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Municipal

Vila-real ajuda
a recuperar la
targeta sanitària
L’Ajuntament ha posat en
marxa a l’agència AMICS
una oficina d’atenció als
immigrants irregulars perquè recuperen la targeta
sanitària. H pàg. 11

Vila-real és reconegut com el municipi més transparent
d L’Ajuntament és el primer consistori de la província i el quart de tota la Comunitat Valenciana

Tot a punt per a viure les festes
de la Mare de Déu de Gràcia
Vila-real es prepara per a 10 dies de festejos patronals
carregats d’activitats dissenyades per a tots els públics

L’ofrena a la Mare de Déu de Gràcia serà un dels actes
centrals del programa, on les penyes són peça fonamental

La Fundació
Primavera crea un
hort ecològic per a
malalts mentals

QLa Fundació Primavera ha posat
en marxa un programa d’inserció
social basat en l’agricultura ecològica per a malalts mentals. H
pÀg. 12

; en curt

Sanitat actúa contra
els mosquits en 170
finques de Vila-real

El Gran Casino serà
patrimoni de Vila-real

q L’emblemàtic edifici del Gran Casino, datat el
1910, serà patrimoni de la ciutat. L’alcalde deVilareal, José Benlloch, ha anunciat l’acord aconseguit
amb els propietaris per a adquirir l’immoble, situat

en ple carrer Major, en una operació a quatre
anys. Tot i que encara queden per perfilar els detalls, la compra s’acosta als dos milions d’euros,
per baix del preu de taxació. H pàgina 4

El restaurant El Molí
reobrirà les portes
després de tres anys
Q L’Ajuntament de Vila-real ha adjudicat a l’empresa local Bar Cruz
Moya SL els drets d’explotació del

restaurant El Molí per un lloguer de
29.780 euros anuals, després de tres
anys d’inactivitat. H pàgina 8

Vila-real continua
amb el pla de millora
dels seus jardins
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Vila-real es prepara per a viure les
Festes de la Mare de Déu de Gràcia
Els festejos, que comencen el dia 4, duraran 10 dies i
comptaran amb tot tipus d’activitats per a tots els públics

Les penyes rebran la Mare de Déu a la plaça de l’església
i el sopar de veïns es trasllada a l’avinguda de la Murà

L

es festes de Vila-real en honor a
la Mare de Déu de Gràcia ja són
aquí. Aquest divendres, 4 de setembre, arrancaran i quedaran deu dies
per davant en què els veïns de Vilareal podran passar-s’ho d’allò més bé
amb un programa molt variat pensat
per a tots els gustos i edats.
Tot està preparat. En aquesta ocasió
les festes presenten una gran quantitat de novetats que complementen
les actuacions musicals, concerts,
festes temàtiques de les penyes, bous,
l’obligatòria cita amb la Mare de Déu
de Gràcia, etc.
Per començar, en l’ofrena del divendres 4 de setembre hi haurà un
nou tapís amb el dibuix de Manuel
Llorens i una innovadora distribució
per a evitar temps d’espera.
A més, cal destacar que els pregoners d’aquesta edició de les festes
de Vila-real seran els actors d’Els XIII
Valentí Nostrort Herrero i Conchita
Manzanet Bustos per tal de commemorar el centenari d’aquest grup
teatral.
Una altra de les novetats en aquestes festes de setembre és la ubicació
de l’exitosa Fira de la Tapa, que a partir d’ara estarà just davant de l’estàtua
de Jaume I.
També tindrà lloc el ja tradicional i multitudinari Sopar de veïns,
que organitza la Junta de Festes en
col·laboració amb la Regidoria de
Participació Ciutadana, que es traslladarà a l’avinguda La Murà durant les
pròximes festes patronals de la Mare
de Déu de Gràcia.
Així ho ha confirmat el president
de l’ens festiu, José Pascual Colás, que
explica que l’objectiu és donar cabuda
al creixent nombre de persones que,
festeig rere festeig, se sumen a aquesta cita que, en les últimes celebracions,
s’ha realitzat a la plaça Major.“Aquest
espai és el que és i, en previsió que
s’incremente més la participació de
persones que es va aconseguir durant les festes de Sant Pasqual, hem
decidit desplaçar l’esdeveniment a
l’avinguda de la Murà, aprofitant
els tendals i la infraestructura que es
munta per al concurs i dinar de paelles per a penyes“, explica Colás.
En concret, la iniciativa tindrà lloc
l’últim dissabte de festes, el 12 de setembre, i estarà amenitzada per una
orquestra vila-realenca. Posteriorment, a mitjanit, la plaça Major acollirà el concert de Rosendo. És aquest,
molt probablement, un altre dels motius pels quals l’organització ha decidit el canvi d’ubicació del Sopar de
veïns, davant la possible assistència
de nombrosos seguidors del ‘rocker’
deVila-real i altres municipis, aliens al
sopar veïnal.
Es tracta d’una de les novetats que
es preveu introduir en el programa
per a la Mare de Déu de Gràcia 2015
que tindran com a aposta fonamen-

L’ofrena a la Mare de Déu de Gràcia que es porta a terme a Vila-real és un dels actes més emotius de les festes de setembre.

Laura Bovaira Sos és la reina de les festes patronals d’enguany.

L’aposta fonamental
de les festes, a més
del bou per la vila,
són els espectacles
i les actuacions
musicals

tal, a més del bou per la vila, els espectacles i les actuacions musicals.
Referent a això, els seguidors de Bongo Botrako tindran ocasió de veure’ls
i escoltar-los a la plaça del Llaurador
dissabte 5, a les 23.15 hores.
Mentrestant, Rosendo estarà a
Vila-real el dissabte 12; i Els Brincos
tancaran les celebracions diumenge
13. A aquests se sumen el concert de
grups vila-realencs (dimecres 9), el
trasllat a la plaça Major de l’espectacle
que fins ara celebrava la Tertúlia Flamenca a l’Auditori Municipal (dijous
10), i agrupacions musicals la resta de
jornades.
Els aficionats taurins podran gaudir de l’exhibició de vuit bous braus.
D’aquesta manera, el primer cap de
setmana, la Junta de Festes i la Comissió de Penyes patrocinaran dos
bous de la ramaderia d’El Tajo, propietat del torero José Miguel Arroyo,
Joselito. Pel que fa a dimarts, Amics del
Bou i 1 Bou + patrocinaran els seus

Les penyes són un dels principals motors de la festa al setembre.

exemplars.
Aquesta mateixa nit, a les 23.00 hores, tindrà lloc el tradicional ‘encierro’
de bous embolats. Dimecres, Guarisme 9 i l’Associació Jose Mª Manzanares financen conjuntament un bou i
la penya Beu i Fuig farà el mateix pel
seu 25é aniversari. Ja l’últim dissabte de les festes patronals, la Junta de
Festes i la Comissió de Penyes oferiran dos bous.
A més, cal destacar els actes
benèfics que es duran a terme al llarg
de les festes com ara la campanya
d’aliments solidaris de la Junta de
Festes i Comissió de Penyes, la macarronada solidària de la Penya Tio Canya, la cullera solidària del Concurs de
paelles així com els barrils de cervesa
solidaris de l’Associació Conquistando escalones. Tot està preparat. Només queda gaudir. H

Els pregoners
seran Nostrort
i Manzanet
Aquest any, els pregoners en
l’acte de la Crida a la Festa que
tindrà lloc el divendres 4 de setembre, dins de les Festes de la
Mare de Déu de Gràcia, seran
els membres de l’Agrupació
Coral Els XIIIValentín Nostrort
Herrero i Conchita Manzanet
Bustos. Dos pregoners de luxe
per a commemorar el centenari
d´Els XIII, que és una entitat de
gran arrelament a la ciutat de
Vila-real. i que té com a principal tasca la difusió del teatre, a
través del seu grup propi.
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Bongo Botrako, Rosendo i Los
Brincos, les estrelles del cartell
Aquests grans concerts es completaran amb orquetres i l’actuació del grup Siempre Así

B

ongo Botrako, Rosendo i Los
Brincos seran els tres grups i cantants estrelles de les festes en honor a
la Mare de Déu de Gràcia. Unes actuacions que es completaran, segons
assenyala el president de la Junta de
Festes, José Pascual Colás, amb la
participació d’orquestres --algunes
d’elles de gran format--, així com el
concert del grup Siempre Así, el dimarts 8 de setembre a la plaça Major
de la ciutat (23.15 hores).
I és que de nou la cèntrica àgora
serà l’escenari de la pràctica totalitat
de les actuacions, a excepció de la
de Bongo Botrako, que tindrà lloc a
la plaça del Llaurador (23.15 hores),
aprofitant que aquest cap de setmana no juga el Villarreal CF a l’estadi
del Madrigal.
La popularitat de la banda tarragonina va pujar com l’escuma amb la
seua cançó ‘Todos los días sale el sol’
i, en aquesta ocasió, arriba a Vila-real
amb el seu últim treball discogràfic
‘Punk Parranda’.
Per la seua banda, el mític Rosendo prendrà la plaça Major el dissabte
12 de setembre (00.00 hores), mentre
que Los Brincos tancaran, amb la
seua gira de 50é aniversari, els festejos patronals diumenge 13 (19.45 hores), també a la plaça Major.“A més,
també hi haurà, al llarg de la setmana
festiva, discomòbils, orquestres i un
festival nacional de balls de saló”,
destaca Colás.

L’impacte directe
en l’economia de
Vila-real és d’1,5
milions d’euros
Vila-real ja es prepara per viure, a
partir del 4 de setembre, una nova
edició de les festes en honor a la
Mare de Déu de Gràcia. Segons
les estimacions de la Regidoria de
Festes, aquestes celebracions i les
de Sant Pasqual generen un impacte en l’economia local de més
d’1,5 milions d’euros.
Les compres i el consum es disparen i això reverteix directament
en benefici dels comerços. A més,
la major part d’aquests ingressos
es destinen íntegrament al sector
comercial i al lloguer de locals.
La compra d’alimentació de
dies com el de la Xulla, de tèxtil i de lloguers i organització
d’espectacles generen un gran
impuls econòmic .
A aquestes estimacions, basades en el càlcul d’una despesa
anual d’uns 6.000 euros per cada
penya oficial, se suma també la
injecció econòmica directa de la
Junta de Festes.
EMPRESES LOCALS

La plaça Major serà l’escenari per a molts dels actes musicals programats per a les festes de setembre.

El dilluns de la xulla
se celebrarà la Big
Band a Vila-real
amb les xarangues
locals Reality Show
i Va-ka-len-ta

ARRIBA ROSENDO

Rosendo arribarà a Vila-real amb les
piles carregades. L’entrada serà gratuïta en un dels últims concerts de
la gira ‘Vergüenza Torera’ de Rosendo
i el cantant recordarà amb les seues
cançons la seva llarga carrera musical.
L’agenda està plena d’actuacions. El
primer divendres de festes se celebrarà el Festival de Danses a la plaça

Major. Un escenari en el qual un dia
més tard, hi haurà una exhibició de
balls de saló. Aquest mateix dissabte,
5 de setembre, Bongo Botrako actuarà a la plaça del Llaurador i al Recinte
de la Marxa la festa anirà a càrrec de
Holi Festival.
Ja el diumenge, el Festival de Danses conclourà a la plaça Major, mentre que la setmana arrancarà la Big
Band amb Reality Show i Va-ka-lenta també a la plaça Major el dilluns 7
de setembre.
Dimarts serà protagonista Siempre
Así i hi haurà un dinar de la Tercera
Edat i els tradicionals empedrats. Dimecres diversos grups locals tocaran
a la plaça Major, mentre que dijous hi
haurà tombet de bou amb l’orquestra
Montesol.

MACROSOPAR

Divendres serà dia gran amb la celebració del macrosopar de penyes amb
la discomòbil Diez FM i el dissabte 12
de setembre es durà a terme el sopar
de veïns amb una orquestra local a
l’avinguda de la Murà. Aquest mateix
dia també tindrà lloc elVés Gita’t Festival (al Recinte de la Marxa). Finalment, Los Brincos faran les delícies
de veïns i visitants el diumenge 13 de
setembre. Unes festes patronals en
què la diversió està assegurada amb
l’arribada d’artistes de primer nivell.
Veïns, penyistes i visitants podran
gaudir tots els dies. H

De fet, el 80% del pressupost
d’aquesta entitat es destina a empreses locals, que són les encarregades de subministrar serveis
com els de les flors per a l’ofrena,
equips de so o muntatge de barreres i d’escenaris, entre d’altres.
Així, l’impacte directe és d’1,5
milions d’euros, sense tenir en
compte la despesa en establiments locals per part de veïns
que no pertanyen a penyes o de
la gent que visita la ciutat de Vilareal durant aquests dies.
Tot està preparat per a viure
unes festes patronals dissenyades
per al gaudir dels veïns i també
per a totes aquelles persones disposades a passar-s’ho d’allò més
bé amb un programa dissenyat
per a honrar la Mare de Déu de
Gràcia, però també per a participar d’activitats de tot tipus. H

Vila-real exhibirà fins a vuit
bous braus en aquestes festes
Les jornades en què els bous per la vila tindran especial
protagonisme seran els dos dissabtes, dimarts i dimecres
Els aficionats taurins podran gaudir de l’exhibició de vuit bous braus
en les festes patronals en honor a la
Mare de Déu de Gràcia de Vila-real.
El president de la Comissió del Bou,
Pascual Safont, ha explicat que les
jornades en què els bous per la vila
tindran especial protagonisme seran
els dos dissabtes de festejos, així com
dimarts i dimecres de la setmana
gran de celebracions.
D’aquesta manera, el primer cap
de setmana, la Junta de Festes i la Co-

missió de Penyes patrocinaran conjuntament dos bous de la ramaderia
d’El Tajo, propietat del torero José Miguel Arroyo, Joselito.
“És la primera vegada que
comptem amb exemplars d’aquest
ferro i esperem que donen joc als
aficionats”, va explicar Safont. Per a
aquesta primera jornada, també han
adquirit dues vaques braves d’El Tajo
i Daniel Ruiz.
Pel que fa a dimarts, la penya Amics
del Bou sufragarà un bou de la Tejera,

mentre que 1 bou + farà el mateix
amb un exemplar de Yerbabuena.
Aquesta mateixa nit, a les 23.00 hores, tindrà lloc el tradicional ‘encierro’
de bous embolats, de la mà d’Amics
del Bou.
Dimecres, Guarisme 9 i l’Associació
Jose Mª Manzanares financen conjuntament un bou de la ramaderia
Javier Arauz de Robles i la penya
Beu i Fuig, amb motiu del seu 25é
aniversari, costejarà un exemplar del
ferro de Gabriel Rojas. Ja l’últim dissabte, la Junta de Festes i la Comissió
de Penyes oferiran un bou d’Aurelio
Hernando i un altre de Manuel Ángel Millars. H
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Els aficionats taurins gaudiran amb els vuit bous braus programats.
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Els horts socials ja
donen els seus fruits i
es preveu l’ampliació

Q FRUITS. Els horts socials urbans de
Vila-real Fila 13, posats en marxa el mes
d’abril, ja donen els seus primers fruits. A
més, ja es preveu la seua ampliació. H

; repàs

N Benlloch visita els alumnes de l’Escola Esportiva d’Estiu
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, i la regidora d’Esports i Salut,
Silvia Gómez, han visitat els alumnes de l’Escola Esportiva d’Estiu,
que ha desenvolupat l’SME en
diferents instal·lacions. Aquest
servei ha oferit enguany 800 places, 100 d’elles en anglés, dirigides
a xiquets de diferents edats i dividides en tres programes: Iniciació,
Descobriment i Aventura. Sens
dubte, una magnífica manera
que els més joves de la família
estiguen entretinguts al llarg dels
mesos d’estiu passant-s’ho d’allò
més bé al costat dels seus amics
gràcies a l’esport i a l’aventura.
Una experiència única.

El programa Salari
Jove torna a funcionar

Q Dins dels programes
impulsats per la Regidoria
d’Economia per a la promoció
de l’ocupació i la inserció laboral, l’Ajuntament s’ha acollit
novament enguany al programa Salari Jove que, a través del
Servef, permetrà la incorporació al consistori de dos joves
titulats en atur durant un període de sis mesos. Els perfils
són el de joves menors de 30
anys, amb titulacions de tècnic
en Administració i dissenyador gràfic.

Vila-real incrementa el seu
patrimoni amb el Gran Casino
La compra de l’emblemàtic edifici s’acosta als dos milions d’euros, per baix del preu de taxació

L

’emblemàtic edifici del Gran Casino, datat el 1910, serà patrimoni
de la ciutat de Vila-real. Amb aquest
objectiu, l’Ajuntament ha iniciat ja
l’expedient que ha de concloure amb
la formalització de la compra, després dels preceptius informes de
l’arquitecte municipal i la Generalitat,
en tractar-se d’un edifici històric.
Tot i que encara queden per perfilar
els detalls, la compra s’acosta als dos
milions d’euros, per baix del preu de
taxació, fixat fa un any entre els 2,1 i
els 2,4 milions d’euros.
L’acord aconseguit per l’alcalde de
Vila-real, José Benlloch, amb la família
propietària del Gran Casino estableix
l’adquisició en quatre quotes anuals i
adoptarà inicialment la fórmula d’un
lloguer amb opció de compra, que
s’executarà el pròxim mes d’abril.
En el moment d’executar l’opció de
compra es restaran del preu les quantitats ja abonades fins al moment.
“El Gran Casino és un edifici únic,
tant pel seu valor històric i patrimonial com per les seues característiques i la seua ubicació, en ple centre
urbà”, explica el primer edil, que ha
destacat principalment la façana, decorada amb motlures i taulells pintats
d’aire modernista, l’escala interior o
el treginat de la sala principal com els
elements més significatius.“Es tracta,
sens dubte, d’un immoble d’un enorme interés,per la qual cosa l’adquisició
d’aquest per a tots els vila-realencs és
una incorporació valuosíssima al patrimoni municipal”, argumenta Benlloch. L’alcalde de Vila-real va reunir
la Junta de Portaveus per a traslladar

El projecte Esprai ja
té al seu guanyador
Q La tercera edició del projecte Esprai, impulsat per la
Regidoria de Joventut per a
l’embelliment d’espais urbans
amb murals de grafit, es prepara ja per a decorar la ciutat
amb les obres dels millors grafiters. L’obra presentada per
Joaquín Sendra Parra ha estat
seleccionada en primer lloc,
amb un premi de 500 euros i
la realització de la seua creació
en gran format en una paret
deVila-real.

Més ajudes de Joventut
per a les associacions

L’emblemàtic edifici del Gran Casino està datat el 1910 i a partir d’ara serà patrimoni de Vila-real.

als diferents grups amb representació en el consistori la possibilitat
d’adquirir per al patrimoni municipal
l’emblemàtic edifici.
Tanmateix, Benlloch va destacar
la importància de recollir el consens,
opinions i suggeriments de tots els
grups polítics en el consistori per a
escometre una operació d’aquesta
envergadura, que perdurarà per a les
generacions futures”.
L’edifici, amb 1.500 metres quadrats de superfície distribuïts en tres
plantes, està situat al carrer Major
Sant Jaume, centre neuràlgic de
l’activitat comercial i administrativa
de la ciutat. H
L’alcalde, José Benlloch, va arribar a un acord amb els propietaris.

Q La Regidoria de Joventut,
que dirigeix Xavier Ochando,
ha incrementat en més de
2.300 euros la quantia de les
subvencions destinades a les
associacions i entitats sense
ànim de lucre que realitzen
activitats juvenils. La convocatòria d’enguany ascendeix
a 28.000 euros, enfront dels
25.746 euros de 2014, la qual
cosa suposa un augment de
prop del 9% i un 50% més que
el 2013, quan es van pressupostar 14.000 euros.

El 2n Campus Natura
d’estiu, tot un èxit
Q L’alcalde de Vila-real, José
Benlloch, acompanyat per
la regidora d’Esports i Salut,
Silvia Gómez, i la regidora
d’Educació, Rosario Royo,
van visitar els alumnes del
Campus Natura, el programa
d’activitats d’oci per a xiquets
i xiquetes amb capacitats diferents impulsat per les regidories d’Educació i d’Esports
per segon estiu consecutiu.
Van participar una quinzena
de xiquets.
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N Dia Internacional de la Joventut

Els més joves de Vila-real van
celebrar al Termet el Dia Internacional de la Joventut. La jor-

La tinent d’alcalde Silvia Gómez i el regidor de Transparència, Álvaro Escorihuela, van recollir el premi.

Vila-real, reconegut com el
municipi més transparent

nada pretenia promoure una
major presa de consciència dels
drets dels joves.

N El Termet acull la II Fira d’Oportunitats

És el primer de la província i el quart de tota la Comunitat Valenciana

V

ila-real ha estat reconegut com
l’Ajuntament més transparent de la província de Castelló en
l’estudi realitzat pels investigadors
de l’Associació Transparència Pública
i la consultora Gobernatia. La tinent
d’alcalde, Silvia Gómez, i el regidor
de Transparència, Álvaro Escorihuela,
van assitir a la presentació de l’anàlisi i
el lliurament dels premis, que han reconegut “l’esforç realitzat per l’equip
de govern vila-realenc els últims anys
per a millorar els nivells de transparència i obertura de l’Administració
als nostres veïns”, va valorar Gómez.
“Sabem que encara queda treball
per fer i, per descomptat, seguirem
treballant en aquesta línia de fer de
l’Ajuntament de Vila-real una administració el més transparent possible. Sens dubte, el reconeixement
d’entitats com Transparència Pública
i Gobernatia és un al·licient més per
a seguir avançant, perquè demostra
que estem fent bé les coses”, assen-

yala la tinent d’alcalde. D’aquesta
manera, l’estudi avala els resultats
del Pla Municipal de Transparència,
implementat des de l’any 2013 i que
ha permés incrementar en més de
30 punts el compliment d’indicadors
al cap d’un any i passar de l’11%
d’indicadors complits el 2011 al 60%
actual.
A aquestes dades se suma ara
l’anàlisi realitzada per Transparència
Pública i Gobernatia, que ha estudiat
el nivell de transparència de tots els
municipis de més de 15.000 habitants

“Sabem que encara
queda treball per fer
i, per descomptat,
seguirem treballant
en aquesta línia”,
destaca Silvia Gómez

de la Comunitat Valenciana i ha utilitzat per a això l’índex Dyntra ajuntaments i municipis (DAM), índex
dinàmic que, segons l’organització,
supera en exigència el sistema
d’indicadors homologat de Transparència Internacional.
En aquest nou sistema d’indicadors,
l’Ajuntament deVila-real compleix 86
ítems dels 143 analitzats i se situa així
en el 60% de compliment de l’índex
Dyntra.
Aquest grau de transparència ha
col·locat el consistori vila-realenc al
capdavant dels ajuntaments de Castelló en transparència i en el quart lloc
de tota la Comunitat. A més,Vila-real
és un dels pocs municipis del territori autonòmic que supera el 50%
d’indicadors complits. “És una gran
satisfacció haver obtingut aquest reconeixement, que indica que anem
pel bon camí”, conclou el regidor de
Transparència. H

El Termet ha acollit la II Fira
d’Oportunitats. Durant tota la
jornada, organitzada per la Unió
de Comerç de Vila-real (Ucovi),

amb la col·laboració de la Regidoria d’Economia, els comerços
locals van traure a la venda les
millors ofertes.

N Tradicional Festa del Fanalet

La popular Festa del Fanalet va
donar la benvinguda a l’agost,
amb una tradició que es renova any a any i es consolida en la

programació de l’Estiu al Termet.
Està organitzada per la Regidoria
deTradicions i el Grup de Danses
El Raval.
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; en corto
La Policía rescata a un
perro en el río Millars

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, visitó el recientemente remodelado jardín del Pilar.

La Policía Local de Vila-real y una
dotación de bomberos del Parque
Comarcal de Nules participaron
en el rescate de un perro que había sido arrastrado por la corriente en el río Millars. Los agentes
encontraron a la propietaria del
cánido, M. A. C., de Vila-real, que
indicó dónde ha sido vista por última vez su mascota, un Golden
de color beige. La dotación de
bomberos del Parque Comarcal
de Nules finalmente halló, una
hora más tarde, al animal en el
margen izquierdo entre un cañaveral. Afortunadamente, los efectivos pudieron comprobar que el
can no sufría daños y su propietaria se hizo cargo de él.

Lluís Alcanyís atiende
a más de 100 personas
El Centro de Día terapéutico
para la deshabituación, rehabilitación y reinserción social
Lluís Alcanyís de Vila-real ha
recibido 123 demandas de
atención para abandonar el
consumo de cannabis a lo largo del 2014. Un 60% más que
en 2013, cuando 77 personas
solicitaron dejar la misma droga en la ciudad. En el 2014 las
principales adicciones tratadas siguen siendo el cannabis
(33%), que ya supera al alcohol
(26%) y la cocaína (23%) y se
han abierto 143 expedientes
nuevos, cifra similar a la del año
anterior (141).

El plan de jardines crea
zonas para las mascotas
Además, los jardines de Vila-real tendrán áreas de rehabilitación y juegos

T

odos los jardines deVila-real contarán con zonas para mascotas,
área de rehabilitación con máquinas
biosaludables para mayores y juegos
adaptados para niños con movilidad
reducida o capacidades diferentes.
Éste es el objetivo que se plantea el
Plan de Mejora Continua de Jardines
que el alcalde de la ciudad, José Benlloch, anunció en la visita al remodelado jardín del Pilar, acompañado
del concejal de Servicios Públicos,
Francisco Valverde, y el presidente de
la asociación de vecinos del Pilar, Joaquín Bartoll.
El plan de actuaciones permitirá,
de esta manera, completar el trabajo
realizado durante los últimos cuatro años en jardines y parques de
los diferentes barrios de la ciudad,
que ha supuesto la remodelación de
14 zonas verdes. “Hemos hecho un
tremendo esfuerzo en estos últimos
años por poner los jardines y plazas
al servicio de los ciudadanos de todos
los barrios de Vila-real, con actuaciones que, en muchos casos, como éste
del Pilar, han supuesto una auténtica
reinvención del entorno y siempre
con la filosofía de hacer de los parques un espacio de convivencia para
los vecinos, de mejora de la calidad de
vida en los barrios”, recuerda Benlloch.
MÁS DETALLES

Con este objetivo nace el Plan de
Mejora Continua de Jardines, que,
tal como detalla el primer edil, se
asienta en tres pilares: la creación de
zonas específicas para mascotas; la
instalación de juegos adaptados en
todos los parques “para garantizar la
igualdad de acceso a los juegos de todos los niños, especialmente para las
personas dependientes que tienen
más dificultades para desplazarse”, y
la incorporación de áreas de rehabi-

Vila-real será ‘tutora’ de la Vall d’Uixó
La concejala de Educación de Vila-real, Rosario Royo, se reunió con la edil
de Educación y Vivienda de la Vall d’Uixó, Carmen García Arnau, quien se
interesó por el proyecto de Ciudad Educadora, del que Vila-real es la única
ciudad de la provincia que forma parte en la actualidad. Royo destaca que
“Vila-real es un referente para muchos municipios”.

Prórroga del contrato de basuras
Los vecinos de Vila-real seguirán disfrutando de las mejoras.

El Plan de Mejora
Continua de Jardines
ya ha afrontado la
remodelación de 14
zonas verdes en los
últimos cuatro años

litación con máquinas biosaludables
para mayores en aquellos puntos
donde todavía no se hayan instalado. Estas instalaciones se completan
con la dotación de áreas de descanso,
“de manera que en todos los parques
haya zonas delimitadas de niños, de
mayores y otra área específica para
perros, para evitar que entren las
mascotas en los jardines”, detalla.
Además, cabe destacar que el jardín del Pilar se verá próximamente
mejorado con la instalación de un
columpio adaptado y se está estudiando la posibilidad de dotar de más
sombra al recinto de juegos, así como
delimitar de algún modo el camino a
la zona canina para evitar el paso de
las mascotas por el interior del parque. H

El Ayuntamiento de Vila-real
aprobó, en un pleno extraordinario, una nueva prórroga del
contrato de gestión del servicio
público de recogida de residuos
sólidos urbanos y voluminosos
y de explotación del ecoparque
por dos años.
La sesión sirvió para ampliar
el acuerdo suscrito con la UTE
Recogida Vila-real -formada por
las empresas Fobesa, Lubasa y
FCC- por dos anualidades más,
como se ha venido haciendo
en los últimos años, de conformidad con lo señalado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato,
firmado en 2001 y que fijaba la
posibilidad de realizar prórrogas
bianuales hasta un máximo de
20 años.

Asimismo, el consistorio dio
luz verde a la revisión de los
precios del contrato de gestión
de ambos servicios. Una actualización marcada por los pliegos
de la concesión, que fijan un
precio global de 1.381.294,08
euros, más 138.129,41 euros de
IVA, lo que supone un total de
1.519.423,49 euros anuales.
La concejala de Contratación,
Sabina Escrig, recordó que en la
legislatura anterior se realizó un
cambio de contenedores y se
renovaron los camiones de recogida y transporte de basuras,
además de poner en marcha el
ecoparque móvil, instalar nuevos contenedores para aceite
doméstico usado o recoger gratis los tapones solidarios. H
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Vila-real demana
ajuda als veïns
per a detectar
errors al topònim

Els representants dels 13 ajuntaments de la província es van reunir el dimarts 18 d’agost a Almassora per abordar solucions conjuntes.

Sanitat actúa en 170 parcel·les
privades contra els mosquits
S’han atès les peticions dels veïns de Vila-real, que han de presentar una instància a Registre

L

a Regidoria de Sanitat de
l’Ajuntament de Vila-real ha
posat en marxa un nou protocol
d’actuació contra els mosquits en
parcel·les privades que s’ha saldat
fins al moment amb 170 peticions
d’actuació per part dels veïns afectats.
La mesura, impulsada a inicis del mes
de juliol, ha permés atendre el 100%
de sol·licitants, encara que únicament
s’ha pogut actuar en la meitat dels
casos, a causa que molts propietaris
no complien els requisits que es demanen per part de l’empresa encarregada de fumigar per a garantir la
seguretat”.
En aquest sentit, la regidora de
l’àrea, Silvia Gómez, explica que “els
ciutadans afectats que desitgen que
s’actue sobre la seua parcel·la, han de
presentar una instància per Registre
per a sol·licitar la intervenció i, posteriorment, signar un consentiment
perquè s’entre al terreny”.“En molts
casos no s’ha pogut actuar perquè el
propietari no podia garantir que poguera estar 12 hores -que és el que
exigeix el protocol de seguretat- sense accedir a la zona”, indica Gómez.

La regidora de Sanitat, Silvia Gómez, explicant els detalls.

En altres ocasions, després d’una
primera anàlisi sobre el terreny, els
tècnics han determinat que el focus
no està allí, sinó en una àrea adjacent,
per la qual cosa “s’inicia un procediment per a contactar amb el propietari que realment està afectat per a
oferir-li el tractament”, assenyala la
regidora.
Després de la intervenció, els pro-

Ajuntament
de
Vila-real

pietaris reben informació sobre com
actuar per a controlar i evitar la proliferació dels insectes, que s’estenen,
majoritàriament per la zona del riu
Millars. “El llit del riu és un focus
d’insectes i, encara que hem demanat
ajuda a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), en les últimes
setmanes vam haver de fumigar pel
nostre compte en la zona enjardinada

del Termet i, posteriorment, es va fer
en parcel·les privades dels voltants a
petició dels seus propietaris, amb una
gran majoria d’intervencions al carrer
de l’Ermita i la zona del Madrigal,
Atrevits, Sant Fermí i Molí Paquero i
els voltants del camí Vell d’Onda i del
Molí Bisbal, entre d’altres”, assegura.
“Les atencions per picada de mosquit als centres de salut han augmentat un 60%, per això estem molt preocupats i hem reclamat a la Diputació
i a la Generalitat que actuen i assumisquen les seues responsabilitats,
sense èxit”, indica.
“Veient la seua resposta, no ens
podíem quedar aturats i estem fent
tot el que està en la nostra mà, igual
que la resta d’ajuntaments afectats
-que són molts al litoral de Castelló- i treballem i atenem de manera
contínua els veïns, que cada vegada
presenten més instàncies per a aplicar el tractament”. Un producte que
no es deixarà d’administrar de forma
preventiva. H

La Regidoria de Normalització
Lingüística ha fet un pas més en
la campanya“El nom ésVila-real”,
que ja porta quatre edicions recordant que el topònim de la ciutat compta amb la denominació
única Vila-real, en valencià, amb
guió i erra minúscula, i cerca ara la
col·laboració de tots els ciutadans
per a detectar i corregir el nom de
la ciutat quan aparega mal escrit.
El regidor responsable de l’àrea,
Pasqual Batalla, ha presentat
dues noves eines que es posen
a la disposició dels veïns perquè
puguen col·laborar en la detecció
d’escriptures incorrectes del topònim, com són una bústia virtual i
un servei de WhatsApp, als quals
els ciutadans es poden dirigir en
qualsevol moment. “Des que el 27
de febrer de 2006 el Ple d’aquest
Ajuntament va aprovar la denominació única oficial del topònim
en valencià, s’han realitzat quatre
campanyes sota el lema “El nom
és Vila-real”, l’última el 2014, perquè la gent es consciencie i utilitze
de forma correcta el nom de la
ciutat”, explica Batalla.
D’aquest manera, l’Ajuntament
va obrir una bústia virtual en la
qual ja s’han rebut una vintena
d’incidències remeses per ciutadans que han vist mal escrit el
nom de la ciutat i en la qual únicament han d’aportar les seues
dades, on han vist l’error i, si ho
consideren, una fotografia que ho
acredite.Tot seguit, la Regidoria de
Normalització Lingüística es posa
en contacte amb l’empresa o particular responsable de l’escriptura
incorrecta perquè ho esmene. Els
usuaris poden trobar el formulari
en el web (www.vila-real.es) o en
l’apartat de la Regidoria de Normalització Lingüística.
NOVES TECNOLOGIES

No obstant això, aquesta no és
l’única mesura que es posa a
l’abast dels veïns, ja que està disponible el telèfon 606 395 976,
que es està destinat exclusivament
a aquesta qüestió, perquè els ciutadans puguen enviar, a través de
WhatsApp, les incidències que
troben.“Som conscients del paper
que juguen les noves tecnologies
en aquest aspecte”, finalitza el regidor de l’àrea. H

PROMOVENT I POTENCIANT LA CREATIVITAT I EMPRENEDORIA JUVENIL

http://creative.provincia.pc.it/Default.asp?setta=EN
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El restaurante El Molí de Vila-real volverá a abrir sus puertas despues de tres años sin actividad.

El Molí reabrirá este mes
tras tres años inactivo
La primera planta y la carpa exterior se podrán destinar a congresos

E

l Ayuntamiento de Vila-real ha
adjudicado a la empresa local
Bar Cruz Moya SL los derechos de
explotación del restaurante El Molí
del Termet por un alquiler de 29.780
euros anuales, después de tres años
de inactividad. El contrato también
incorpora la concesión de la terraza
de la piscina municipal por 2.725
euros, a pagar a partir del tercer
año, con el objetivo de facilitar la
amortización, según ha anunciado
la teniente de alcalde Silvia Gómez.
El Ayuntamiento, con la firma de
este contrato, adquirirá los derechos
de uso de la primera planta y la carpa exterior del establecimiento para
realizar congresos, siempre que se
comunique con antelación. De este
modo, se consigue el objetivo de
sumar un espacio nuevo a las salas
a disposición de la marca Ciudad de
Congresos, Festivales y Eventos.
Otra de las condiciones que recoge el pliego es fomentar el entorno,
así la nueva empresa gestora cuenta
con el equipamiento necesario para
la promoción del Termet. Asimismo,
Gómez ha añadido que con esta
iniciativa “se busca poner en valor
y proteger el ermitorio, en el que se
realizarán actividades, que se definirán en conjunto con el consistorio,
pues lo importante es preservarlo y
que los visitantes puedan disfrutar
del paraje”.
FASE FINAL

La teniente alcalde ha explicado que
la tramitación se encuentra en la fase
final. La mesa de contratación realizó
la propuesta de adjudicación el día 20
a la empresa y en un plazo de diez
días hábiles, el bar debe presentar la
documentación administrativa per-

La colaboración entre el Ayuntamiento y AECC, una constante.

Nuevo convenio con
AECC a partir de 2016
La aportación será de
20.000 euros anuales para
la asociación de Vila-real

El Molí ha sido ya sede del Encuentro Nacional de Educación.

El Ayuntamiento
ha adjudicado a
la empresa local
Bar Cruz Moya SL
los derechos de
explotación

tinente. En caso de estar correcta se
procederá a firmar la resolución. De
este modo, se calcula que este mes la
firma adjudicataria ya estará instalada
en el establecimiento del Termet.
MÁS ASEQUIBLE

Cabe recordar que en el 2012 se realizó un concurso para adjudicarlo y de
forma fallida quedó desierto, así se
eliminó el contrato de 450.000 euros
que se incluía en el primer pliego y
se rebajó a casi la mitad el importe.
Tras tres años de inactividadad, estaba previsto que el restaurante pudiera estar operativo en julio de este
año, fecha que, finalmente, se aplazó
por una modificación en la mesa de
contratación. Es por este motivo que
el contrato“ofrece un arrendamiento
más asequible para que la empresa
pueda asumir el coste”. H

El Ayuntamiento de Vila-real reforzará la colaboración municipal
con la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) de Vila-real con
un nuevo convenio anual de colaboración a partir de 2016. Así lo han
acordado el alcalde, José Benlloch, y
el presidente de la entidad, Francisco Bielsa, en una reunión en la cual
han participado también el vicepresidente de AECC Vila-real, Manuel
Garí, y las concejalas de Sanidad y
de Servicios Sociales, Silvia Gómez
y Sabina Escrig.
Hasta final de año, el Ayuntamiento deVila-real seguirá apoyando a la Asociación en las actividades

que tienen programadas en los
próximos meses.
El alcalde de Vila-real prevé incluir en los presupuestos del próximo año un nuevo convenio de colaboración para aportar unos 20.000
euros anuales a la Asociación, que
atiende a unas 400 personas en los
diferentes programas que lleva a
cabo a lo largo del año.
“Siguiendo nuestra política de
apoyar a las asociaciones de Vilareal, nuestro compromiso es firme
con una entidad como AECC, que
tanto aporta a muchos de nuestros
vecinos vila-realenses, ofreciendo
un servicio de un valor inestimable
para las familias, por lo que nuestro
apoyo nunca les faltará”, asegura
José Benlloch. H

Benlloch reclamará el 1% cultural
El Ayuntamiento de Vila-real
está realizando un estudio sobre el patrimonio municipal y
evalúa solicitar el 1% cultural al
Ministerio para poder rehabilitar y poner en valor determinados espacios del municipio.
El alcalde, José Benlloch, puso el
ejemplo del Palau de Betxí.“Los
requisitos que exige el Ministerio son muy estrictos pero, tal y
como esta infraestructura ha recibido 318.000 euros para llevar
a cabo su restauración, creo que
Vila-real podría estar en condi-

ciones de acogerse a esta subvención estatal”.
“Nuestra ciudad no tiene
grandes ruinas o relevantes inmuebles patrimoniales pero, posiblemente, sea bueno guardar
algunos espacios etnológicos
que recuerden lo que fuimos en
el pasado”, comentó el primer
edil. Entre estos espacios figura
la alquería del Carmen. “Nosotros, en el programa electoral
coincidimos con Compromís en
que podría ser un espacio cultural”. H
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Vila-real y Sacile
abren nuevas vías
de cooperación
Una delegación municipal ha viajado hasta la localidad
italiana con tal de estrechar lazos para el futuro más inmediato

El encargado de informar sobre la apertura del proceso fue el alcalde, José Benlloch.

El Gobierno abre
una regularización
catastral en Vila-real
Este proceso se realiza para aflorar bienes no declarados tras
detectar alrededor de 3.000 incidencias en el término municipal

E

l Gobierno central ha abierto un proceso
de regularización catastral para aflorar
bienes no declarados, después de que la Dirección General del Catastro de Castellón
detectara alrededor de 3.000 incidencias en el
término municipal en la última toma aérea de
fotografías, realizada en 2011.
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha informado de la apertura del proceso, en el que
se incluye también la revisión de los precios
en suelo urbanizable y que obliga“por ley”al
Ayuntamiento a regularizar la situación antes
del año 2016.
La obligatoriedad de la actualización -que
pretende aflorar construcciones no registradas
en el Catastro, como piscinas, paelleros u otras
edificaciones que supongan más del 10% del
valor del inmueble- viene dada por la reciente
reforma de la Ley hipotecaria y la Ley del catastro inmobiliario (13/2015) del pasado 24 de

junio. Si bien las incidencias han sido detectadas en las fotografías de 2011, el Gobierno
dio de plazo entre 2013 y 2016 para realizar
la regularización, que debe ser solicitada previamente por los ayuntamientos o, en caso de
cumplirse el plazo, sería realizada de oficio.
“Al asumir el gobierno municipal hace cuatro años, nuestro compromiso era dejar de
ahogar a los ciudadanos en un momento en
el que lo estaban pasando realmente mal”,
explica Benlloch. Por ello, añade, “decidimos
no pedir la revisión y centrarnos en lograr la
rebaja de los valores catastrales de la ciudad,
que finalmente conseguimos, con una bajada
del 15 al 20%”.“Ahora, hemos decidido adherirnos ya al proceso y evitar las consecuencias
que podría tener que el Catastro lo realice de
oficio cuando termine el plazo reglamentario”, argumenta. H

Una delegación municipal, compuesta por el
alcalde, José Benlloch; el primer teniente de
alcalde y edil de Tradiciones, Pasqual Batalla; el
concejal de Relaciones Institucionales, Diego
Vila, y la edila de Educación, Rosario Royo, ha
visitado la ciudad hermanada de Sacile (Italia),
donde asistieron a diversas reuniones para explorar nuevas vías de cooperación entre ambas ciudades.
José Benlloch ha destacado la buena relación
con el municipio italiano, con el que Vila-real
está hermanada desde el 13 de abril del 2014,
y ha explicado que “nuestra ciudad y Sacile
tienen vínculos históricos y elementos en común, como haber pasado de ser una sociedad
de base agrícola que ha ido transformándose
hacia las industrias tecnológicas, vínculos que
puede ser muy interesante potenciar desde el
punto de vista comercial y también cultural”.
Cabe recordar que una delegación, enca-

bezada por el alcalde de Sacile, visitó Vila-real
durante las fiestas fundacionales,“motivo por
el que ahora somos nosotros quienes hemos
sido invitados a participar en la feria anual Sagra dei Osei (Fiesta de las aves) -que cumple
742 años- y que es una de las fiestas populares
más antiguas de Italia”, indica el primer edil.
Así, además de participar en las actividades
culturales que se habían programado con motivo de la Sagra dei Osei durante todo el fin
de semana, como exposiciones, espectáculos
musicales, exhibiciones de reclamo bucal y
una muestra avícola, los representantes vilarealenses visitaron la empresa Ambiente Servizi, propiedad de Sacile, que se ocupa de la
recolección, transporte y disposición final de
los residuos sólidos urbanos. H

La delegación municipal estuvo encabezada por el primer edil de la ciudad.

Vila-real limpiará la plaza Major
con una maquinaria especial
Los trabajos específicos no costarán ni un euro más a
los ciudadanos, al estar dentro del paquete de mejoras

Vila-real limpiará a fondo la plaza Major tras las fiestas patronales.

Intentar dejarla como nueva. Ese es
el objetivo que persigue la concejala
de Proximidad, Sabina Escrig, con la
limpieza a fondo y“especial”a la que,
tras las fiestas patronales, someterá a
la plaza Major, pues en la actualidad
presenta “un aspecto ennegrecido y
con manchas debido a las características de la piedra con la que está
pavimentada”.
“Se trata de un material muy poroso que dificulta muchísimo que la
limpieza tenga una efectividad del
100%. Por eso, junto a la empresa
de mantenimiento, hemos decidido
utilizar una maquinaria especial que

permita quitar al máximo la suciedad
más incrustada, así como los chicles
que hay pegados, entre otras cosas.
La intención es que el centro neurálgico de la ciudad esté en las mejores
condiciones”, señala.
Con ese propósito, a finales de
mayo la empresa concesionaria de
la limpieza viaria, Cespa, ya realizó
una prueba piloto con maquinaria
específica, que utiliza vapor de agua
a presión para eliminar la suciedad
más difícil.
Unos trabajos específicos que, según afirma la edila de Proximidad,
“no costarán ni un euro más a los

ciudadanos, ya que están dentro del
paquete de mejoras que la mercantil
ofrece a la localidad”.
Por otra parte, desde la Concejalía
encabezada por Escrig y la empresa
Cespa se sigue trabajando en cuestiones como la eliminación del orín y
excrementos de perros por las calles
de la ciudad, pese a que la edila remarca que“no se trata de un problema solo deVila-real, sino de todas las
poblaciones de España”.
Al respecto, recuerda que “se han
habilitado parques caninos, existe un
servicio específico para limpiar el pipi
de los animales en las esquinas de la
calle, se han colocado postes con bolsitas”y llevan mucho tiempo“haciendo campañas de concienciación”. H
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El Consejo de Participación Ciudadana se reunió en el salón de plenos del Ayuntamiento de Vila-real.

El Consell de Participació se
consolida como foro vecinal
Los representantes debaten hasta seis propuestas de las asociaciones vecinales

E

l Consejo de Participación Ciudadana se ha reunido recientemente en el salón de plenos con un
orden del día copado por las propuestas de debate planteadas por
las propias asociaciones de vecinos
y entidades ciudadanas. El concejal
de Participación, Xavier Ochando,
quien preside el consejo consultivo,
se ha mostrado muy satisfecho del
volumen de propuestas presentadas al consejo por los vecinos que,
asegura, “viene a demostrar el dinamismo y la capacidad como foro
vecinal alcanzada por este organismo”. Así, de los ocho puntos de debate de la sesión, seis procedían de
las distintas asociaciones que conforman el Consejo de Participación
Ciudadana de Vila-real.
“El Consejo vila-realense es un
organismo vivo, con más de 50 entidades, y referente en la participación
ciudadana de toda la provincia”, señala Ochando.“Este es, precisamente, uno de los objetivos que perseguíamos cuando, hace cuatro años,
nos propusimos relanzar el Consejo
de Participación Ciudadana: que los
vecinos de Vila-real no sean meros
espectadores sino que los temas de
discusión y de debate salgan también
de las entidades cívicas”, explica el
concejal.
Destacan las iniciativas de debate
presentadas por asociaciones como
Acudim, las asociaciones de vecinos
Cervantes y La Unión o las entidades
socioculturales Club32 y la orquesta
Francesc Tàrrega sobre cuestiones
como la mejora de la accesibilidad urbana en los barrios, la elaboración de
un registro online de locales municipales, las medidas para hacer frente a
la problemática de las cacas de perro

La entidad tiene una capacidad de limpieza de 700 kilos a la semana.

Una lavandería para dar
trabajo a discapacitados
La Fundació Primavera
es la impulsora de este
proyecto de inserción

Xavier Ochando, en la Comisión de Seguimiento de los Presupuestos.

La Comisión de
Presupuestos
Participativos avala
el cumplimiento
de un 60% de las
demandas vecinales

en la vía pública o la propuesta de derribo del viejo polideportivo Campió
Llorens para la construcción de una
nueva infraestructura deportiva y una
plaza diáfana junto al Madrigal.
La Comisión de Presupuestos Participativos ha avalado las actuaciones
previstas en las cuentas participativas
de 2015, que, hasta el momento, se
han ejecutado en más de un 60% con
cerca de 600.000 euros de inversión
realizada o en ejecución. Las cuentas participativas de 2015 incluyen
un total de 24 propuestas vecinales,
de las cuales la Comisión de Presupuestos Participativos -formada por
representantes de las asociaciones de
vecinos designados por el Consejo de
Participación Ciudadana- avala como
ejecutadas un total de 16, que conllevan una inversión de unos 600.000
euros. H

La Fundació Primavera ha iniciado
otro nuevo proyecto para la inserción de personas con discapacidad
mental al mundo laboral. De este
modo, han creado un centro especial de empleo que se dedicará al
servicio de lavandería. La instalación contará con una capacidad de
limpieza de 700 kilogramos a la semana, bien para mantelería y uniformes de empresas a nivel provincial o para edredones, alfombras y
otros textiles dificultosos de limpiar
de ámbito particular. Está operativa
desde el 1 de septiembre.
El presidente de esta fundación,
Vicent Arrufat, explica que “se pre-

tende obtener beneficios para poder
sostener la entidad, ya que, aunque
se actúa de forma altruista, se originan gastos que deben sufragarse, al
tiempo que ayudará a la inserción
laboral de siete u ocho personas, según el convenio con el Servef”.
“A medida que aumenten los
pedidos, la empresa incrementará
de forma paulatina su capacidad”,
añade el presidente. En este sentido, Arrufat anima tanto a empresas como a particulares a utilizar el
servicio, “porque necesitamos que
la gente nos respalde y así poder
impulsar esta iniciativa pionera en
la comunidad”. De momento, el
presidente asegura que diversas
empresas ya se han mostrado interesadas. H

Primer caso importado del Chikungunya
El área de Sanidad Ambiental
del departamento de Salud Pública de Castellón ha informado
al Ayuntamiento deVila-real sobre el primer caso de infección
por el virus del Chikungunya
registrado en la ciudad por importación.
El departamento de Salud
Pública, autoridad competente
en la materia, ha notificado al
consistorio a través de un fax la
existencia de una persona que
llegó a la ciudad contagiada por
el virus procedente de África y

que ha sido tratada y dada de
alta en el Hospital de La Plana
en los últimos días.
La concejala de Sanidad,
Silvia Gómez, recalca que “la
persona contagiada ya está recuperada y no se ha infectado
en la ciudad”. “Se trata de un
caso aislado e importado del
exterior que confiamos que no
se vuelva a repetir”, concluye. El
Ayuntamiento sigue trabajando
en la lucha contra los mosquitos.
Más información en la
página 7. H
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Una oficina facilita l’accés
a la sanitat als immigrants
La Regidoria de Cooperació i Integració de Vila-real posa en marxa un
nou servei per a ajudar els estrangers a recuperar la targeta sanitària

Q

ue cap persona, en particular els
més vulnerables, torne a quedar al marge d’un dret universal com
la sanitat. Aquest és l’objectiu que
s’ha plantejat l’Ajuntament de Vilareal que, a través de la Regidoria de
Cooperació i Integració, ha posat en
marxa a l’agència AMICS una oficina
d’atenció als immigrants irregulars
que, després del Decret del Govern
de 2012, van quedar sense un dret
que el nou Consell de la Generalitat
ha recuperat recentment en el territori autonòmic. L’Oficina d’Atenció
i Informació sobre l’Accés Universal
a la Sanitat Pública donarà suport i
orientació als estrangers en situació
irregular per a assessorar-los sobre els
requisits i passos necessaris per a recuperar la targeta sanitària i els drets
retirats el 2012.
El regidor de Cooperació i Integració, Álvaro Escorihuela, va anunciar la creació d’aquesta oficina, que
aprofitarà el coneixement per part
del col·lectiu de l’agència AMICS,“el
servei de referència per als estrangers
en qualsevol tipus de tràmits i qüestions”. L’objectiu és que “el dret a la
sanitat arribe a totes les persones i
que ningú, per desconeixement o dificultat d’accés a la informació, quede
al marge d’un sistema sanitari que ha
recuperat fa només unes setmanes
el caràcter d’universal, és a dir, per a
tots i totes sense distincions de cap
tipus”.
En aquest sentit, Escorihuela recorda que “el Govern del PP, l’any
2012, va expulsar del sistema sanitari els immigrants sense papers, en
una nova agressió contra un dels
col·lectius més vulnerables”. “La
Generalitat podria haver actuat en
aquell moment per a evitar aquesta
situació, però no ho va fer; ha sigut el
nou Consell el que, poques setmanes
després de conformar-se, ha retornat
el dret a la sanitat a totes les persones,
independentment de la seua situació
i del seu país d’origen”, argumenta el
regidor.
L’obertura de l’oficina persegueix
ara evitar que“la desorientació i la falta d’informació davant aquest canvi
substancial puga fer que ningú torne
a quedar sense l’atenció sanitària ga-

Moment en què es va firmar la renovació del conveni.

Renovació del conveni
amb Joventut Antoniana
L’Ajuntament col·labora
així amb l’organització
de la Cavalcada de Reis

El regidor de Cooperació i Integració, Álvaro Escorihuela.

En l’oficina
s’informarà els
estrangers perquè
recuperen la targeta
sanitària que van
perdre el 2012
El servei es presta a
l’agència AMICS,
els dilluns de 9.30
a 13.30 hores i
els dijous de 15.30
a 19.30 hores

rantida”.
El servei es prestarà a l’agència
AMICS, situada al carrer de Betxí, els
dilluns de 9.30 a 13.30 hores i els dijous de 15.30 a 19.30 hores. En l’oficina,
s’informarà els estrangers dels requisits que han de complir i dels passos
que han de donar per a recuperar la
targeta sanitària, com estar almenys
tres mesos empadronats i no tenir
cobertura privada ni ser nacional
d’un país amb acord signat amb Espanya que obligue al pagament. La
targeta sanitària ha de sol·licitar-se al
centre de salut.
A més de la creació d’aquesta
oficina, Álvaro Escorihuela reunirà
en les pròximes setmanes la Xarxa
d’Intervenció Social, amb l’objectiu
que les entitats que treballen habitualment amb immigrants puguen
traslladar al col·lectiu d’estrangers
afectats per la mesura tota la informació i ajuda relacionada amb aquest
dret universal. H

L’alcalde de Vila-real, José Benlloch,
i el president de Joventut Antoniana, Pascual Vilanova, han signat
el conveni pel qual l’Ajuntament
col·labora, a través de la Regidoria
de Joventut, amb l’organització de
la Cavalcada de Reis i la programació de Nadal, gràcies a les quals
l’entitat recapta fons per a dur a terme la seua labor social i d’ajuda a les
famílies.
En concret, l’acord suposa
l’aportació de 25.000 euros a una
festa que se celebra des de fa més
de 85 anys i que està declarada Festa d’Interés Turístic Provincial des de
l’any 2014 per la Generalitat.

El regidor de Joventut, Xavier
Ochando, valora la“important labor
que realitza Joventut Antoniana,
no només a través de la seua obra
social durant tot l’any, sinó amb
l’organització d’una Cavalcada de
Reis que ha sobrepassat el seu caràcter lúdic per a convertir-se en
un reclam turístic i una gran ajuda
social cap als més necessitats”. Així,
Ochando assenyala que “seguirem
treballant per a mantenir aquesta
arrelada tradició”.
Per la seua banda, l’alcalde, José
Benlloch,asseguraque“l’Ajuntament
de Vila-real està compromés amb el
foment i la difusió de la cultura en la
ciutat i per això seguirem treballant
per a contribuir amb aquesta festa,
que tanta il·lusió genera en els xiquets vila-realencs”. H

Èxit dels serveis municipals en línia
Q BALANÇ. L’accés a la informació i serveis municipals a través dels diferents portals i recursos en línia de l’Ajuntament de
Vila-real s’ha multiplicat per dos
en els últims anys, ha incorporat
serveis i ha adaptat l’accés a les
noves possibilitats tecnològiques, com l’ús de telèfons mòbils
o codis QR.
El principal portal municipal,
www.vila-real.es, és sens dubte
el recurs de major ús per part
dels veïns i un dels que major
increment ha experimentat, amb

una mitjana de 1.232 visites diàries en
l’actualitat, enfront de les 646 de fa
quatre anys.
De tots els usuaris que accedeixen als continguts en línia
de l’Ajuntament, el 41,54% ho
fa ja a través de dispositius mòbils, enfront de l’escàs 2,38% de
2011. Quant a la seu electrònica
municipal, en els últims quatre
anys ha rebut 115.648 visites i
s’han consultat 415.447 pàgines.
En el balanç dels últims anys
destaca també el canal municipal enYoutube. H

Policia local Vila-REal
oTRa FoRMa DE "HacERPolicÍa"

 092
 964 54 70 10
policia@ajvila-real.es

http://policia.vila-real.es

Nuestro compromiso:
"El servicio a la ciudadanía"
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IV curso de Agricultura ecológica

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y la concejala de Servicios Sociales, Sabina Escrig, durante la visita.

La Fundación Primavera
crea un huerto ecológico

Ya está abierta la inscripción para
el IV Curso de Agricultura ecológica. Los interesados pueden
apuntarse en la Fundació Caixa

Rural y obtendrán más información en el 964 539 125 y 600 700
892. Empezará el 21 de septiembre.

Agrupación Musical Virgen de Gracia

El Programa Primavera 4 estaciones va dirigido a enfermos mentales

L

a Fundación Primavera ha
puesto en marcha, con la colaboración del Ayuntamiento de
Vila-real y la Fundació Caixa Rural
Vila-real, un programa de inserción
social denominado Primavera 4
estaciones, basado en la agricultura ecológica. El programa, que se
desarrolla en el huerto que la entidad gestiona en la antigua residencia Santa Ana, pretende facilitar,
a través del cultivo ecológico y su
comercialización, el desarrollo de
habilidades en los usuarios, afectados por enfermedades mentales
crónicas, que favorezcan su integración y adaptación socio-laboral
y familiar.
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y la concejala de Servicios Sociales, Sabina Escrig, han visitado
recientemente la finca terapéutica
junto a miembros de la entidad, representados por su presidente,Vicente Arrufat. En la visita, el primer edil
ha podido conocer de primera mano
la iniciativa, que,“además de trabajar
con los usuarios para su rehabilitación e inserción sociolaboral, también
tiene un componente muy interesante de economía sostenible, ya que
promueve la agricultura ecológica, la
economía local y el comercio justo y
sostenible”.
producción

En esta línea, el alcalde recuerda que
los productos de la huerta terapéutica de la Fundación Primavera están
presentes en lugares como el mercado de productores o el propio Mercado Central, donde se han repartido
plantas cultivadas por los usuarios de
la entidad en una iniciativa promovida por la Concejalía de Economía.
Por su parte, la concejala de Servicios Sociales destaca que“se trata de
una iniciativa muy interesante y completa a todos los niveles, puesto que

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el presidente de la Agrupación MusicalVirgen de Gracia,
Bernabé Honrubia, han firmado

El programa se desarrolla en la antigua residencia Santa Ana.

Apoyo a la
Fundación con
20.000 euros
El Ayuntamiento de Vila-real
ha renovado su apoyo a la
Fundación Primavera, a través
del convenio anual firmado
por el que el consistorio aporta
20.000 euros para colaborar en
el funcionamiento de los distintos programas de la entidad.
“La Fundación Primavera realiza una labor imprescindible
para la rehabilitación y la inserción de personas con enfermedades mentales crónicas”,
indica el alcalde José Benlloch.

ayuda a los usuarios a mejorar sus
habilidades personales, ofreciéndoles
formación terapéutica y una actividad
que les permite mejorar su autoestima, pero también implica su mejora
a nivel familiar, social y laboral”. “Por
este motivo y por los programas de
intervención psicosocial que desarrollan, la Fundación Primavera cuenta
siempre con todo el apoyo del Ayuntamiento deVila-real”, incide Escrig.
El proyecto Primavera 4 estaciones
se enmarca en el convenio anual de
colaboración firmado por la Fundación y el Ayuntamiento de Vila-real.
Además, la huerta terapéutica también cuenta con la colaboración de la
Fundación Caja Rural, la Cooperativa
Agraria de Vila-real, las consellerias
de Sanidad y Igualdad y Políticas Inclusivas y la Diputación. H

un convenio de colaboración de
10.000 euros para impulsar la
actividad de la asociación hasta
el 2016.

Nueva ordenanza de
subvenciones a ONG
Servirá para proyectos
de cooperación y
fomento de la solidaridad
La Concejalía de Cooperación renovará la Ordenanza reguladora de
subvenciones a organizaciones no
gubernamentales para proyectos de
cooperación internacional y fomento
de la solidaridad. El edil responsable
del área, Álvaro Escorihuela, ha explicado que se trata de una propuesta que llevará al pleno para su aprobación y puesta en funcionamiento,
debido a que“la anterior ordenanza
era del año 2006 y se encontraba
desfasada”.
En este sentido, la Concejalía que
dirige Escorihuela ha trabajado en
la actualización y mejora del docu-

mento para ofrecer mayor flexibilidad a las entidades que solicitan las
ayudas t también para adaptarla al
funcionamiento de la corporación
actual.
De este modo, el edil indica que
“antes dependía de Servicios Sociales y no existía la Concejalía actual,
por lo tanto, se ha aprovechado
para adaptarla también a la presente legislación y, en lugar de contar
con una comisión de valoración
de tres miembros, ahora tendrá
cuatro”. Uno de ellos será el edil
del área,“sin especificar el nombre
oficial del área, para que siempre se
mantenga, cambie o no el nombre
de la Concejalía”, apunta, además
de contar incluir al jefe del departamento de Servicios Sociales. H
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La Concejalía de
Igualdad trabajará
por la diversidad
Su programación está dividida en cuatro áreas orientadas a
crear una ciudad más justa y luchar contra la desigualdad

Acto de clausura de la anterior edición del Taller de Empleo de Vila-real.

El Taller de Empleo
abre 24 plazas para
alumnos en paro
Se han renovado los módulos de atención sociosanitaria y
gestión de eventos para el curso que comenzará en noviembre

E

l nuevo Taller de Empleo de Vila-real,
que ofrecerá formación y empleo durante nueve meses a 24 alumnos en dos especialidades, tiene abierto el plazo de inscripción en el Servicio Valenciano de Empleo y
Formación (Servef) para que las personas
interesadas puedan participar en el proceso
de selección, que realiza el propio Servef entre las personas mayores de 25 años inscritas
como demandantes de empleo en Vila-real.
Los talleres recogen el testigo del programa
impartido este año en las dos especialidades
concedidas, Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes y en Gestión de Viajes
Combinados y Eventos.
La homologación determina que los aspirantes del programa deben contar con certificado escolar si optan a la certificación del módulo sociosanitario o con el título de bachiller
en el caso de la gestión de eventos.

El programa también abrirá un segundo
proceso de selección para cubrir las plazas
de director y personal docente de los talleres,
formados por dos profesores, un educador, un
técnico de apoyo y un auxiliar administrativo
En este caso, las bases para optar a estos puestos se publicarán en el tablón de edictos de la
web municipal.
El Taller de Empleo comenzará el 1 de noviembre y se desarrollará en la Biblioteca Universitaria del Conocimiento (BUC) hasta el 31
de julio de 2016, con clases teóricas y prácticas,
tanto en residencias y centros de atención a
personas dependientes como en la organización de eventos a través de la marca Vila-real,
Ciutat de Festivals, Congressos i Esdeveniment, entre otras. Cada una de las especialidades formará a 12 alumnos-trabajadores, que
percibirán el salario mínimo interprofesional.
H

La antigua Concejalía de la Mujer, que esta
legislatura pasa a denominarse Concejalía
de Igualdad, comienza una nueva etapa para
seguir haciendo de Vila-real una ciudad más
justa, diversa e igualitaria.
La concejala de Igualdad, Anna Vicens, ha
presentado la nueva programación del área,
que cuenta con cuatro áreas diferenciadas
donde, a los talleres que habitualmente se
ofrecían en materia formativa y de ocio, se
suman ahora las secciones de Monográficos,
Días Internacionales y Conmemorativos y
nuevas actividades destinadas a “fomentar
la igualdad desde la infancia hasta la tercera
edad y a concienciar sobre la importancia de
vivir en una sociedad donde todos tengamos
acceso a las mismas oportunidades”.
La edila explica que“hemos querido seguir
en la línea iniciada con los talleres, dada la buena aceptación entre el público, ya que, además,

son una importante herramienta para mujeres
maltratadas, tanto física como psíquicamente,
y les ofrecen una gran ayuda, especialmente
a la hora de aumentar su autoestima y cara a
la búsqueda de ocupación”. En este sentido,
destacan los talleres de Inteligencia Emocional, Risoterapia, el Prepárate para conseguir
trabajo, Bollywood, Utiliza la labor de retales,
Diseño y patronaje, Danza oriental, Internet
práctica, ¡Internet práctica: avancemos! o El
gran olvidado: reeducación del suelo pélvico.
Asimismo, los vecinos dispondrán de otro
apartado de monográficos, relacionados con
la cocina. Los interesados en inscribirse a las
actividades, que se desarrollarán de octubre
a diciembre, pueden hacerlo en la Casa de la
Dona o a través del correo casadona@vilareal.es, en una campaña que tendrá precios
asequibles y descuentos. H

La concejala de Igualdad, Anna Vicens, explicó todos los detalles de la programación.

Gestiona’t reduce la media de
gasto en la factura energética
El servicio consigue una rebaja de 125 euros por hogar
y de la emisión de dióxido de carbono al medio ambiente

El asesoramiento se realiza en el edificio de Servicios Sociales.

El servicio municipal Gestiona’t, que
ofrece asesoramiento gratuito para la
reducción de la factura energética, ha
logrado una media de 124,98 euros
de ahorro en el recibo eléctrico de los
usuarios a los que ha atendido en los
seis primeros meses del año. Esto supone un aumento de un 48% respecto a la media conseguida el mismo
período del 2014, cuando se alcanzó
un ahorro total de 84,01 euros.
El servicio, que depende de la Concejalía de Servicios Sociales, analiza
de forma individualizada la situación
de cada vecino que solicita una sesión, donde se contrasta la potencia

que necesita su vivienda con la que
tiene actualmente contratada, y donde también se le ofrece información
sobre las comercializadores existentes y sobre la factura eléctrica en
general, además de explicarle cómo
funcionan las tarifas contratadas,
consiguiendo este 2015 un ahorro
máximo de 371,24 euros en la factura
de un único usuario.
Por otro lado, los usuarios son encuestados para conocer su opinión
sobre el servicio, que, del 1 al 5, cuenta
con una valoración del 4,85 en cuanto a su utilidad, lo que pone de manifiesto que ha sido muy bien acogido

por la ciudadanía.
La oficina Gestiona’t funciona desde enero del 2014 y atiende de forma
gratuita a los vecinos los martes de
10.00 a 14.00 horas en el Centro Social, donde les ofrece asesoramiento y
consejos para reducir el importe de su
factura eléctrica.
CITA PREVIA

Para ser atendidos se necesita cita previa, puesto que los usuarios reciben
un cuestionario que permite personalizar el asesoramiento y adecuarlo
al consumo de cada hogar. Se puede
pedir cita previa llamando al 964 547
130 o enviando un correo electrónico
a serveissocials@ajvila-real.es. H
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Los ‘Premis Globalis 2015’ premian
a los vila-realenses más innovadores
El plazo de presentación de las candidaturas se ha
ampliado y ahora finaliza el próximo 15 de septiembre

En los galardones pueden participar pymes, empresarios
individuales, comercios y establecimientos hosteleros

L

a Fundación Globalis, junto con
el Ayuntamiento deVila-real, han
convocado la II edición de los‘Premis
Globalis 2015’patrocinados por Bankia y Auto-Real. El espíritu de estos
galardones es premiar a las empresas
innovadoras vinculadas a la ciudad
de Vila-real y a su zona de influencia,
reconociendo públicamente el esfuerzo que realizan a diario. En estos
premios pueden participar pymes,
empresarios individuales, comercios
y establecimientos hosteleros, independientemente de su forma jurídica,
siempre que hayan arrancado su actividad económica con posterioridad al
1 de enero de 2010.
Los ‘Premis Globalis’ quieren galardonar a jóvenes empresas con
un alto componente de innovación
y reconocer, promover y divulgar el
esfuerzo de los emprendedores que
están al frente de estas jóvenes iniciativas empresariales.
Estos premios pretenden valorar
y recompensar sus esfuerzos y capacidades para llevarlos adelante en
el día a día, mostrando ejemplos que
animen iniciativas parecidas. En general, estos premios quieren ayudar
a potenciar el tejido socioeconómico,
diversificar las actividades empresariales de la localidad, fomentando el
espíritu emprendedor y la innovación.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El plazo de presentación de las candidaturas se ha ampliado recientemente, pero finaliza el próximo 15 de
septiembre de 2015. Los interesados
pueden encontrar más información
sobre los premios en www.fundacionglobalis.org.
Se entregará un primer premio
de 1.500 euros y dos accésits de 500
euros. Además, se otorgarán varios
reconocimientos adicionales como
son el ‘Premio CEEI Castellón’ que
consiste en el apoyo y acompañamiento empresarial para la búsqueda
de financiación; el ‘Premio Vila-real
Innpulso’ como reconocimiento para
la empresa que el Comité Evaluador
considere más singular, y que a su
vez participará en el “Encuentro de
Alcaldes de la Red Innpulso y Emprendedores Locales”representado a
Vila-real en dicha jornada y el‘Premio
trayectoria’, reconocimiento para la
empresa de Vila-real que haya destacado por su trayectoria y crecimiento
en los últimos años. H

Los ‘Premis Globalis’ quieren galardonar a jóvenes empresas vinculadas a Vila-real con un alto componente de innovación.

aGenda
-02/09 Taller InnovacIón SocIal:

-22/09 -24/09 29/09 ProGrama de mejora emPreSarIal

¿Qué son las Monedas Sociales? El Real, la Moneda Social de Vila-real.
Lugar: Espai Jove Vila-real
Hora: 10:00-12:00 h
Organiza: Fundación Globalis
Más info e inscripciones: www.fundacionglobalis.org
Asistencia gratuita

Lugar: Vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Vila-real
Hora: 14:30 a 16:30 h
Organiza: Cámara comercio Castellón
Más info e inscripciones:
www.camaracastellon.com/formacion-y-empleo/formacion/
Asistencia gratuita

-15/09 - 17/09 Taller ProceSoS de SeleccIón Para admInISTraTIvoS

-25/09 Taller aSí comIenza Tu emPleo

Lugar: Vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Vila-real
Hora: 9.30 - 13.30 h
Organiza: Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Vila-real en colaboración con la Diputación de Castellón.
Más info e inscripciones: http://portaltreball.blogspot.com.es/p/ara-formacio.html
Asistencia gratuita

-15/09 cIerra Plazo PreSenTacIón PremIS GlobalIS.
Más info: www.fundacionglobalis.org

-16/09 - 23/09 - 30/09 ProGrama de dISeño de neGocIoS comPeTITIvoS (dIneco)
Lugar: Vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Vila-real
Hora: miércoles de 15.30 a 20.30 h
Organiza: Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Vila-real
Más info e inscripciones: http://portaltreball.blogspot.com.es/p/ara-formacio.html
Asistencia gratuita

-17/09 FInanzaS Para no FInancIeroS
Lugar: Centre de Negocis Efecte Vila-real
Hora: 16:00 a 19:00 h
Organiza: Escola de Negocis d´Efecte Vila-real
Más info e inscripciones: www.efectevr.com
Asistencia gratuita

Lugar: Vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Vila-real
Hora: 9.30 a 13.30 h
Organiza: Cámara comercio Castellón
Más info e inscripciones: www.camaracastellon.com/formacion-y-empleo/formacion/
Asistencia gratuita

-25/09 deSaYunoS eFecTe:

La responsabilidad subsidiaria en la gestión de la tripartita para empresas y gestores
Lugar: Centre de Negocis Efecte Vila-real
Hora:08:30 a 10:00 h
Organiza: Escola de Negocis d´Efecte Vila-real
Más info e inscripciones: www.efectevr.com
Asistencia gratuita

-28/09 - 29/09 Taller ProceSoS de SeleccIón Para comercIaleS
Lugar: Vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Vila-real
Hora: 9.30 a 13.30 h
Organiza: Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Vila-real en colaboración con la Diputación de Castellón.
Más info e inscripciones:
http://portaltreball.blogspot.com.es/p/ara-formacio.html
Asistencia gratuita

INNOVACIÓ

SETEMBRE DEL 2015

El II Foro Internacional
para la Innovación
Social, en Valencia

CrÒnica de VILA-REAL

Q CELEBRACIÓN. El II Foro Internacional para la Innovación Social se celebrará en la Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI) de la Universitat Politècnica de Valencia los
próximos 21 y 22 de septiembre. Un encuentro único donde
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los participantes compartirán sus ideas y proyectos con el
objetivo mejorar los retos sociales del mundo. La Fundación
Globalis de Vila-real participa como Speednetworker con el
proyecto Moneda Social El Real. H

HISTORIAS DE ÉXITO

Yinsen triunfa en el mundo del
diseño gráfico y acumula premios
El estudio de Vila-real está formado por María Pradera
y Lorena Sayavera, que crearon la empresa en 2012

Yinsen ha recibido recientemente el galardón Laus de
bronce y otro de plata en los European Design Awards

E

l estudio Yinsen de Vila-real continúa creciendo y acumulando
premios. Dos amigas, María Pradera y Lorena Sayavera, lo crearon en
2012 y desde entonces su creatividad
y talento les ha servido para hacerse
un hueco dentro del panorama nacional.
De hecho, el estudio de diseño gráfico afincado en Vila-real Yinsen recibió en julio un premio nacional Laus
de bronce a la mejor web por la página del prestigioso magoYunke. Se trata de una web llena de magia donde
la fotografía y el movimiento tienen el
protagonismo (http://yunke.es/). Los
premios Laus están organizados por
el FAD (Fomento de las Artes y el Diseño) y son los galardones de mayor
relevancia en nuestro país en la disciplina del diseño gráfico.
“Creamos la empresa a partir de
un primer trabajo para una amiga
que tuvo mucho éxito. Lorena y yo ya
nos conocíamos de haber trabajado
en una empresa juntas y decidimos
lanzarnos. Han pasado cuatro años y
parece que fue ayer”, comenta María
Pradera.
Recientemente el estudio viajó a
Estambul donde recogió un galardón
de plata en la categoría de marca en
los European Design Awards (Premios Europeos de Diseño) por la
imagen de marca del fotógrafo Juan
Vicent. También recibió una mención
en la misma categoría por la marca de
Clap’s Sound. Estos reconocimientos
son otorgados por las principales publicaciones y asociaciones de prensa
especializadas de toda Europa.
“Para nosotras, recibir tantos premios es una grata sorpresa y una
gran satisfacción porque quiere decir

El diseño de la página web del mago Yunke, todo un éxito.

El galardón de plata logrado en los European Design Awards.

que estamos haciendo las cosas bien.
Ahora, nuestra idea es ampliar nuestro radio de acción y enfocarnos más
a trabajos para estauración, hoteles,
etc”, asevera.
Entre sus trabajos destacan la imagen para el Festival Internacional de
Teatre de Carrer de Vila-real, la identidad del 30 aniversario de ADCV
(Asociación de Diseñadores de la
Comunidad Valenciana) o la imagen
de la muestra Trans-hitos que se organiza anualmente en el marco de
Cevisama.
María Pradera manda un consejo
a los jóvenes emprendedores deVilareal: “Para montarte una empresa es
muy importante que te guste tu trabajo. Hay que buscar un sueño, pero
siempre con prudencia y responsabilidad”. El estudio Yinsen no tiene
techo. H
María Pradera y Lorena Sayavera decidieron montar su empresa en 2012 y están triunfando.

AjuntAment
de VilA-reAl
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La reforma del Pou
d’Amoròs, este mes
Vila-real adjudicará las obras de una infraestructura
hidráulica que debe impermeabilizarse de nuevo

El jardín y Ciudad Deportiva de la Bassa d’Insa constará de dos áreas delimitadas e independientes.

La Bassa d’Insa diferencia
zonas deportivas y jardín
Se han diseñado dos espacios integrados pero independientes

E

l jardín y Ciudad Deportiva de
la Bassa d’Insa constará de dos
áreas perfectamente delimitadas e
independientes: la zona deportiva,
cercada con una valla de características similares a la que rodea el Palacio
de Justicia, a la que se accederá por el
vial de nueva construcción, junto a
los vestuarios y edificio de conserjería; y el área de paseo y descanso, con
entrada desde la avenida Alemanya,
“que será una plaza más de la ciudad”.
“De esta forma, los dos espacios
quedan perfectamente integrados
pero diferenciados, favoreciendo los
diferentes usos previstos en el complejo y facilitando también el mantenimiento de las instalaciones”, señala
el concejal de Territorio, Emilio M.
Obiol, en una reciente visita a los trabajos.
Dentro del área deportiva se encuentran los dos campos de fútbol

con que contará el complejo, pista
básica de atletismo para la práctica
de hasta cinco disciplinas, bar con terraza y cuatro edificios de vestuarios,
además del local del conserje, con
zona de fisioterapia y vestuario para
los árbitros. Estos edificios pretenden
ser una de las principales referencias

Constará de dos
áreas perfectamente
delimitadas: la zona
de área deportiva y
la zona verde para el
paseo y el descanso

del recinto. “Estamos barajando distintas opciones para estos edificios,
con la idea de que pudieran ser construcciones emblemáticas y referentes
de la marca deVila-real como Ciudad
de la Ciencia y la Innovación”, explica
Emilio M. Obiol al respecto.
Fuera del recinto cercado quedará
el resto del complejo, con zona de
agua,“que servirá para rememorar el
origen del topónimo del entorno, la
Bassa d’Insa”, una pista polifuncional
y dos montañas artificiales “con voluntad de ser puntos de observación
y miradores del entorno, principalmente de los dos campos de fútbol
hacia los que estarán orientadas”. Un
banco corrido a modo de gradería y
la pista de running que, por el exterior
de la valla del área deportiva, recorrerá todo el complejo completan las
dotaciones del proyecto de la Bassa
d’Insa. H

El Pou d’Amorós necesita reformarse para dar servicio a Vila-real.

En esta recta final de año arrancarán los trabajos de mejora y recuperación del conocido como Pou
d’Amoròs. Una infraestructura
hidráulica, de las cuatro de estas
características con las que cuenta
Vila-real, que abastecen de agua
potable al municipio y cuyos trabajos podrían ser adjudicados a finales
de septiembre, tras su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia
esta semana. “Está funcionando al
100% pero es necesario acometer
estas mejoras para optimizar y asegurar su correcto funcionamiento.
Se trata de un saneamiento integral
de toda la infraestructura que, con
total seguridad, estará concluido
antes de finalizar el año, ya que
planteamos una duración de unos
dos meses”, resalta el concejal del
área, FranciscoValverde.
Este depósito—fechado el 26 de
mayo de 1957--, utilizado principalmente para dar presión a la red en
su zona de distribución, es de hormigón armado y está compuesto
por cuatro pilares inclinados sobre
los que apoyan cuatro vigas que so-

portan la losa de apoyo del depósito
y que ahora estarían afectadas por el
paso del tiempo y la oxidación. Por
ello, desde la Concejalía de Servicios Públicos se trabaja desde hace
un año para dar solución y junto a
la empresa concesionaria del servicio de agua, Facsa, impulsaron un
estudio para evaluar la seguridad de
la infraestructura.
Un documento en el que se
constataron los daños localizados,
desconchados y fisuras fruto de
la oxidación de las armaduras, así
como del parámetro exterior del
depósito. El informe concluye que
la estructura, “presenta seguridad
suficiente”pero“es recomendable el
refuerzo de la cabeza de los pilares
y la cúpula”. Un aspecto que resalta el edil Valverde, que asegura que
“se trata de una acción preventiva
que no costará ni un euro más a los
vecinos, pues los 101.815,07 euros
de presupuesto se pagarán íntegramente del canon del agua”. H

El Espai Jove acoge un
torneo de videojuegos
El Campeonato de Videoconsolas de Vila-real ha
reunido a más de 100 jóvenes en su segunda edición
El Espai Jove de Vila-real ha acogido
recientemente la segunda edición
del Campeonato de Videoconsolas,
organizado por la asociación OtakUniverse, de la mano de la Concejalía
de Juventud.
Más de un centenar de jóvenes,
procedentes de distintos puntos de
España como Barcelona, Madrid o
Murcia, pero también llegados de
California e Italia, se enfrentaron en
uno de los juegos de lucha más de
moda del momento: el Super Smash

Bros para Wii U.“Estamos creciendo
y cada vez somos más gente en este
tipo de torneos. En la primera edición,
que fue en mayo, éramos menos y en
esta ocasión hemos conseguido un
gran nivel de participación”, afirman
miembros de la organización.
El objetivo de estos jugadores profesionales en este tipo de torneos,
donde pueden llegar a jugar sin descanso hasta 60 horas, es batir a su
contrincante. H

Más de un centenar de jóvenes compitieron en el II Campeonato de Videoconsolas de Vila-real.
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El Museu Etnològic
cobra vida amb les
visites teatralitzades

17

Q tradició. Les visites teatralitzades al
Museu Etnològic del Termet, a càrrec de la
companyia Visitants, apropen els visitants
als costums dels avantpassats.

El projecte Gegants 2.0 culmina ; en curt
amb la nova Colla Gegantera
Descomptes per a
penyes al Mercat

La Regidoria de Tradicions i El Trull aposten per la recuperació d’una tradició molt arrelada

L

a Regidoria de Tradicions i
l’Associació Cultural El Trull de
Vila-real han creat, dins del projecte
Gegants 2.0, l’Associació Cultural i
Colla Gegantera de Vila-real. Una
iniciativa centrada en la recuperació
d’una tradició molt arrelada i que serveix per a culminar el projecte iniciat
el 2013 per part d’El Trull que, coincidint amb els 25 anys de la seua fundació, va impulsar la recuperació dels
gegants de la ciutat.
“Quan vam arribar a l’equip de
govern el 2011”, recorda el regidor
de Tradicions, Pasqual Batalla, “vam
trobar els nostres gegants castigats,
amagats en una cambra fosca i oblidats i, després de parlar amb l’escultor
i mestre geganter català Toni Mujal,
vam procedir a la seua recuperació,
amb noves característiques i un pes
inferior, però mantenint els seus trets,
perquè pogueren tornar a veure la
llum”.

La Regidoria d’Economia ha
engegat una nova campanya per a impulsar les vendes
al Mercat Central cara a les
pròximes festes en honor a la
Mare de Déu de Gràcia, especialment dirigida a penyes
i grups. S’ofereixen productes
típics amb descomptes de fins
al 10% i amb preus tancats per
a grans quantitats, amb repartiment.

Vila-real fomenta la
projecció de curts
La VIII Mostra de curtmetratges del Tormo, Cortor del
2015, que està organitzat per
a les associacions de veïns del
Tormo i Sal de la Fila, de Vilareal ha finalitzat amb èxit dues
jornades de les projeccions
nocturnes a l’antiga plaça dels
Tamboreros de la localitat. La
secció a concurs ha sumat 19
curtmetratges,
seleccionats
entre els gairebé 150 treballs
rebuts, provinents de diferents
parts de tot el món.

SATISFACCIÓ

També el representant d’El Trull, Josep Salmerón, s’ha mostrat molt
satisfet de la presentació de la Colla
Gegantera, que, indica, “culmina el
projecte Gegants 2.0 iniciat el 2013
per a recuperar una de les nostres
tradicions més arrelades”. Salmerón
recorda, en aquesta línia, que el 2014
es va aconseguir formar part de la
Federació Valenciana de Nanos i Gegants, per la qual cosa“esperem que
el col·lectiu augmente i compte amb
més gent compromesa amb els nostres costums”.
El president de l’Associació Cul-

La Colla Gegantera de Vila-real ha preparat una sèrie d’activitats en les festes de setembre.

tural i Colla Gegantera de Vila-real,
Pasqual Sebastià, indica que“som un
grup relativament xicotet, però amb
ganes de treballar perquè Vila-real
estiga sempre ben representada allà
on vagen els seus gegants”.
Per això, també anima a què els
veïns s’impliquen i“participen en les
activitats que prepare l’associació i la
coneguen, perquè els gegants no són

nostres, són de tot el poble i volem
que tots puguen gaudir d’ells i, fins i
tot, unir-se a la colla”.
Per a donar a conéixer el nou
col·lectiu i apropar els gegants a la
població, la Colla Gegantera ha preparat una sèrie d’activitats en les festes de setembre. Així ho ha anunciat
el secretari i vicepresident de l’entitat,
Carlos Chiva, que avança que “els

veïns podran veure com són per dins
i provar a alçar-los i fer-los ballar, a
més de comptar amb una xarrada de
l’artista Toni Mujal, que explicarà com
va crear les figures més modernes, al
marge d’altres activitats sorpresa que
es donaran a conéixer pròximament,
i en les quals s’implicarà també una
modista vila-realenca”. H

Vila-real elimina un punt
negre amb una rotonda
Descongestionará el camí
de la Travessa, amb molt
de trànsit en eixir a Castelló
L’Ajuntament de Vila-real ha aprovat
l’expedient de contractació del projecte per a la construcció d’una rotonda a
la intersecció de l’avinguda de Grècia i
el camí de la Travessa, amb la finalitat
d’alleujar aquest punt conflictiu.
Precisament,aquest últim vial és una
de les artèries més congestionades de
la ciutat, perquè serveix de sortida cap
a Castelló. I l’avinguda Grècia també
compta amb un trànsit considerable,
ja que connecta la part nord-oest de la

Vila-real vol un pas
rebaixat i la comissaria
Vila-real ha demanat incloure
als Pressupostos Generals de
l’Estat la seu de Policia Nacional i un pas subterrani a
l’estació. El portaveu de l’equip
de govern a Vila-real, Javier
Serralvo, ha lamentat que
“novament, s’haja tramitat el
projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al
2016 i dues infraestructures
molt importants per a la ciutat s’hagen quedat fora del
document, després d’anys de
reivindicació”.

La ciutat tindrà noves
zones de ‘running’

localitat amb el centre de a ciutat.
Pel que fa a la circulació,la intersecció
en qüestió presenta alguns problemes
derivats de la tipologia d’encreuament
en T i de la velocitat i densitat de trànsit en el citat punt. Per això, la solució
que es planteja ara des de l’equip de
govern és la construcció d’una glorieta
que permetrà millorar la fluïdesa en el
citat punt i, al seu torn, obligarà a reduir la velocitat al camí de la Travessa.
El pressupost base de licitació, que ja
s’ha publicat al‘Butlletí de la Província’,
ascendeix a 77.754,60 euros. H

L’Ajuntament de Vila-real treballa en la redefinició del projecte de la Ciutat Municipal de
l’Esport, amb l’objectiu de crear
nous espais de pràctica esportiva, a l’aire lliure i d’oci infantil
per a combatre la massificació.
Es tracta de la redefinició del
projecte de la Ciutat Municipal de l’Esport projectada a
la Bassa d’Insa, que a més de
comptar amb dos camps de
futbol i un circuit de ‘running’,
que serà ampliat, disposarà del
major parc urbà deVila-real.
El pressupost base de licitació de l’obra ascendeix a 77.754,60 euros.
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La plaza de los viejos juzgados de Vila-real ya sobresale para reactivar el mercado.

Vila-real pone a
La nueva plaza de
punto los colegios
los juzgados cumple
para iniciar el curso los plazos previstos
A lo largo del mes de agosto se han realizado mejoras en una
decena de centros escolares públicos por valor de 20.000 euros

Las obras sobre el solar de los antiguos juzgados de Vila-real
llegan a su fin y la plaza está lista para las fiestas patronales

E

Las obras de la plaza sobre el solar de los antiguos juzgados de Vila-real llegan a su fin.
Hace días que están prácticamente finiquitadas, a falta de instalar unas luces panorámicas
que iluminen la pared de la iglesia Arciprestal
declarada Bien de Interés Cultural (BIC). El espacio urbano anexo al Mercado Central estará
listo para las fiestas patronales de la Mare de
Déu de Gràcia, como estaba previsto.
En este sentido, el concejal de Territorio,
Emilio Obiol, asegura que desde la Concejalía
están “muy satisfechos del trabajo realizado,
pues antes había un edificio abandonado de
los años 70 y ahora se ha convertido en una
ágora que servirá como punto de encuentro”.
Y es que para conseguir esta zona se han invertido 300.000 euros y ha sido necesario el derribo de la anterior edificación. En este sentido,
el edil ha felicitado a la empresa adjudicataria
por“su gran labor y por ceñirse al tiempo”.

l Ayuntamiento de Vila-real, a través de
las concejalías de Educación y de Servicios Públicos, ha realizado durante todo el
mes de agosto diversas mejoras en los colegios públicos de la ciudad para su puesta a
punto, de cara al inicio de las clases. En total,
se ha trabajado en una decena de centros
docentes, con actuaciones que han supuesto
una inversión de unos 20.000 euros.
Uno de los centros donde se ha actuado ha
sido el colegio Concepción Arenal, donde, tal
como explica la concejala de Educación, Rosario Royo, una fuga de agua en los baños del
segundo piso había provocado desperfectos y
humedades en techos y un aula. Otra de las
obras más laboriosas -y también la más costosa económicamente- se ha realizado en el Botànic Calduch, donde se necesitaba reformar
el laboratorio, habilitándolo para dos aulas
CyL -unidad específica de Comunicación y
Lenguaje-. Para ello, se ha levantado un tabique para dividir el espacio y se han colocado
dos puertas para acceder a los baños.
El plan de mejora de centros se ha completado con otros trabajos de reparación como
pintar la parte antigua del Centro de Educación Especial (CEE) La Panderola; repasar los
pilares de la marquesina del colegio Pío XII; reparar una gotera en Pascual Nácher; adecen-

tar los bajos de la pared del aulario infantil y la
acera lateral exterior rota por las raíces de los
árboles del Escultor Ortells, así como cambiar
las trapas de las alcantarillas del José Soriano, o
la restauración del techado del patio de infantil y la pared del frontón del colegio Angelina
Abad.
Royo apunta que aún quedan pendientes algunas obras de la Conselleria en varios
centros, como son la renovación de los baños
del edificio de primaria de Escultor Ortells, así
como la renovación de la calefacción, además
de la construcción de un gimnasio en Concepción Arenal y Pascual Nácher. El aulario
infantil junto al edificio de primaria del Carlos
Sarthou o el próximo cambio de la cubierta del
comedor del Concepción Arenal son otras de
las actuaciones. H

La concejala de Educación,
Rosario Royo, apunta
que todavía quedan
pendientes algunas obras
de la Conselleria en varios
centros de la ciudad

Uno de los centros donde más se ha actuado es en el colegio Concepción Arenal.

MURALLA DE VILA-REAL

De este modo, se ha conseguido “un espacio
abierto que permite observar el BIC”. Pero lo
más importante para Obiol es que“se ha recuperado parte de la muralla de Vila- real, que la
Concejalía de Patrimonio procederá a valorar”.
Destaca la importancia de este entorno, por lo
que el proyecto se ha ejecutado en base a ello.

“Se ha adecuado la actuación a la iglesia,
pensando en los actos religiosos que se llevarán a cabo y en garantizar el diseño”añade el
concejal de Territorio, Emilio Obiol.
ESPACIO DE OPORTUNIDADES

Por otro lado, según el responsable de Territorio,“se ha creado un espacio de oportunidades;
otro acceso al mercado con una puerta corredera, que contribuirá al aumento de visitas y
del consumo; y una zona económica con la
futura instalación de ferias y exposiciones”. Al
mismo tiempo, se ha dejado acceso a la parte
superior del mercado para que, en un futuro,
se puedan habilitar fácilmente despachos. H

El proyecto se ha
ejecutado en base
al entorno para
garantizar las vistas a la
iglesia Arciprestal y la
muralla de Vila-real

Las obras han cumplido el plazo previsto y estarán listas para las fiestas patronales.
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esports

El Villarreal CF
es reforça amb el
davanter Bakambu
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Q fITXATGE. ElVillarreal CF s’ha reforçat
amb el davanter francés, d’origen congolés,
Cédric Bakambu, que signa per a les pròximes cinc temporades.

N Tradicional ofrena del Villarreal CF

L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, juntament amb altres
representants de la corporació
municipal, van acompanyar al

Villarreal CF en la tradicional
ofrena del club als patrons de
la ciutat. Els grocs van complir
amb la tradició.

Les aigües del Millars van acollir la prova de natació en la qual els participants van remuntar 750 metres.

Prop de 200 participants
en el I Triatló de Vila-real

N L’EB Vila-real homenatja Llorach

La competició obri la ciutat a fer ús de les aigües del riu Millars

P

rop de 200 atletes van participar
en el I Triatló Vila-real, organitzat
per l’SME, que va tindre lloc a l’entorn
del riu Millars i el Termet de la Mare
de Déu de Gràcia. La competició es
va realitzar per primera vegada en
aigües del Millars, on els valents triatletes remuntaren 750 metres de riu
en l’espectacular prova de natació,
seguida per 20 quilòmetres amb bicicleta i cinc quilòmetres de carrera.
L’alcalde deVila-real, José Benlloch,
i la regidora d’Esports i Salut, Silvia
Gómez, entre altres regidors de la corporació municipal, van lliurar les medalles als guanyadors, en una prova
organitzada a benefici de l’Associació
d’Esclerosi Múltiple de Castelló. Els
prop de 200 participants en aquesta
primera edició de l’esdeveniment
avalen les expectatives de la convocatòria. Els vila-realencs i veïns d’altres
municipis de la província que es van
apropar al Termet van gaudir de la
jornada.

La regidora d’Esports i Salut,
Silvia Gómez, va visitar el 4t
Campus de Bàsquet Cabanes
Manolo Llorach, en el qual par-

La prova, a benefici de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló.

ticipa l’EB Vila-real. El campus
ha homenatjat en aquesta edició
un dels seus precursors, Manolo
Llorach.

N El Bauger FC es forma a Vila-real

MOLTA GENT DE FORA

El fet que el 70% dels participants
en la prova procedisca de fora de la
província és també un indicatiu de
l’interés que aquest I Triatló Sprint
Vila-real ha despertat entre els aficionats a aquest esport.“Hem volgut
donar un caràcter popular a la cita,
perquè puguen participar tots els
aficionats, i també, per descomptat,
el vessant solidari que tenen sempre
totes les competicions organitzades
des de l’SME; un vessant que en
aquesta ocasió revertirà en benefici
de l’Associació d’Esclerosi Múltiple,

La prova es va presentar a l’Ajuntament a finals del mes de juliol.

amb la qual col·laborem des de fa
anys a través de la campanya“Banya’t
per l’Esclerosi”, recorda Gómez.
La presidenta d’aquesta entitat, per
la seua banda, va voler agrair el suport
rebut del consistori.“Vila-real sempre
ha sigut una ciutat molt solidària i

la veritat és que estem molt agraïts
que hagen pensat en nosaltres per a
aquesta primera prova de triatló”, va
assenyalar María José Fabregat. H

Vila-real ha acollit un campus
de formació, organitzat per
l’empresa vila-realenca Pinosport, al qual ha assistit un grup

de membres del planter del
Bauger FC, de Santo Domingo, format per 18 futbolistes de
l’equip.
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Q Partits polítics
PSPV-PSOE

Compromís

Les festes són un Bones festes
motor econòmic Vila-real!
Aquest mes de setembre són
les Festes de la Mare de Déu
de Gràcia a Vila-real, del 4 al 13
de setembre seran dates per a
compartir en amics, amb gent que no es veu
de vegades la resta de l’any i per aprofitar per
a convidar a veïns d’altres pobles i ciutats a
vindre a la nostra casa. Les festes, a banda de
ser això, també son un motor econòmic per a
molta gent del nostre poble, per a molts comerços són les setmanes de més venda i les
que compensen les setmanes més fluixes del
calendari. Per això també són importants les
festes per aquest xicotet motor econòmic que
ajuda a millorar la qualitat de vida tant emocional com econòmicament.
Com sempre seran unes festes amb una
programació extensa i variada ja que no es pot
acontentar a tots, sí que tots puguen tindre
l’oportunitat de participar en els actes que es
faran, organitzats per una Junta de Festes que
no mai podem agrair prou la gran tasca que
fan per la nostra ciutat.Aquestes festes són les
primeres de la nova legislatura, legislatura que
volem que seguint l’estela de la passada, i que
millore encara més la qualitat de vida dels nostres ciutadans en les emocions i l’economia,
continuarem la tasca que siguen les nostres
empreses locals les que treballen, fer un ajuntament més obert encara i més transparent. Un
ajuntament que aprofita les oportunitats en les
bases creades havent aconseguit que la universitat siga a la nostra ciutat en la Subseu de l’UJI,
la càtedra d’Innovació Ceràmica, la càtedra de
Mediació Policial i la UOC, posant el coneixement al capdavant de la recerca de més treball
i de més qualitat.
MENYS DEUTE

L’esforç que hem fet aquests últims quatre
anys per reduir el deute del 73 al 50%, per
pagar els deutes d’una etapa del PP plena de
decisions irresponsables en matèria econòmica i urbanística, fer-ho baixant la pressió fiscal
dels veïns i veïnes que és la més baixa de les
ciutats del nostre entorn, eixe esforç ha servit
per assentar les bases d’un ajuntament més
estable i més preparat pels nous reptes que
tenim ara com a ciutat. Un govern que aprofita l’empenta de la nostra gent que té ganes
per treballar per la ciutat, per això ara que som
més gent per treballar, amb un govern amb
16 regidors, amb delegacions i l’lcalde Benlloch per coordinar i impulsar eixe treball, el
que volem és escoltar com hem fet sempre
les idees dels nostres veïns ja a títol particular
com en les iniciatives col·lectives de les associacions culturals, esportives, dels veïns, de
les nostres empreses, dels treballadors, tots
sumen a aquest projecte col·lectiu que es diu
Vila-real.
MÉS PRODUCTIVES

Com en les festes, que s’han adaptat aquests
últims anys i han aconseguit fer més amb
menys diners que abans, també aquest projecte col·lectiu vol fer encara més amb la participació de tots, en transparència, en treball
i no demanant més esforços econòmics als
nostres veïns. BONES FESTES DE LA MARE
DE DÉU DE GRÀCIA. H

Ja han arribat les Festes de la
Mare de Déu de Gràcia, i com
cada any, els vila-realencs i
vila-realenques es preparen
per a viure intensament uns dies festius molt
intensos. Unes festes obertes i participatives
on tots i totes podem gaudir d’elles, i on, des
dels més grans als més menuts tenen activitats per a tots els gustos.
Les penyes, eix clau de les festes patronals
del nostre poble, preparen els seus casals, finalitzen els darrers preparatius i pinten, com
cada any amb les seues indumentàries festeres, de color, alegria i festa els carrers del nostre
estimat poble.
LES FESTERES

Quan parlem de festes cal tenir en compte
un altre element important que forma part
d’aquelles. Sí, ens referim a les festeres que
aquests dies llueixen el vestit de llauradora, de
dona vila-realenca amb orgull i emoció.Viuen
cada minut amb ganes i intensitat participant
d’un munt d’actes programats en una agenda que no dóna opció al desmai. Cadascuna
d’elles sap que estan vivint un somni i que
cada dia que passa, és un dia més que inscriuran en el llibre de la seua història i un dia
menys per a la finalització d’una experiència
meravellosa que estan vivint al llarg d’aquest
any.
TRADICIÓ

Les Festes de la Mare de Déu de Gràcia estan
farcides de tradició, s’alimenten dels nostres
costums que ens diferencien d’altres. Qui podria imaginar-se unes festes deVila-real sense
la tradicional xulla? Els carrers del dilluns de la
setmana de festes, sense saber ningú com ni
perquè, s’omplin de fum i l’atmosfera de tot
Vila-real s’impregna d’una oloreta especial.
Els carrers de tot arreu apareixen plens de
gent. Alguns al voltant de les fogueres per a
torrar la carn, altres rodejant la taula on també
trobem la cassoleta recent portada del forn,
com feien els nostres avantpassats.
O és que hi ha algú que pot imaginar-se
les festes de setembre sense la baixada de la
Mare de Déu? Com està manat, la vesprada
del divendres anterior al primer diumenge
de setembre, la Moreneta baixarà pel camí de
l’Ermita per a romandre una setmana entre
nosaltres. Aquest fet marca, almenys ací a la
nostra ciutat, la fi de l’estiu i l’inici de les festes
patronals després de les quals la vida torna a
la seua total normalitat.
MOMENT DE GAUDIR

Des de Compromís perVila-real, sabem que en
aquests moments no esteu per a llegir massa
elucubracions, així que, vila-realencs i vila-realenques, gaudiu intensament de les festes, de
les nostres tradicions i feu-les intenses, úniques
i irrepetibles.
I... recordeu com diu la iaia, CONEIXEMENT! Es pot gaudir, participar amb intensitat de tots els actes de les festes de Vila-real,
trencar amb la monotonia, barrejar-se en
l’aldarull però, això sí, sense perdre l’oremus
i respectant sempre la resta i sobretot aquelles
persones que, malgrat tot, treballen aquests
dies i necessiten descansar. Bones festes Vilareal! H
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Ciutadans

Partit Popular

Orientació
professional

Els veïns, farts
dels mosquits

Des dels seus inicis, Ciutadans Vila-real va tindre com
dos de les seues preocupacions principals els aturats
i els emprenedors. Igualment, ambdós són
destinataris d’algunes de les mesures que C’s
porta en els seus programes econòmics en
l’àmbit nacional.
En C’s Vila-real érem i som conscients que
les possibilitats d’acció locals són reduïdes,
per aquesta raó, calia filar molt prim i no fer
cap brindis al sol. Tanmateix, aquest fet no
ens va impedir que ja des de ben prompte
començàrem a treballar pensant en un determinat perfil d’aturats: els majors de 45 anys i
les dones que es reincorporen al món laboral
després d’haver estat molts anys“sacrificant”
les seues expectatives professionals.
Es tracta d’una borsa de desocupats que
sempre ha estat latent en els temps de les
vaques grosses, però que amb la crisi s’ha
engreixat considerablement. A més, tenint en
compte l’evolució demogràfica de la nostra
societat, prompte es convertirà en un problema. Així doncs, la primera proposta que posem
damunt la taula en aquesta legislatura és un
programa d’orientació professional, destinat a
eixos treballadors i treballadores que per edat o
per obligacions familiars han estat fora del món
laboral durant molt de temps i tenen dificultats
per a reincorporar-se.
Aquesta proposta té un doble objectiu. En
primer lloc, orientar la formació i treballar la
motivació d’aquestes persones per a ajudar-les
a dirigir els seus esforços. I en segon, establir
un contacte permanent en el món empresarial
per a detectar els sectors en creixement i en els
quals puguen haver-hi oportunitats laborals
per a aquests perfils.
Però per quètant el nostre esforç com el
dels participants siga productiu, hem proposat que per a aquelles empreses que contracten els vila-realencs i vila-realenques que
complisquen el programa, obtinguen una
ajuda municipal vinculada a la contractació
indefinida i repartida mensualment durant el
primer any de programa. Per exemple, en una
ajuda de 200 euros mensuals, i per a vint treballadors que tingueren“èxit”, el cost per a les
arques municipals seria de 48.000 euros, una
quantitat insignificant si tenim en compte el
que suposa, que no és altra cosa que recuperar socialmet i laboralment a un grup de
persones.
Per a acabar, i considerant que aquestes persones han de cobrir unes necessitats bàsiques
mentre estan millorant la seua empleabilitat,
també contemplem la possibilitat que aquells
que vulguen sol·liciten una ajuda durant uns
mesos amb la condició que la tornen quan
hagen trobat faena indefinidament. En aquest
sentit, també com exemple, 600 euros durant
tres mesos correspondrien a una obligació de
tornar 150 euros durant els 12 primers mesos
de contracte. És a dir, una quantitat simbòlica.
En definitiva, és una mesura la que plantegem
que busca ajudar els ciutadans, i per això estem
segurs que més prompte o més tard comptarà
amb el suport de la resta de formacions, que
segur que també estan preocupades pels nostres aturats. H

L’estiu arriba a la seua fi. darrere deixem uns mesos en
els quals els vila-realencs han
hagut de compartir les seues
vacances amb uns molests veïns: els mosquits. La plaga d’aquest estiu s’ha fet més
intensa si cap en la nostra ciutat i ha deixat en
evidència una vegada més la falta de previsió
de l’equip de govern local. De nou, Vila-real
no ha comptat amb un pla preventiu per a
mitigar els efectes que els mosquits provoquen en la ciutadania. No ha sigut fins al mes
d’agost quan l’Ajuntament ha activat un pla
per a tractar de pal·liar, sense remei, aquesta
plaga. Una vegada més, l’equip que encapçala José Benlloch arriba tard i malament.
Durant els anys de govern popular a Vilareal també hi havia mosquits, però el pla preventiu que es duia a terme durant tot l’any
aconseguia mitigar les molèsties que els insectes provocaven en els mesos de més calor.
També en aquest assumpte, Benlloch ha preferit intentar traure un aprofitament partidista com a portaveu del PSOE a la Diputació
de Castelló abans que donar resposta a un
problema que ha causat importants molèsties als vila-realencs. Mentre altres alcaldes
han activat mesures preventives i han redoblat els seus esforços, el primer edil de Vilareal apostava per atacar l’única institució que
no té competències en la matèria, la Diputació de Castelló, demostrant que és incapaç
d’assumir les seues responsabilitats després
de cinc anys com a alcalde del municipi.
La compra del Gran Casino

També l’estiu ha servit per a posar en evidència la falta de diàleg i l’ego de Benlloch, més
preocupat a convertir-se en líder del PSOE
provincial que a donar resposta als problemes
dels seus veïns. Sense aconseguir un consens
amb les forces polítiques amb representació
en el consistori, l’alcalde ha anunciat la compra del Gran Casino.
Des del Partit Popular hem considerat com
a positiva l’adquisició d’aquest singular immoble, encara que també deixarem clares des
del primer moment les premisses que consideràvem necessàries per a recolzar aquesta
despesa de dos milions d’euros: que la compra fóra d’acord a la Llei, que no suposara
pujar els impostos i que l’ús de l’edifici fóra
per als veïns, després que Benlloch haguera
anunciat la seua intenció de traslladar el seu
despatx al carrer Major, a poc més de cent
metres del seu actual despatx a Ca laVila.
Resulta una miqueta contradictori com,
d’una banda, l’alcalde planteja augmentar
el patrimoni local amb la compra del Gran
Casino i, per una altra, desaprofita subvencions com la de la Diputació de Castelló per
a la rehabilitació del Molí La Vila. Una ajuda
de 180.000 euros concedida des de gener de
2014 i per la qual l’Ajuntament de Vila-real
encara no ha presentat ni projecte ni despesa
per a justificar la inversió en aquest immoble.
L’alcalde ha de posar d’una vegada els peus a
terra i adonar-se’n de la realitat en lloc d’estar
pendent de lluir-se en altres institucions i de
tractar d’assaltar el poder del PSOE en làmbit
provincial. H
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/elperiodico.mediterraneo

Chef de ‘El Celler de Can Roca’,
escogido por segunda vez

mejor restaurante
del mundo

120 recetas

Más de
Explicadas de forma fácil
Aptas para cocineros inexpertos
Entrantes
Ensaladas
Sopas
Pastas y arroces
Pescados
Carnes
Postres
Los secretos del sofrito, la picada,
el alioli...

Consigue con Mediterráneo el libro con las mejores recetas de
nuestra cocina de toda la vida, explicadas por Joan Roca de forma
fácil y escogidas entre las que prepara su madre, Montserrat,
desde siempre, en el restaurante Can Roca de Girona.

A partir del sábado 5 de septiembre,
solo con Mediterráneo

@epmediterraneo
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“Esta cocina
representa el pilar
fundamental sobre
el cual se ha alzado
una cocina moderna”

por solo

9

,95€

+ cupón
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PROGRAMA
DIMARTS 1
12.00

A la Casa dels Mundina, PRESENTACIÓ del programa oficial
de festes.

DIMECRES 2
16.00
19.30

MUNTATGE de cadafals.
A la plaça de la Vila, acte
oficial d’INAUGURACIÓ DEL XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE DANSES. Grups: Thai Arts
Ans Culture Group de Tailàndia, Ennawrrouz de Tunísia,
Main Sabo d’Uzbekistan,
Peña Huertana La Espateña
d’Algezares (Múrcia) i Grup de
Danses El Raval de Vila-real.

DIJOUS 3
22.30

XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL

DE DANSES. A l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán
Moner, actuació dels grups
Thai Arts Ans Culture Group
de Tailàndia i Ennawrrouz de
Tunísia.

19.00

19.20

19.30

21.00

23.00

ritats i el clero. TRADICIONAL
TRACA i SOLTA de COLOMS.
Seguidament, PROCESSÓ fins
a l’Arxiprestal, cant del Tota
Pulchra i benvinguda.
Al carrer de Benicarló, 42,
classe de SALSA i BACHATA a
càrrec dels alumnes de Castellón Baila.
OFRENA DE FLORS a la Mare de
Déu de Gràcia per les entitats
ciutadanes, penyes, veïns i
veïnes, gegants, pel carrer de
l’Ermita fins a l’església Arxiprestal. Després de l’ofrena
se celebrarà el primer dia de
la NOVENA a la patrona, amb el
CANT de la SALVE de la Coronació i els GOIGS.
Al Centre de Tecnificació Esportiva, PRESENTACIÓ de tots
els equips del club.
Al balcó de l’Ajuntament, LLIURAMENT DE LA CLAU DE LA
FESTA i, a continuació,
CRIDA A LA FESTA a càrrec
de Valentín Nostrort Herrero i Conchita Manzanet Bustos.
22.00 A l’encreuament
de la plaça del
Llaurador
amb
el carrer de Sant
Joaquim, NIT DE
ROCK amb els
grups Malababa,
Radio
Crimen,
Kon Lo Puesto i
Komeme el Bambú.
A la plaça Major, XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANSES.

10.30
11.00

11.30
12.00

14.00
14.00

14.00

14.30

15.30

16.00

17.00

17.00

DIVENDRES 4
10.00

11.00
13.00

13.00

13.15

14.00
15.00

17.30
18.00

18.00

18.45

19.00

CAMPANYA CONEIXEMENT! “En
festes, tu pintes molt”. De
10.00 a 21.00 h Leonardo
Caro pintarà el grafit de Coneixement en un mur del carrer de Josep Ramon Batalla,
entre l’avinguda de Pius XII i el
Raval del Carme. Es regalaran
polseres per a lluir durant totes
les festes als que s’apropen a
ajudar a pintar la iaia de Coneixement, es facen una foto
del grafit i la publiquen en les
xarxes socials amb el hashtag
#coneixement2015.
INAUGURACIÓ de les reformes
al Casino de la Caixa Rural.
OBERTURA de la festa al jardí
de Jaume I, amb VOLTEIG de
CAMPANES i DESCÀRREGA de
COETS.
Al carrer de Zumalacárregui,
18, FESTA TEMÀTICA Fira d’Abril
i ACTUACIÓ del grup flamenc
Jarana.
INAUGURACIÓ de la 30a Fira de
la Tapa i Envelat alemany, al
jardí de Jaume I. Gran mocadorada popular. S’obsequiarà
tots els assistents amb un
mocador. Animació a càrrec
de Guillermo, el Showman del
Serrucho.
INAUGURACIÓ del Recinte de la
Marxa a l’avinguda d’Europa.
Al carrer del Salvador, 52,
DISCOMÒBIL a càrrec dels DJ
Rober Cruz i Iserte.
Al carrer de la Indústria, 3, TALLER PER A XIQUETS.
A l’avinguda d’Europa, s/n,
inauguració de festes amb
MÚSICA VARIADA.
EIXIDA de la imatge de la Mare
de Déu de Gràcia des de
l’ermita.
Al carrer de Blasco Ibáñez,
CONCENTRACIÓ de penyes,
entitats, veïns i veïnes per a
participar en l’ofrena.
RECEPCIÓ de la Mare de Déu
de Gràcia davant del col·legi
Verge del Carme pel poble,
les penyes, els gegants, la
reina i les dames, les auto-

23.00

23.30

00.00

00.00

00.00
00.00

00.00
01.00

Actuació dels grups Escola
de Danses de la Ribera (Sueca), Thai Arts Ans Culture
Group de Tailàndia, Ennawrrouz de Tunísia, Main Sabo
d’Uzbekistan i Peña Huertana La Espateña d’Algezares
(Múrcia).
Al carrer de Benicarló, 42, exhibició de SALSA i, a continuació, DISCOMÒBIL.
Al Raval del Carme, 35, classe
de FESTA 25É ANIVERSARI “Recorda la música del Mosset”.
Al carrer de Zumalacárregui,
14, DISCOMÒBIL amb Salva
DJ.
Al carrer del Salvador, 62, festa 25é aniversari amb ACTUACIÓ de l’orquestra La Moda.
Al carrer de la Torre Motxa, 9,
DISCOMÒBIL.
Al carrer de Cervantes, 20,
ACTUACIÓ del grup musical
Plum.
Al carrer de la Mare de Déu
dels Àngels, 5, DISCOMÒBIL.
Al Recinte de la Marxa, DJ
VILA-REAL OPENING FESTIVAL,
amb els DJ Jorge Polo, Latin Edwards, Sergio Verdoy,
Eduardo Cabedo, Javi Miller,
Xavi Ferreres i el showman
Bob Warner.

19.30

19.30

19.30
20.00
20.30

lom i de la Cova Santa, V MOSTRA D’ARTESANIA de productes
valencians.
Al carrer de la Indústria, 3, TALLER DE TAI-TXI.
A la plaça de la Vila i al carrer
Major Sant Jaume, TALLERS
de JOCS POPULARS dels països
participants en el Festival de
Danses.
Al carrer de la Indústria, 3, RELAXACIÓ guiada (trance relax).
A l’avinguda de la Murà, 73é
CONCURS de PAELLES per a
penyes.
A l’avinguda de la Murà, 30é
DINAR de PENYES.
Al restaurant Els XIII, DINAR de
GERMANOR. Tot seguit, BALL
amb el músic Miguel Ángel a
la seu de l’associació.
Al carrer del Bisbe Rocamora, 62, DINAR de GERMANOR. A
continuació, ACTUACIÓ de DJ
Palmito.
Al carrer del Salvador, 62, DINAR de GERMANOR per a celebrar el 25é aniversari.
A l’església Arxiprestal, NOVENETA de les dones a la Mare
de Déu de Gràcia. Continuarà
cada dia fins al diumenge dia
13.
A la pista de l’avinguda
d’Europa, Campionat local de
BOLOS SERRANOS.
Al camp de futbol Flors, VII I
VIII PROVES D’AGILITY Ciutat de
Vila-real.
Al CEAM, al carrer de Gamboa, BALL en viu inaugural de
festes.
17.30
A la plaça Major,
ESCACS al carrer.
17.30
Al carrer de Bayarri, roda exhibició
de CAPOEIRA.
18.00
O B E R T U R A
d’exposicions.
18.00
Al carrer de Nules,
3, FESTA FLAMENCA amb l’actuació
del grup Zombra
Flamenca i discomòbil.
18.30
BOUS per la vila.
A
continuació
s’exhibiran 2 VAQUES cerrils.
Al campanar de la basílica de
Sant Pasqual, TOC MANUAL de
l’avemaria repicada.
A l’església Arxiprestal, NOVENA a la Mare de Déu de Gràcia.
A la Fira de la Tapa, CONCURS
de DJ de les penyes.
Al carrer de l’Exèrcit, 2, DISCOMÒBIL amb DJ Micki.
A l’església Arxiprestal, CONCERT d’orgue barroc a càrrec
de Vicent Flich.

23.00

23.00

23.15
23.30

23.30
23.30

23.30

00.00

00.00
00.00
00.00

00.00
00.00

00.30

00.30

A l’Auditori Municipal Músic
Rafael Beltrán Moner, XXVIII Festival Internacional de
Danses, ACTUACIÓ dels grups
Main Sabo d’Uzbekistan i
Peña Huertana La Espateña
d’Algezares (Múrcia).
Al parc de la Panderola, CON-

11.00

CERT de ROCK amb els grups
Garganboig, Jako al Rey i Capitán Antresijos.
A la plaça del Llaurador, ACTUACIÓ de Bongo Botrako.
BOUS EMBOLATS al carrer
de Josep Ramon Batalla, a
l’encreuament amb el Raval
del Carme.
Al carrer de Sant Antoni, DISCOMÒBIL.
Al carrer de Torrehermosa, 35,
FESTIVAL DE L’HUMOR, a càrrec
d’Eutrenko, i festival remember a càrrec de DJ Roberto
Bustos.
Al carrer de Torrehermosa,
3, festa 20é aniversari amb
BALLS LLATINS a càrrec de DJ
Luis.
Al carrer de Sant Joan, 49,
III JALEO FESTIVAL amb DJ JF
Castillo.
Al carrer de Santa Llúcia, 72,
DISCOMÒBIL amb DJ Palmito.
Al carrer de Santa Anna, 24,
DISCOMÒBIL.
Al carrer de l’Hospital, 20, ACTUACIÓ del grup flamenc Trebede.
Al carrer de Santa Llúcia, 18,
DISCOMÒBIL.
Al carrer del Crist de la Penitència, KGON’S FESTIVAL amb
els DJ residents Copi, Pucho
i Prados.
Al Recinte de la Marxa, KVG
MUSIC FESTIVAL. Holi edition,
amb els DJ Héctor Benítez,
Dael Debón, Andriban Beers i
Xavi Ferreres.
Al carrer de les Creus Velles,
DISCOMÒBIL amb DJ Valera.

18.30

DIUMENGE 6
08.00

DIANA a càrrec de la Colla de
Dolçainers i Tabaleters El Trull
de Vila-real pels carrers de la
ciutat.

11.00

14.00

18.30

19.00
19.30
22.30

23.00

DILLUNS 7
11.00

11.00

13.00
17.00
17.00

17.30

18.30
19.00

19.00

19.30
19.30

22.00
23.30
00.00

00.00

09.00

10.00
10.30

ENCIERRO pel recinte de la vila,
amb bestiar de la ramaderia
Germán Vidal.
Al parc de l’Arbre del Desmai,
XIX Trofeu Mare de Déu de
Gràcia de PETANCA.
A la plaça de Sant Pasqual,
CONEIX ELS TEUS GEGANTS.
Als carrers de la Sang, de Co-

PUJADA al campanar. Horari
d’11.00 a 13.00 i de 17.00 a
19.00 h.
A la plaça de Sant Ferran, Jugant, Jugant, ACTIVITATS PER
ALS MENUTS.
VAQUES a la zona de cadafals.
A la plaça Major, STREET HANDBALL.
A la plaça de Sant Ferran, Jugant, Jugant, ACTIVITATS PER
ALS MENUTS.
Al carrer de la Indústria, 3,
TALLER de KUNG-FU per a xiquets.
VAQUES a la zona de cadafals.
A la placeta de l’església Arxiprestal, IV TROBADA DE GRÀCIES.
Al carrer de Cervantes, 20, DEGUSTACIÓ de PRODUCTES de les
NOSTRES COMARQUES.
Al carrer de Benicarló, 42,
CONCURS de llançament boig.
Al carrer de Lluís Vives, 9, VIII
TAST DE VINS de les terres de
Castelló.
TRADICIONAL XULLA pels carrers de la ciutat.
Al carrer de Buenos Aires, 1,
DISCOMÒBIL.
A la plaça Major, NIT DE XULLA,
amb L’ESPECTACLE PIROMUSICAL Live Music Show a càrrec
de Reality Show i Va-ka-lenta.
Al carrer de Zumalacárregui,
11, DISCOMÒBIL TrocoXorles.

DIMARTS 8
11.00

11.00

13.30

DISSABTE 5
08.00

A la plaça Major, XIII CONCENTRACIÓ de gos rater.
Al pavelló Bancaixa, PRESENTACIÓ de tots els equips del
club.
MASCLETADA al parc de la Panderola, a càrrec de la pirotècnia Martí.
17.00 Al CEAM, al carrer
de Gamboa, BALL
de DISC.
18.00 A l’església Arxiprestal, MISSA
solemne en honor
a la patrona de la
ciutat, la Mare de
Déu de Gràcia. A
continuació, PROCESSÓ.
18.00 Al carrer de Santa
Llúcia, 18, CONCURS de GUINYOT.
A la discoteca LaEros, ESPECIAL AUDIOVISUAL amb els millors guitarristes del món.
Al carrer de l’Exèrcit, 3, GLOBOMASCLETADA. Tot seguit PORRAT popular.
Al carrer de l’Exèrcit, 3, DISCOMÒBIL i ANIMACIÓ.
A la Fira de la Tapa, ACTES i
ANIMACIÓ.
CLOENDA del XXVIII Festival
Internacional de Danses a la
plaça Major.
Al carrer de l’Exèrcit, 3, DEGUSTACIÓ de SANGRIA i DISCOMÒBIL
amb DJ Luisen Rubert des de
Palevents i DJ Rev3enge.

21.30

22.30

Al restaurant Jardín Alaska,
SOPAR i, a partir de les 23.00
hores, BALLS de SALÓ i RITMES
LLATINS.
A la plaça Major, V Festival
Nacional de BALLS DE SALÓ,
ARTÍSTIC i ESPORTIU Ciutat de
Vila-real.

18.30
19.30
09.00

10.30

Al camp de futbol Flors, VII I
VIII PROVES D’AGILITY Ciutat de
Vila-real.
A la plaça Major, XV CONCENTRACIÓ de SEAT 600, MOTOS i
COTXES CLÀSSICS. Tot seguit,
desfilada.

23.00

23.15

Al parc de la Maiorasga, Jugant, Jugant, ACTIVITATS PER
ALS MENUTS.
Als Multicines Sucre Vila-real,
DIA DEL CINE. Totes les exhibicions a 3 euros.
Al Centre de Congressos,
Fires i Trobades, fESTA DE LA
3A EDAT, amb PAELLA monumental i, tot seguit, BALL amb
l’orquestra Diamante.
BOUS per la vila.
NOVENA y SERENATA a la Mare
de Déu de Gràcia.
ENCIERRO de 6 BOUS EMBOLATS, de la ramaderia Mansilla. A continuació, EMBOLADA
dels BOUS de la VESPRADA.
A la plaça Major, ACTUACIÓ de
Siempre Así.

AGENDA
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PROGRAMA
00.00
01.30

Al Recinte de la Marxa, MACRODISCO.
Al Centre de Congressos, Fires i Trobades, 24É CONCURS
D’EMPEDRATS per a penyes.
Tot seguit, DISCOMÒBIL.

DIMECRES 9

14.30

17.00
17.30

18.00

18.00

18.30
18.30
19.30
19.30

22.30
23.30
23.30

Al CEAM, carrer de Gamboa,
DINAR de GERMANOR, i seguidament BALL en viu.
Al carrer de Sant Antoni, II
CONCURS CHAMPIONS BEER.
Al recinte de la vila, CERCAVILA amb la xaranga Donant la
Nota.
A la seu de l’Associació de
Pensionistes i Jubilats El Prado, BERENAR per als socis. Tot
seguit, BALL.
A l’avinguda d’Europa, s/n,
EXHIBICIÓ del Club Skate
Snow Revolution Vila-real.
A la plaça de la Vila, III PEDALEJA A LA VILA.
BOUS per la vila.
Al Recinte de la Marxa, EXHIBICIÓ de ZUMBA.
Al carrer de les Germanies, 6,
BEE ROCK FEST. Cervesa artesana a preu popular.
A la plaça Major, CONCERT de
grups locals.
BOU EMBOLAT, amb els bous
de la vesprada.
Al Recinte de la Marxa, FESTA
LLATINA. A continuació, DISCO
REMEMBER RETROSPECTIVE.

DIJOUS 10
13.00
11.00

13.00
14.00

15.00
16.00

17.00

17.00

INAUGURACIÓ de l’exposició de
ceràmica dels s. XV, XVI, XVII.
Al carrer dels Furs de València, INAUGURACIÓ de la nova
seu de Sant Vicent de Paül,
cedida per la Fundació Caixa
Rural Vila-real.
VAQUES a la zona de cadafals.
Al restaurant Menfis, DINAR
de GERMANOR de l’Associació
de Pensionistes i Jubilats La
Murà.
Al carrer de la Indústria, 3, FITNESS KUNG-FU.
Al carrer del Cardenal Tarancón, DIA DE PORTES OBERTES
al Centre de Dia de malalts
d’Alzheimer Molí la Vila. Fins a
les 19.00 h.
Al CEAM, carrer de Gamboa,
TROBADA CULTURAL Música,
poesía y teatro.
A la plaça del Llaurador, Ju-

18.00

18.00
18.30

22.00

22.00

23.00

23.00

gant, Jugant, ACTIVITATS PER
ALS MENUTS.
A la seu de l’Associació de
Pensionistes i Jubilats La
Murà, BALL amb orquestra.
Al carrer de l’Hospital, 20,
CLASSE magistral de CUBBÁ.
VAQUES pel recinte de la vila.
18.45 A la plaça Major,
MODA AL CARRER,
desfilada de models.
19.30 NOVENA y SERENATA a la Mare de
Déu de Gràcia.
19.30 A la Fira de la
Tapa, ACTES i
ANIMACIÓ A continuació, CLASSE de
BODY COMBAT.
20.30 A la plaça de la
Vila, Arrels, IX
MOSTRA de CULTURA i TRADICIONS
POPULARS, ball de
plaça.
Al Recinte de la Marxa, 24a
nit de penyes amb TOMBET DE
BOU.
A l’Auditori Municipal Músic
Rafael Beltrán Moner, TEATRE
a càrrec del grup de teatre
Tabola amb la representació dels sainets valencians
Colombaire de profit, de
Francisco Barchino, i Sels
de novensà, de Josep Peris
Celda.
Al Recinte de la Marxa, ACTUACIÓ de l’orquestra Montesol. Tot seguit DISCOMÒBIL
a l’envelat.
A la plaça Major, ESPECTACLE
FLAMENC Cante y baile.

19.30

22.00

23.00
23.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00

00.00
00.00

00.00

cia.
A la Fira de la Tapa, ACTES i
ANIMACIÓ. A continuació, ACTUACIÓ d’Efrain Castelló.
A la plaça Major, 28é MACROSOPAR i FESTA de DISFRESSES
per a penyes.
A la plaça Major, FESTA DIEZ
FM.
Al carrer de Benicarló, 42, DISCOMÒBIL.
Al Recinte de la Marxa, MEGA
RETO DJ’S.
Al carrer de Zumalacárregui,
14, DISCOMÒBIL.
Al carrer de la Pietat, 19, ACTUACIÓ del grup Los Simples.
Al carrer de l’Ecce Homo, 45,
ACTUACIÓ de l’orquestra Pompeya.
Al carrer de la Mare de Déu
dels Desemparats, 8, festa 5é
aniversari amb DISCOMÒBIL.
Al Raval del Carme, 20, ACTUACIÓ del grup Los Makis.
Al carrer del Salvador, 62,
DISCOMÒBIL i BALL de DISFRESSES.
Al carrer de Cervantes, 20,
FESTA de DISFRESSES amb DJ

17.00
18.30
19.30

19.30

19.30

19.30

20.30

21.00

21.30

21.30

23.00

DIVENDRES 11
10.00
11.00

12.00
15.00
17.00

17.00
17.00
17.30

18.00

18.30

19.00
19.30

Al pavelló Sebastián Mora,
TRICKINSUMMER GATHERING.
Al carrer de la Mare Maria
Rosa Molas, INAUGURACIÓ del
Mercat d’artesania. Amb actuacions de malabars, contacontes, pintacares, tallers
participatius i espectacles de
foc. Fins a les 22.00 h.
Al carrer Major Sant Doménec,
27, 5A EDICIÓ NABOS PARTY.
Al pavelló Sebastián Mora,
TRICKINSUMMER GATHERING.
A la Casa de la Festa, plaça
de Mossén Ballester, 2, EXPOSICIÓ de BONSAIS.
Al CEAM, carrer de Gamboa,
BALL de DISC.
Al carrer de l’Exèrcit, 2, ACTIVITATS PER ALS XIQUETS.
Al carrer de la Indústria, 3,
TALLER de KUNG-FU per a xiquets.
A la seu de l’Associació de
Pensionistes i Jubilats El Prado, ORXATA i FARTONS, tot seguit BALL.
VAQUES a la zona de cadafals.
DESAFIAMENT a càrrec de les
RAMADERIES Juan Faet i La
Espuela.
CAMPANYA d’aliments solidaris.
A l’església Arxiprestal, NOVENA a la Mare de Déu de Grà-

00.00
00.00

00.30

01.00

resident Ximo Canya.
Al carrer de la Puríssima, 12,
DISCOMÒBIL.
Al carrer del Rei en Jaume, 13,
VII FESTA PETARDA amb DJ Palmito i Esteban Tena.
Al carrer del Bisbe Rocamora, 62, FESTA de DISFRESSES
i ACTUACIÓ de les DJ Turbina
Eléctrica.
VAQUES ENFUNDADES a la zona
de cadafals.

DISSABTE 12
08.00
09.00
10.00

11.00

11.00

11.30
12.30

15.00

ENCIERRO pel recinte de la
vila.
A la plaça de la Vila, DIA
DE LA FOTO.
Al pavelló Sebastián
Mora, TRICKINSUMMER
GATHERING.
Al carrer de la Mare Maria
Rosa Molas, continuació
del MERCAT D’ARTESANIA.
A la Casa de la Festa,
plaça de Mossén Ballester, 2, continuació de
L’EXPOSICIÓ de BONSAIS.
Al carrer de la Indústria,
3, FITNESS KUNG-FU.
Al carrer de la Indústria,
3, TALLER de MASSATGE
(tui-na).
Al pavelló Sebastián

23.30

Mora, TRICKINSUMMER GATHE00.00
Al carrer del Bisbe Rocamora,
RING.
62, DISCOMÒBIL Planamix amb
Al CEAM, calle de Gamboa,
l’ACTUACIÓ de David Shone.
ACTUACIÓ del grup Nostalgia.
02.00
Al Recinte de la Marxa, VI VÉS
BOUS per la vila.
Al campanar
de la basílica
de Sant Pasqual,
REPIC
MANUAL
de
CAMPANES.
A
l’església
A r x i p re s t a l ,
ÚLTIM DIA de
la NOVENA a la
Mare de Déu
de Gràcia.
A la rotonda
del
parany
de l’avinguda
d’Europa,
TROBADA de
XIULADORS de
reclam bucal. Seguidament,
GITA’T FESTIVAL, amb DJ’s i el
PORRAT popular al Recinte de
showman Bob Warner.
la Marxa.
DIUMENGE 13
A la Fira de la Tapa, sessions
dels finalistes del CONCURS de
08.00
DESMUNTATGE de cadafals.
DJ de les penyes.
10.00
A l’Espai Jove, XI Campionat
A l’església Arxiprestal, CONd’ESCACS Ciutat de Vila-real.
CERT D’ORGUE ROMÀNTIC a cà11.00
A la Casa de la Festa, plaça
rrec d’Augusto Belau.
de Mossén Ballester, 2, EXPOA l’avinguda de la Murà, VII
SICIÓ de BONSAIS.
SOPAR de GERMANOR per a
11.00
A la plaça de Sant Pasqual, XV
veïns i veïnes.
DANSA INFANTIL.
A l’avinguda de la Murà, AC12.00
A la Fira de la Tapa, retransTUACIÓ del grup de ball de
missió del PARTIT de lliga Gral’Associació de Veïns del Barri
nada - Villarreal. A continuade l’Hospital i de l’orquestra
ció, PAELLA MONUMENTAL.
Avenida Sur.
16.45
A l’església Arxiprestal, OFREAl restaurant Jardín Alaska,
NA de FLORS a la Mare de Déu
SOPAR, i BALLS de SALÓ i RITde Gràcia, realitzada per la
MES LLATINS.
reina i dames de la ciutat.
Al parc de la Panderola, QUA17.00
PROCESSÓ de retorn de la
DRE DE BALL Passió Flamenca
i ACTUACIÓ
del grup roCASTELLÓN-VILA-REAL-GRAU DE CASTELLÓN
ciero JakaSi tiene problemas con el alcohol
randa.
BOU EMBOLAT amb els
bous de la
vesprada.
www.alcoholicos-anonimos.org
Al carrer de

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

96 39 17 160

23.30

23.30

00.00
00.00

la Consolació, 6, DISCOMÒBIL.
Al carrer de Torrehermosa, 3,
FESTA REMEMBER i DISCOMÒBIL
20é aniversari.
A la plaça Major, ACTUACIÓ de
Rosendo.
Al carrer de Santa Llúcia, 72,
DISCOMÒBIL amb DJ David
Cubero.

17.00
19.45
21.45

imatge de la patrona fins a
l’ermita.
Al CEAM, calle de Gamboa,
BALL en viu.
A la plaça Major, ACTUACIÓ de
Los Brincos.
TRACA FINAL DE FESTES, des del
temple de Sant Pasqual fins a
l’Ajuntament. A continuació,
CORREFOCS a càrrec de Scura
Splats i de la xaranga Va-kalen-ta, per la plaça de la Vila,
plaça Major i els carrers de
Cervantes, Mare de Déu dels
Dolors, Penitència, Vilavella,
av. Itàlia, Sant Manuel, Pasqual Font de Mora, fins al parc
d’Alaplana.
22.30
Al parc d’Alaplana
(carrers de Sant
Manuel i de Pasqual Font de
Mora),
CASTELL
FINAL de FESTES a
càrrec de la pirotècnia Martí.

