

nizada por la Fundació Caixa 
Rural y el CEAM, ha contado 
con todo tipo de juegos y acti-
vidades tradicionales. 

La procesión en honor a Sant Pasqual cierra los festejos

La procesión en honor a Sant 
Pasqual, que tuvo lugar el pasa-
do día 17 -tras una misa matuti-
na- sirvió para rendir homenaje 
y devoción al patrón en el últi-
mo día de los festejos. El desfile 
tomó las principales calles del 
centro histórico hasta volver a 
la basílica, en una convocatoria 
nuevamente masiva, que contó 
también con la participación de 
la corporación municipal y de 
la reina y damas de las fiestas. 
Por la noche, un ‘correfoc’ y el 
castillo final de fiestas pusieron 
el punto y final definitivo a los 
festejos en honor al santo. 

Vila-real recupera el ‘garbonet’ para la ofrenda al patrón

Una multitudinaria ofrenda de 
flores y la tradicional hoguera 
de Sant Pasuqal, que han en-
cendido el alcalde, José Ben-
lloch, y la reina de las fiestas, 
Laura Bovaira, ha anunciado 
en Vila-real la llegada del día 
grande de las fiestas patronales. 
Más de un centenar de entida-
des, entre peñas, asociaciones, 
clubs y colegios, han desfilado 
desde la plaza Major hasta la 
basílica para confeccionar el 
tapiz floral. Este año se ha recu-
perado la tradición de llevar un 
‘garbonet’ de leña a la hoguera 
posterior a la ofrenda.  

Nuevo éxito de la macrocena de vecinos

Un total de 1.980 personas se han reunido en la 
plaza Mayor para celebrar la sexta edición de la 
cena de vecinos y vecinas que organiza la Junta de 
Festes junto a las asociaciones de vecinos y que pa-

trocina la Concejalía de Participación Ciudadana. 
Una cifra que sigue aumentando en cada nueva 
convocatoria y que  ha provocado que se busquen 
otras ubicaciones céntricas con mayor espacio.

; festes de Sant Pasqual 
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Nueva campaña de ‘Coneixement!’

Las fiestas han contado nue-
vamente con la campaña ‘Co-
neixement!’, que este año ha 
sorteado un jamón entre los 

mejores ‘selfies’ realizados 
con la chapa promocional. 
Alberto Sánchez Agea (peña 
Curdellat), ha sido el ganador.
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HISTORIAS DE ÉXITO

U  n farmacéutico, un estudiante 
de Economía y un profesor de 

guitarra. Es el equipo que ha dado 
vida a Lacabra Beer, una nueva cer-
veza ‘made in Vila-real’ que, a sus 
cuatro meses de vida, ya empieza a 
despuntar en el sector de las cerve-
zas artesanas y que ha tomado un 
rumbo imparable, a pesar de haber 
nacido de una simple afición. 

Carlos Edo, de 21 años y profesor 
de guitarra; Héctor Serrano, de a 
misma edad y estudiante de Eco-
nomía, y el licenciado en Farmacia 
Tono Esteller, de 38 años, son los pa-
dres de la criatura. Todo comenzó 
tras conocerse en una reunión a afi-
cionados a elaborar cerveza casera. 

“Hace dos o tres años descubri-
mos el mundillo de la cerveza arte-
sanal y empezamos a hacer pruebas 
en casa y a acudir a reuniones de 
grupos de personas que comparten 
la misma pasión, donde conocimos 

al que hoy en día es el maestro cer-
vecero de Lacabra Beer, Tono”, ex-
plican Carlos y Héctor.

“Al ver que los tres compartía-
mos el miso hobby y que había 
muy buena sintonía, empezamos 
a hacer pruebas y finalmente pen-
samos en la posibilidad de crear la 
firma”, indican. No tardó mucho 
tiempo en ver la luz. Lacabra Beer 
comenzó su andadura en febrero 
de este año y pronto empezó a ex-
pandirse por Vila-real -ya van por 
su segundo lote, con más de 1.300 
litros producidos- pero también en 
locales de los alrededores y ya tiene 
las miras puestas en este verano. 

“Estamos empezando a tener 
contacto con locales de la costa para 
ofrecer nuestra primera creación, la 
‘Francachela’, una cerveza que se 
enmarca dentro del estilo American 
Pale Ale”, apuntan. Sin embargo, 
este no será el único producto que 
ofrezcan, pues ya están trabajando 
en una Summer Ale y ya tienen las 
miras puestas en este otoño, cuando 
saldrá a la luz una tercera creación, 
en este caso, una cerveza negra.

También tienen planes para un fu-
turo cercano. Y es que, actualmente 
la bebida la producen ellos mismos 
en Peñíscola, en unas instalaciones 
externas, aunque “nuestro objetivo 
es establecernos en Vila-real tras el 
verano”, al tiempo que indican que 
les gustaría “ofrecer algo más, bien 
sea catas o maridajes, todo lo rela-
cionado con impulsar la cultura de 
la cerveza artesanal”, señalan. 

Así, a pesar de las dificultades, o 
mejor dicho, del “tiempo que hay 
que invertir y de las pocas ayudas”, 
estos tres emprendedores animan 
a “cualquier persona con una idea 
original a llevarla adelante, eso sí, 
debes creer en el proyecto y debe 
gustarte mucho”, destacan. De ahí 
su potente comienzo en el sector. H

Tono, Héctor y Carlos son los creadores de la original cerveza que se comercializa desde febrero en Vila-real. 

Lacabra Beer toma 
impulso en Vila-real 
Tres vila-realenses crean este producto artesanal con el que ya triunfan

Lacabra Beer cuenta con su primera receta y ya prepara dos más. 

Una receta 
premiada por 
los expertos

Aquellos amantes de la 
cerveza con curiosidad por 
degustar la ‘Francachela’ de 
Lacabra Beer -una receta ya 
reconocida con el primer 
premio del festival Birrasa-
na de 2013 y del concurso 
de Hombrewers 2013 de 
Valencia-, pueden hacerlo 
en locales de Vila-real como 
Ca Esteve, Beer Attack, El 
Vasco, Meeting Point o Al 
d’Emilio. Para más infor-
mación, disponen de perfil 
en Facebook y web: ‘www.
lacabrabeer.com’. 

Autorizan un coto de 
pesca en el Millars

empresas locales y de la comarca 
de promover la formación y el 
paseo en embarcaciones, básica-
mente en el entorno del pantanet 
de Santa Quitèria.

Y en términos similares se ex-
presa el edil de Medio Ambiente 
de Burriana, Juan Fuster, quien 
destaca que la autorización de 
la Generalitat para crear un coto 
de pesca en este área “permitirá 
también llevar a cabo activida-
des para los niños”, a la vez que 
destaca, como lo hace Benlloch, el 
potencial de este espacio para la 
celebración de campeonatos, in-
cluso de ámbito estatal. “Este tipo 
de zonas, tranquilas y protegidas 
como la nuestra, son muy busca-
das”, asevera el edil Fuster.

La concesión se establece por 
quinquenios, que podrán reno-
varse previa revisión del proyecto 
técnico, de manera que el primer 
plazo acabará en 2020. Además, 
y aunque se trata de un coto sin 
muerte, se fijan unos cupos de 
capturas con muerte por pesca-
dor y día de un barbo, tres carpas 
y una anguila. El espacio de activi-
dad, se extiende entre el Assut de 
Santa Quitèria y el de Almassora. 

La Conselleria de Infraestructu-
ras, Territorio y Medio Ambiente 
ha dado luz verde a crear un coto 
de pesca sin muerte que, bajo el 
nombre de Vila-real, se extenderá 
a ambos lados del puente de Santa 
Quitèria y del que se beneficiarán 
los socios de los clubs El Pescador, 
de Burriana; y El Millars, de Vila-
real, entidades que, con el apoyo 
de los ambos ayuntamientos y 
del de Almassora, han liderado 
la solicitud para crear este espacio 
lúdico y deportivo.

Al respecto, el alcalde vila-rea-
lense, José Benlloch, se mostró 
satisfecho por la decisión final de 
la Generalitat a la hora de dar luz 
verde a este primer proyecto de 
aprovechamiento de los recursos 
del Millars en el área protegida del 
mismo --desde la desembocadura 
hasta pasado El Termet aguas 
arriba--, “de manera que empieza 
a poder explotarse de forma sos-
tenible este recurso que gestiona 
el Consorci del Millars, especial-
mente, desde el punto de vista 
turístico”. Y recuerda que “hay 
otras iniciativas que queremos 
que sean una realidad pronto”, en 
referencia al interés mostrado por 

La medida abre la puerta a más usos lúdicos y 
sostenibles como nuevo atractivo turístico

Los aficionados a la pesca podrán practicarla en el río Millars. 

Deniegan una ayuda turística
La Generalitat Valenciana ha 
denegado nuevamente una 
ayuda solicitada por el Ayun-
tamiento de Vila-real en ma-
teria de turismo. El concejal 
del área, Emilio. M. Obiol, ha 
lamentado, en este sentido, 
que el Consell “ha vuelto a dar 
la espalda a Vila-real” con la 
denegación de la ayuda soli-
citada por el consistorio para 
desarrollar el proyecto de ins-
talación de una pantalla táctil 
informativa en la casa natal de 

Francisco Tárrega, donde se 
ubica, además, la oficina de tu-
rismo de la ciudad. La ayuda 
corresponde a la convocatoria 
de 2014 para la concesión de 
subvenciones para la Adecua-
ción y Mejora de los Recursos 
Turísticos, cuya resolución, 
publicada el 20 de mayo en el 
Diari Oficial de la Generalitat, 
deniega la solicitud formaliza-
da por Turismo para la instala-
ción de una pantalla táctil in-
formativa de 28.746 euros. H
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La Fundació de Sant Pasqual 
ampliarà el museu de la basílica
L’Ivacor i l’Institut Valencià de la Música s’incorporen a l’ens, que també comptarà amb el bisbat

Ampliar l’espai expositiu del 
Museu del Pouet del Sant amb 

l’adquisició d’una nova vitrina on 
col·locar diverses peces artístiques 
és un dels primers objectius del 
recentment creat patronat de la 
Fundació de Sant Pasqual, que ha 
celebrat la primera reunió formal 
després de la constitució de l’ens, al 
mes de març. 

Finalitzada aquesta trobada, en 
la qual es va avalar la incorporació 
de l’Institut Valencià de Conserva-
ció (Ivacor) i l’Institut Valencià de 
la Música, tot i que encara queda 
pendent la del bisbat de Sogorb-
Castelló, que no ha designat re-
presentant. En qualsevol cas, i com 
confirma l’alcalde de Vila-real i pre-
sident de la Fundació, José Benllo-
ch, es va donar a conéixer l’estat de 
la tramitació de l’alta de l’entitat a la 
Generalitat, “la qual cosa permetrà 
a la institució accedir a les subven-
cions que concedeix el Consell”. 

Segons fons de la Fundació, 
tot i que l’aprovació d’un pla 
d’actuacions s’ha endarrerit des-
prés de la constitució del nou Ajun-
tament, així com de la Diputació i 
de les Corts, sí que s’han mencionat 
les millores que, a curt i mitjà termi-
ni, haurien d’escometre’s a la basí-
lica. Així, a la compra d’una nova 
vitrina per a ampliar l’exposició del 
Museu del Pouet del Sant, se suma 
l’aposta per reformar l’entrada al 
temple des del jardí del patró, amb 
la finalitat d’escometre un tanca-
ment similar al de l’accés principal, 
amb doble porta -ara inexistent- 

lucre, va nàixer amb un capital 
base de 30.000 euros, dels quals 
l’Ajuntament va aportar el 50%. 

La Fundació Caixa Rural de 
Vila-real va aportar 5.000 euros i 
l’Associació Amics del Pouet, amb 
altres 10.000 euros, completen 
l’aportació a l’entitat, que servirà 
per a potenciar l’art de la basílica i 
el turisme a la ciutat. H

Una de les primeres actuacions serà adquirir una vitrina per a col·locar peces al museu de la basílica. 

societat La basílica acull 
l’exposició d’un llenç 
d’Isabel Guerra

La Càtedra d’Innovació Ceràmica ha re-
but a la basílica el quadre ‘Y el almendro 
floreció’, oli de la pintora i monja Isabel 
Guerra, que estarà fins al dia 12. 

“que evite els corrents de vent”. 
En aquest cas, assenyalen que 

arquitectes tant de la Diputació 
com de l’Ajuntament ja estudien 
l’actuació a seguir. 

Més a llarg termini també es 
contempla habilitar un ascensor 
que arribe a l’altura del cor i facilite 
l’accés als campanars de la basílica. 

 La Fundació Pro Monestir i Ba-

sílica de Sant Pasqual és un ens 
els estatuts del qual arrepleguen el 
desenvolupament d’activitats per a 
promoure la música i l’art. 

Així doncs, els concerts d’orgue, 
corals o de carilló, donat que la basí-
lica disposa d’un dels més grans de 
tot Europa, seran altres de les actua-
cions previstes. 

La Fundació, sense ànim de 
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El centre associat a la UNED 
a Vila-real acaba de donar 
inici al període d’exàmens 
del segon quadrimestre. Els 
estudiants han pogut triar en-
tre dues setmanes alternes: la 
primera, del 25 al 30 de maig; 
i la segona, del 8 al 12 de juny. 
Entre ambdós terminis hi ha 
una setmana sense proves, 
que té com a finalitat donar 
més temps a l’alumnat. 

; en curt
2.000 persones als 
exàmens de la UNED

El Centre Ocupacional de 
Vila-real ha preparat una 
mostra d’articles realitzats 
per persones discapacitades 
que, un any més, s’exposen 
a El Corte Inglés de Castelló. 
Aquesta artística exposició 
i venda que porta el títol de 
‘El Centro Ocupacional en 
el Polo Norte’ estarà a la sala 
d’àmbit cultural, a la sisena 
planta, fins al dissabte 30 de 
maig. “Es tracta d’una mag-
nífica ocasió per a col·laborar 
amb el centre”, expliquen. 

El Centre Ocupacional 
exposa a Castelló

El mercat d’antiguitats i se-
gona mà que s’instal·la tots 
els diumenges a la plaça del 
Llaurador de Vila-real és un 
èxit. Així ho confirma el regi-
dor d’Economia, Pasqual Ba-
talla, de la regidoria del qual, 
depén l’àrea de Fires i Merca-
ts, des d’on constaten que les 
peticions per a instal·lar un 
lloc en aquest espai a l’aire 
lliure van en augment, any 
rere any, i ja arriben a les 44, 
d’un màxim de 50 permeses, 
es consolida així el mercat. 

El mercat d’antiguitats 
augmenta un 16%

Joventut beca 10 usuaris 
de Serveis Socials

nes per accedir al mercat laboral”, 
ha assenyalat el regidor de Joven-
tut, Xavi Ochando, qui explica que 
serà la Regidoria de Serveis Socials 
l’encarregada de valorar i seleccio-
nar les persones adequades per a 
realitzar els cursos formatius de 
l’Espai Jove “segons la seua situació 
familiar o perfil laboral”.

Així, 10 persones gaudiran d’una 
beca que els permetrà realitzar els 
cursos de monitor de temps lliure o 
els de manipulador d’aliments per 
al sector de l’hostaleria o el comerç. 
Els cursos formen part de la pro-
gramació de Joventut on es reforça 
l’aposta per l’ocupació. H

La Regidoria de Joventut ha con-
cedit 10 beques a usuaris de Serveis 
Socials perquè puguen realitzar els 
cursos formatius per a l’ocupació 
de l’Espai Jove. “Solidaritzant-
nos amb l’actual situació de falta 
d’ocupació, hem decidit reservar, 
en cada programació de Joventut, 
una sèrie de places perquè, gra-
tuïtament i, preferentment els joves 
de la nostra ciutat, puguen millorar 
la seua formació i tinguen més ei- L’Espai Jove acull cursos formatius de forma periòdica. 

Els beneficiats podran 
realitzar cursos formatius 
per a l’ocupació

L’Ajuntament de Vila-real 
traslladarà el parc caní ubicat 
a la confluència de les avin-
gudes de França i Grècia, 
després de l’acord al qual 
s’ha arribat amb els usuaris 
i els residents a la zona, amb 
l’objectiu d’evitar molèsties al 
veïnat. La regidora de Proxi-
mitat, Sabina Escrig, afirma 
que “l’àrea destinada als gos-
sos s’ubicarà al jardí que hi 
ha a l’avinguda de Francesc 
Tàrrega, davant del nou su-
permercat de Mercadona, ja 
que està més allunyat”. 

El parc caní de la zona 
nord es trasllada
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El pavelló 
Melilla estarà 
al 100% d’ús 
aquest estiu
El recinte estarà a ple rendiment en fer la distribució 
entre els clubs locals, tot i que l’obra està acabada

es tracta d’un recinte en el qual s’ha 
primat la sostenibilitat energètica, 
de manera que, amb una gran su-
perfície envidrada, es pretén opti-
mitzar al màxim la llum solar. 

A més, la caldera per a aigua ca-
lenta funcionarà amb biomassa i les 
llums són de tipus led. 

Cal destacar que l’edifici s’ha 
alçat amb la modificació d’alguns 
dels paràmetres de la planificació 
anterior. Per exemple, l’actual pave-
lló està separat dels habitatges dels 
veïns amb l’objectiu que “no quede 

El pavelló Melilla estarà operatiu al 100% al llarg d’aquest estiu. 

L’Ajuntament ja 
realitza els tràmits 
necessaris per tal 
d’adquirir el material 
esportiu per a posar 
en marxa el pavelló

El nou pavelló poliesportiu del 
barri de Melilla estarà al 100% 

del seu ús després de l’estiu, uma 
vegada distribuïda la seua utilitza-
ció entre els diferents clubs espor-
tius que entrenaran o celebraran 
competicions en el recinte. 

Així ho ha indicat la regidora 
d’Esports, Silvia Gómez, qui indica 
que no es descarta que es realitzen 
activitats al llarg de les properes set-
manes i només estiguen finalitzats 
els treballs complementaris que es 
porten a terme per a posar en ús la 
infraestructura, una vegada que ja 
ha finalitzat la seua construcció. 

I és que actualment l’Ajuntament 
ja està realitzant tots els tràmits ne-
cessaris per tal d’adquirir el mate-
rial esportiu que es necessita per tal 
d’iniciar l’activitat en el nou pavelló, 
que s’ha construït en el marc del pla 
Confiança i amb un pressupost de 
902.000 euros. 

A més, la regidora explica que 
s’està estudiant la forma de pintar 
la pista perquè siga compatible amb 
els esports de porteria als quals es 
destinarà, com l’hoquei, el balonmà 
i el futbol sala. 

La infraestructura compta amb 
una pista coberta, amb espai per a 
130 persones sentades, vestidors, 
magatzem i instal·lacions comple-
mentàries. Gómez insisteix en que 

tan damunt de les cases”, indica 
Gómez. Les obres s’han realitzat fi-
nalment amb 900.000 euros del pla 
Confiança, “quan l’anterior projec-
te del PP distava molt d’aquesta 
quantitat tan econòmica”. 

A més, el projecte actual compta 
amb un pla de millora de l’entorn 
posterior a la posada en marxa del 
recinte esportiu. H
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520 xiquets 
participen en 
la I Jornada 
Lúdicoesportiva
Q Un total de 520 xiquets han 
participat en la I Jornada de Con-
vivència Lúdicoesportiva de Vila-
real, que ha tingut lloc al Pavelló 
Poliesportiu Bancaixa. 

Aquesta jornada ha estat orga-
nitzada pel Seminari d’Educació 
Física de Vila-real i s’ha adreçata a 
l’alumnat de 6é de Primària. 

El participants s’han distribuït 
en 13 equips de 40 alumnes, de tal 
forma, que els membres de cada 
equip han estat representants de 
tots els col·legis sense excepció.

La jornada va tenir una du-
rada de sis hores i l’alumnat va 
dur a terme 13 activitats físiques, 
lúdiques i esportives fomentant 
la cooperació, el bon ambient i 
la convivència entre iguals. Cada 
activitat ha estat dirigida pels pro-
fessors d’ed. Física de cada col·legi 
comptant amb l’ajuda dels tècnics 
esportius municipals. 

Els centres que han participat 
han sigut el Carlos Sarthou, Pius 
XII, Pascual Nácher, Concep-
ción Arenal, Cervantes, Angelina 
Abad, La Consolació, Bisbe Pont, 
Pintor Gimeno Barón, José Soria-
no, Carmelitas, Escultor Ortells, 
Botànic Calduch i La Panderola.

300 xiquets 
participen en una 
jornada de cros
al Termet
Q Prop de 300 xiquets i xiquetes 
han participat en la jornada de 
cros del Campionat Multiesport 
Escolar, que el SME ha celebrat 
al Termet de la Mare de Déu de 
Gràcia. L’alcalde, José Benlloch, i 
la regidora d’Esports, Silvia Gó-
mez, han acompanyat els escolars 
i en aquesta jornada per a lliurar 
les medalles als participants i han 
destacat la importància de pro-
grames com el Multiesport i les 
jornades esportives “per a fomen-
tar entre els més menuts la pràc-
tica de l’esport com un hàbit de 
vida saludable, a més dels valors 
associats a l’esport com el treball 
en equip i l’esperit de superació”. 

Els joves ‘atletes’ han participat 
en tres carreres: de 600 metres per 
als prebenjamins, 800 per a benja-
mins i 1.000 metres per als alevins. 
En cadascuna de les competicions 
s’han celebrat dues carreres, una 
masculina i una altra femenina. 
“Estem molt satisfets de com el 
Campionat Multiesport i aques-
tes jornades especials s’han anat 
consolidant, incentivant la pràcti-
ca esportiva”, assenyala Benlloch.

N Campionat d’automodelisme

Un total de 75 pilots 
d’automodelisme s’han do-
nat cita recentment a la pista 
del pavelló Sebastián Mora 

de Vila-real  per a competir 
en la segona prova del primer 
Campionat Nacional Spanish 
National Series 2015.

N Street handball

El Club Handbol Vila-real ha 
organitzat una sessió d’street 
handball, una modalitat 
d’handbol amb la qual s’ha 

tret l’esport al carrer perquè 
els veïns coneguen com es 
juga. La regidora d’Esports ha 
estat present a la cita. 

N Triomf de les Fighters de Vila-real

L’equip d’hoquei línia feme-
ní de Vila-real s’ha proclemat 
campió de la Copa Federació 
2015 qur organitza la Federa-

ció Valenciana de PAtinatge. 
Es tracta de la primera vegada 
que les xiques participen a la 
lliga nacional d’or. 

esports La jornada d’escacs 
atrau a més de 100 
xiquets dels col·legis

Q jornada. El pavelló poliesportiu 
Campió Llorens ha acollit la jornada 
d’escacs del Campionat Multiesport es-
colar, amb més de 100 escolars. 



Q Partits polítics

Fa quatre anys el poble de Vila-real 
va decidir llevar-li la majoria abso-
luta al PP, i donar l’oportunitat de 
governar a les forces progressistes 
de la nostra ciutat.

Han sigut quatre anys durs, en 
els quals l’alcalde, José Benlloch, i 

la resta de regidors, del PSPV-PSOE, 
Bloc-Compromís, Iniciativa-Compromís i EU, hem 
hagut de treballar amb pocs recursos, amb la negati-
vitat d’altres administracions a Vila-real, però això no 
ha fet que tirarem la tovallola, sinó tot el contrari, hem 
treballat amb més forces perquè la nostra prioritat ha 
sigut el nostre poble i la nostra gent.

Són moltes les iniciatives que hem posat en marxa 
per a la recuperació de Vila-real: Vilabeca, ajudes als 
emprenedors, més ajudes socials, menjador escolar 
en estiu, teleassistència, baixada d’impostos, més cul-
tura, més igualtat, més drets socials, Ciutat de l’Esport 
i la Salut, Ciutat Educadora, Ciutat de Congressos, 
Ciutat de la Ciència i la Innovació, etc. En definitiva: 
més Vila-real i sempre Vila-real, primer.

I totes aquestes iniciatives, treball, mesures, han 
tingut el seu resultat. Han sigut quatre anys treba-
llant per a examinar-nos en aquestes eleccions, i no 
hi ha cap dubte que la nostra ciutadania ha aprovat 
al PSPV-PSOE, i a l’alcalde Benlloch amb la majoria 
absoluta: Gràcies, Vila-real.

Però aquesta majoria absoluta és un préstec de 
quatre anys més, en els quals anem a seguir sent res-
ponsables amb els diners de la ciutadania de Vila-real, 
anem a ser responsables amb les iniciatives, mesures 
i totes aquelles decisions que haurem de prendre du-
rant aquesta nova legislatura.

I sí, és un préstec, és la confiança que no hem de 
perdre. Per això, anem a continuar treballant amb 
transparència, responsabilitat i sobretot oberts a les 
altres forces polítiques: NO VOLEM GOVERNAR 
SOLS AMB LA NOSTRA MAJORIA ABSOLUTA. 
Volem integrar en el govern a totes aquelles forces 
progressistes i que sabem que continuaran treballant 
per la nostra ciutat. Per això volem donar les gràcies 
a qui ha estat formant govern amb nosaltres durant 
la passada legislatura: gràcies al Bloc-Compromís, a 
Iniciativa-Compromís i a EU, als quals tendim la mà 
perquè continuen treballant amb nosaltres. Totes i 
tots junts amb un sol objectiu: Vila-real.

Gràcies Vila-real, gràcies per aquesta nova opor-
tunitat de seguir amb el projecte progressista. Serem 
responsables i continuarem treballant perquè Vila-
real avance, però sobretot per a les persones. 

Els ciutadans i les ciutadanes de la nostra ciutat ens 
han fet aquest préstec de quatre anys, i esperem no 
defraudar-los.
GRÀCIES VILA-REAL

Gràcies per confiar 
de nou en nosaltres

PSPV-PSOE

Sembla ser que, finalment, ara va 
de bo! S’han acomplit els pronòs-
tics. El canvi ha aplegat al nostre 
benvolgut País Valencià i ha aple-
gat de la mà de Compromís, la nos-
tra gent, en clau valenciana. Com-
promís sempre hem estat ací. 

Moltes voltes és important saber d’on venim per 
determinar cap a on anirem. Tot i que no hi ha hagut 
continuïtat política històrica -la guerra civil i la dicta-
dura posterior en són les causes-, podríem dir que 
Compromís és l’hereu d’Esquerra Valenciana.

Esquerra Valenciana va ser un partit valencianis-
ta d’esquerres fundat el 26 de juliol del 1934 com a 
escissió del Partit d’Unió Republicana Autonomista. 
Els promotors del partit, creat a la ciutat de València, 
foren els diputats a les Corts Valencianes Juli Just, Vi-
cent Marco i Miranda (alcalde de València el 1931) i 
Faustí Valentín (Alcalde de València 1918-1919), així 
com per Vicent Alfaro. En Compromís podem con-
siderar-nos el legítims descendents polítics d’esta 
formació. Sabem qui som i sabem que estem ací per 
tal de tornar a Vila-real i al País Valencià la dignitat 
perduda.

Pel que fa a resultats electorals dels comicis electo-
rals del 24 de maig, Compromís per Vila-real ha acon-
seguit consolidar-se. El 2011 Vila-real va dir que volia 
un govern d’esquerres i nosaltres vàrem entendre el 
missatge, ens vàrem ficar de seguida mans a l’obra 
i hem estat estos quatre anys treballant per als vila-
realencs i vila-realenques. A la vista dels resultats sols 
podem agrair els 3.908 somriures que hem obtingut a 
Vila-real en els comicis locals i els 4.090 que han eixit 
de Vila-real per a traure els quatre diputats a les Corts 
per Castelló, entre els quals es troba la regidora vila-
realenca, Mònica Àlvaro.

Fent un balanç estos quatre anys, la nostra for-
mació s’ha desviscut perquè l’aire fresc entrara a 
l’Ajuntament, aire fresc necessari i purificador que 
mai ha de deixar de fluir. Nosaltres no estem ací per 
tal d’ocupar cadires, sinó per seguir regenerant la vida 
política de Vila-real i estar al servei de la ciutadania. 
Del que sí que estem certs és que seguirem treballant 
per consolidar el canvi de la vella política a la nova.

Pel que fa a les Corts, el nostre èxit ha estat que la 
nostra regidora Mònica Alvaro serà la veu de Vila-
real a les Corts Valencianes, i no sols de Vila-real,  sinó 
també de tots els pobles i ciutats de les comarques de 
Castelló. El municipalisme de ben segur que serà fo-
namental, complint la màxima de pensar en global i 
actuar en local, i ara també actuar en global pensant 
en local. També destaca que cal ser conscients de la 
necessitat que tenim de portar la nostra veu, així com 
de la importància de recuperar les institucions valen-
cianes per al servei de totes i tots i no per als foscs in-
teressos d’uns pocs.

Compromís, arrelar i 
créixer al nostre país

Bloc Nacionalista Valencià

Imatges

Riquesa cultural, fervor i tradicions pròpies.

Instal·lacions punteres obertes a tothom.

Oci, formació i educació per a la gent jove. 

Infraestructures esportives a l’abast dels veïns.

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

Treballar per Vila-real i els seus 
veïns. Amb compromís, responsa-
bilitat, honradesa i des d’on siga. 
Amb eixa comesa es va presentar 
el Partit Popular a les eleccions 
municipals i eixa continuarà sent 
la màxima que ens porte a treballar 

incansablement per millorar la vida 
dels vila-realencs. 

Perquè servir els nostres veïns va ser l’única raó 
que ens va portar a les urnes i serà l’únic full de ruta 
en esta nova legislatura. Des d’una oposició respon-
sable, crítica i constructiva. Els ciutadans, amb els seus 
vots, han volgut que el Partit Popular compte amb sis 
regidors en l’Ajuntament i eixes sis persones es des-
viuran dia si dia també per tornar eixa confiança en 
forma de treball.

Perquè ara s’obri un nou escenari i el que de veritat 
necessita Vila-real és que este servisca perquè els nos-
tres veïns recuperen la il·lusió perduda i l’ocupació 
torne a la ciutat. Per això, eixe nou temps que s’inicia 
ha de transcórrer per la senda de l’enteniment mutu, 
de la integració i, sobretot, deixant un costat actituts i 
formes viscudes no fa molt que poc favor li fan a este 
ajuntament. 

Tan sols units aconseguirem el nostre objectiu. 
Perquè sí, els 25 regidors que formaran el nou plena-
ri municipal ho faran des del sa convenciment que 
entre tots podrem construir un Vila-real millor. O, al-
menys, que ningú dubte que els del Partit Popular si.

I és que quan es tracta de sumar ningú sobra. Qual-
sevol ajuda és poca quan la meta no és una altra que 
la d’ajudar i servir a la ciutadania. És ara quan de ve-
ritat tots hem de bolcar els nostres esforços, no a con-
véncer els veïns, sinó a ajudar-los i resoldre els seus 
problemes i inquietuds. 

Per això en el PP de Vila-real tindran a un partit 
que des de l’oposició treballarà per a aportar idees 
que milloren la qualitat de vida dels vila-realencs, al 
mateix temps que exercix de veu crítica i constructiva 
per a vigilar que, com no pot ser d’una altra manera, 
el nou Ajuntament escolta i representa a tots. Des de 
la pluralitat.

Amb compromís, 
responsabilitat i honradesa

Partit Popular
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Ciutat de l’Esport i la Salut.

Ciutat de Congressos, Fires i Esdeveniments.

Ciutat de la Ciència i la Innovació.

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

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

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

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

Entre	el	28	y	el	31	de	mayo	tendrá	lugar	la	feria	del	
libro,	que	celebra	su	XI	edición	y	se	consolida	en	la	
plaza	del	Llaurador,	con	11	estands	y	numerosos	auto-
res	y	editoriales	que	acudirán	a	Vila-real.	

Destaquem

Concierto solidario para Aludme

La	 Casa	 dels	 Mundina	 acogerá,	 el	 sábado	 30	 de	
mayo,	un	concierto	a	beneficio	de	Aludme,	que	re-
cauda	fondos	para	investigar	la	distonía	mioclónica,	
enfermedad	que	padece	el	niño	Jesús	Dueñas.	
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telèfons d’interés
AJUNTAMENT

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
POLICIA	NACIONAL

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

Carrer Ponent Baix, 65 planta baixa:	
964547250
AGÈNCIA	TRIBUTARIA

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

Plaça Major s/n planta baixa:	964547000
AUDITORI	MUNICIPAL

Avinguda de la Murà:	964547200
CÁRITAS

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

Carrer Gamboa 29:	964526897
CEMENTERI	MUNICIPAL

Camí ermita s/n:	964520073
CORREOS

Carretera d’Onda s/n:	964530614
ECOPARC

Camí del segon sedeny s/n:	964536761

direCCions d’interés 
BIBLIOTECA	SECCIÓ	INFANTIL	PIUS	XII

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

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

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

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

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

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

Carrer de Joan Fuster, 33:	964547222		

MUSEU	ETNOLÒGIC	

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

Plaça Major, s/n:	964547000
AMICS

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

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

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

Carrer de santa sofia, 2:	964547160
FUNDACIÓ	GLOBALIS

Carrer Monestir de Poblet, 15. Despatx 39:	964054522

CENTRE	DE	DIA	LLUÍS	ALCANYÍS

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

Carrer de la soledat, 27:	964538465
COMUNITAT	DE	REGANTS

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

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

Carrer València, 31-A:	964521341	
FACSA

Carrer de Carles sarthou, 10:	964527680
ESCOLA	TALLER

Avinguda d’europa, 34:	964500153	

COORDINACIÓ:
eDICIOnes 
esPeCIALes

DISSENY:
José M. Martos

REDACCIÓ:
raquel Gómez

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

PUBLICITAT:
tel. 964  349 500

DIRECTOR COMERCIAL:
Jesús Dualde

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

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
96 39 17 160

www.alcoholicos-anonimos.org
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