
d L’Ajuntament es reuneix amb els clubs per a conéixer la seua opinió sobre el possible enderrocament 

; en curt

Vila-real cerca el consens pel pavelló Campió Llorens

Una innovació
‘marca Vila-real’
protegeix els fanals
dels orins de gos

Q Una empresa local ha ideat 
una solució innovadora per a 
evitar la corrosió dels fanals de 
la ciutat provocada pels orins de 
gos. H pÀgINA 11

Nou organigrama per 
a guanyar eficàcia i 
eficiència a Vila-real

La Ciutat Esportiva 
veurà la llum a 
principi de 2016

Esports

El jutjat admet a tràmit la 
demanda contra la Dipu-
tació perquè assumisca les 
competències en el trac-
tament contra la plaga de 
mosquits. pÀg. 4

La lluita contra 
els mosquits 
arriba al jutjat

Vila-real impulsa plans per a 
garantir l’alimentació dels menors
L’Ajuntament amplia les beques de menjador escolar al 
setembre i juny i reserva una partida de 60.000 euros

L’Aplec manté obert durant l’agost el menjador escolar
i es reforça el programa de vals de productes frescos

Q L’Ajuntament de Vila-real, a través dels tre-
balladors del programa Inem-Agrari, intensifica 
aquest estiu els treballs de neteja de camins, ponts 
i barrancs per tal que la ciutat estiga preparada  

per a les fortes pluges que es preveuen. Aquestes 
tasques preventives complementen la neteja de 
llits de barrancs, que correpon a la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer. H pÀgINA 10

Vila-real es prepara 
per a les pluges

Benlloch acorda amb els 
propietaris i resol
el conflicte de l’EOI 
Q Un dels principals conflictes ur-
banístics que pesaven sobre la ciu-
tat, el de l’EOI, ja està resolt després 

de l’acord aconseguit per l’alcalde, 
José Benlloch, amb els propietaris 
del sòl expropiat el 2010. H pÀg. 5

EDITA: COMELE
DEP: CS-94-2008

AGOST DEL 2015

de Vila-real



Un complet pla d’accions inclusives
garanteix l’alimentació dels menors
El menjador d’estiu de l’Aplec i l’ampliació de beques
al setembre i juny són algunes de les mesures preses

Tots els menors, dels 0 als 18 
anys, i en totes les èpoques de 

l’any, amb una correcta alimentació 
garantida. Aquest és l’objectiu que 
s’ha marcat l’Ajuntament de Vila-
real, a través de la Regidoria de 
Serveis Socials, amb la posada en 
marxa d’un complet pla d’accions 
que inclou des del menjador de 
l’Aplec d’Estiu, fins a la modificació 
de l’ordenança de beques per a in-
cloure els mesos de setembre i juny 
(que de moment no compten amb 
ajudes de la Generalitat), ajudes a 
les famílies que ho necessiten per 
a cobrir l’estada en escoles infan-
tils, vals de productes frescos o la 
creació d’aplecs específics per a les 
temporades de vacances escolars 
de Nadal i Pasqua.

“Són moltes les accions que es-
tem portant a terme des de fa anys 
en aquest sentit, amb l’impuls 
del primer menjador d’estiu de la 
província fa tres anys a través de 
l’Aplec d’Estiu, que ofereix servei 
de menjador fins al 15 d’agost i en-
guany, per primera vegada, també 
desdejuni. Però estem reforçant en-
cara més les línies de treball perquè 
la falta de recursos de les famílies 
no afecte la nutrició dels més vul-
nerables, els xiquets”, ha detallat 
recentment la regidora de Serveis 
Socials, Sabina Escrig. 

“Per això”, afegeix, “estem im-
plementant i dissenyant una sèrie 
de mesures, incloses en aquest pla 
d’alimentació garantida per als 
menors que és també i sobretot un 
pla inclusiu, allunyat de mesures 
que acaben sent d’exclusió, com els 
menjadors socials, que marquen i 
assenyalen les persones. Això no ho 
podem tolerar i molt menys amb 
xiquets”, argumenta Escrig. 

Un exemple d’aquesta política 
social inclusiva que porta a terme 
el departament municipal és, preci-
sament, l’Aplec d’Estiu, una inicia-
tiva “en la qual tots els xiquets són 
iguals i ningú sap quin xiquet està 
becat i qui pot pagar el servei amb 
els recursos familiars”. 

inscripció
En aquesta edició, informa Escrig, 
s’han inscrit 577 alumnes, dels quals 
225 faran ús del menjador escolar i 
128, del servei de desdejuni. En un 
total de 199 casos, la matrícula està 
bonificada al 100%. A més, quan els 
Serveis Socials municipals així ho 
consideren, els xiquets poden repe-
tir els torns, de manera que un total 
de 43 menors perllonguen l’estada 
durant dues o les tres quinzenes de 
l’Aplec, “tenint sempre en compte 
que els escolars també necessiten 
descansar del col·legi i estar a casa 
amb les seues famílies”. 

Durant l’estiu, el programa es 
complementa amb la concessió 

L’objectiu és que tots els xiquets, dels 0 als 18 anys, i en 
totes les èpoques tinguen accés a una correcta nutrició

d’ajudes d’emergència per a cobrir 
els casos de menors fins a 4 anys 
(no coberts per l’Aplec), a través de 
l’estada en escoles infantils, i també 
amb el repartiment de 8.500 euros 
en vals de productes frescos, dins del 
programa Alimentació Necessària, 
“que garanteixen la correcta nutrició 
de les famílies i eviten també estig-
matitzar aquelles que estan traves-
sant dificultats”, ha recordat Escrig, 
que ha volgut agrair la col·laboració 
de la cadena de supermercats Con-
sum i el Mercat Central. 

Per a seguir fent front a les ne-
cessitats de les famílies fins a finals 
d’any, la partida per a vals de pro-
ductes frescos s’incrementarà en 
8.000 euros en l’últim trimestre. 

Una altra de les accions impul-
sades per Escrig en aquest sentit 

és la cobertura de les despeses de 
menjador escolar al setembre i 
juny, mesos que estan exclosos de 
les ajudes de la Generalitat. “Hem 
modificat l’ordenança perquè, si el 
govern autonòmic no ho assumeix, 
puguem cobrir des de l’Ajuntament 
el 100% d’aquestes beques, per a la 
qual cosa reservarem una partida 
de 60.000 euros per a setembre”, ha 
avançat l’edil. A més, el programa es 
completarà amb la creació de l’Aplec 
Nadalenc per a xiquets a partir de 3 
anys i, al 2016, l’Aplec de Pasqua. 

“Estem apostant per mesures que 
garantisquen una vida digna a la 
ciutadania, en particular a aquelles  
famílies que en aquests moments 
ho estan passant malament i espe-
cialment als menors. Queda molt 
per fer”, ha conclòs Escrig. H

La Regidoria de Serveis Socials ha posat en marxa un complet pla d’accions per a garantir una correcta alimentació de xiquets i xiquetes.

Un total de 43 
menors perllonguen 
la seua estada al 
menjador durant 
dues o les tres 
quinzenes de l’Aplec

L’edil de Serveis Socials, Sabina Escrig, en roda de premsa. Menjador escolar obert al col·legi Botànic Calduch.

A l’estiu, el pla 
es completa amb 
ajudes per a 
escoles infantils i 
vals de productes 
frescos per als més 

L’Aplec es 
perllongarà fins 
al 15 d’agost

L’Aplec, que ja està en marxa 
per als xiquets i xiquetes de 
Vila-real, es perllongarà fins 
al próxim 15 d’agost de 2015. 
Això sí, aquest mes d’agost en 
un torn al col·legi Botànic Cal-
duch de Vila-real. A més de 
les activitats d’oci i temps lliu-
re, l’Aplec incorpora servei de 
menjador, amb bonificacions 
del 50% o completament gra-
tuït en funció de cada cas.
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Serveis Socials reparteix 16.500 
euros en vals de productes frescos

L’Ajuntament lliura els vals, cadas-
cun dels quals permet realitzar una 
compra de 20 euros, a les entitats 
socials, que són les que posterior-
ment els reparteixen entre les famí-
lies a les quals atenen.

agraïments
Sabina Escrig va voler agrair la 
col·laboració de la cadena de su-
permercats Consum i el Mercat 
Central, que són les dues entitats 
col·laboradores del programa. Per 

El programa Alimentació Neces-
sària ha repartit recentment 8.500 
euros en vals de productes frescos 
que garanteixen la correcta nutrició 
de les famílies i eviten també estig-
matitzar aquelles que estan traves-
sant dificultats.

Aquest programa consisteix en 
la distribució de vals per a la com-
pra d’aliments frescos de primera 
necessitat, com carn, peix o verdu-
res, en una cadena de supermercats 
amb important presència a la ciutat. Aquesta va ser una de les primeres reunions amb les associacions.

Alimentació Necessària, en col·laboració amb les 
entitats socials, es reforça a l’estiu amb 8.500 euros

a seguir fent front a les necessitats 
de les famílies fins a finals d’any, la 
partida per a vals de productes fres-
cos s’incrementarà en 8.000 euros en 
l’últim trimestre. Aquest programa 
es crea com un reforç a les ajudes 
que es tramiten des de Serveis So-
cials i com a complement a les aju-
des alimentàries d’aquestes entitats.

Després de les dues primeres 
fases i la bona valoració del funcio-
nament de la campanya, Alimenta-
ció Necessària es perllongarà amb 
nous lliuraments al llarg de l’any. 
Les entitats socials que participen 
en el programa s’han mostrat satis-
fetes del funcionament. H

Vila-real va ser pionera a l’hora 
d’oferir aquest tipus de progra-
mes, dirigits a garantir que les 
famílies que més dificultats es-
tan travessant tinguen cobertes 
les necessitats bàsiques, princi-
palment en allò que fa referència 
als menors. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament de Vila-real va 
posar en marxa al gener de 2013 
el programa pioner Alimentació 
Necessària, que consisteix en el 
repartiment de vals de compra 
de productes frescos. 

Aquell mateix any, la Regido-
ria de Serveis Socials va impul-
sar un altre programa pioner: 
el servei de menjador a l’Aplec 
d’Estiu, que va convertir Vila-
real en el primer municipi de 
la província en oferir servei de 
menjador escolar en època de 
vacances, amb importants bo-
nificacions que arriben fins al 
100% en determinats casos.

El programa pioner s’ha anat 
ampliant i consolidant en les 
diferents convocatòries. Així, 
si a l’estiu de 2013 es posava 
en marxa el primer menjador 
escolar d’estiu, a l’any següent 
el servei es va ampliar al mes 
d’agost i, enguany, es reforça 
encara més oferint servei de 
desdejuni. Quant al progra-
ma Alimentació Necessària, 
aquest programa es va crear 
com un reforç a les ajudes a les 
famílies que es tramiten des de 
Serveis Socials i com a comple-
ment a les ajudes alimentàries 
d’aquestes entitats. 

El programa Alimentació Ne-
cessària, que l’Ajuntament de 
Vila-real ha portat a terme per 
tercer any consecutiu, ha repartit 
vals de compra d’aliments fres-
cos entre les quatre entitats socials 
que treballen en la ciutat, Càritas, 
Creu Roja, Sant Vicent de Paül i 
Joventut Antoniana, per tal de fer 
arribar a les famílies productes de 
primera necessitat.. H

La ciutat va 
ser pionera en 
aquest tipus
de programes 

Vila-real amplia les beques de 
menjador a setembre i juny 
El Ple aprova modificar l’ordenança i reserva uns 60.000 euros per a les ajudes de setembre

El Ple de Vila-real va aprovar per 
unanimitat la modificació de 

l’Ordenança de beques de menja-
dor escolar, promoguda per la Re-
gidoria de Serveis Socials, que farà 
possible ampliar les ajudes a juny i 
setembre. D’aquesta manera, el con-
sistori vila-realenc completa el pla 
d’acció per a garantir l’alimentació 
a tots els xiquets durant tot l’any. 
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament 
té previst reservar una partida 
d’uns 60.000 euros per a cobrir a 
setembre les ajudes “en cas que la 
Conselleria no arribe a temps per 
a ampliar, com fem a Vila-real, les 
beques de menjador als mesos de 
juny i setembre”, ha detallat recent-
ment l’edil de l’àrea, Sabina Escrig. 

En cas que l’Administració au-
tonòmica es faça càrrec de cobrir 
aquests mesos, l’Ajuntament apor-
tarà una quantitat estimada en 
16.000 euros. “La Constitució ga-
ranteix el dret a l’educació de tots els 
espanyols i, per a garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés de tots els 
xiquets, són necessaris mitjans com-
plementaris que la facen viable. En 
aquest punt, té especial rellevància 
l’accés al menjador escolar quan les 
circumstàncies familiars o del me-
nor així ho requereixen, possibilitat 
que en ocasions resulta molt difícil 
per a certes economies familiars”, 
ha indicat Escrig. 

L’OBJeCtIU
En aquest sentit, l’edil apunta que 
les beques de menjador, que garan-
teixen l’alimentació a tots els me-
nors, se sumen a l’Aplec d’Estiu, els 
vals de productes frescos i futures 
accions com l’Aplec de Nadal i de 
Pasqua, amb l’objectiu de ser “una 
ciutat més igualitària i inclusiva, 
perquè tots els veïns tinguen garan-
tits els seus drets”. 

Enguany, i gràcies a la modifica-
ció de l’ordenança municipal regu-
ladora de les beques de menjador, 
s’ha arribat a una xifra rècord pel 
que fa a les concessions de beques 
atorgades i en total van ser 456 me-
nors els que van gaudir d’una beca 
de menjador al 100%. El 2011-2012 
ja en foren 77 gràcies a un augment 
de pressupost de la Regidoria; el 
2012-2013, es va continuar incre-
mentant la partida i es va assolir la 
xifra de 221 beques; el 2013-2014, la 
xifra va continuar creixent fins a les 
283 i, finalment, per al curs 2014-
2015, van ser 456 xiquets i xiquetes 

de Vila-real els que van tenir una 
beca municipal de menjador.

L’Aplec d’Estiu de Vila-real va 
obrir a principi de juliol el seu pri-
mer torn que inclou, des de fa tres 
anys, el primer menjador d’estiu de 
la província i que en aquesta edició 
ofereix també, per primera vegada, 
el servei de desdejuni. 

L’alcalde, José Benlloch, va valo-
rar el recurs com una mesura “de 
vital importància”, ja que “no no-
més ofereix activitats lúdiques i re-
creatives per a ocupar el temps lliu-
re dels xiquets durant l’estiu, sinó 
que permet la conciliació familiar i, 

el que és més important, garanteix 
la correcta alimentació de molts 
menors en risc d’exclusió social grà-
cies a les ajudes de l’Ajuntament”. 
No obstant això, Benlloch recorda 
que es tracta d’una iniciativa “in-
clusiva”, ja que “a l’Aplec tots els 
xiquets són iguals i ningú sap qui 
està becat i qui pot pagar el servei 
amb els seus recursos familiars”. 

Aquesta és una de les mesures 
impulsades per l’àrea de Serveis 
Socials, que s’ha marcat com a ob-
jectiu garantir una correcta alimen-
tació a tots els menors de 0 a 18 anys 
i en totes les èpoques de l’any. H

Les beques garanteixen l’accés al menjador escolar quan les circumstàncies ho requereixen.



La lluita contra els mosquits 
s’intensifica i arriba al jutjat
José Benlloch demanda a Diputació, Consell i CHV perquè “assumisquen les seues competències”

El Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu número 1 de Castelló ha 

admés a tràmit la demanda pre-
sentada per l’Ajuntament de Vila-
real contra la Diputació perquè la 
corporació provincial assumisca 
les seues competències en el trac-
tament coordinat i supramunicipal 
contra la plaga de mosquits. 

José Benlloch ha informat recent-
ment de l’admissió a tràmit de la 
demanda i ha valorat la rapidesa de 
la justícia en un assumpte “de salut 
pública”. Les demandes contra les 
altres dues administracions impli-
cades, la Generalitat Valenciana i la 
Confederació Hidrogràfica del Xú-
quer (CHX), també s’han presentat 
a València.

La demanda arriba després 
d’haver requerit prèviament a 
aquestes administracions que 
adoptaren mesures urgents per a 
fer front a la situació; requeriment 
que va ser contestat de manera 
negativa. “No podem tolerar més 
aquest sainet i que, després d’un 
any i mig, seguisquen sense fer res. 
Per això, no ens han deixat més re-
mei que acudir als tribunals, que 
lamentablement sembla que és 
l’única cosa que alguns entenen”, 
ha denunciat  recentment l’alcalde 
José Benlloch. 

“Els alcaldes estem fent tot el que 
podem, però els tractaments aïllats 
no solament s’han demostrat in-
eficaços sinó que, a més, suposen 
tirar els diners. És urgent que les 
administracions, en particular la 
Diputació, assumisquen les seues 

ció, si no és capaç de donar resposta 
a aquest tema, en el qual a més la llei 
és molt clara quant a que sí que són 
competents? És absurd que un euro 
que es recapta a Vila-real passe per 
tres administracions per a tornar a 
Vila-real via Diputació, duplicant el 
seu cost, si, a més, en els temes en 
els quals és competent, es renta les 
mans”, argumenta el primer edil. 

En aquest sentit, Benlloch recor-
da que la subvenció per a lluita con-
tra les plagues sol·licitada el 2014 no 
va arribar fins a febrer de 2015, amb 
una dotació de només 3.000 euros. 
“La d’enguany ni tan sols l’hem co-
brada i serà encara menor, ja que el 
màxim que ens poden concedir és 
de 2.500 euros”, detalla.

RESPONSABILITAT
A banda de portar la lluita contra els 
mosquits als jutjats, l’Ajuntament de 
Vila-real no deixa d’actuar contra els 
insectes i està intensificant aquestes 
setmanes els tractaments en espais 
públics, com el Termet de la Mare 
de Déu de Gràcia. De fet, l’alcalde, 
José Benlloch, acompanyat per la 
regidora responsable de l’àrea, Sil-
via Gómez, i el regidor de Serveis 
Públics, Francisco Valverde, ja han 
supervisat el juliol les noves actua-
cions de fumigació al paratge del 
Termet de la Mare de Déu. 

D’altra banda, els tècnics muni-
cipals actuaran també en parcel·les 
particulars en cas que hi haja un 
focus extensible a la salut pública, 
sempre que els veïns ho sol·liciten i 
aproven el protocol que s’ha de se-

Benlloch supervisa el tractament realitzat al Termet.
competències i la seua responsabi-
litat en un tema tan greu”, lamenta 
el primer edil, que recorda que al 
maig de 2014 el diputat provincial 
de Medi Ambient, Mario García, 
“ja va reconéixer que els mosquits 
no saben de límits i que han de 
combatre’s conjuntament des de 
l’àmbit provincial”. 

“No obstant això”, denuncia 
Benlloch, “no solament no han fet 
res sinó que ara fins i tot diuen que 
no és la seua competència i ens han 
deixat sols als ajuntaments amb un 
problema que afecta de manera 
molt greu la vida dels veïns”. 

“Quin sentit té, doncs, la Diputa-

municipal Vila-real treballa per  
comarcalitzar el
mercat local dels dijous

Q mERcATS. L’Ajuntament de Vila-real 
aposta per comarcalitzar l’actual mercat 
de productors locals que cada dijous se 
celebra a la plaça Major. H

N Vila-real rep un grup d’alumnes alemanys d’intercanvi
L’Ajuntament de Vila-real ha rebut 
recentment els alumnes i profes-
sors de la Michael Bauer Schule 
de Stuttgart (Alemanya), que han 
participat en un intercanvi cultural 
amb estudiants d’alemany pro-
mogut per l’aulari de l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes (EOI) de Vila-real i 
l’associació sociocultural Vent de 
Llevant. La iniciativa ha permés 
que un total de 31 alumnes de 15 
anys i tres professors procedents 
del país germà passen uns quants 
dies a Vila-real al costat d’una 
quinzena d’estudiants  d’alemany 
i membres de Vent de Llevant, 
entre els quals es troba la profes-
sora de l’EOI Carmen Balaguer. 

Q El Campus Natura, el pro-
grama d’activitats d’oci per a 
xiquets amb capacitats dife-
rents impulsat per les regido-
ries d’Educació i d’Esports, 
ha celebrat al juliol la segona 
edició amb activitats lúdi-
ques i eixides guiades i adap-
tades per monitors especia-
litzats. En una d’aquestes 
divertides activitats, la quin-
zena de participants en el 
programa va poder conéixer 
les instal·lacions del camp de 
futbol El Madrigal. 

; repàs
L’edició del Campus 
Natura, tot un èxit

Q La Unitat Canina de la 
Policia Local de Vila-real ha 
participat recentment en el 
Campionat Militar de gossos 
detectors d’estupefaents, or-
ganitzat pel Batalló de Policia 
Militar de Bétera, on ha tornat 
a ocupar el primer lloc, que 
també va obtenir en l’edició 
de 2014. En el certamen van 
participar membres d’unitats 
canines de diversos cossos 
com els Mossos d’Esquadra 
o el Cos Nacional de Policia.

Premi per a la Unitat 
Canina de la Policia

Q La Regidoria de Serveis 
Públics de l’Ajuntament de 
Vila-real ha aconseguit com-
pletar ja el 90% de les petites 
obres sol·licitades pels veïns 
dins dels Pressupostos Par-
ticipatius d’aquest exercici. 
En aquest sentit, el regidor 
de l’àrea, Francisco Valver-
de, ha ressaltat que aquest 
any s’han intentat executar 
aquestes actuacions amb la 
major celeritat possible, atés 
que són necessàries per al be-
nestar dels ciutadans.

Vila-real completa el 
90% d’obres demanades

Q El primer tinent d’alcalde 
de Vila-real, Pasqual Batalla, 
i la regidora d’Economia, 
María Dolores Parra, van 
clausurar els dos tallers 
d’ocupació de l’Ajuntament 
per a la formació en dues 
àrees “de futur” per a la ciu-
tat: l’àmbit sociosanitari i la 
gestió d’esdeveniments. Dos 
mòduls formatius dels quals 
s’han beneficiat 24 perso-
nes amb un percentatge de 
col·locació del 16%.

Els tallers d’ocupació, 
amb un 16% d’inserció
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S’han intensificat 
els tractaments 
en espais oberts 
i jardins, com el 
Termet de la Mare 
de Déu de Gràcia
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Economía ayuda 
con 30.000 euros 
a una veintena de 
emprendedores

La Concejalía de Economía ha 
destinado, en lo que llevamos de 
año, 30.000 euros a una veintena 
de emprendedores de la ciudad 
para ayudarles a poner en marcha 
sus negocios. Se trata de una de 
las iniciativas que la Concejalía, 
dirigida por María Dolores Parra, 
lleva a cabo a través de la Agencia 
de Desarrollo Local, que ha reci-
bido un total de 52 solicitudes.

Cada subvención consta de 
1.500 euros, alcanzando así la 
cifra de 30.000 euros, 10.000 más 
que en el presupuesto del año 
anterior. “De estas ayudas, la 
mitad se han concedido a em-
presas puestas en marcha este 
año y las 10 restantes han ido a 
parar a proyectos empresariales 
que van a ponerse en marcha en 
un período de tres meses, favo-
reciendo la constitución de nue-
vas empresas y, por consiguien-
te, la creación de nuevos puestos 
de trabajo y el desarrollo econó-
mico”, indica la edil. 

En esta línea, Parra explica 
que, “conscientes de las difi-
cultades que implica poner en 
marcha una idea de negocio, 
el Ayuntamiento de Vila-real 
convoca estas ayudas para im-
pulsar la creación de empresas y 
para dar apoyo a los negocios ya 
creados, porque sabemos que el 
primer año de vida también es 
el más complicado”. Además, 
Agencia de Desarrollo Local dio 
asistencia y formación a un total 
de 92 emprendedores. H

María Dolores Parra.

Vila-real zanja definitivamente 
el conflicto del solar de la EOI
El Ayuntamiento acuerda con los propietarios el pago de la sentencia y la reducción de intereses

El Ayuntamiento de Vila-real ha 
zanjado uno de los conflictos 

urbanísticos que pesaban sobre la 
ciudad, tras el acuerdo alcanzado 
por el alcalde, José Benlloch, con 
los propietarios del suelo expropia-
do en 2010 para la construcción de 
una Escuela Oficial de Idiomas que 
nunca llegó a edificarse. 

El acuerdo, que contempla el 
pago ahora del principal de la sen-
tencia y la renuncia a parte de los 
intereses por los afectados supone 
poner fin a un proceso que cuenta 
con sentencia judicial firme y obli-
gará a pagar más de 1,2 millones de 
euros por un solar que el gobierno 
del Partido Popular expropió por 
solo 105.121 euros.  

“En el año 2010, el entonces con-
seller de Educación, Alejandro Font 
de Mora, anunció a bombo y platillo 
la construcción en Vila-real de una 
EOI comarcal y obligó al Ayunta-
miento a expropiar los terrenos 
para ello. El gobierno municipal de 
esos años, también del PP, expropió 
y lo hizo tan mal que hoy tenemos 
tres sentencias de tribunales que ra-
tifican que lo que el PP expropió a 
la fuerza por 105.000 euros vale 12 
veces más, 1,2 millones de euros, 
a los que haya que sumar también 
los intereses”, ha recordado recien-
temente Benlloch. 

Enmarcada en la línea de diálogo 
y acuerdos establecida por el pri-
mer edil en las sentencias urbanísti-
cas que se han tenido que gestionar 
en los últimos años y que alcanzan 
ya la cifra de 15 millones de euros, 
Benlloch inició conversaciones con 
los propietarios del solar de la EOI 
para alcanzar un acuerdo que evi-
tara “ahogar más las arcas munici-
pales”. Fruto de este acuerdo, por el 
que el alcalde ha querido agradecer 
especialmente a los propietarios, 

el Ayuntamiento abonó a final de 
año con recursos ordinarios 301.000 
euros de un primer anticipo. 

Así, se han abonado los 831.000 
euros restantes del principal de la 
sentencia y 20.000 euros corres-
pondientes a parte de los intereses 
generados, después de que los 
propietarios hayan renunciado a 
cerca de 100.000 euros de intereses. 
“Quiero agradecer nuevamente a 
los propietarios que hayan querido 
dar a su Ayuntamiento ese poco de 
oxígeno más renunciando a buena 
parte de los intereses que les corres-
ponden, que se calculan en unos 
200.000 euros”, ha explicado. 

De esta manera, el acuerdo alcan-
zado supone reducir los intereses 
prácticamente a la mitad y fijar dos 
periodos de pago: el principal, ya 

abonado, y los intereses, antes del 1 
de junio del próximo año.

“Una vez abonada la sentencia, 
los vila-realenses habremos paga-
do más de 1,2 millones de euros 
por un terreno que, fruto de la mala 
gestión del gobierno del PP en el 
Ayuntamiento y la Generalitat, no 
es más que un solar para aparcar. 
Eso es un empastre tanto de quien 
no hizo la obra que prometió como 
de quien expropió mal, 12 veces por 
debajo del valor de un solar”, ha la-
mentado el alcalde de Vila-real. 

Benlloch ha avanzado que el go-
bierno municipal exigirá al Consell 
“o bien la construcción de la EOI o 
el abono o compensación del dinero 
que hemos pagado los vila-realen-
ses por ese terreno, que nos habrá 
costado 1.334.000 euros”. H

Vila-real acabará 
pagando más de 
1,2 millones de 
euros por un solar 
expropiado por 
105.000 euros

Solar expropiado en 2010 para la construcción de una Escuela Oficial de Idiomas que sigue sin edificarse.



L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, ha detallat recentment 

l’organigrama de funcionament 
del nou govern municipal, una 
vegada aprovades les delegacions 
i l’estructura de comissions, creat 
amb l’objectiu de “guanyar en agi-
litat i eficàcia, millorant el servei a la 
ciutadania, però sense incrementar 
en cap cas el cost en retribucions de 
l’executiu local”. 

Per a això, l’organigrama 
s’estructura en tres esglaons, enca-
pçalats per l’alcalde; el segon graó 
l’ocupa la nova Junta de Coordina-
ció d’Àrees de Govern que, dirigida 
pels coordinadors generals Silvia 
Gómez i Pasqual Batalla, posa en 
comú el treball dels quatre respon-
sables d’àrea dels quals, al seu torn, 
depenen la resta de regidors: Opor-
tunitats (Emilio M. Obiol), Serveis 
Socials i Qualitat de Vida (Sabina 
Escrig), Administració Local i Espe-
cial de Comptes (Francisco Valver-
de) i Serveis Públics (Javier Serral-
vo). El tercer graó està ocupat per 
la Junta de Coordinació de Govern 
Local, de la qual formen part tots els 
edils de l’executiu. 

AGILITAT
“Aquesta estructura permetrà de-
finir i treballar millor els diferents 
temes de la gestió local i agilitar els 
projectes i la resposta que des del 
consistori es dóna als ciutadans. Per 

ciutat amb 25 edils, que cobraven 
tots; l’única diferència és que abans 
hi havia 12 regidors en l’oposició 
i 13 en el govern i ara, el que hi ha 
són 17 en tasques de govern i vuit 
en oposició”, va detallar. 

equILIbrI
Quant a l’increment de regidors 
de govern, l’alcalde incideix que 
no suposen major cost, gràcies a 
“l’organigrama equilibrat que hem 
dissenyat perquè no coste més als 
ciutadans, tenint en compte que a 
Vila-real ja vam reduir de manera 
molt important el cost en salaris i 
personal fa quatre anys, estalviant 
30.000 euros. És a dir, a Vila-real 
anem quatre anys per davant en 
les polítiques de reducció de sala-
ris i també d’ajudes socials o lluita 
contra els desnonaments que estem 
veient en altres administracions”, 
va puntualitzar el primer edil. 

En aquesta línia, Benlloch va re-
cordar que la seua nòmina com a 
alcalde, fixada en 3.100 euros men-
suals, és 900 menor de la que per-
cebia el seu antecessor en el càrrec, 
Juan José Rubert, del PP, “que en 
els pressupostos de 2009 i 2010 co-
brava 12.000 euros més que ara”.

Amb aquest organigrama per a 
guanyar “eficiència, agilitat i proxi-
mitat amb els veïns i veïnes”, Ben-
lloch planteja un inici de mandat 
marcat per la “prudència”. H

Nou organigrama per a 
guanyar eficàcia i eficiència 
L’estructura permet oferir un millor servei sense incrementar costos

ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE VILA-REAL

José Benlloch
Alcalde

Junta de Coordinació d’Àrees de Govern
Silvia Gómez I Pasqual Batalla Junta de Coordinació de Govern Local

Social i Qualitat de Vida
Sabina Escrig

Oportunitats
Emilio M. Obiol

Serveis Públics
Javier Serralvo

Administració Local i Especial de Comptes
Francisco Valverde

“No hi ha més 
regidors ni es cobra 
més que els últims 
quatre anys”, ha 
detallat recentment 
l’alcalde Benlloch

Reunió de treball de la Junta de Coordinació de Govern Local.

a això, els coordinadors generals 
i d’àrees incrementaran les seues 
competències i el seu nivell de res-
ponsabilitat a l’Ajuntament, per 
la qual cosa aquests edils han vist 
augmentat també lleugerament el 
seu salari, encara que açò no signi-
fica en cap cas un major cost per a 
les arques públiques, ja que aquest 
increment es veu compensat per 
la reducció de 20 a 12 dedicacions 
exclusives i la disminució tam-
bé d’assessors”, va argumentar 
l’alcalde, que va aclarir la “confu-
sió” generada entre la població que 
l’estructura generaria un major cost 
a Vila-real. 

“No hi ha més regidors ni es co-
bra més que els últims quatre anys. 
El nombre de regidors és el mateix 
que el 2011: Vila-real és, per llei, una 
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Àrea d’Oportunitats
L’Àrea d’Oportunitats de 
l’Ajuntament de Vila-real tre-
ballarà per a impulsar l’arribada 
d’inversions i nous projectes  a la 
ciutat que generen negoci i opor-
tunitats de creixement a tots els 
nivells, amb l’objectiu de “seguir 
avançant i fer de Vila-real un re-
ferent”. 

Així ho va explicar el coordina-
dor de la secció, Emilio M. Obiol, 
durant la presentació d’aquest 
gran bloc de l’organigrama del go-
vern municipal, en una presentació 
que va comptar també amb els re-
gidors i regidores que formen part 
d’aquesta Àrea d’Oportunitats: el 
primer tinent d’alcalde i coordina-
dor general, Pasqual Batalla; l’edil 
d’Economia, María Dolores Pa-
rra; el responsable d’Agricultura, 
Medi Ambient i Canvi Climàtic, 
Josep Pasqual Sancho; el regidor 

de Comunicació i Relacions Ins-
titucionals, Diego Vila; i la dele-
gada d’Igualtat i adjunta a l’Àrea 
d’Universitats, Anna Vicens.

L’Àrea d’Oportunitats 
s’articularà al voltant de les bases 
sobre les quals ja s’ha treballat, 
com són l’impuls a obres estruc-
turals com la plaça del Mercat o la 
Bassa d’Insa; la innovació i la crea-
tivitat, la consolidació de les quatre 
marques de ciutat o la lluita contra 
l’atur. 

L’aposta per les empreses locals, 
el desenvolupament d’un model 
territorial sostenible, el foment de 
l’agricultura com a negoci de futur 
o la consolidació de Vila-real com 
a referent en la prestació de serveis 
són altres de les línies de treball.

3 Les àrees

Àrea Social i Qualitat de Vida
“Volem fer de Vila-real un Ajun-
tament obert, pròxim i igualitari, 
un Vila-real de totes les persones 
per a totes les persones”. La regi-
dora Sabina Escrig, coordinadora 
de l’Àrea de Govern Social i de 
Qualitat de Vida, es va pronunciar 
en aquests termes en la presen-
tació de les diferents delegacions 
de l’àrea, conformada per Inclusió 
Social, Família, Serveis Socials, 
Educació, Cultura, Esports i Salut, 
Sanitat, Joventut, Participació Ciu-
tadana, Cooperació i Integració i 
Igualtat. 

“A través de tots aquests de-
partaments, treballarem per a 
construir una ciutat més partici-
pativa i igualitària, que garantisca 
oportunitats a tots i a totes sense 
distincions ni discriminacions de 
cap tipus; una ciutat que ha de ser, 

sobretot, inclusiva”,  va detallar 
Escrig.

Al costat de la coordinadora, 
responsable també de l’àrea de 
Serveis Socials, van comparéixer 
els regidors Eduardo Pérez (Cul-
tura), Mónica Mañas (Inclusió 
Social), Xavier Ochando (Joventut 
i Participació Ciutadana) i Silvia 
Gómez (Esports i Salut i Sanitat), 
que van avançar algunes de les 
línies mestres que configuraran la 
seua gestió. 

Una altra de les regidories cen-
trals de l’Àrea Social serà la dele-
gació d’Inclusió Social, el principal 
objectiu de la qual serà identificar 
les situacions de risc i vetlar per-
què cap persona quede al marge 
del sistema.

Àrees de Serveis Públics i d’Administració
Les àrees de govern de Serveis 
Públics i Administració Local co-
ordinaran el treball municipal en 
àmbits com Hisenda, Transparèn-
cia, Recursos Humans o Termet 
amb l’objectiu de “garantir als vila-
realencs uns serveis públics acce-
ssibles per a tots i de qualitat, des 
de la màxima responsabilitat en la 
gestió dels recursos públics”. 

Els coordinadors de les àrees, 
Javier Serralvo (Serveis Públics) i 
Francisco Valverde (Administració 
Local), van comparéixer al costat 
dels regidors Álvaro Escorihue-
la, M. Carmen Pesudo i Rosario 
Royo, que conformen aquests dos 
àmbits de govern, per a detallar 
les línies bàsiques de treball en els 
seus respectius departaments. “El 
nostre principal objectiu serà, com 
ha sigut durant els últims quatre 
anys, que res hipoteque el benestar 

dels ciutadans de Vila-real i que els 
sobres sorpresa de l’herència que 
encara arrosseguem dels anys de 
govern del PP no afecten els ciuta-
dans i els serveis que se li presten 
des de l’Ajuntament”, va assenya-
lar Valverde, regidor delegat de les 
àrees d’Hisenda i Serveis Públics.

En la mateixa línia es va mostrar 
Javier Serralvo (Serveis Públics), 
que va avançar que l’organització 
en aquestes àrees de coordinació 
permetrà “treballar de manera 
més eficient per a reforçar i millo-
rar els serveis a la ciutadania amb 
una administració més pròxima, 
responsable amb els diners de 
tots, oberta i transparent”.



La nova plaça al costat del Mer-
cat Central, que resultarà de 

l’enderrocament dels antics jutjats, 
incorporarà una zona coberta a ma-
nera de pèrgola, amb un xicotet jar-
dí i un banc de pedra amb l’objectiu 
de configurar una àrea d’ombra 
que afavorisca el descans i el benes-
tar els dies de calor. 

L’alcalde de Vila-real, José Benlloch; 
el regidor de Territori, Emilio M. 
Obiol, i el primer tinent d’alcalde, 
Pasqual Batalla, van visitar les obres 
de demolició i van conéixer de pri-
mera mà els detalls d’un projecte 
que “configurarà un espai obert en 
ple centre urbà, remarcarà l’entorn 
i dinamitzarà la zona, els comerços 
i carrers i, en definitiva, generarà 
més espais d’oportunitats”, va as-
senyalar el primer edil. 

Encara que el projecte inicial con-
templava el disseny d’una plaça 
completament oberta, finalment el 
desenvolupament de les obres ha 
derivat en la creació d’una zona 
d’ombra configurada per dues vise-
res del forjat de la planta superior.

També s’inclourà una barana 
que envolta l’àrea de la plaça i 
s’utilitzarà per a la superfície pa-
viment d’empreses locals. La con-
nexió de la plaça amb el Mercat, 
que estarà també comunicat amb 

l’aparcament subterrani, són altres 
de les millores del nou espai, per 
al qual es reutilitzaran els materials 
com ara fanals o papereres. 

L’objectiu és tenir enllestit el nou 
espai urbà a principis de setembre, 
quan la imatge de la Mare de Déu 
de Gràcia passarà pel costat de la 
plaça en el seu retorn a la ciutat 
per a la celebració de les festes pa-
tronals. El projecte incorporarà la 
instal·lació de focus per fer l’església 
encara més visible i majestuosa. H

La nova plaça del Mercat 
tindrà una zona coberta
Hi haurà una àrea enjardinada amb ombra que afavorirà el descans dels veïns

El projecte configurarà un espai obert en ple centre urbà de Vila-real.

L’objectiu és tenir 
enllestit el nou espai 
urbà a principis de 
setembre, coincidint 
amb les festes 
patronals de Vila-

L’alcalde, acompanyat de diversos regidors de l’equip de govern, va visitar les obres el mes de juliol.

Vila-real demana 
solucions per a l’EOI 
Q COMPROMÍS. L’Ajuntament 
de Vila-real demanarà una 
entrevista amb la Conselleria 
d’Educació per tal de solucionar 
el problema de la falta de places a 
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI). 
D’aquesta manera, el consistori 
vila-realenc vol tractar amb els 
nous responsables autonòmics 
la necessitat de dotar de més 
oferta l’aulari de Vila-real per tal 
de donar resposta a “l’increment 
de demanda de formació que 
hem experimentat en els últims 
anys”, segons explica la regidora 
d’Educació, Rosario Royo.

; en curt
Dos nous pregoners 
per a les festes
Q OFICIAL. La Junta de Fes-
tes de Vila-real ha comunicat 
recentment que els pregoners 
en l’acte de  la Crida a la Festa, 
que tindrà lloc el divendres 4 
de setembre, dins de les festes 
en honor a la Mare de Déu 
de Gràcia -que se celebraran 
del divendres 4 de setembre 
al diumenge 13 de setem-
bre de 2015- són Valentín 
Nostrort Herrero i Conxita 
Manzanet Bustos, tots dos de 
ĺ Agrupació Coral Els XIII.

L’adjudicació del Molí, aquest 
Q TERMINIS. L’Ajuntament 
de Vila-real confia a adjudicar 
la concessió de l’explotació 
del restaurant El Molí al llarg 
d’aquest mes d’agost de 2015 
amb vista a posar-lo en marxa i 
desenvolupar el projecte enca-
minat a potenciar la celebració 
de congressos. La finalitat és 
“donar molta més importància 
al projecte en si que a l’aspecte 
econòmic, en la línia de con-
vertir aquesta infraestructura 
en el Centre de Congressos 
del Molí”, han explicat fonts 

municipals. De fet, l’objectiu 
de l’equip de govern és sumar 
aquest nou centre de congres-
sos situat en el paratge a la 
xarxa de sales a disposició de 
la marca Ciutat de Congressos, 
Festivals i Esdeveniments.

Un cop finalitzat el termini 
per a presentar les pliques, 
són dos els hostalers que 
consideren viable reobrir les 
instal·lacions amb les noves 
condicions marcades pel con-
sistori, després del fallit con-
curs de l’any 2012. H

Benlloch i Ibáñez, per la inclusió social
Q APOSTA. L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, i el secretari autonòmic 
d’Inclusió i de l’Agència Valenciana d’Igualtat, l’exregidor vila-realenc, 
Alberto Ibáñez, han mantingut una reunió a l’Ajuntament de Vila-real, 
en una primera presa de contacte per a treballar conjuntament en l’àmbit 
de la inclusió social a la ciutat i a la Comunitat Valenciana.
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La Universidad Popular abre su 
campaña con más de 500 plazas

cursos y talleres distintos para ele-
gir, donde destacan los destinados 
a la formación. 

En la programación de la Uni-
versitat Popular también se ofrecen 
cursos de inglés, francés e italiano 
para viajeros, donde se imparte 
la materia básica para poder mo-
verse por zonas de habla inglesa, 
francesa e italiana, así como talleres 
de informática para adultos o de 
navegación por internet y correo 
electrónico, entre otros de carácter 

La Universidad Popular contará 
en su campaña número 60, que 
arranca el 14 de septiembre, con 
más de 500 plazas para las que “no 
habrá que hacer cola a la hora de la 
inscripción”, puesto que los intere-
sados “ya pueden apuntarse con 
tranquilidad durante todo el vera-
no, con el fin de evitar colas”. 

Así lo ha anunciado reciente-
mente la concejala de Educación, 
Rosario Royo, quien ha explicado 
que los usuarios dispondrán de 34 La concejala de Educación, Rosario Royo, explicó los detalles.

Entre los cursos, que arrancan en septiembre, destacan 
los destinados a la formación y el reciclaje profesional

más lúdico, como los de bolillos, 
calados, labor de retales, pintura al 
óleo, restauración de muebles, bai-
les latinos o  musicoterapia.  

A estos se suman iniciativas 
como el Punt de Trobada, a car-
go de la Associació Cultural El 
Bressol y que, a través del Centre 
d’Intercanvi de Coneixement, or-
ganiza actividades artísticas, cientí-
ficas, solidarias o relacionadas con 
la naturaleza y pone en contacto a 
personas con los mismos intereses 
e inquietudes, o el Aula Mentor, 
que permite obtener una titulación 
oficial a sus usuarios y que se pue-
de realizar de forma virtual. H

La arciprestal, ejemplo  
a seguir en Nueva York
El Ayuntamiento de Vila-real impulsa el atractivo turístico de sus 
bóvedas tabicadas financiando un documental en Estados Unidos

El Ayuntamiento de Vila-real ha 
participado en la financiación 

del largometraje documental titu-
lado ‘El arquitecto de Nueva York’ 
aportando 3.000 euros en su pro-
ducción. En él se repasa la vida y 
obra de uno de los arquitectos más 
influyentes de la Gran Manzana. 
Un profesional de origen valencia-
no que, según apuntan diversas 
fuentes oficiales, tomó parte de la 
arquitectura de la iglesia arciprestal 
de la localidad, como ejemplo a ex-
portar hasta Estados Unidos.

Al parecer, fue el sistema cons-
tructivo de las bóvedas tabicadas 
del primer templo local --invisibles 
al ojo humano, a no ser que se as-
cienda por unas angostas escaleras 
hasta ellas-- el que inspiró al va-
lenciano Rafael Guastavino hasta 
tomarlas como referente y patentar 
este complejo sistema en EEUU. De 
hecho, más de medio siglo después 
de su muerte, en la ciudad ameri-
cana, sus proyectos y edificaciones 
al otro lado del Atlántico siguen 
siendo un auténtico referente para 
estudiosos de todo el mundo.

Guastavino tomó ejemplo de la 
práctica realizada por el director de 
obra de la arciprestal vila-realense, 
Juan José Nadal --antepasado suyo-
-respecto al trabajo llevado a cabo 
entre 1752 y 1756 para construir las 
bóvedas tabicadas por las que, de-
bido al imponente tamaño de esta 
iglesia, pueden pasearse e, incluso, 
podrían destinarse a diversos usos 
culturales o turísticos. En cualquier 
caso, no son visibles desde el inte-
rior del templo y se sitúan sobre los 
laterales de la cúpula central, que se 
encuentran decorados con pinturas 
al fresco de José Vergara.

La apuesta del Ayuntamiento 
en el documental que se prepara -
-para el que ya se han efectuado fil-

Las bóvedas de la iglesia arciprestal han creado escuela en EEUU.

maciones en el Archivo Municipal 
y en la propia arciprestal-- y que se 
proyectará, al menos inicialmente, 
en Estados Unidos, es impulsar la 
arquitectura más íntima del templo 
dedicado a Sant Jaume para atraer 
a un turismo especializado.

Guastavino tiene un importante 
legado, especialmente, en la ciu-
dad de Nueva York, como autor 
de edificios que son tan emblemá-
ticos como el de la Reserva Federal, 
la estación de metro de City Hall, 
la catedral de San Juan Divino de 
la Gran Manzana o el puente de 
Queensboroug’s que une el distrito 
de Queens con Manhattan. H

Ya se han efectuado 
filmaciones en el 
Archivo Municipal
y también en la 
propia arciprestal 
para el largometraje

La macrocena de fiestas 
se traslada a la Murà

el segundo sábado de los festejos 
-el 12 de septiembre- a las 21.00 
horas y para asistir sólo será ne-
cesario adquirir un ticket, con un 
precio de reserva de un euro. 

Las entradas estarán a la venta 
hasta el 31 de agosto en las sedes 
de las asociaciones vecinales y en 
la Casa de la Festa. De este modo, 
los participantes podrán disfrutar 
de una cena de sobaquillo dirigi-
da a los vecinos de la ciudad, al 
margen de peñas y de entidades, 
con mesa y sillas, picoteo y bebi-
da a cargo de la organización, que 
también aporta la actuación de la 
orquesta Avenida Sur para ame-
nizar la velada y una rifa que se 
celebrará durante el baile. 

“Con estos cambios queremos 
seguir reforzando este acto, al que 
cada año acude más gente”, ma-
nifiesta, al tiempo que subraya la 
importancia de la participación de 
las asociaciones en esta cena, “ya 
que son las más próximas a la ciu-
dadanía y hacen de nexo de unión 
entre las necesidades vecinales y el 
Ayuntamiento”. “Me consta ade-
más que este tipo de encuentros y 
actividades incrementan el interés 
por la participación ciudadana y 
hace aumentar las inscripciones 
en las asociaciones de vecinos”, 
añade el edil. H

La macrocena de vecinos que la 
Concejalía de Participación Ciu-
dadana promueve durante las 
fiestas patronales celebrará su 
séptima edición en septiembre en 
la avenida de la Murà, después de 
tres periodos festivos en la plaza 
Mayor. Un cambio de ubicación 
que responde a la necesidad de 
seguir incrementando la partici-
pación, debido al éxito de acogida 
por parte de los vila-realenses a lo 
largo de las últimas ediciones, en 
las que se han llegado a superar 
los 2.000 asistentes. 

Por este motivo, el edil de Par-
ticipación Ciudadana, Xavier 
Ochando, indica que el evento se 
ha trasladado de lugar “para que 
los vecinos puedan estar más có-
modos y poder ampliar el núme-
ro de sillas, que en mayo rebasó 
las 2.000, cifra que esperamos su-
perar en las fiestas en honor a la 
Mare de Déu de Gràcia”. 

La VII Macrocena de vecinos, 
organizada por la Junta de Fiestas 
con la colaboración de las asocia-
ciones de vecinos y patrocinado 
por el Ayuntamiento, se celebrará 

Imagen de la última cena, celebrada en la plaza Major.

Se celebrará el sábado 
12 de septiembre a
partir de las 21.00 horas
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Confirmada la existencia de la 
muralla en los antiguos juzgados

red del fondo, que queda al margen de 
la obra de demolición. Este resultado no 
supone ningún tipo de variación ni alte-
ración del calendario previsto y pactado 
con los vecinos”, aclara el concejal de 
Vila-real, quien recuerda que, tal como 
se señaló en su día, los restos de muralla 
localizados serán conservados y prote-
gidos convenientemente. 

“Los plazos se están cumpliendo 
y las obras avanzan a muy buen 
ritmo, por lo que la plaza resultante 
del derribo de los juzgados estará 
lista a finales de agosto, tal como es-
taba previsto, para que pueda estar 
operativa en la bajada de la imagen 

Las obras de la primera fase de la 
futura remodelación del Mercado 
Municipal avanzan a buen ritmo, 
con la demolición de los antiguos 
juzgados, que darán lugar a una 
plaza diáfana a finales de este mes 
de agosto de 2015. 

La primera fase de los trabajos ha 
permitido confirmar la existencia en la 
zona de restos de la antigua muralla de 
la ciudad, tal como se preveía en el pro-
yecto inicial. “Como habíamos previsto 
desde un principio, las catas realizadas, 
que se completarán con otros sondeos 
basales, han permitido confirmar y lo-
calizar la existencia de muralla en la pa-El concejal Emilio M. Obiol, supervisando las obras de demolición.

El proyecto inicial de las obras, que avanzan a 
buen ritmo, preveía encontrar restos del lienzo

de la Virgen de Gracia al inicio de 
las fiestas patronales”, valora Obiol, 
quien recuerda que se trata de un 
proyecto “muy relevante para la 
configuración urbana y también 
para la dinamización económica y 
social de la ciudad”.  

Los trabajos, que se están ejecutando 
en esta época tras consensuar con los 
vecinos y comerciantes del centro el 
calendario de obras para minimizar las 
molestias, consisten en el derribo del 
antiguo edificio de los juzgados de Vila-
real, con el objetivo de configurar una 
plaza diáfana en su lugar, paso previo a 
una futura remodelación del mercado 
municipal. El proyecto cuenta con un 
presupuesto de 300.000 euros y arrancó 
el pasado 15 de junio. Los plazos de la 
obra se están cumpliendo. H

Vila-real estudia el 
uso del Bicivila’t 
para darle impulso
Se ha elaborado un plan estratégico a través de análisis 
externos e internos y encuestas a los usuarios del servicio

te saludable, económico y ecológico, ha ani-
mado a los vila-realenses a hacer uso del ser-
vicio. “Somos una ciudad de más de 52.000 
habitantes y tenemos, en la actualidad, 691 
usuarios, por lo que nos gustaría que esa ci-
fra aumentara”, ha indicado, al tiempo que 
ha señalado que en 2014 se han realizado 
4.775 usos de las bicis en préstamo y ha ma-
nifestado que, de las ocho bases instaladas, 
la de la calle Hospital es la que más se usa. 

Asimismo, el edil ha apuntado que uno de 
los objetivos de su concejalía es instalar “dos 
o tres bases más en el próximo ejercicio, si el 
presupuesto lo permite, en zonas donde sea 
necesario”. “Uno de los lugares podría ser 
el Centre de Tecnificació Esportiva (CTE) y 
otro el pabellón Melilla, aunque también se 
barajan otras posibilidades y para ello con-
tamos con las opiniones de los usuarios y de 
los técnicos municipales”, ha afirmado. H

Josep Pasqual Sancho, acompañado por Amelia Barberá y Ricardo Gómez.

La Concejalía de Medio Ambiente y 
Cambio Climático del Ayuntamiento 

de Vila-real ha puesto en marcha un com-
pleto estudio que analiza a fondo el funcio-
namiento del servicio de préstamo gratuito 
de bicicletas Bicivila’t con el objetivo de eje-
cutar acciones de mejora que impulsen su 
uso entre la ciudadanía.    

El concejal del área, Josep Pasqual Sancho, 
acompañado por Amelia Barberá y Ricardo 
Gómez, de la empresa local Desmarca Mar-
keting -encargada de realizar el análisis-, ha 
señalado recientemente que este trabajo ser-
virá para “marcar unas nuevas bases de fun-
cionamiento, teniendo en cuenta los puntos 
fuertes del servicio y los posibles errores a 
subsanar, desarrollando, tras el estudio, los 
cambios sugeridos”. 

Sancho, que ha destacado la importancia 
de usar la bicicleta como medio de transpor- Representantes de la corporación municipal visitaron el almacén de alimentos.

Cruz Roja reparte 
hasta 282 toneladas 
de alimentos 
Los productos de primera necesidad, almacenados en Vila-real, 
llegan a 13.300 castellonenses a través de 43 entidades solidarias

se efectúa el reparto.
Pasqual Batalla agradeció a Caja Rural su 

colaboración, al ceder las instalaciones, al 
tiempo que destacó la “importancia que tie-
ne la colaboración entre todos los entes para 
que estos alimentos lleguen a la gente más 
necesitada”. Además, el primer teniente 
alcalde manifestó la “satisfacción de contar 
con entidades como Cruz Roja, cuyos vo-
luntarios realizan una labor de incalculable 
valor, especialmente en estos momentos”. 

El programa está cofinanciado en un 85% 
por el Fondo de Ayuda Europea para las 
Personas más Desfavorecidas (FEAD) y en 
un 15% por el presupuesto estatal, con co-
laboración de los Ministerios de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad; Empleo y Se-
guridad Social y Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. Los más desfavorecidos 
ya reciben su ayuda. H

Cruz Roja ya ha iniciado en Vila-real la 
primera fase del reparto de alimentos co-
rrespondiente a 2015, con la distribución 
de 282 toneladas de productos de primera 
necesidad, que llegarán a 13.300 ciudadanos 
de la provincia, a través de las 43 entidades 
solidarias que los entregarán en lotes de 21 
kilos por persona.

Representantes de la corporación muni-
cipal, encabezados por el primer teniente 
de alcalde de Vila-real, Pasqual Batalla, y 
la edila de Inclusión Social, Mónica Mañas, 
acudieron recientement junto a la presiden-
ta provincial de Cruz Roja en Castellón, Flo-
res Higueras; la presidenta de la entidad en 
Vila-real, María Arrufat, y el subdelegado 
del Gobierno, David Barelles, al almacén 
de la Cooperativa Católico Agraria de Vila-
real, donde se realiza la distribución de ali-
mentos, para comprobar el rigor con el que 
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Las sentencias “heredadas” de 
los anteriores mandatos del 

Partido Popular han obligado al 
Ayuntamiento a solicitar la contra-
tación de un préstamo de 1,7 millo-
nes para ganar en liquidez y agili-
zar el pago a proveedores. 

La medida se aprobó en el pleno 
ordinario, en el que se acordó, “de 
forma previsora, y ante la caída de 
la recaudación por la bajada de im-
puestos a los ciudadanos”, sacar el 
crédito previsto en los presupues-
tos para la Ciudad Deportiva Mu-
nicipal, debido a la posibilidad de 
que lleguen “nuevos imprevistos 
derivados de la mala gestión del PP 
en la anterior legislatura”. 

El alcalde, José Benlloch, recordó 
que “este equipo de gobierno siem-
pre se ha caracterizado por su res-
ponsabilidad y ha pagado toda la 
deuda que el PP dejó a pulmón, sin 

queríamos realizar con remanen-
tes”, explicó Benlloch. 

Sin embargo, “los imprevistos 
que llegaron a finales del 2014 han 
supuesto el desembolso de un mi-
llón de euros de más de las arcas 
municipales”. Estos “imprevistos” 
son los más de 300.000 euros en so-
brecostes de Reciplasa, “que otros 
municipios han pagado con prés-
tamos”, 300.000 euros más para 
un adelanto de la sentencia de los 
terrenos de la Escuela Oficial de 
Idiomas, 150.000 euros en otro ade-
lanto para el Molí la Vila y 150.000 
en la sentencia de la Cadena Ser. 
“En total, supone haber abonado 
casi un millón de euros en recursos 
ordinarios, alterando ligeramente 
la contabilidad”, indicó el primer 
edil, quien aseguró que “estamos 
a la expectativa, porque parece que 
los empastres nunca acaban”.  

MÁS DATOS
A todo ello se suman los 900.000 
euros del fondo social por la deuda 
de la Generalitat que se cobraron en 
abril, pero que no se podrán usar 
hasta mediados del próximo año  y 
el descenso de la recaudación en 1,8 
millones de euros, debido a la baja-
da de impuestos para adaptarnos 
a la realidad actual o el pago de los 
intereses del préstamo de 20 millo-
nes suscrito por el PP. 

“A pesar de todo, hemos pasa-
do de un 73% de endeudamiento 
cuando llegamos al gobierno mu-
nicipal, al 52%”, explicó Benlloch, 
quien recordó que “el trabajo reali-
zado ha salvado a la ciudad de una 
posible intervención y ha hecho 
que sea una de las más saneadas y 
que más confianza genera, además 
de una de las más solventes de cara 
a los bancos; una circunstancia que 
nos permite afrontar sin problemas 
esta operación de crédito”. 

Por su parte, el portavoz del 
Partido Popular de Vila-real, Héc-
tor Folgado, lamentó que se haya 
tenido que “adelantar el cobro del 
IBI para hacer frente al exceso de 
gastos realizados antes de las elec-
ciones”. Folgado recuerda que se 
ha pedido un crédito de 1,7 millo-
nes “ante el agujero económico de 
la ciudad”. H

El préstamo de la Ciudad
Deportiva agilizará pagos
Las sentencias “heredadas” e imprevistos de final de año obligan a solicitarlo

Esta decisión sirve 
para ganar liquidez 
ante la caída de la 
recaudación por el 
impacto de la bajada 
de impuestos como el 

La medida se aprobó en el pleno ordinario en el Ayuntamiento de Vila-real durante el mes de julio.

pedir nada, con recursos propios y 
llegando a gastar hasta 15 millones 
en sentencias –casi 14 en empastres 
urbanísticos- y nueve millones de 
euros más en facturas impagadas”. 

“Siendo previsores, como siem-
pre hemos sido, disponíamos de 1,7 
millones de euros acordados para 
financiar el proyecto de mejora del 
entorno de la Bassa d’Insa y vial de 
acceso, donde se ubicará la Ciudad 
Deportiva Municipal, trabajos que 
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Vila-real se prepara ya en 
previsión de fuertes lluvias

problemáticos en los episodios 
de lluvias y, por tanto, es también 
una de nuestras prioridades”.

PUNTOS NEGROS 
Valverde recuerda que la com-
petencia en el mantenimiento en 
buenas condiciones de los cau-
ces de barrancos corresponde a 
la Confederación Hidrográfica 
del Júcar y que “estas actuacio-
nes complementan las tareas de 
limpieza de la CHJ, a la vez que 
sirven para hacer incidencia en 
los principales puntos negros del 
término municipal, especialmente 
en los ojos de los puentes y en las 
confluencias de caminos como el 
de Betxí o de la Carretera. De este 
modo, se acondicionan y se dejan 
limpios para prevenir los efectos 
de las lluvias torrenciales”, añade. 

Un mantenimiento que se in-
tensifica durante el verano, apro-
vechando la presencia de los 60 
trabajadores que se incorporan  
través del programa Inem Agra-
rio. Estos trabajadores se encar-
gan del desbroce de caminos, de 
la limpieza de los cauces, así como 
del mantenimiento del entorno 
del Termet, entre otras tareas. H

El Ayuntamiento de Vila-real ha 
intensificado en las últimas sema-
nas, a través de los trabajadores 
del programa Inem Agrario, las 
tareas de limpieza preventiva de 
puentes, barrancos y caminos ru-
rales para minimizar los efectos 
de las fuertes lluvias que se pre-
vén este otoño. Para ello, los 20 
trabajadores del paro agrario in-
corporados en el primer turno del 
programa centran buena parte de 
sus actuaciones en estas tareas. 

Con este objetivo, los emplea-
dos incorporados a Servicios Pú-
blicos Vila-real se desplazaron al 
barranco de Ràtils a la altura del 
camino Bellot, uno de los “pun-
tos negros” del término munici-
pal, debido a la construcción del 
puente que cruza el cauce. 

Este viaducto se realizó con 
tubos rectangulares que ejercen 
de filtro y retienen las cañas que 
bajan con la corriente, de mane-
ra que presenta un alto riesgo de 
obstrucción que facilita el estanca-
miento de las aguas y las inunda-
ciones. En esta línea, el concejal de 
Servicios Públicos, Francisco Val-
verde, apunta que el puente de 
Ràtils “es uno de los puntos más 

La indispensable labor la realizan los trabajadores 
del Inem Agrario en puentes, barrancos y caminos

Los trabajadores del Inem-Agrario han limpiado el área de Ràtils. 

Plazo para exponer en Santa Caterina
Vila-real ha abierto la convo-
catoria para que aquellos ex-
positores interesados puedan 
presentar su solicitud para re-
servar un espacio en la próxi-
ma Fira de Santa Caterina, que 
se celebrará el 29 de noviem-
bre. El plazo para presentar la 
correspondiente instancia en 
el registro general del consis-
torio o a través de la página 
web municipal concluye el 
día 30 de septiembre. En total, 
se establecen 280 puestos, de 

los cuales el Ayuntamiento se 
reserva 20. Las autorizaciones 
para vender serán otorgadas, 
siguiendo el criterio de ma-
yor o menor idoneidad de los 
productos a comercializar, 
quedando prohibidos ropa 
y accesorios no artesanales o 
productos alimenticios sin au-
torización sanitaria. 

En caso de que hubiera más 
peticiones, que cumplieran los 
requisitos, que puestos a distri-
buir, se realizará un sorteo. H



Un producte innovador 
evita la corrosió dels fanals
El material, creat per una empresa local, protegeix dels orins de gos

L’Ajuntament de Vila-real apli-
carà en els fanals de la ciutat 

una solució innovadora ideada per 
una de les empreses col·laboradores 
de Serveis Públics Vila-real, Ultra-
protek, per a evitar la corrosió pro-
vocada pels orins de gos i allargar 
d’aquesta manera la vida útil del 
mobiliari urbà; així també es redui-
ran els costos per a l’Ajuntament. 

L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, juntament amb el regidor de 
Serveis Públics, Francisco Valverde, 
i el responsable de l’empresa, Juan 
Ruiz, van presentar el nou produc-
te, patentat per la firma vila-realen-
ca, que “dóna solució a un proble-
ma greu a les ciutats per al qual, fins 
al moment, no hi havia resposta al 
mercat”, va apuntar Benlloch. 

En concret, va puntualitzar Val-
verde, la resina Ultraprotek, testa-
da en laboratori i patentada per la 
firma vila-realenca, aporta una so-
lució “versàtil i duradora” per a un 
problema com els orins de gos en el 
mobiliari urbà “per al qual hem es-
tat buscant solucions en fires i, fins 
ara, no les havíem trobades”. 

El producte, tal com explica el 
creador, consisteix en un sistema 
de resines que es col·loca en la base 
del fanal o de qualsevol columna 
metàl·lica per a la seua protecció. 

La innovació ‘marca Vila-real’ redueix costos i allarga la vida dels fanals davant els orins de gos.

que els orins de gos generava en 
els fanals i provocava riscos fins i 
tot per a la seguretat”, va valorar 
Valverde, que va detallar que en 
l’últim any s’han hagut de renovar 
uns 40 fanals per tenir la base “po-
drida per la corrosió”. 

“En aquests moments, tenim uns 
altres 40 fanals pendents de reem-
plaçar i açò suposa un cost impor-
tant que, amb l’aplicació d’aquest 
nou producte, podrem minimitzar 
notablement”, puntualitza. En con-
cret, les dades de l’SPV revelen que, 
enfront d’un cost d’instal·lació de 
cada nou fanal estimat entre 1.000 
i 1.200 euros, col·locar la resina su-
posa al voltant d’un 10%, entre 120 i 
200 euros per pal. 

“L’estalvi a mitjà i llarg termini 
que pot suposar per a les arques 
municipals és, doncs, notable”, va 
afegir el regidor.

“Aquest producte és el millor 
exemple que es poden fer coses, 
competir en el mercat i tenir noves 
idees. Estic segur que Juan Ruiz i el 
seu equip aconseguiran que aquest 
producte, que soluciona un proble-
ma de seguretat i millora la qualitat 
de vida dels veïns, permeta generar 
economia i crear llocs de treball per-
què Vila-real seguisca avançant”, 
va concloure José Benlloch. H

Aquesta innovació, 
a més, ha donat lloc 
a la creació d’una 
nova empresa, que 
genera llocs de 
treball a Vila-real

Després de l’aplicació, es cobreix 
amb un motle que s’adapta als dife-
rents tipus de pals i es personalitza 
amb escuts de l’Ajuntament, noms 
i colors. Després de l’aplicació, el 
fanal “tindrà una durabilitat de 
més de 30 anys”, assenyala Ruiz, 
que va agrair l’aposta del consis-
tori i de l’alcalde per aquest tipus 
d’innovacions i el suport rebut de la 
delegació de Serveis Públics. 

“El desenvolupament d’aquest 
nou producte s’ha produït després 
de detectar al carrer el problema 

N Tradicional benvinguda a l’estiu

La tradicional Festa de la Mare 
de Déu de Gràcia al Termet va 
rebre a principi de juliol la tem-
porada estival amb el popular 

porrat amb orxata i fartons oferit 
de matí i la Serenata a la Mare 
de Déu  que es va celebrar de 
vesprada.

N El Molí acull el I Campus Tàrrega

La conferència “La figura de 
Tàrrega”, impartida pel res-
ponsable de l’Arxiu Municipal 
Vicent Gil, va obrir al Centre de 

Congressos El Molí, ubicat al 
Termet, el 
I Campus Tàrrega, que es va 
perllongar fins al 12 de juliol.

N El real es dóna a conéixer

La Fundació Globalis va celebrar 
recentment un taller gratuït per 
a donar a conéixer el real, la mo-
neda social de Vila-real. Es va 

realitzar un taller grupal i espai 
d’aprenentatge col·lectiu sobre 
la moneda social de la ciutat.
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Vila-real obri una bústia virtual 
per als errors en el topònim

L’objectiu és facilitar als veïns la seua col·laboració i 
l’enviament d’avisos a Normalització Lingüística

del municipi”.
Segons ha informat el també pri-

mer tinent d’alcalde de Vila-real, 
Pasqual Batalla, la bústia està dis-
ponible en la secció ‘El nom és Vila-
real’ de la pàgina web municipal 
(www.vila-real.es). 

“L’objectiu no és un altre que fa-
cilitar que qualsevol ciutadà, quan 
detecte el nom de la ciutat mal escrit 
en qualsevol lloc o document, re-
meta la incidència al departament 
a través d’aquesta nova eina per-
què, immediatament, el personal 
de l’àrea es pose en contacte amb el 
responsable de l’error per a instar-
lo a esmenar-lo”, afig.

BÚSTIA DISPONIBLE
I és que, per al regidor Batalla, “la 
col·laboració de la ciutadania és 
imprescindible perquè algun dia 

El primer tinent d’alcalde de Vila-real, Pasqual Ba-
talla, i el dibuixant Quique, durant la presentació 
de la campanya de l’any passat.

La Regidoria de Normalització 
Lingüística de l’Ajuntament 

de Vila-real ha posat en marxa 
una nova iniciativa en la seua llar-
ga batalla per a instar institucions, 
empreses i organismes públics i 
privats a corregir l’ús de qualsevol 
topònim obsolet o erroni de la ciu-
tat, “atenent que l’únic nom oficial 
del municipi és el de Vila-real, amb 
guionet i erra minúscula”.

Així ho ha explicat el regidor 
de l’àrea, Pasqual Batalla, que ha 
destacat que “malgrat els continus 
esforços i campanyes per a difon-
dre el topònim correcte de la ciutat 
de Vila-real, encara són moltes les 
ocasions en què la Regidoria de 
Normalització Lingüística ha de 
dirigir-se a empreses, institucions 
o entitats per a advertir-los d’errors 
comesos quan s’escriu el topònim 

arribe a escriure’s el topònim de la 
ciutat de forma correcta en rètols, 
senyalitzacions, plaques de carrer, 
llibres i publicacions, cartes, circu-
lars informatives, documents ofi-
cials o en pàgines d’internet”.

Pasqual Batalla ha destacat que 
des que es va crear la Regidoria, fa 
ara 20 anys, ja es va iniciar la cam-
panya per a promoure l’ús correcte 
del topònim, i encara hui continuen 
“treballant en això”.

FORMES VARIADES
Des de la seua creació fa ja 20 anys, 
la Regidoria de Normalització Lin-
güística ha detectat formes molt 
diverses a l’hora d’escriure el topò-
nim local. 

Algunes d’aquestes són Villa-
rreal de los Infantes, que es va su-
primir oficialment el 1982, i fins i tot 
la seua traducció literal al valencià 
com Vila-real dels Infants, així com 
Vila-Real, Vila Real, Villareal, Villa-
real o Vil-areal.  H

Suport a l’Associació
de Tècnics Ceràmics

portància de comptar amb aquest 
tipus d’esdeveniments per a con-
tinuar millorant la competitivitat 
del sector a partir de la innovació. 
Benlloch ha reiterat el suport de 
Vila-real a l’entitat com a ciutat in-
novadora i amb gran tradició i des-
envolupament del sector ceràmic.

ITINERANT
Cal destacar el caràcter itinerant 
d’aquest congrés, que ja s’ha celebrat 
a Onda i a l’Alcora i que enguany se 
celebrarà a Castelló. El sector cerà-
mic és molt important a Vila-real, ja 
que la ciutat posseeix una important 
indústria ceràmica de paviment i re-
vestiment i de gres. H

L’alcalde de Vila-real, José Benllo-
ch, ha mantingut una reunió amb 
representants de l’Associació de 
Tècnics Ceràmics (ATC), als quals 
ha mostrat el suport de la ciutat per 
a la celebració del XIII Congrés del 
Tècnic Ceràmic, que tindrà lloc en-
tre els dies 29 i 30 d’octubre al Pla-
netari del Grau de Castelló.

El president d’ATC, Juan José 
Montoro, ha explicat les previsions 
del congrés i la seua programació al 
primer edil, que ha destacat la im-L’alcalde, José Benlloch, amb els representants de l’Associació de Tècnics Ceràmics.

A l’octubre se celebrarà 
el XIII Congrés del Tècnic 
Ceràmic a Castelló
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El centre associat de la UNED 
a Vila-real va tancar l’oferta for-
mativa d’estiu amb un balanç 
de quatre cursos i la celebració 
del primer Campus Tàrrega. 
Les instal·lacions del centre as-
sociat van acollir tres dels cur-
sos d’estiu, ja que l’últim es va 
celebrar al centre penitenciari 
d’Albocàsser.

Un aspecte remarcable de la 
formació oferida al centre uni-
versitari ha sigut el seguiment 
a través del campus en línia. De 
fet, si els cursos d’Addiccions, 
Probatòria Penal i Management 
han comptat amb 226 persones 
inscrites, el 82,7% dels partici-
pants ho ha fet a través de la 
plataforma de la xarxa i sols el 
17,3% ha seguit el curs de mane-
ra presencial. H

Internet copa
el seguiment
dels cursos
de la UNED

La Comissió de seguiment dels 
Pressupostos Participatius es 
va reunir a l’Ajuntament de 
Vila-real per a valorar el grau 
d’execució de les actuacions 
previstes en els comptes par-
ticipatius de 2015, que, fins al 
moment, s’han executat en més 
d’un 60% amb prop de 600.000 
euros d’inversió realitzada o en 
execució. El regidor de Participa-
ció Ciutadana, Xavier Ochando, 
va presidir la reunió de treball, 
que ha valorat positivament 
l’esforç realitzat pels diferents 
departaments municipals.

Els comptes participatius de 
2015 inclouen un total de 24 
propostes veïnals, de les quals 
la Comissió avala com a execu-
tades un total de 16. H

Vila-real executa 
en tan sols set 
mesos el 60% de 
demandes veïnals

La bústia està 
disponible en la 
secció ‘El nom és 
Vila-real’ de la
web municipal
(www.vila-real.es)

Pasqual Batalla: 
“L’únic nom oficial 
del municipi és 
el de Vila-real, 
amb guionet i erra 
minúscula”



La futura Ciutat Esportiva Mu-
nicipal de Vila-real avança a 

bon ritme i compleix “escrupolosa-
ment” els terminis que permetran 
comptar amb la infraestructura 
completament acabada en el primer 
quadrimestre de 2016, tal com esta-
va previst. El regidor de Territori, 
Emilio M. Obiol, va visitar el passat 
mes de juliol les obres i es va mos-
trar molt satisfet de la marxa dels 
treballs, que ja han culminat pràcti-
cament les obres d’infraestructura i 
comencen a fer visibles les futures 
dotacions esportives i de jardí. 

“La Ciutat Esportiva de la Bassa 
d’Insa és, sens dubte, un dels projec-
tes de major envergadura de Vila-
real, que dotarà la ciutat del major 
jardí urbà, a més d’equipament 
esportiu, i que resol també el greu 
problema urbanístic de la Bassa 
d’Insa”, va detallar Obiol. 

L’actuació urbanitzarà 58.564 
metres quadrats delimitats per dos 
vials: un primer vial que permetrà 
l’entrada i eixida al complex des 
de l’avinguda d’Alemanya fins a 
l’aparcament i la rotonda de con-
nexió amb la futura ronda Sud-oest 
i el vial que donarà accés al futur 
PAI residencial, annex al recinte. 
En la part posterior, on se situarà 
l’aparcament principal, el complex 
limita amb la Ciutat Esportiva del 
Villarreal CF i l’institut Miralcamp.

TOT PREVIST
“L’obra d’infraestructura, amb 
el vial de 16 metres d’accés i el 
col·lector del recinte, està pràcti-
cament culminada. A més, s’ha 
construït un altre col·lector que no 
estava previst i que resoldrà els pro-
blemes d’inundacions que patia la 
Bassa d’Insa”, va comentar Obiol. 
El segon vial, que no serà accessi-
ble al trànsit rodat, es marcarà amb 
grava gris per al passeig en un joc 

de colors amb la resta de zones del 
recinte esportiu.

L’estat actual dels treballs permet 
identificar ja les diferents àrees del 
complex esportiu, amb dos camps 
de futbol –camp Est i camp Oest- i 
una pista bàsica d’atletisme per a 
la pràctica de fins a cinc disciplines 
diferents (salt d’altura, velocitat, 
llançament de pes, salt de longitud 
i salt amb perxa). 

El complex es completa amb els 
quatre edificis de 10x10 de vesti-
dors i l’edifici del conserge, zona 
de fisioteràpia i vestidors per als àr-
bitres, situats al costat de l’entrada 
principal de la zona esportiva de la 
Ciutat Esportiva Municipal. 

La idea del responsable de 
Territori és convertir els locals, 
l’estructura dels quals comença 
a ser visible, en “un referent em-
blemàtic de la marca Ciutat de la 
Ciència i la Innovació que ostenta 

La Ciutat Esportiva Municipal comptarà amb una pista d’atletisme per a practicar cinc disciplines diferents.

La Ciutat Esportiva veurà 
la llum a principi de 2016
El regidor de Territori, Emilio M. Obiol, supervisa l’estat dels treballs

Emilio M. Olbiol va visitar l’estat dels treballs a la Ciutat Esportiva.

Reconeixement a tres pares franciscans

L’Ajuntament de Vila-real, en 
mans de José Benlloch, ha re-
conegut la trajectòria dels pares 
franciscans Manuel Prades, Vi-

cent Vicent i José María Botella 
amb motiu del 50é aniversari de 
la seua ordenació sacerdotal.

Programa d’Activació Comercial

La regidora d’Economia, Ma-
ría Dolores Parra, va clausurar 
el Programa d’Activació Co-
mercial i Direcció d’Empreses 

(PACDE). Hi van participar 20 
d’emprenedors per a adquirir 
competències en la direcció i 
gestió d’empreses.

Dos camps de 
futbol i una pista 
d’atletisme

El recinte esportiu compta-
rà amb dos camps de futbol i 
una pista d’atletisme per a la 
pràctica de cinc disciplines po-
liesportives diferents. A aquest 
equipament se suma un apar-
cament amb més de 200 pla-
ces i àrea reservada per a au-
tobusos i per a persones amb 
mobilitat reduïda, zona de bar 
amb terrassa, pistes de petan-
ca o un circuit de ‘running’ de 
1.200 metres que recorrerà tot 
el recinte. Unes instal·lacions 
modèliques.

Joventut impulsa els 
cursos formatius d’estiu

treballar a l’estiu a Europa o la fi-
nalització dels cursos de valencià, 
anglés, francés i alemany, entre 
altres iniciatives.

AGENDA
Així, en l’agenda per als propers 
mesos, destaquen activitats com 
un curs d’anglés pràctic i un altre 
de valencià exprés, el taller Imatge 
personal en l’àmbit professional, 
una sèrie de xarrades sobre Mèto-
des per a la recerca d’ocupació 
o el programa Recursos per a 
l’animació: globoflèxia, malabars, 
papiroflèxia i maquillatge. 

A aquestes activitats se sumen 
el curs de manipulador d’aliments 
per al sector hortofructícola, el de 
TPC (Targeta Professional de la 
Construcció) d’obra i pintura, així 
com un taller de recursos peda-
gògics per a monitors de temps 
lliure en els menjadors de centres 
d’ensenyament. H

La Regidoria de Joventut ha pre-
parat una nova programació per 
als mesos d’agost i setembre en la 
qual, una vegada més, ha tornat a 
posar l’accent en l’organització i 
impuls de nous cursos formatius 
homologats per a ajudar a trobar 
ocupació als joves. 

El regidor de l’àrea, Xavier 
Ochando, ha destacat recentment 
la “bona acollida” que han tin-
gut les activitats organitzades en 
aquest àmbit en l’últim trimes-
tre, en el qual més de 300 joves 
han participat en cursos com el 
d’iniciació a la informàtica, moni-
tor de temps lliure o manipulador 
d’aliments, als quals se sumen les 
xarrades per a superar el pànic es-
cènic, una sessió informativa per a 

Destaquen activitats com 
un curs d’anglés pràctic
i un altre de valencià
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La Càtedra de Mediació Policial 
Ciutat Vila-real, impulsada per 

l’Ajuntament de Vila-real i l’UJI, va 
celebrar el seu primer curs d’estiu 
que, amb el títol La pràctica de la 
mediació policial per a la construc-
ció de ciutadania, va formar uns 
60 alumnes en la gestió pacífica 
de diferents conflictes. Sens dubte, 
una gran iniciativa molt aplaudida 
entre els participants.

D’ells, uns 40 alumnes procedien 
de la Policia de Colòmbia, entitat 
amb la qual la Policia Local de Vila-
real manté una estreta col·laboració. 
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, 
i el vicerector d’Economia de l’UJI, 
Miguel Ángel Moliner van inaugu-
rar el curs d’estiu, al costat de la di-
rectora de la Càtedra, Carmen Lá-
zaro, i els regidors d’Universitats, 
Emilio M. Obiol, i Seguretat Ciuta-
dana, Javier Serralvo.

Ponents de la talla de Jordi Pérez 
Montiel, la mateixa Carmen Lázaro 
o els sinergòlegs Javier Torregrosa i 
Nacho Cobaleda, que van aprofun-
dir sobre la comunicació no verbal 
científica com una habilitat bàsica 
de la nova policia, es van donar cita 
a les dependències de l’Escola de 
Formació de la Policia Local. 

APOSTA FERMA
“Amb aquest curs, tornem a de-
mostrar que, quan se sembra, es 
cull, i aquest curs és el fruit de 
l’aposta que hem realitzat en dues 
línies, l’aposta per la mediació poli-
cial i la gestió pacífica dels conflictes 
i la col·laboració estreta i contínua 
amb la Universitat Jaume I, que 
ha fet que a dia de hui la presència 
de l’UJI a Vila-real siga una realitat 
consolidada, amb la Seu de la Plana 
i les càtedres d’Innovació Ceràmica 
i de Mediació Policial, a les quals re-
centment s’ha unit una càtedra es-

portiva amb el suport del Villarreal 
CF”, va argumentar l’alcalde. 

“Les universitats canvien les 
ciutats i la presència de l’UJI a Vila-
real, amb la qual convivim dia a 
dia, també ha millorat la nostra 
ciutat; ara també en un àmbit en el 
qual som referents i pioners a escala 
internacional com és el de la media-
ció policial”, va afegir Benlloch.

OFERTA FORMATivA
En la mateixa línia, Miguel Ángel 
Moliner va destacar la presència 
universitària a la ciutat on, a través 
d’aquests organismes, “hem mul-
tiplicat de manera exponencial les 
activitats de l’UJI a Vila-real”. El 
vicerector va incidir, a més, en la 
importància de l’oferta formativa 
d’estiu de la Universitat. H

El curs d’estiu de la Càtedra 
de Mediació Policial, un èxit
Un total de 60 alumnes van rebre formació en la gestió pacífica de conflictes

L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, durant l’obertura del curs.

En el curs es va 
aprofundir sobre 
la comunicació no 
verbal científica com 
una habilitat bàsica 
de la nova policia

Els 60 alumnes del curs La pràctica de la mediació policial per a la construcció de ciutadania.

Vila-real renova el seu 
suport contra l’alzhèimer
Q SUBvENCiÓ. L’Ajuntament 
de Vila-real va renovar al juliol el 
seu compromís amb l’Associació 
Provincial de Familiars de 
Malalts d’Alzhèimer i altres De-
mències (AFA) a través del con-
veni anual de col·laboració de 
25.000 euros per al manteniment 
i finançament del centre Molí 
la Vila. L’acord contempla una 
subvenció al centre de dia, dedi-
cat a la prestació d’atenció socio-
sanitària a les persones afectades 
per alzhèimer i altres demències 
a través de l’estimulació cogniti-
va, musicoteràpia, ergoteràpia, 
rehabilitació, jocs socials i suport 
psicològic individualitzat i gru-
pal, entre d’altres, amb l’objectiu 
d’integrar el malalt.

; en curt
La Policia recupera 
172 caixes de taronges
Q ACTUACiÓ. La Policia 
Rural de Vila-real va recupe-
rar 172 caixes de taronges que 
havien sigut sostretes d’un 
magatzem del camí d’Artana. 
Després de realitzar una ba-
tuda pels voltants, un dels 
agents va localitzar a l’interior 
d’una empresa de compra-
venda de ferralla nombrosos 
caixons idèntics als sostrets, 
per la qual cosa, després de 
realitzar les comprovacions 
oportunes, es va identificar  
les persones que els havien 
venut i també els seus propie-
taris, als quals ja se’ls ha retor-
nat la mercaderia.

Ja funciona el Bus de la Marxa
Q iNiCiATivA. La Regido-
ria de Joventut de Vila-real va 
posar en marxa el passat mes 
de juliol, per quart any conse-
cutiu, el Bus de la Marxa. Una 
iniciativa que funcionarà tam-
bé tot l’agost amb l’objectiu 
d’evitar que els joves realitzen 
desplaçaments al municipi tu-
rístic amb vehicles particulars.

La iniciativa, que va co-
mençar el dissabte 18 de juliol, 
inicia el viatge a mitjanit (00.00 
hores) des de l’ermita i fa para-
des a la bàscula, la confluència 
del carrer de Gamboa amb 
Cardenal Tarancón i davant de 
l’estació de trens de Vila-real 
i porta els usuaris fins a Beni-
càssim, la parada dels quals és, 
novament, davant del Carme-
litano. La tornada es realitza a 

les 5.30 hores i fa les mateixes 
parades a Vila-real.

El regidor de Joventut, Xa-
vier Ochando, va destacar el 
preu del bitllet, d’1,5 euros per 
viatge, “ja que es tracta d’una 
quantitat simbòlica, si tenim en 
compte el servei que s’ofereix, 
que evita així que els joves es 
desplacen amb els cotxes per-
què puguen gaudir de les nits 
a Benicàssim de forma saluda-
ble” i va recordar que “malgrat 
ser un servei supramunicipal, 
la Diputació de Castelló no ens 
ofereix cap ajuda”.

Així mateix, Xavier Ochan-
do també va posar l’accent en 
l’èxit d’acollida d’aquesta ini-
ciativa, “engegada com a res-
posta a la demanda dels joves 
de Vila-real”.

Processó de la Mare de Déu del Carme
Q TRADiCiÓ. L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, reina i dames de les 
festes i regidors de la corporació municipal van participar en la processó 
i missa del dia de la Mare de Déu del Carme, organitzada pel Tercer 
Orde del Carme. La processó va recórrer el pati del convent del Carme, 
carrers Cordó, Benito Traver, Fàbrica, plaça del Llaurador i Ermita. 

14 AGOST DEL 2015MUNICIPALCròniCa de ViLa-reaL



La antevíspera de San 
Jaime, una tradición

de les Campanes. La sesión com-
bina el repique de las campanas 
con las piezas musicales inter-
pretadas por los miembros de la 
banda. 

El concejal de Tradiciones, Pas-
qual Batalla, agradeció la colabo-
ración de La Lira y de Amics de 
les Campanes “puesto que reali-
zan una excelente labor, ya que 
detrás de la música hay un inten-
so trabajo”. Además de Pasqual 
Batalla, a la antevíspera de San 
Jaime asistieron también otros 
ediles de la corporación como 
Emilio M. Obiol, Álvaro Escori-
huela y M. Dolores Parra, en este 
caso, como clarinetista de la ban-

Vila-real celebró la fiesta previa 
al día de San Jaime, con el tradi-
cional concierto y el repique de 
campanas desde la parte alta del 
campanario de la iglesia Mayor, 
dedicada al santo. 

La actividad, organizada por la 
Concejalía de Tradiciones, junto 
con la Unión Musical La Lira y 
Amics de les Campanes, empezó 
con un ‘porrat’ popular y, a conti-
nuación, el toque del Ave María, 
a cargo de miembros de Amics 

La fiesta previa al día de San Jaime, toda una tradición.

Concierto y repique 
de campanas desde el 
‘simolet’ de la Arciprestal

Ampliado el plazo de 
los Premios Globalis

año también se entregarán el Pre-
mio CEEI Castellón, con apoyo 
y acompañamiento empresarial 
para la búsqueda de financia-
ción; el Premio Vila-real Innpul-
so, cuyo ganador participará en 
el Encuentro de Alcaldes de la 
Red Innpulso y Emprendedores 
Locales, y el Premio Trayectoria, 
a la empresa que destaque por su 
crecimiento en los últimos años. 

Los interesados pueden pre-
sentar su propuesta y documen-
tación hasta el 15 de septiembre. 
La documentación necesaria y 
las bases de la convocatoria están 
disponibles en la web www.fun-
dacionglobalis.org. H

Los Premios Globalis, que convo-
ca por segunda edición la Funda-
ción Globalis con la colaboración 
del Ayuntamiento de Vila-real, ha 
ampliado el plazo de presentación 
de propuestas y documentación 
al próximo 15 de septiembre. 

La iniciativa, que reconoce el 
esfuerzo de jóvenes empresas 
con un alto componente de in-
novación, ofrecerá un primer 
premio de 1.500 y dos accésits de 
500 euros cada uno. Además, este 

Los proyectos innovadores 
se pueden presentar 
hasta el 15 de septiembre
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Esports elimina listas de 
espera con 850 plazas más
La Concejalía eleva a 12.240 las plazas para actividades deportivas

La Concejalía de Deportes ofre-
ce para la nueva temporada 

12.240 plazas para practicar acti-
vidades deportivas, 850 más que 
hace un año, con las que se prevé la 
eliminación de las listas de espera 
para ser socio del Servicio Munici-
pal de Deportes (SME). 

Así lo ha anunciado la concejala 
responsable del área, Silvia Gómez, 
durante la presentación de la Guía 
Deportiva Municipal 2015-2016, en 
la que ha destacado que “después 
de 20 años, este será el primero en 
el que no tendremos lista de espera 
para ser socio, ya que se podrán cu-
brir 500 plazas más que el año pasa-
do, alcanzando las 4.000”.

Este aumento responde prin-
cipalmente a la apertura durante 
todo el día del Centro de Tecnifica-
ción Deportiva (CTD), una medida 
que permitirá contar con más insta-
laciones y mejores horarios, descon-
gestionando así la piscina cubierta 
Yurema Requena. “Esta es una de 
las novedades más importantes de 
esta nueva campaña, que comienza 
el próximo mes de septiembre”, ha 
explicado Gómez, “y que ha su-
puesto un esfuerzo muy importan-

te, teniendo en cuenta el descenso 
en la recaudación de impuestos por 
la bajada del IBI, que ha supuesto 
ingresar 1,8 millones menos”. 

La apertura del CTD, de lunes 
a viernes de 9.00 a 21.00 horas y 
los sábados de 9.00 a 14.00 horas, 
permitirá incrementar en 125 el 
número de plazas para la Escuela 
Municipal de Natación y mejorar 
los horarios de las actividades de la 
franja de noche.

Por otro lado, Gómez ha desta-

cado la acogida y consolidación del 
grupo del ‘SME Runners’, que ofrece 
asesoramiento y orientación, tanto a 
nivel nutricional como físico, a todos 
aquellos que quieren iniciarse en el 
mundo del ‘running’. Todo ello sin 
olvidar el impulso al deporte esco-
lar, “una de nuestras prioridades”, 
con una nueva edición del Campeo-
nato Multideporte Escolar. 

PROGRAMACIÓN
Entre las 12.240 plazas que se ofre-
cen en la programación, hay 3.875 
para niños y jóvenes, 885 para activi-
dades relacionadas con la salud, 485 
para fitness, 515 para personas ma-
yores y 2.480 para las ligas locales. 
Además, se mantienen los precios 
y los descuentos para vecinos con el 
Carnet Joven, familias numerosas, 
parados de más de dos años de du-
ración, pensionistas, discapacitados 
y usuarios de Servicios Sociales. 

El plazo de renovación y cambio 
de actividades y socios finaliza el 
próximo 7 de agosto. Del 24 al 2 de 
septiembre tendrá lugar la preins-
cripción -web y presencial- y el 3 de 
septiembre se realizará el sorteo y 
asignación automática de plazas. H

La concejala de Deportes, Silvia Gómez, explicó los detalles de la nueva Guía Deportiva Municipal.

Los vecinos de 
Vila-real podrán 
hacer uso del Centre 
de Tecnificació 
Esportiva durante 
todo el día  

PROMOVENT I POTENCIANT LA CREATIVITAT I EMPRENEDORIA JUVENIL

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

Ajuntament
de

Vila-real



HISTORIAS DE ÉXITO

Persiguiendo un sueño con ahín-
co, talento y sobre todo mucha 

disciplina. Pese a tener tan solo 27 
años, el vila-realense Josep Gil Gil 
ha vivido de manera intensa su 
formación como director musical 
y apunta muy alto. El trabajo ha 
dado sus frutos, ya que el próximo 
septiembre empezará una nueva 
aventura en Bélgica, ya que ha sido 
nombrado director asistente musi-
cal para la temporada 2015/16 en la 
Ópera Real de Valonia en Lieja.

Natural de Vila-real, empezó sus 
estudios en la Escuela de Música 
de la Unió Musical La Lira, con el 
maestro don Ramón Sancho en la 
especialidad de saxofón. Se sacó el 
grado superior y como director em-
pezó su experiencia con la Banda 
Jove de la Unió Musical La Lira, a 
la temprana edad de 18 años. Con 
22, ya pasó años a ser el director del 
Coro Polifonico y el Coro Infantil 

de la Asociación Musical “Schola 
Cantorum” de La Vall d’Uixó. Has-
ta que en el 2012, decidió dar un 
salto importante en su vida, para 
salir del país al querer formarse en 
Dirección de Orquestra en Estonia, 
situada al norte de los Países Bál-
ticos. En este país pasó tres años, 
fundando una orquesta de cámara 
como la Primavera Orkester.

LEJOS DE CASA
“Es duro estar fuera de casa, pero 
te adaptas. Quiero mucho a esta 
tierra, pero a nivel profesional un 
año en el extranjero es como cuatro 
en España. Es como un intensivo 
porque no tienes distracciones y te 
centras en los estudios y en seguir 
creciendo”, comenta Josep Gil.

El sacrifico le valió para quedar 
segundo en la Edición VI del con-
curso Nacional de directores de 
coro en Estonia, siendo el primero 
extranjero en la historia del con-
curso en pasar a la Final. “Aquel 
segundo lugar me abrió muchas 
puertas”, recuerda.

Con un curriculum envidiable 
a sus 27 años, a Josep Gil se le pre-
senta un nuevo reto en Lieja. “Mi 
idea siempre fue seguir fuera de Es-
paña. Envié curriculums por toda 
Europa y me contestaron de Lieja. 
Empezaré en septiembre y estoy 
muy ilusionado, pero quiero seguir 
mejorando. Tendré que estar atento 
y preparado para todo”, asevera.

PLANES DE FUTURO
Josep Gil tiene claro cuál es el cami-
no a seguir y da un consejo a los jó-
venes emprendedores de Vila-real: 
“En esta vida lo que más importa es 
que lo hagas has de hacerlo al 100%. 
Eso es lo que te da la fuerza para 
mantener la disciplina día tras día. 
No hay que centrarse en la meta y 
sí en el camino”. H

Pese a tener tan solo 27 años, Josep Gil Gil ya ha demostrado ser un experimentado director musical.

Josep Gil triunfa como 
director en el extranjero
El vila-realense iniciará en septiembre una nueva aventura en Bélgica

El vila-realense es un apasionado de la música y lo demuestra.

Espectacular 
curriculum a sus 
27 años

Ha dirigido a la Estonian Na-
tional Symphony Orchestra, 
Estonian Philarmonic Cham-
ber Choir, Estonian National 
Male Choir, Coro Polifonico 
del Conservatorio de Estonia, 
El Coro Polifónico Letono en 
Estonia, El Coro Polifónico del 
Banco Nacional de Letonia, El 
ensemble vocal “Bergamas-
que” de París, El coro Ciudad 
de Torino, El ensemble Fe-
menino La Rose de Veneto, 
Primavera Orkester y el Estiu 
vocal ensemble (Tallinn).

Tots Units atiende a
más de 400 personas

pueden revertir”, añadió. Muestra 
también del trabajo que desarrolla 
Tots Units para la formación y 
la inserción laboral de colectivos 
con especiales dificultades son las 
2.917 horas de formación realiza-
das o las 38 personas insertadas 
en el mercado laboral, además de 
las 2.148 horas de trabajo en bene-
ficio de la comunidad prestadas 
por los seis participantes en este 
servicio.

BALANCE ANUAL
Durante 2014, los distintos pro-
gramas realizados por la Funda-
ción Tots Units han atendido a 
un total de 409 personas, muchos 
de ellos jóvenes. Las concejalas de 
Vila-real trasladaron a Tots Units 
la felicitación del consistorio por 
“la gran familia y el gran trabajo 
humano que realiza la fundación 
con tantas personas que están 
atravesando dificultades, aseso-
rando, insertando y motivando 
para formarse y acceder al merca-
do laboral”. 

“Por supuesto, en esta impor-
tantísima tarea, el Ayuntamiento 
de Vila-real va a estar siempre a 
vuestro lado”, concluyeron. H

La Fundación Tots Units entregó 
los diplomas a los 13 alumnos que 
finalizaron el taller de formación 
y mejora de la empleabilidad para 
menores de 25 años de Mozo de 
almacén y gestión de residuos ur-
banos que la entidad realizó, con 
la colaboración del Ayuntamiento 
de Vila-real, a lo largo de 2014. 

Las concejalas de Servicios So-
ciales, Sabina Escrig, y Economía, 
María Dolores Parra, acompaña-
ron al presidente de la fundación, 
Enric Reverter, alumnos y profe-
sorado en una jornada en la que 
Tots Units desveló también algu-
nos de los principales datos de su 
memoria de actividad del pasado 
ejercicio, cuando se atendió a 224 
personas en busca de orientación 
laboral y se facilitó la formación 
de 50 personas a través de los dis-
tintos talleres.

HISTORIAS
“Detrás de todos estos datos de la 
memoria hay personas y situacio-
nes muy difíciles”, señaló Rever-
ter, “a las que desde la fundación 
intentamos dar respuesta”. “Los 
resultados del taller demuestran 
que a veces estas situaciones se 

Los programas de esta Fundación favorecen
la inserción laboral de 38 usuarios en 2014

Los 13 alumnos que finalizaron el taller recibieron su diploma.

Economía orienta a emprendedores
La Concejalía de Economía, 
a través de la Agencia de De-
sarrollo Local de Vila-real, 
ha atendido, solo en lo que 
llevamos de año, a más de 70 
emprendedores, a quienes ha 
ayudado y orientado a la hora 
de crear sus negocios.

El área, dirigida anterior-
mente por el primer teniente 
de alcalde, Pasqual Batalla, 
y en la actualidad por María 
Dolores Parra, cuenta con el 
Punto de Atención al Empren-

dedor (PAE), que se gestiona 
gracias a la participación del 
Ayuntamiento de Vila-real en 
el Consorcio del Pacto de la 
Cerámica y que permite dis-
poner de un técnico en la sede 
de la Agencia de Desarrollo 
Local para este menester. 

Asimismo, el área de Eco-
nomía, organiza cada año el 
programa ARA Formació, con 
cursos y talleres para desem-
pleados, destinados a ayudar-
les a conseguir un trabajo. H
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Vila-real abre su agenda estival 
con la campaña ‘Estiu al 
El Ayuntamiento ha vuelto a poner a disposición de los vila-realenses un autobús gratuito

Cine, danzas, teatro, deportes 
y tradiciones se han dado la 

mano un año más en el marco natu-
ral del paraje del Termet de la Mare 
de Déu de Gràcia en una nueva 
edición de la campaña Estiu al Ter-
met, que en julio se ha complemen-
tado con la exposición “Escolteu 
l’Ovidi”, que recuerda la figura del 
cantautor Ovidi Montllor a través 
de la obra del pintor Antoni Miró.

El Ayuntamiento ha vuelto a 
poner a disposición de los vila-rea-
lenses un autobús gratuito para fa-
cilitar el acceso de todos los vecinos 
y visitantes al entorno. La mayoría 
de las actividades se desarrollarán 
en el entorno del ermitorio, aunque 
algunos de los actos han tenido lu-
gar en otros espacios, como los con-
ciertos del ciclo Plectre a la Fresca o 
el tradicional bureo que, gracias al 
Grup de Danses El Raval, abrió la 
programación de verano en el jar-
dín Jaume I.

PROGRAMACIÓN
Además, la programación incluye 
conciertos de La Lira y su banda 
juvenil, teatro valenciano, cine en 
valenciano y actividades deporti-
vas al aire libre, además de baile 
deportivo y de salón, porrat po-
pular, un ciclo de cine en el CEA 
El Termet o actividades, charlas e 
itinerarios ambientales. También se 
mantienen las visitas teatralizadas 
al Museo Etnológico, a cargo de la 
compañía local Visitants, o tradicio-
nes como el concierto de la víspera 
de San Jaime en el campanario o la 

Cultura y Normalización Lingüísti-
ca para hacer posible la muestra en 
la ciudad de Vila-real. 

La muestra podrá visitarse hasta 
el 2 de agosto en El Convent, espai 
d’art, en horario de 18.30 a 21.00 
horas de martes a sábado. La ex-
posición consta de medio centenar 
de cuadros y un audiovisual, Ovidi 
per Ovidi, producido por TV3. H

La exposición “Escolteu l’Ovidi”, una colección de pintura del pintor valenciano Antoni Miró.

sociedad Los campamentos 
movilizan a más de 
500 vila-realenses 

Q ACAMPADAS. Los municipios de 
interior son los elegidos por Lluïsos, La 
Lira, Juventud Carmelita, purisimeras y 
rosarieras para las acampadas. H

popular Festa del Fanalet.
Las actividades de verano se 

han completado con la exposición 
“Escolteu l’Ovidi” en El Convent, 
espai d’art, con la colaboración de 
CCOO-PV de las comarcas del 
norte. La muestra combina a dos 
personajes referentes de la cultura 
valenciana, como son el pintor An-
toni Miró, reconocido en el ámbito 

internacional, y Ovidi Montllor, 
cantautor de la Nova Cançó y un 
clásico que marcó toda una época. 

Junto al alcalde de Vila-real, 
José Benlloch, y al edil de Cultura, 
Eduardo Pérez, presentó la exposi-
ción el secretario general de CCOO-
PV de las comarcas del norte, Ma-
nel Nieto, quien quiso agradecer la 
colaboración de las concejalías de 

El proyecto de nuevo Mercado 
Central de Vila-real en el que 
trabaja el Ayuntamiento, con 
la mirada puesta en que el ini-
cio de las obras pueda ser una 
realidad en esta legislatura, li-
mitará a un máximo de 12 los 
puestos de venta que se ha-
bilitarán en la planta baja. Así 
lo indicó el primer teniente de 
alcalde, Pasqual Batalla.

; en corto
El Mercado Central 
tendrá 12 puestos

La Concejalía de Medio Am-
biente de Vila-real organizó 
este mes de julio, en cola-
boración con la Fundación 
Limne y el Consorci Gestor 
del Paisatge Protegit de la 
Desembocadura del Millars, 
una jornada divulgativa 
sobre los murciélagos y su 
función de equilibrio ecoló-
gico. El edil del área, Josep 
Pasqual Sancho, explicó: 
“Los murciélagos nos dan 
información muy valiosa de 
cómo se encuentra el medio 

Un taller ensalza la 
utilidad del murciélago

Un estudio realizado por 
la oenegé Pankara Ecoglo-
bal, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Vila-real, 
señala que el 88% de los ve-
cinos de la ciudad recicla 
algún tipo de residuo. Por 
contra, todavía existe un 16% 
de personas que reconoce no 
seleccionar ningún tipo de 
desperdicio. Los productos 
que se someten a una mayor 
tasa de recuperación son el 
plástico, el papel y el cartón, 
las pilas y el vidrio.

El 88% de los vecinos 
recicla algún residuo

Segunda edición del 
Festival Plectre a la Fresca 

se despidió el domingo 19 de julio, 
con la actuación de la Orquesta de 
Pulso y Púa Vila de Xiva en el Au-
ditorio Municipal.

El Festival Plectre a la Fresca se 
sumó el verano pasado a la ofer-
ta de festivales de la ciudad para 
promocionar la música de plectro 
y poner en valor los instrumentos 
tradicionales. 

Asimismo, se une a otros actos 
organizados por la Orquesta de 
Pulso y Púa Francesc Tàrrega, don-
de destacan las noches de ronda o 
la asamblea de la Federación Espa-
ñola de Guitarra e Instrumentos de 
Plectro (FEGIP). H

El Festival Plectre a la Fresca hizo 
sonar las notas de los maestros 
Francisco Tárrega, Albéniz o Bizet 
en la plaza Major de Vila-real. 

La Orquesta de Pulso y Púa 
Francesc Tàrrega, anfitriona del 
certamen, fue la encargada de ha-
cer sonar a la fresca algunas de las 
composiciones más destacadas de 
estos maestros, bajo la dirección de 
María Isabel Casalta. 

El II Festival Plectre a la Fresca Los vecinos pudieron disfrutar de la música en plena calle.

La Orquestra de Pols i Pua 
Francesc Tàrrega fue la 
anfitriona del certamen

La Asociación de Hijas de 
María del Rosario de Vila-real 
cerró ayer el curso 2014-2015 
de su coro, para dar paso a 
las vacaciones de verano, en 
las que tampoco cesa la ac-
tividad de esta entidad con 
la realización del tradicional 
campamento estival, que se 
desarrollará del 4 al 15 de 
agosto. Lo hizo con una pro-
gramación que tuvo como 
escenario el paraje natural 
del Termet y la plazoleta del 
Pastoret, frente a la ermita de 
la Mare de Déu.

Las rosarieras cierran 
el curso a lo grande
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N Carrera nocturna de Creu Roja

Més de 500 ‘runners’ es van do-
nar cita en la II Cursa nocturna 
organitzada per Creu Roja Vila-
real per a recaptar fons. La com-

petició formava part del Circuit 
de Carreres Populars del Servei 
Municipal d’Esports.

N El record al campió, garantit

L’alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, va rebre a Juan Bautista 
Llorens, fill del campió ciclista 
vila-realenc per a assegurar-li 

que l’enderrocament del pavelló 
poliesportiu no afectaria en cap 
cas el record de son pare.

N Reconeixement a Les Fighters

La regidora d’Esports i Salut, 
Silvia Gómez, va rebre a la Casa 
dels Mundina l’equip femení 
sènior del Club Patí Ciutat de 

Vila-real, Les Fighters, per a tras-
lladar-los la felicitació i el reco-
neixement pels èxits recollits.

esports El Villarreal començarà 
la Lliga contra el Betis 
a territori andalús

Q CALENDARI. El Villarreal CF iniciarà 
la temporada 2015-16 a domicili contra el 
Betis. El primer partit al Madrigal se cele-
brarà davant l’Espanyol.
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Vila-real cerca el consens 
pel pavelló Campió Llorens 
L’Ajuntament es reuneix amb els clubs que l’utilitzen per a escoltar-los

L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, 
i la regidora d’Esports i Salut, 

Silvia Gómez, es van reunir durant 
el mes de juliol amb els clubs espor-
tius que entrenen al pavelló Cam-
pió Llorens per a traslladar-los i de-
batre la proposta d’enderrocament 
de l’edifici i la seua substitució per 
altres instal·lacions.

“Es tracta d’una instal·lació molt 
antiga, per la qual cosa esmenar to-
tes les deficiències que presenta per 
a la seua posada a punt suposaria 
una despesa d’uns 300.000 euros, 
un desemborsament molt impor-
tant per a les arques públiques 
en aquests moments”, va expli-
car Gómez, que va assegurar que 
“per aquest motiu volíem conéixer 
l’opinió dels usuaris, no solament 
del pavelló, sinó també d’aquells 
que entrenen en altres recintes 
municipals per a valorar, de forma 
consensuada, les diferents opcions 
existents per a substituir aquestes 
instal·lacions per altres en millors 
condicions per a la pràctica”. 

OPINIONS
“En la línia que hem portat sempre, 
també en la proposta del Campió 
Llorens hem cercat les opinions de 
tots els col·lectius implicats, i s’han 
proposat les solucions i alterna-
tives més viables”, va assenyalar 
l’alcalde, que va recordar que el pro-
jecte de demolició dels antics jutjats 
i construcció de la plaça resultant 
també s’està executant en aquests 
moments després de l’acord amb 
els veïns.

Per la seua banda, Gómez va 
assegurar que la intenció era 

que els assistents -representants 
d’aproximadament una desena de 
clubs de futbol sala, handbol, karate 
i també de bàsquet- “reberen infor-
mació de primera mà i pogueren 
conéixer les valoracions que fa el 
consistori i plantejar les seues per-
què siguen tingudes en compte”. 

De tota manera, una de les pre-
misses plantejades per l’Ajuntament 
en la trobada va ser “mantenir els 
serveis i construir un nou pavelló 
que oferisca les mateixes possibi-
litats que l’actual, despesa que as-
sumiria el Villarreal CF”. A més, 
el consistori planteja com a solució 
provisional, i en cas d’enderrocar 
l’actual recinte sense tenir un altre 
en funcionament, situar els clubs 
al Centre de Tecnificació Esportiva 
(CTE), opció que els usuaris hauran 
d’estudiar.

Aquesta convocatòria forma 

part dels contactes que l’equip de 
govern manté amb clubs, entitats i 
grups polítics per a abordar i con-
sensuar la proposta, que consisti-
ria en l’enderrocament de l’antic 
pavelló Campió Llorens i la seua 
substitució per altres instal·lacions 
per a la pràctica esportiva, per a la 
construcció d’una nova plaça, dins 
del projecte de millora de l’estadi 
del Madrigal del Villarreal CF.

A més, en cas d’adoptar final-
ment la decisió consensuada de 
demolir l’edifici, el recinte resultant 
podria portar el nom del ciclista 
vila-realenc. Aquesta és una de les 
possibilitats proposades durant la 
recent reunió mantinguda entre 
Benlloch i Juan Bautista Llorens, fill 
del campió ciclista, en la qual el pri-
mer edil es va comprometre a man-
tenir viu el nom d’aquesta figura 
rellevant de la història esportiva. H

La reunió amb els clubs esportius es va celebrar a la sala de plens de l’Ajuntament de Vila-real.

El Campió Llorens, al costat de l’estadi El Madrigal.



Q Partits polítics

Les primeres mesures del nou 
govern municipal evidencien 
de manera clara els objectius 
que els socialistes de Vila-real 

ens vam marcar per a aquesta legislatura: 
treballar per a les persones; generar oportu-
nitats per a tots i totes. 

De fet, la primera petició que l’alcalde 
Benlloch ha fet al nou president de la Ge-
neralitat, Ximo Puig, ha sigut la de posar 
en marxa un pla contra l’exclusió i contra la 
pobresa que faça front a l’emergència social 
i que assente les bases per a generar opor-
tunitats per a l’ocupació. En aquesta línia, 
la primera mesura aprovada en el Ple en 
aquesta nova legislatura ha ampliat les be-
ques de menjador escolar als mesos de juny 
i setembre. Es completa, d’aquesta manera, 
la iniciativa de l’Aplec a l’Estiu amb men-
jador escolar, un servei pioner que es va 
posar en funcionament durant l’anterior 
legislatura per a, no tan sols donar una ofer-
ta lúdica als xiquets i xiquetes en època de 
vacances escolars, si no també per a facilitar 
la conciliació de la vida familiar dels pares 
i mares al temps que es prolonga el menja-
dor als mesos d’estiu. 

En els propers mesos, el govern muni-
cipal crearà l’Aplec Nadalenc i l’Aplec de 
Pasqua, de manera que, en breu,  tots els 
menors, de 0 a 18 anys, i en totes les èpo-
ques de l’any, tindran garantida una co-
rrecta alimentació. Així mateix, és voluntat 
d’aquest grup de govern complementar el 
Programa d’Alimentació Necessària per a 
repartir vals d’aliments entre les entitats so-
cials com ara Càritas, Sant Vicent de Paül, 
Joventut Antoniana i Creu Roja. 

El compromís dels socialistes de Vila-real 
amb la lluita pel dret a un habitatge i contra 
els desnonaments s’ha evidenciat també en 
les primeres mesures del nou govern  amb 
la creació d’una Comissió Municipal de ple 
dret i amb caràcter d’ordinària. La nova Co-
missió sobre els Desnonaments i l’aposta 
municipal per continuar treballant al costat 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
intentaran ser un recurs eficaç per a detectar 
casos i situacions de risc, donant resposta 
als problemes amb eines municipals. Allò 
que seria idoni, però, seria que el govern de 
Rajoy tinguera la decència de canviar una 
llei hipotecària antiquada i injusta.

Els socialistes de Vila-real estarem sem-
pre al costat de les entitats socials. Així, 
continuarem treballant des del govern mu-
nicipal amb les Cadires de la Fam i la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca, al temps 
que mantindrem les ajudes d’emergència 
social amb tots els mecanismes per a aju-
dar els més vulnerables, lluitant contra 
l’exclusió social, de manera que puguem 
avançar les solucions i impedir situacions 
penoses. La voluntat d’aquest govern en 
aquest sentit queda plasmada en la creació 
de la nova Regidoria d’Inclusió Social, figu-
ra que té el seu reflex en el nou govern de la 
Generalitat, on també s’ha creat una Secre-
taria Autonòmica a l’efecte. D’aquesta ma-
nera, confiem plenament que, amb els nous 
temps a la Generalitat i la provada voluntat 
dels socialistes de Vila-real per treballar per 
a les persones, el futur ens porte noves pers-
pectives d’oportunitats per a tots i totes. H

Persones i 
oportunitats

PSPV-PSOE

Si mirem enrere en els segles, 
sempre hi ha hagut classes 
socials en les quals els rics 
s’ho podien permetre tot i els 

pobres només podien permetre’s donar les 
gràcies per ser sotmesos. Els afortunats fills 
dels centurions tenien permés l’amor lliure 
i liberal; per contra, els fills dels camperols 
només tenien permés tenir tants fills com 
pogueren. Recordareu també el Rei Sol, 
Lluís XIV, que gaudia dels millors tracta-
ments per a ell i els seus guerrers, però, per 
contra, els habitants de la seua nació morien 
de qualsevol malaltia.

Veritat és que aquells que volien aprendre 
a llegir, escriure, sumar i restar, havien de 
ser fills de reis o nobles o eclesiàstics. El po-
ble era esclavitzat, gràcies a l’analfabetisme 
que feia que ningú reclamara els seus drets, 
cosa que, per desgràcia, encara ocorre en 
alguns indrets del món. I finalment, en el 
meu humil pas per la història, vull recordar 
Ferran d’Aragó i Isabel de Castella, els Reis 
Catòlics, que van utilitzar missatgers per als 
seus pactes i les seues guerres! Sempre dalt 
del cavall, passant d’un país a un altre per a 
dur els missatges dels seus reis... això sí... el 
poble, la plebs..., això ja era un altre tema... 
per a què anaven a voler comunicar-se amb 
gent tan llunyana?

Però per fi van arribar les revolucions, 
cada una al seu temps, però aconseguint 
acabar el segle XX amb serveis públics i de 
qualitat.  Un pas endavant gran per al nos-
tre País, però que ara estem deixant de cos-
tat.  Batallar per uns serveis públics de qua-
litat és una obligació i un deure. Lidiar amb 
les grans empreses, un deure dels polítics 
d’avui dia, que, al cap i a la fi, són els nostres 
representants i han de defendre no els seus 
interessos, sinó els de tots i totes.

Imaginar un país sense educació i sani-
tat pública és imaginar un país governat 
per quatre i on el poble només pot fer això, 
donar les gràcies per ser sotmesos.Correos, 
que fa que a tots els llocs del nostre poble i 
del nostre País arriben les notícies i els pa-
quets, està sent privatitzat. Suposem que 
arribarà el dia que ens penedirem de no 
haver lluitat per defendre un dels pocs or-
ganismes públics a la gran majoria del món. 
Una sort comptar amb tots aquests carters 
i carteres que, dia a dia, ploga, faça vent o 
calor sufocant, s’esforcen perquè la societat 
reba diàriament les seues cartes, paquets i 
postals. Ni la classe política ni la societat ci-
vil els donen el seu suport i ells lluiten dia a 
dia per fer la seua feina el més dignament 
possible i la nostra vida, un poquet més fà-
cil. Igual que els professionals de la salut i de 
l’educació, que no s’aturen en les seues ma-
nifestacions per millorar la qualitat de vida 
de tots i totes per igual.  Volem reivindicar 
el dret de tots els funcionaris i funcionàries 
de Correos a un treball digne, en què les va-
cants se suplisquen. 

Res impedirà a Compromís seguir treba-
llant i escoltant els carters i carteres. Sempre 
estarem al costat del poble. “Al teu costat” 
va ser el nostre lema, i no seran paraules 
buides, sinó una metodologia constant de 
treball. Lluitarem per preservar la dignitat i 
els drets dels vila-realencs i vila-realenques. 
Seguirem sent la teua veu. H

La dignitat i els 
drets dels veïns

Compromís
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Fa uns dies aconseguírem 
el primer acord important 
de la legislatura. Tots ple-
gats, PSPV, Compromís, 

PP i Ciutadans, aprovàrem per unanimitat 
l’ampliació de les beques de menjador a 
juny i setembre. Una magnífica notícia tant 
pel consens com pel seu significat, que no 
és un altre que ajudar a aturar una de les 
grans emergències socials, com és la po-
bresa i la desnutrició infantil.

Des del nostre grup volem destacar que 
aquesta és una mesura que nosaltres també 
portàvem al programa municipal, encara 
que amb un valor afegit. En primer lloc, 
la incloguérem amb l’objectiu de pal·liar 
al màxim una mala alimentació marcada, 
en moltes ocasions,  per la mancança de re-
cursos econòmics que tantes famílies estan 
sofrint actualment desgraciadament. Però 
també, i aquest és el plus que C’s proposa, 
com una manera d’incentivar o garantir la 
conciliació familiar i laboral. Són moltes les 
famílies en què ambdós progenitors enca-
ra tenen la sort de treballar i no poden, per 
tant, atendre degudament els fills durant 
els mesos no lectius. La nostra mesura va 
encaminada especialment a aquelles famí-
lies amb treballs precaris o temporals per-
què així, no hagen de triar entre la faena o 
la cura dels fills. Les institucions no sols han 
de crear llocs de treball, sinó també afavo-
rir-ne les condicions perquè aquest es done 
de la millor manera possible. 

Així doncs, l’Escola Esportiva d’Estiu i 
l’Aplec, per exemple, són una bona fórmu-
la per a evitar que el treball en lloc de ser un 
avantatge s’acabe convertint en un handi-
cap inassolible. A més, es tracta d’una gran 
oportunitat d’integració i socialització entre 
els més menuts i no tan menuts. És a dir, 
cap xiquet s’ha de sentir menyspreat o ex-
clòs per la seua condició social o familiar. I 
projectes com aquests ho permeten. 

No cal oblidar tampoc que aquesta tasca 
és possible, no sols gràcies a les institucio-
ns públiques, sinó fonamentalment per la 
labor desinteressada de molts voluntaris 
(monitors, mestres, escoles) que decideixen 
deixar les seues vacances en un segon pla 
per a dedicar-se a centenars de xiquets i 
xiquetes. La majoria, joves amb il·lusió que 
fan gaudir els menuts alhora que aprenen 
valors bàsics per a la seua vida quotidiana, 
com la companyonia o l’esperit d’equip. 

Però en C’s, també apostem perquè en 
altres períodes llargs de vacances, com Pas-
qua o Nadal, aquests plans siguen una rea-
litat, tal com s’ha anunciat. Habitualment, 
s’havia posat el punt de mira en l’època es-
tival, cosa natural, ja que són els mesos de 
major inactivitat escolar.  No obstant això, 
ens reiterem que hem d’ampliar el ventall 
al més prompte possible amb la finalitat de 
donar solució a aquest problema tot l’any.

Totes les administracions, des de l’Estat, 
la Generalitat Valenciana, la Diputació i els 
ajuntaments, cadascú amb les seues com-
petències i funcions, hem de caminar junts 
per a resoldre aquest drama. Per aquesta 
raó, des del grup municipal de C’s Vila-real 
insistim que estem a favor de qualsevol 
mesura que ajude a evitar l’exclusió social i 
fomente la conciliació familiar i laboral. H

Acord social 
pels més dèbils

Ciutadans

El Partido Popular de Vila-
real estamos convencidos 
de que la transparencia es el 
único camino a seguir. Para 

estar en política, los ciudadanos tienen de-
recho a que a administración local tenga 
un suelo de cristal y que cualquier vecino 
tenga todo el derecho a conocer de prime-
ra mano a qué se destina cada euro de sus 
impuestos.

De ahí surgió nuestra primera propuesta 
para esta legislatura: arrancar un compro-
miso al equipo de gobierno de reforzar las 
políticas de cercanía y proximidad y apos-
tar por hacer públicas cada una de las factu-
ras del equipo de gobierno. Ante un tiem-
po nuevo, el ciudadano tiene derecho a ser 
partícipe de las decisiones, del día a día de 
su Ayuntamiento y de fiscalizar. Al fin y al 
cabo, estamos hablando de su dinero.

UN PASO MÁS 
El PP de Vila-real propusimos en pleno dar 
un paso más. Que el Ayuntamiento publi-
cara en la web municipal las facturas con 
las que el Ayuntamiento contrata un servi-
cio, el estado en el que se encuentran y, por 
apartados, saber qué gestión se realiza con 
el dinero público. Una tarea sencilla, sobre 
todo si no se tienen nada que esconder.

No obstante, nuestra propuesta se ha 
encontrado con el rechazo del PSOE y 
Compromís, pese a tener incluso una con-
cejalía destinada a fomentar la transparen-
cia. La propuesta en forma de moción no 
fue aceptada por los grupos de gobierno 
en nuestra ciudad, lo cual lamentamos de 
forma profunda.

EL OBJETIVO
Sin embargo, el trabajo del PP de Vila-real 
tiene un único objetivo: ser útil a los ciuda-
danos de Vila-real, al margen de su opción 
política, y representar desde la oposición 
sus intereses, una nueva forma de avanzar 
y de buscar nuevos caminos que refuercen 
la confianza con los políticos. Sin embargo, 
comprendemos que es complicado si tene-
mos en cuenta que el equipo de Benlloch 
ha realizado un malgasto excesivo antes 
de las elecciones y que ahora tienen pro-
blemas de liquidez. Por ello han solicitado 
un préstamo, han tenido que modificar su 
propio presupuesto varias veces e, incluso, 
han adelantado el cobro del IBI a todos los 
vecinos.

Benlloch se ha instalado en una ceremo-
nia de la confusión y trata de responsabi-
lizar de sus fallos de gestión al PP. Buscar 
culpables de sus errores es la única estra-
tegia en la que se asienta su gestión. Pero 
toda esta tela de araña se caería de un solo 
plumazo si se publicaran todas las facturas 
del Ayuntamiento y los vecinos tendrían la 
certeza de quién es el responsable de cada 
gasto excesivo.

Entendemos que cada vez más los ciuda-
danos exigen una mayor responsabilidad, 
un compromiso más fuerte y ser cada vez 
más cercanos. Esta es nuestra carta de pre-
sentación ante la nueva legislatura, nuestra 
declaración de intenciones. Y en ella segui-
remos trabajando. H

Apuesta por la 
transparencia

Partit Popular
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cultura El deporte al aire libre 
convierte al Termet en 
un auténtico gimnasio

Q HASTA EL 14 DE AGOSTO. El entor-
no del Termet acoge actividades depor-
tivas que convierten el paraje natural en 
un bello gimnasio al aire libre.

El grupo de teatro Tabola 
representa varios sainetes 
valencianos en El Termet

Q El grupo de teatro Tabola representará varios 
sainetes valencianos en la plaça del Pastoret del 
Termet el próximo sábado 8 de agosto a partir de 
las 20.00 horas. 
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Los más pequeños se divierten 
con las gincanas en el Termet
Q DEL 15 AL 26. El Termet acogerá del 15 
al 26 de agosto una serie de gincanas diri-
gidas a niños y niñas de 6 a 12 años. Esta 
es una actividad gratuita y para participar 
hay que apuntarse antes en el Departa-
mento de Juventud del  Ayuntamiento 
de Vila-real. Se puede llamar al teléfono 
964547203.  Las gincanas se celebrarán los 
miércoles de 17.00 a 21.00 horas.

El  Ball d’Estiu se celebra
los domingos 2 y 23 de agosto
Q DOMINGOS 2 Y 23. La plaça del Pas-
toret es el lugar elegido para la celebración 
del Baile de Verano organizado por Cul-
tura. Una divertida jornada en la que los 
aficionados al baile podrán poner en prác-
tica todo lo aprendido con las prácticas 
habituales. Estas jornadas se celebrarán los 
domingos 2 y 23 de agosto con un horario 
comprendido entre las 19.00 y las 21.00 h.

Las sesiones de cine 
proyectan hasta
ocho películas

Q TODO EL MES. Se pro-
yectarán en El Termet hasta 
ocho películas a lo largo de 
agosto: ‘El cartero siempre 
llama dos veces’ (miércoles 
5), ‘Big Hero 6’ (jueves 6), 
‘El sueño eterno’ (miérco-
les 12),  ‘Divergent’ (jueves 
13), ‘Gilda’ (miércoles 19), 
‘Avions’ (jueves 20), ‘Retor-
no al pasado’ (miércoles 26) 
y ‘Maléfica’ (jueves 27).

Visitas teatralizadas 
para conocer el 
Museo Etnológico 

Q JUEVES 13 Y 27. En el 
Museo Etnológico del Ter-
met se realizarán visitas 
guiadas y teatralizadas por 
diferentes salas del museo a 
cargo de la compañía teatral 
Visitants. La primera sesión 
se celebrará a las 18.30 horas 
y la segunda una hora más 
tarde (19.30). La entrada es 
libre y gratuita hasta com-
pletar el aforo.

Los aficionados al 
baile latino se reúnen  
en El Termet

Q MARTES 4. Los aficiona-
dos al baile pueden diver-
tirse en la plaça del Pastoret 
practicando bailes latinos 
como salsa, merengue, ba-
chata, etc. Además, podrán 
aprender coreografías de 
bailes de moda como los 
profesores Jesús Fernández 
y Tere Ruzafa. La jornada 
empezará a las 19.00 y aca-
bará a las 20.30 horas.

Cuatro exposiciones en el museo Casa de Polo

DURANTE TODO AGOSTO. El Museu de la Ciutat Casa de Polo 
acoge a lo largo de todo el mes las exposiciones de José Ortells 
(escultor), José Gumbau (pintor), Gimeno Barón (pintor y Fran-
cesc Tàrrega (guitarrista y compositor. Lunes y festivos cerrado.

El Termet acoge 
las actividades 
más lúdicas
Los vecinos de Vila-real pueden practicar Tai
Chi de lunes a jueves en la plaça del Pastoret 

El tai chi es un arte marcial de-
sarrollado en el Imperio de China, 
practicado actualmente por varias 
millones de personas en el mundo 
entero, por lo que se cuenta entre 
las artes marciales que se practican 
más masivamente.

Sirve para mejorar la calidad de 
vida tanto física como mental. En 
tiempos más recientes se lo consi-
dera cada vez más como una prác-
tica físico-espiritual, que por una 
parte sería muy provechosa para la 
salud, mientras que por otra cons-
tituye una técnica de meditación. 
Los vecinos de Vila-real tienen ante 
sí una gran oportunidad. H

La clases de Tai Chi se celebrarán esta vez en la plaça del Pastoret.

Los vecinos de Vila-real podrán 
disfrutar a lo largo de todo el 

mes de agosto del Tai Chi. La plaça 
del Pastoret acoge de lunes a jueves 
un taller práctico en el que los par-
ticipantes aprenden los principios 
básicos para la correcta práctica del 
Tai Chi dentro de un contexto enfo-
cado a la salud.

Hay dos turnos hasta el 14 de 
agosto. Los lunes y los miércoles las 
clases empiezan a las 20.30 horas y 
están realizadas por la Asociación 
Cultural Ling Tao, mientras que los 
martes y los jueves el taller arranca 
a las 19.30 horas y está impartido 
por Maykun. 
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trens
RENFE	 	 	 	 902240202

VILA-reAL - CAsteLLÓ:	De dilluns a divendres	a	
les		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.		Caps de setma-
na:	a	les	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:	De dilluns a divendres	a	
les	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.	Caps de setma-
na:	a	les	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:	De dilluns a divendres	a	
les		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.	Caps de setma-
na:	a	les	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:	De 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.	Caps de setmana:	a	les	
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 Festa del fanalet inicia l’agost

La	Festa	del	fanalet,	organitzada	pel	Grup	de	Danses	
El	Raval	amb	la	col·laboració	de	l’Ajuntament	de	Vila-
real,	il·luminarà	el	Termet	per	a	donar,	un	any	més,	la	
benvinguda	a	l’agost	el	dissabte	1	(18.00	hores).

Destaquem

Dia Internacional de la Joventut

El	proper	dimecres	12	d’agost,	Vila-real	celebrarà	el	
Dia	Internacional	de	la	Joventut	al	Termet	(pàrquing	
i	plaça	del	Pastoret).	La	trobada,	organitzada	per	Jo-
ventut, començarà a les 17.00 fins a les 21.00 hores.
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telÈfons d’interÉs
AJUNTAMENT
Plaça Major s/n:	964547000
PROP
Carrer de 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 de Josep ramon Batalla, 6, planta baixa:	
964547060
POLICIA	NACIONAL
Carrer de la Comunió, 1:	964522100
AGÈNCIA	LOCAL	D’ENERGIA	I	MEDI	AMBIENT
Carrer del Ponent Baix, 65 planta baixa:	
964547250
AGÈNCIA	TRIBUTÀRIA
Avinguda del Mediterrani, 1 planta baixa:	
901223344
ATENCIÓ	I	TRÀMITS
Plaça Major, s/n, planta baixa:	964547000
AUDITORI	MUNICIPAL
Avinguda de la Murà:	964547200
CÀRITAS
Carrer del Calvari, 199, planta baixa:	964535343
CEAM	VILA-REAL
Carrer de Gamboa, 29:	964526897
CEMENTERI	MUNICIPAL
Carrer de l’ermita, s/n:	964520073
CORREOS
Carretera d’Onda ,s/n:	964530614
ECOPARC
Camí del segon sedeny s/n:	964536761

AdreCes d’interÉs 
BIBLIOTECA	SECCIÓ	INFANTIL	PIUS	XII

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

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

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

Carrer de les 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	

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

Plaça Major, s/n:	964547000
AMICS

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

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

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

Carrer de santa sofia, 2:	964547160
FUNDACIÓ	GLOBALIS

Carrer del 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
SERVEIS	PÚBLICS	VILA-REAL

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

Carrer de 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:
Fran segovia

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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