ABRIL DEL 2016

de Vila-real

EDITA: COMELE
DEP: CS-66-2002

PÀG. 5

Homenatge a
Mora, campió del
món de ciclisme
Sebastián Mora s’ha proclamat campió del món
d’escratx i medalla de
bronze en el darrer mundial de pista celebrat a
Londres. H pàg. 20

Preestrena a Porcelanosa de ‘El arquitecto de Nueva York’
d L’Ajuntament ha participat, amb altres institucions, en l’audiovisual sobre Rafael Guastavino

Vila-real s’avança i redobla els
esforços contra els mosquits
Una brigada recorre el terme per a aplicar larvicides i
adulticides en prop de 4.000 embornals i espais públics

Per als espais privats es redacta una ordenança específica i
es realitzaran campanyes de difusió i sensibilització

La Fundació de
Sant Pasqual
comença a traçar
el pla de treball

Q L’ens ha celebrat la seua primera reunió després de la inscripció formal de l’entitat en el
registre de fundacions, a finals
de gener. H pàg. 4

; en curt

La Fira de la Tapa
s’instal·larà al costat
del recinte de la vila

Vila-real crea l’ens
valencià d’innovació

q L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha participat en l’acte formal de signatura de l’acord
d’intencions, celebrat al Palau de la Generalitat
i amb la participació del president del Consell,

Ximo Puig; el conseller d’Economia, Rafael Climent, i alcaldes i alcaldesses de les altres poblacions de l’AssociacióValenciana de Ciutats Innovadores RedInnpulso CV. H pàg. 16

La ciutadania viu amb
fervor i devoció els actes
de la Setmana Santa
Q Aquesta celebració té més de 400
anys d’antiguitat i està declarada
Festa d’Interés Turístic Provincial.

Ha comptat enguany, de forma excepcional, amb actes com el Pregó i
la Processó Diocesanes..H p. 12 I 13

Aposta pels tàndems
lingüístics per a
difondre la llengua
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Vila-real redobla esforços en la lluita
i la prevenció contra els mosquits
Una empresa local ha començat a aplicar tractaments
directes en prop de 4.000 embornals i espais públics

El consistori està actuant d’acord amb les pautes del Servei
Provincial de Control de Plagues i espera rebre de noves

L

’Ajuntament, a través d’una
empresa local, ja ha posat en
marxa la campanya de tractament
per a combatre i prevenir l’aparició
de plagues de mosquits. Amb
aquest objectiu, una brigada especialitzada recorrerà el terme municipal per a aplicar productes larvicides i adulticides en prop de 4.000
embornals i espais públics de la ciutat que ho requeresquen. A més, les
actuacions urbanes es completaran
amb la intervenció en parcel·les privades, en una línia d’acció empresa
ja l’any passat que es reforçarà en
aquest mandat amb l’aprovació
d’una ordenança específica i la realització de campanyes de difusió i
sensibilització ciutadana.
“L’Ajuntament de Vila-real no ha
escatimat esforços per a posar totes
les mesures al seu abast per a lluitar
contra les molestes i nocives plagues de mosquits, que tants problemes han ocasionat entre els nostres
veïns en els últims anys. En aquesta
línia seguirem treballant, redoblant
més si és possible els esforços per a
tallar la proliferació d’insectes amb
totes aquelles mesures que estiguen
en la nostra mà i, per descomptat,
tenint en compte les indicacions
que ens arriben del Servei Provincial de Control de Plagues, que és
l’organisme responsable de coordinar tots els ajuntaments per a garantir una lluita efectiva contra els
mosquits”, assenyala la regidora de
Sanitat, Silvia Gómez.

Les actuacions s’estendran per tot el terme municipal, dividit en 10 zones principals, com el Madrigal, Molí Nou o la plaça del Llaurador.

COORDINACIÓ

En aquesta línia, l’edil recorda la
importància de comptar amb una
coordinació supramunicipal en
una qüestió que, “com no ens cansem de recordar, no entén de fronteres”. “De moment”, matisa Gómez,
“només hem rebut recomanacions
genèriques, que per descomptat
seguim rigorosament, però confiem que els tècnics del servei provincial puguen avaluar i identificar
prompte l’existència de possibles
focus d’actuació prioritària”.
El tractament contra els mosquits
es perllongarà des de març fins a
novembre i s’estendrà per tot el terme municipal, dividit en 10 zones
principals, com el Madrigal, Molí
Nou, plaça del Llaurador o voltants
de la piscina coberta, entre altres.
“Però no solament estem actuant
amb tractaments localitzats; des de
fa ja diversos mesos estem treballant en la redacció d’una nova ordenança municipal que reglamente
l’actuació en parcel·les privades, ja
que és en l’espai privat on es localitzen la major part dels llocs de posta
i reproducció del mosquit tigre”,
assenyala Gómez.
“Per a una lluita efectiva contra
aquest insecte és imprescindible la

Els treballs s’iniciaren al març i es perllongaran fins al novembre.

“L’Ajuntament no ha
escatimat esforços
per a posar totes
les mesures al seu
abast”, apunta la
regidora.

col·laboració ciutadana; per això
hem elaborat una normativa específica, que aprovarem en les pròximes setmanes, que pretén aportar la
informació, les solucions i els consells als veïns per a evitar la presència
i l’expansió dels mosquits”, detalla
la responsable de Sanitat.
CONSCIENCIACIÓ

A més, l’ordenança dotarà el consistori “de les eines per a fer complir les mesures necessàries per a
evitar la proliferació i les plagues
d’insectes”. Aquesta ordenança i
l’aplicació de tractaments larvicides
i adulticides es completaran amb
campanyes informatives, de difusió i de conscienciació ciutadana.
“Sabem que és molt difícil acabar
completament amb el problema
dels mosquits, però tant des de
l’Ajuntament com des del Servei de
Control de Plagues de la Diputació
anem a bolcar-nos en la lluita i la

La regidora de Sanitat va detallar les mesures a aplicar.

prevenció de l’aparició de plagues.
Per a això, és imprescindible també
comptar amb la col·laboració dels
veïns i veïnes”, conclou Gómez.
L’Ajuntament, a través de la
delegació de Serveis Públics, va
impulsar el juny de 2015 una campanya informativa per a prevenir
l’aparició de mosquits i donar consells a la ciutadania sobre com actuar davant les picades. ‘Al mosquit
tigre, ni aigua’ va ser el lema de la
campanya, en la qual es van editar
3.000 fullets explicatius que es van
repartir entre les associacions locals
i els edificis públics per a informar
la ciutadania de com actuar en les
seues propietats per a evitar la proliferació d’insectes.
La campanya arreplegava consells pràctics per a evitar les acumulacions d’aigua que afavoreixen
l’aparició i proliferació dels insectes,
i recomanava l´ús de mosquiteres a
les finestres. H

108 peticions
en parcel·les a
l’estiu de 2015
L’estiu passat, la Regidoria
de Sanitat va activar un protocol contra els mosquits en
parcel·les privades que es
va saldar amb 108 peticions
de veïns afectats. La mesura,
engegada a inicis del mes de
juliol, va permetre atendre el
100% de sol·licitants, encara
que únicament es va poder
actuar en la meitat dels casos ja que molts propietaris
no complien amb els requisits que es demanen per part
de l’empresa encarregada de
fumigar per a garantir la seguretat de les persones.
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Actuacions generals
3 S’han de neutralitzar, en els espais pri-

vats, tots aquells objectes que es troben
a l’aire lliure i tenen buits que puguen
acumular aigua.

3 Els plats sota els tests hauran de ser

retirats o mantenir-se secs. Apostar, per
exemple, per mètodes hidropònics o o
irrigadors automàtics de circuit tancat.

3 Si es tracta de dipòsits fixos que no es

poden moure o destapats, cals buidarlos dues vegades per setmana o bé cobrir-los amb tela mosquitera.

3 En el cas de basses o fonts orna-

mentals, es recomana la introducció de
peixos rojos, depredadors naturals de
larves de mosquits.

3 Les piscines hauran de mantenir-se tot

l’any per mitjà de tractament desinfectant habitual per a garantir l’absència de
mosquits i altres organismes.

3 Les persones responsables dels edi-

ficis vigilaran els dipòsits d’aigua de les
instal·lacions de climatització comunitàries i altres espais per a evitar acumulacions d’aigua i la proliferació del mosquit
tigre. També evitaran que apareguen larves de mosquits i, com a darrera opció,
s’haura d’aplicar un larvicida biològic.

Una ordenança per a
evitar l’expansió dels
mosquits a la ciutat

a) L’incompliment dels requeriments dels
tècnics.				
b) Proporcionar informació o documentació falsa o inexacta.			
c) Dificultar o impedir el treball d’inspecció
dels tècnics.					
d) La reiteració en les infraccions lleus.
S’entendrà com a reiteració la comissió
de més d’una infracció lleu en el terme
d’un any.

3 Infraccions molt greus		

a) L’incompliment dels requisits específics formulats per les autoritats municipals en matèria de salut pública.		
b) L’incompliment dels requisits específics formulats per un tècnic quan hi haja
un perill per a la salut o el benestar social.					
c) La reiteració en les infraccions greus.
S’entendrà com a reiteració la comissióde més d’una infracció greu en un any.

màtic. Es recomana l’ús de flors artificials,
però si s’usen flors naturals la humitat es
mantindrà introduint en el recipient material absorbent.

3 Granges d’animals: per l’ús d’espais

3 Tallers mecànics i dipòsits de pneumà-

l document que està elaborant la
regidoria de Sanitat disposa que,
pels especials requeriments del mosquit
tigre, els tractaments i el control de les
masses d’aigua en espais públics no són
suficients i que resulta imprescindible
la col·laboració ciutadana, ja que la major part dels seus llocs de posta se situen
dins de l’espai privat (tests, pitxers, basses,
desguassos, etc.). Així doncs, el text en estudi al·ludeix la necessitat d’una intervenció tant en espais públics com privats per
a garantir el benestar de la ciutadania, així
com la seguretat en la salut i el respecte al
medi ambient.
Amb aquest pretext, l’ordenança sorgeix per a aportar la informació, solucions
i consells necessaris als ciutadans per a evitar la presència o expansió dels mosquits,
així com dotar l’Ajuntament de les eines
necessàries per a fer complir les mesures
oportunes en aquells espais que puguen
contenir aigües estancades, així com permetre als òrgans competents sancionar els
subjectes responsables de la reproducció

3 L’actuació inspectora es realitzarà per

3 Infraccions greus			

3 Cementeri: lloc especialment proble-

E

3 Es considerarà infracció qualsevol ac-

a) Les comeses per negligència sempre
que el risc sanitari haja sigut escàs.		
b) Tenir aigua estancada amb larves o nimfes de mosquit. 				
c) Qualsevol altra infracció que no siga
classificada com a greu o molt greu.

Actuacions específiques

Sanitat elabora una proposta, que haurà de ratificar el Ple,
amb pautes a seguir pels veïns en la lluita contra els insectes

Control d’actuacions

3 Infraccions lleus			

3

com els abeuradors es converteixen
en focus de proliferació. Els propietaris hauran d’habilitar un mecanisme
d’evacuació similar a l’utilitzat en les cisternes sanitàries.

Infraccions
ció o omissió que supose un incompliment de l’ordenança.
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del mosquit tigre, o les altres espècies de
mosquits autòctons.
Aquesta ordenança té per finalitat controlar en el municipi de Vila-real les poblacions de l’espècie invasora del mosquit
‘Aedes albopictus’, conegut comunament
com a mosquit tigre, així com d’altres mosquits autòctons, per a minimitzar els efectes que aquells insectes puguen ocasionar
a la ciutadania. La normativa municipal
en elaboració inclou totes les persones físiques o jurídiques que siguen propietàries,
posseïdores o titulars d’espais, béns, activitats econòmiques o objectes susceptibles
de crear les condicions necessàries per a la
proliferació del mosquit tigre situats en el
municipi de Vila-real.
L’any 2009 es troben per primera vegada larves d’aquest mosquit a la Comunitat Valenciana. La picada produeix lesions
amb fort component inflamatori i pruïja,
també reacciones al·lèrgiques greus, que
redueixen la qualitat de vida dels individus afectats. El mosquit pot ser vector de
malalties com el dengue. H

Aigües estancades

requerirà el consentiment previ del titular.

tenir aigua estancada, especialment en
vacances.

3 Horts urbans: els adjudicataris hau-

ran d’evitar la proliferació de mosquits
d’acord amb un seguit de bones pràctiques.

3 Elements constructius: s’ha d’evitar

l’estancament d’aigua en espais com ara
les séquies. L’organisme de gestió és el
responsable del control.

Sancions
compte criteris com la negligència o intencionalitat de l’infractor, naturalesa dels
perjudicis causats i l’existència de reincidència.

3 Aquests, degudament acreditats i en el

3 En el supòsit d’entrada a domicilis, es

3 Escoles: els elements de joc no han de

3 La imposició de sancions tindrà en

tècnics municipals, agents de la Policia Local o personal especialitzat de
l’empresa adjudicatària del tractament
per al control del mosquit en funcions
d’assistència tècnica al municipi.

compliment de les seues funcions, podran ordenar a les persones obligades
per aquesta ordenança que adopten
les mesures necessàries per a evitar la
proliferació i propagació del mosquit tigre, així com accedir a qualsevol lloc,
instal·lació o dependència, ja siga pública o privada.

tics: quan substituesquen rodes de vehicles hauran de mantenir-los sota un sostre o coberts amb envelat impermeable
a l’espera de la seua recollida pel gestor
de residus.

3 Obligació de les persones físiques o

jurídiques que siguen propietàries o posseïdores de béns o objectes susceptibles
de crear condicions de proliferació del
mosquit tigre al fet que eviten l’abandó,
tant en espais públics com privats, de
contenidors o objectes siga quina siga
la seua dimensió en els quals es puga
acumular aigua i, com a conseqüència,
puga reproduir-se el mosquit tigre.

3 Excepte prescripció legal diferent, se
sancionaran amb multa:		
a) Infraccions lleus: de 60 euros a 300
euros.					
b) Infraccions greus: de 120 euros a 600
euros.				
c) Infraccions molt greus: de 240 euros
a 1.200 euros.

3 La imposició de sancions no impedirà

en cap cas la liquidació i cobrament de
les quanties reportades per la realització
de treballs per part de l’Ajuntament de
forma subsidiària.

3 Uns exemples d’aquests objectes se-

3 La competència per a imposar san-

3 Els propietaris de solars estan obligats

3 El procediment sancionador podrà

rien: pneumàtics, articles decoratius de
jardí, tests, sota plats de tests, regadores, fosses sèptiques, basses de reg,
piscines, llandes, bosses, botelles, fonts
ornamentals, etc.

a mantenir-los nets d’herba, brossa, recipients, objectes abandonats i aigües estancades. Qualsevol actuació correctora
que hi haguera de realitzar l’Ajuntament
serà amb càrrec al titular.

cions correspondrà a l’alcalde, sense
perjudici del que estableixen altres lleis o
normes de rang superior, que per raó del
seu import corresponga a altres autoritats o organismes públics.

iniciar-se d’ofici per l’Administració municipal en virtut de la funció de policia,
inspectora o de comprovació pròpia de
la seua competència, o bé a instàncies
de part.
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SPV trasplanta en el
Termet les carrasques del
Raval de Sant Pasqual

Q reclamació. Les 22 carrasques que
causaven molèsties entre el veïnat del
Raval de Sant Pasqual s’han plantat al
Termet i s’han canviat per oliveretes. H

N Alumnes d’ESO i Batxillerat de Vila-real construeixen drons amb usos socials
Alumnes d’ESO i Batxillerat de
sis centres educatius han participat en el projecte educatiu La
Fira Aèria, que ha celebrat la segona edició amb la col·laboració
de l’Ajuntament i la Càtedra
d’Innovació Ceràmica Ciutat
de Vila-real. L’objectiu de la
iniciativa, en la qual participen
2.500 alumnes de més de 50 instituts, és que joves d’entre 12 i
18 anys aprenguen a construir
drons amb una finalitat social.
Vila-real és la ciutat que més
centres aporta amb la participació d’alumnes dels IES Francesc
Tàrrega, Miralcamp i Professor
Broch i Llop, seu de l’activitat;
Fundació Flors, Laude British
School i Verge del Carme.

Nous controls de
cinturons de seguretat

Q La Policia Local de Vilareal, en col·laboració amb la
Direcció General de Trànsit,
ha realitzat una nova campanya de control de l’ús
dels cinturons de seguretat i
sistemes de retenció infantil.
L’objectiu d’aquesta vigilància especial, que ha desenvolupat la Unitat de Trànsit,
és generalitzar la utilització
d’aquests sistemes bàsics i fonamentals a l’hora de garantir la seguretat dels ocupants
dels vehicles de motor.

La Fundació de Sant Pasqual
treballa ja en l’impuls a la basílica
La figura del patró de la ciutat és un dels eixos fonamentals dins la marca de turisme religiós

L

a Fundació Pro Monestir i Basílica de Sant Pasqual ha celebrat
la seua primera reunió després de
la inscripció formal de l’entitat en
el registre de fundacions, a finals
de gener, amb l’objectiu de sentar
les bases del funcionament i estructura de l’organisme per a poder
començar a dissenyar un pla de
treball que permeta remarcar, ja el
2016, els espais i recursos de l’entorn
de sant Pasqual com el principal eix
del projecte de Vila-real com a focus
de turisme religiós a la Comunitat.
L’alcalde i president de la Fundació
de Sant Pasqual, José Benlloch, ha
presidit una trobada que, assenyala, “marca un abans i un després”
en la història de sant Pasqual.

Concert de música
sacra a Sant Pasqual
Q La basílica de Sant Pasqual va acollir el concert de
L’Estança Harmònica ‘Música sacra a les portes de la primavera’, en el qual la formació vocal i instrumental va
recrear l’ambient i la música
barroca, en un concert amb
peces de clàssics dels segles
XVII i XVIII com Händel,
Bach, Vivaldi o Telemann. La
Regidoria de Tradicions i la
basílica de Sant Pasqual van
patrocinar i organitzar l’acte.

SPV renova els jocs
infantils de la ciutat

REUNIONS DE TREBALL

“Després de molt de treball, anys
i il·lusió, per fi posem en marxa la
maquinària de la Fundació, un espai en el qual la ciutat i les institucions, tant locals com d’altres àmbits,
ens retrobem en una cosa que ens
uneix a tots, que és el nostre patró,
sant Pasqual”, assenyala Benlloch,
que avança que en breu el regidor
de Turisme, Emilio M. Obiol, iniciarà una sèrie de reunions de treball
“per a enfocar una cosa necessària
ara per a començar a avançar, que
és el disseny d’un pla de treball
per el 2016, que permeta aprofitar
recursos com el Museu del Pouet
del Sant o el carilló del campanar”.
“Hi ha moltes idees damunt de la
taula, però primer cal asseure’s a
dissenyar un programa de treball

; repàs

Representants municipals, de Caixa Rural i d’Amics del Pouet van compartir idees entorn al patró.

que permeta desenvolupar projectes concrets que redunden en
l’impuls de sant Pasqual com a valor cultural, espiritual, patrimonial
i turístic”, argumenta el president
de la Fundació.
En la mateixa línia, s’ha pronunciat el representant de l’Associació
Amics del Pouet del Sant, Manuel
Menero, que destaca que aquest
pas en ferm permetrà “seguir potenciant Vila-real i sant Pasqual,
que per a nosaltres són el mateix,
amb noves iniciatives com les que
hem desenvolupat en els últims
anys, sempre amb el suport dels
vila-realencs”.
Encara que els projectes concrets

de difusió i impuls de sant Pasqual
que emprendrà la Fundació aniran
coneixent-se en els pròxims mesos,
Benlloch avança dos dels àmbits en
els quals es va a focalitzar el treball:
el Museu del Pouet del Sant, “una
de les joies que tenim a Vila-real,
amb quatre autobusos de visitants
setmanals”, i el carilló de campanes, el més gran d’Europa, instal·lat
el 1997 i que “necessita una posada
a punt per a poder usar-lo i aprofitar-lo molt més”.
“Es tracta de destacar tots aquests
recursos, donar visibilitat a les
col·leccions i donacions que s’han
fet al museu, sempre amb l’objectiu
de potenciar tot allò relacionat amb

el nostre patró i impulsar Vila-real
com una potent marca de turisme
religiós”, assenyala Benlloch.
IMPLICACIÓ

En aquest sentit, l’alcalde recorda la
voluntat mostrada pel secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, en una visita recent a Vila-real,
per a consolidar el posicionament
de la ciutat en aquest àmbit, així
com l’interés de la Generalitat per
a integrar-se en la Fundació, de la
qual actualment formen part, juntament amb l’Ajuntament, la Fundació Caixa Rural, la Diputació de
Castelló i l’Associació Amics del
Pouet del Sant. H

Q Serveis Públics (SPV) ha
iniciat el repintat del mobiliari
i els jocs infantils dels jardins,
dins del pla de manteniment
d’espais públics, que ja ha
permés adequar i mantenir
els parcs situats a l’avinguda
d’Itàlia (al costat del recinte
comercial Vila-Center), el del
carrer de la Vilavella i el de
Carinyena. Una empresa local aplica un tractament amb
especial atenció a la fusta,
sensible a la climatologia i els
insectes.

Organitzen un congrés
sobre rehabilitació
Q Vila-real ha acollit el XXV
Congrés de la Societat Valenciana de Medicina Física
i Rehabilitació, un certamen
amb més de 100 congressistes i ponents de prestigi consolida dues de les principals
marques de ciutat: Ciutat de
Congressos i de l’Esport i la
Salut. El seminari, organitzat
per l’Hospital de la Plana, ha
abordat les noves tecnologies
aplicades al sector i el dolor
orofaciocraneal, entre altres.
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Un documental sobre Guastavino ; en curt
connecta Vila-real amb Nova York

Mostra retrospectiva
de Llorens Poy

L’Ajuntament, Porcelanosa i CulturArts col·laboren en l’audiovisual d’Endora Producciones

Q

uan l’arquitecte aragonés José
Nadal va alçar les voltes de la
que està considerada la seua obra
mestra, l’església arxiprestal major
Sant Jaume de Vila-real, poc podia
imaginar que aquells sostres de volta catalana o de maó de pla anaven
a inspirar més d’un segle després
algunes de les construccions més
emblemàtiques de la capital del
món, Nova York.
El Carnegie Hall, l’estació de
metro de ‘City Hall’, el pont de
‘Queensboro ‘o la Biblioteca Pública de Boston són alguns dels edificis en els quals el rebesnét de Nadal,
Rafael Guastavino Moreno, va traslladar el sistema constructiu inspirat
en l’església de Sant Jaume, la volta
catalana o de maó de pla. Un sistema que va acabar convertint aquest
emigrant valencià, pràcticament
un desconegut en la seua terra, en
‘l’arquitecte de Nova York’.
Sota aquest mateix títol, atorgat pel ‘New York Times’ el 1908,
la productora valenciana Endora
Producciones signa un documental
sobre la vida i trajectòria del genial
arquitecte, emigrat a Estats Units el
1842 per a construir més de 1.000
edificis i registrar més d’una vintena de patents fins a convertir-se en
un dels valencians més influents de
la ciutat.

El pare Àngel, al
Congrés de Mediació

La sala d’actes de Porcelanosa va acollir la preestrena de la peça documental que s’emetrà l’abril a La 2.

Preestrena a Porcelanosa

El documental, preestrenat a la sala
d’actes de Porcelanosa, ha comptat
amb el patrocini de l’Ajuntament
de Vila-real, el grup empresarial
vila-realenc i la Generalitat Valenciana, entre altres institucions.
El regidor de Turisme, Emilio
M. Obiol, la consellera delegada
de Porcelanosa Grupo, María José
Soriano, i la directora del film, Eva
Vizcarro, acompanyats pel president de Porcelanosa, el director de
CulturArts, el rector de l’església
arxiprestal o els presidents dels
col·legis provincials d’arquitectes
i arquitectes tècnics, han presentat
la projecció d’un documental que
“posa en relleu la figura d’un valencià clau i, sobretot, el valor patrimonial de la nostra església arxipres-

Q
Una xarrada de
l’historiador Jacinto Heredia
ha inaugurat l’exposició retrospectiva de dibuixos i pintures de l’artista i Fill Predilecte de la ciutat, Vicente Llorens
Poy, que podrà visitar-se en
els salons de la Caixa Rural
fins a l’1 de maig. La iniciativa
coincideix amb el 80 aniversari del naixement del l’artista
reconegut internacionalment,
que va morir el 2014, i és
l’epicentre de les activitats de
la Festa del Cooperativisme
de la Caixa Rural.

El rodatge fou a València, Vila-real, Barcelona, Boston i Nova York .

tal, l’església no catedral més gran
d’Espanya”, destaca Obiol.
El titular de Patrimoni i Turisme
destaca el treball realitzat per Endora Producciones per a relatar la vida
“d’un valencià singular”. “Guastavino va exportar un sistema de
construcció, la volta catalana, que
era molt habitual en la Mediterrània però desconeguda a Amèrica,
i la va millorar, tot incorporant
innovacions com la utilització de
pòrtland en lloc de morter. Aquest
tipus de cúpula, més resistent a les
pluges i, sobretot, als incendis, la va

poder conéixer, com ell mateixa va
relatar en vida, del seu rebesavi, el
constructor de la nostra imponent
església arxiprestal”, detalla el responsable de Patrimoni.
“És una figura molt rellevant per
a la història de l’arquitectura, que
posa de rellevància també el valor
del nostre patrimoni; per això no
vam dubtar ni un moment a sumar-nos al projecte i col·laborar”,
agrega l’edil, qui valora que, després de l’enregistrament de la
pel·lícula, ja s’han detectat més visites a l’església per part d’estudiants

i professionals.
“És tot un orgull pensar que una
cosa tan nostra i tan volguda com
la nostra església major, declarada
Bé d’Interés Cultural, forma part
de l’essència arquitectònica d’una
ciutat com Nova York, el bressol
del món contemporani. Per això,
vull agrair el treball d’Endora Producciones, per a posar en valor una
figura d’aquesta rellevància i donar-nos a conéixer una història que
per a molts ens era desconeguda”,
valora l’alcalde, José Benlloch, que
ha volgut agrair també Porcelanosa “per la seua implicació constant
amb la cultura, la societat i el patrimoni locals”.
EMISSIÓ A L’ABRIL

El documental ‘Rafael Guastavino,
el arquitecto de Nueva York’, ha
estat rodat a ciutats com València,
Vila-real, Barcelona, Boston i Nova
York, i compta amb testimoniatges
d’arquitectes i personalitats que narren la història i la importància del
valencià.
Després de la seua preestrena a
València i Vila-real, la pel·lícula documental podrà veure’s el pròxim
mes d’abril en La 2 de Televisió Espanyola, que ha adquirit els drets
d’emissió de l’audiovisual. H

AjuntAment
de VilA-reAl

Q El pare Àngel participarà
al segon Congrés Iberoamericà de Mediació Policial, que
es desenvoluparà a Vila-real
els dies 13, 14 i 15 d’abril. El
conegut sacerdot, activista
dels drets humans i fundador de l’organització Missatgers de la Pau, intervindrà el
13 d’abril, a l’Auditori Municipal, amb la conferència titulada “Construcció de la pau:
més enllà de la prevenció”.
El congrés reuneix agents,
comandaments policials i
professionals de la mediació
d’Espanya i diversos països
hispanoamericans.

La tasca en joventut
arriba a València
Q Les polítiques de joventut
de Vila-real han estat protagonistes del cicle ‘Culture in
Action. A european youth
project of cultural entrepreneurship’, organitzat per Joves en Acció, que ha celebrat
una taula redona i debat en
el Centre Octubre de Cultura
Contemporània de València,
sota el títol ‘Polítiques culturals per a joves: usuaris o
agents actius?’ El regidor de
Joventut de Vila-real, Xavier
Ochando, que ha participat
com a ponent, ha detallat els
reptes als quals ha hagut de
fer front aquesta regidoria.
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La Fira de la Tapa canvia
i anirà al costat de la vila
Les atraccions també canvien per a guanyar en dinamisme i activitat

L

es festes de Vila-real redefineixen els seus espais per a
potenciar la festa i garantir tant
la facilitat d’accés als recintes
com el descans dels veïns. Amb
aquest objectiu, les festes patronals
s’estructuraran en tres espais principals: el Recinte de la Marxa, que
es manté al pàrquing de l’avinguda
d’Europa; la Fira de la Tapa, que es
trasllada al carrer de l’Hospital, al
costat del recinte del bou; i la fira
d’atraccions, que se situarà al jardí
de Jaume I, en el solar que deixa
lliure el trasllat de la Tapa.
El regidor de Festes, Javier Serralvo, acompanyat del president de la
Junta de Festes, José Pascual Colás,
i el president de la Comissió de
Penyes, Juanjo García, ha donat a
conéixer aquest matí les principals
novetats de la reestructuració dels
espais festius, que es completen
amb els envelats de l’avinguda de
la Murà, el Centre de Congressos,
Fires i Trobades o les places Major
i del Llaurador, entre altres punts
de la ciutat. “D’aquesta manera,
estructurem la festa en diversos espais per a potenciar-los com a punts
de trobada de les penyes, dels veïns
i visitants”, argumenta Serralvo.
LA TAPA, PROP DE LA VILA

Una de les principals novetats està
en la Fira de la Tapa, un recinte promogut per la Comissió de Penyes
que canvia d’ubicació per a “recuperar l’essència d’una iniciativa que
ha funcionat molt bé, però que en
els últims anys havia perdut empenta”, assenyala el president dels
penyistes.
Amb aquest objectiu, el recinte
de la Tapa se situarà al carrer de
l’Hospital, entre el Barranquet i el
carrer de Pere Dahera, en un envelat d’uns 250 metres quadrats.
“Hem barallat diferents ubicacions

ABRIL DEL 2016
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Convocatòria per a triar
els cartells de les festes
Q CONCURS. La Junta de Festes de Vila-real ha convocat un
concurs per a triar el cartell anunciador de la Fira i Festes de Sant
Pasqual, del 13 al 22 de maig, i
de les Festes la Mare de Déu de
Gràcia, que se celebraran del 2
a l’11 de setembre de 2016. Els
treballs optaven a dos premis en
metàl·lic, de 480 euros cadascun,
concedits als dos cartells millor
valorats pel Jurat.

Vila-real se suma a
“L’hora del planeta”
Q consum. L’Ajuntament
s’ha adherit a la campanya
“L’hora del planeta”, una iniciativa de WWF de mobilització ambiental i lluita contra
el canvi climàtic. Amb aquest
objectiu, el 19 de març el consistori va apagar la façana de
l’Ajuntament, la de l’Auditori
Municipal i l’església Major.

Garcia, Serralvo i Colás van presentar les novetats de les festes.

Programació de
consens al Recinte
de la Marxa
“El Recinte de la Marxa
comptarà amb quatre parades d’hostaleria i es mantindrà en la mateixa ubicació,
en l’aparcament enfront del
Palau de Justícia”, assenyala Colás, que va avançar
que, una vegada adjudicades les parades -procés que
s’ha avançat-, començarà a
dissenyar-se la programació
d’activitats en l’espai, amb
l’objectiu de seguir potenciant-lo com “un punt de
trobada on continuar la festa
sense molestar els veïns”.

i finalment s’ha decidit portar la
Tapa prop de la vila, ja que els actes taurins sempre mobilitzen més
gent”, agrega García.
La idea de les penyes és treballar
amb quatre hostalers i “recuperar
els menjars tradicionals i l’essència
del que ha sigut la Fira de la Tapa
alguns anys arrere”. Aquest canvi
d’ubicació allibera el solar al costat
del jardí de Jaume I, que serà ocupat per la Fira d’Atraccions.
“Hem parlat amb els firaires i
estan d’acord amb aquesta nova
situació, més pròxima als principals
punts d’activitats de les festes”, assenyala Serralvo, que destaca que
tots els canvis “s’han fet des del
consens” entre totes les parts implicades. L’últim dels espais de referència en les festes patronals serà
el Recinte de la Marxa, que enguany
serà gestionat de manera més directa per la Junta de Festes. H

Cloenda d’un nou curs de valencià
Q formació. La Regidoria de Normalització Lingüística ha tancat el
curs de valencià per a nouvinguts, que s’organitza cada any per a iniciar
les persones que acaben d’arribar a Vila-real, tant d’altres països com de
l’Estat espanyol, en la llengua i cultura locals, i facilitar la integració.

Nova edició del
Macrosopar de veïns
Q FESTA. L’esdeveniment,
que celebra la vuitena edició
el mes de maig, preveu reunir
unes 2.500 persones, torna a
l’avinguda de la Mura. Els interessats ja poden reservar la
seua plaça en les associacions
de veïns i la Casa de la Festa
pel preu simbòlic d’un euro.
La cita serà el 20 de maig.

El Bressol organitza el II
Torneig de Rummi
Q JOC. La Biblioteca Universitària del Coneixement ha acollit
la segona edició del Torneig de
Rummi del Bressol, un joc de
taula que estimula la concentració i l’organització mental a
través de les combinacions de
cartes, números i colors. El torneig, organitzat per l’Associació
El Bressol, comptava amb la
col·laboració de la Regidoria de
Família de l’Ajuntament.

Vila-real estalviarà 180.684
euros en subministraments
Els nous contractes de llum, gas i el servei de control de
la legionel·losi, en licitació, permetran aquesta reducció

Obiol va detallar l’estalvi previst en cadascun dels contractes.

L’Ajuntament estalviarà 180.684
euros en el subministrament de
llum, gas i en el servei de control de
la legionel·losi amb la nova contractació del subministrament, en procés de licitació.
Així ho ha anunciat el regidor
de Territori, Emilio M. Obiol, que
avança que el departament ha preparat la plica per a traure a concurs
els tres contractes, “en la línia ja
iniciada en l’anterior legislatura de
reduir costos, igual que fan les famí-

lies o les empreses”. Aquesta reserva
se suma a l’estalvi aconseguit amb
la renegociació de contractes que va
dur a terme la Regidoria de Territori
en el 2015, que amb la modificació
de potències contractades en 43
punts va estalviar 70.930 euros.
“L’estalvi és una obligació pública que haurien de complir tots
els ajuntaments, sempre que no
supose un servei pitjor. En aquest
context, és important la voluntat
de l’Ajuntament de Vila-real de no

partir o disgregar contractes, en honor de l’interés general, al contrari
del que s’ha fet durant molt temps
en algunes administracions públiques”, argumenta l’edil.
“L’objectiu és estalviar i seguir
en la línia d’austeritat ja iniciada en
un context econòmic i social difícil,
on totes les famílies s’estrenyen el
cinturó, i en aquest cas, encara amb
més motiu. Els diners són de tots i
cal gestionar com ho faríem en la
nostra casa, amb responsabilitat”,
ha assegurat el regidor de l’àrea.
“L’estalvi és un deure”, indica l’edil,
per a qui “ha sigut un tema oblidat
durant anys”. h
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N Tercera Fira ‘Outlet’ a la plaça Major

La Unió de Comerç de Vilareal (Ucovi), en col·laboració
amb la Regidoria d’Economia,
ha celebrat la tercera edi-

ció de la Fira Outlet, que va
comptar amb una trentena de
comerços que van oferir productes a preus competitius.

Valverde va explicar en una visita al parc quines seran les actuacions de millora que es realitzaran.

SPV impulsa el pla de
jardins al barri de Melilla

N ‘Diplomen’ 35 agents en mediació

La remodelació integral inclou jocs infantils i màquines biosaludables

E

l barri del Progrés incrementarà
i millorarà les seues dotacions
d’àrea verda amb la remodelació
integral del parc al costat del pavelló Melilla, que escometrà Serveis
Públics Vila-real (SPV) a través
d’una empresa del municipi. El
regidor responsable de l’àrea, Francisco Valverde, ha visitat la zona per
a detallar el projecte, que posarà al
servei dels veïns del barri àrees de
jocs per a xiquets, màquines biosaludables i un espai reservat per a
mascotes, entre altres millores, en la
línia dels treballs que SPV ha realitzat en els últims anys.
“En l’anterior mandat vam remodelar 13 jardins de la ciutat, xifra
que preveiem repetir amb la mateixa filosofia que ara imprimirem
a aquest parc, obsolet i inutilitzat
en aquests moments. Estem molt
il·lusionats per posar en marxa
aquest projecte, amb el qual pretenem que aquesta zona verda siga
de veritat una zona verda i que
puga ser utilitzada i gaudida per
tots els ciutadans, tant majors com
xicotets, gent amb mascota o sense”, explica Valverde.
Amb aquest objectiu, la remodelació integral del parc incorporarà una zona de jocs infantils, ara
inexistent, i un circuit de màquines

biosaludables per a fer possible la
pràctica d’exercici físic als usuaris
adults.
El projecte inclou l’increment de
la zona de gespa, la renovació de
l’enllumenat, la incorporació d’una
font d’aigua ornamental i la delimitació d’una zona reservada per
a mascotes, una solució que s’ha
demostrat “un èxit” en els jardins
on s’ha implantat. “Amb les zones
per a mascotes en els jardins i parcs
públics oferim una alternativa per
als veïns que acudeixen amb els

“En l’anterior mandat
vam remodelar 13
jardins de la ciutat,
xifra que preveiem
repetir”, apunta el
regidor de SPV

Ajuntament
de
Vila-real

seus gossos al mateix temps que, en
ser un espai reduït i perfectament
delimitat, també permet una millor
neteja i manteniment”, argumenta.
NOU MOBILIARI URBÀ

La remodelació del parc suposarà
també la renovació de tot el mobiliari urbà per altres elements “made
in Vila-real”, per a la qual cosa es recorrerà a una empresa de Vila-real
amb solucions innovadores patentades per al mobiliari urbà. També
local és l’empresa que s’encarregarà
de realitzar els treballs de remodelació de l’entorn. “Des de fa ja poc
més de quatre anys apostem per les
nostres empreses i ho seguirem fent,
perquè s’ha demostrat una garantia
de qualitat, eficiència i proximitat”,
incideix el regidor.
L’actuació, amb un pressupost
de 34.289 euros en obra civil i un
termini d’execució de dos mesos,
forma part del pla d’àrees verdes
del barri del Progrés, que inclou les
millores realitzades a la Panderola o
al parc del Fumeral i seguirà l’any
que ve amb la millora del jardí de la
plaça del Progrés, al carrer de Suera. “D’aquesta manera, completarem la millora dels parcs i jardins en
aquesta zona de la ciutat”, conclou
Valverde. H

L’alcalde de Vila-real, José
Benlloch, ha clausurat el curs
intensiu de Mediació policial
que s’ha impartit durant una

setmana a la prefectura de la
Policia Local, amb la participació d’un total de 35 agents
procedents de tot l’Estat.

N Xarrada de l’Associació de Parkinson

L’Associació de Parkinson
de Castelló ha impartit una
xarrada informativa sobre la
malaltia i els beneficis de les

teràpies rehabilitadores i de
manteniment en el tractament
del Parkinson amb la intenció
d’apropar-los a la localitat.

PROMOVENT I POTENCIANT LA CREATIVITAT I EMPRENEDORIA JUVENIL

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

8

Crònica de VILA-REAL

MUNICIPAL

ABRIL DEL 2016

; en corto

Acuerdo entre
Ayuntamiento,
Graduados
Sociales y UJI
Q El alcalde de Vila-real, José
Benlloch, se ha reunido con el
presidente del Colegio de Graduados Sociales de Castellón,
Benjamín Beltrán, para empezar a trabajar en un convenio
a tres bandas entre el Ayuntamiento, el colegio profesional y
la Universitat Jaume I que posibilite la realización de prácticas laborales de los estudiantes
del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en
diferentes departamentos municipales.
“Como ciudad universitaria, uno de nuestros objetivos
es favorecer la interrelación
entre la universidad y la sociedad local y servir de apoyo a la
formación de nuestros jóvenes.
Este convenio a tres bandas
supone un paso más en este
mismo espíritu, que nos ha
llevado, entre otras cosas, a la
creación del primer programa
municipal de becas Vilabeca”,
señala Benlloch. El convenio,
promovido con la UJI, prevé
la incorporación en prácticas
de estudiantes universitarios al
consistorio, con el objetivo, “de
facilitar una formación práctica
reglada y mejorar el trabajo en
los departamentos”. H

Convenio de
formación policial
con la plantilla de
Puente Genil
Q La Policía Local de Vila-real
y la Policía Local del municipio
cordobés de Puente Genil han
firmado un convenio de colaboración por el cual se fortalecen las relaciones entre ambos
cuerpos policiales para la implementación de programas y
acciones de carácter formativo.
El acuerdo, firmado por el
alcalde de Vila-real, José Benlloch, nace del interés de la policía cordobesa por la mediación policial implantada por
el cuerpo municipal vila-realense, de manera que, señala el
primer edil, “los agentes y oficiales de Puente Genil podrán
seguir adquiriendo técnica y
experiencia en una materia en
la que Vila-real es referente y
tiene mucho que enseñar”.
A través del convenio, el
Ayuntamiento se compromete
a hacer partícipes a los miembros de la Policía Local de
Puente Genil de las acciones
formativas que se programan
anualmente en la Escuela de
Formación de la Policía Local
de Vila-real (Efopol), con opción preferente para su inscripción tanto a cursos, como jornadas, congresos nacionales e
internacionales y simposios. H

Los alumnos eligen logo
del Consell de Xiquets

Valls y Parra detallaron la oferta formativa que completa el programa Portal Treball 2016.

Economía ayuda a buscar
empleo con cursos ‘a medida’
Vila-real colabora con el plan estatal de Garantía Juvenil, iniciativa
europea para facilitar el acceso a los jóvenes al mercado de trabajo

T

ras presentar los itinerarios
formativos para la consolidación empresarial, el impulso del
emprendimiento, el comercio y
la formación para agricultores, la
Concejalía de Economía ha dado a
conocer los nuevos itinerarios para
la orientación laboral, con los que
se completa el programa formativo
Portal Treball 2016. Un total de ocho
cursos y talleres, con la colaboración
de la Cámara de Comercio y la Diputación de Castellón, conforman
la programación.
De este modo, durante el primer
y segundo semestre, se ofrecerán
los cursos ‘Després de l’institut, què
puc fer?’ y ‘Amb la meua experiència laboral i sense treball… què faig
ara?’. El primero usa la metodología
‘coaching’, con una hora de tutoría
individualizada, para orientar a los
jóvenes que han acabado bachillerato, algún ciclo o los estudios universitarios, a continuar su formación
hacia otros estudios superiores o hacia la búsqueda de un empleo. El segundo, los días 15 y 18 de abril, contará con un apartado de formación
teórica y con otro de asesoramiento
personalizado mediante la metodología de ‘coaching’, para ayudar
a personas que “con o sin estudios,
cuentan con una amplia experiencia
profesional pero necesitan mejorar y
reincorporarse al mercado laboral”,
explica la edil de Economía, María
Dolores Parra, quien recuerda que
“todos los cursos que programamos
son gratuitos y están avalados y realizados con la Cámara de Comercio
y la Diputación”.
Parra, acompañada por el director
de formación de la Cámara de Comercio, Javier Valls, ha anunciado la
colaboración de Vila-real con el plan
de Garantía Juvenil, una iniciativa
europea que pretende facilitar el
acceso a los jóvenes al mercado de
trabajo tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. La

Q El Consell de Xiquets i
Xiquetes celebró una nueva
sesión, en la que se dieron a
conocer las bases para el concurso que busca un logotipo
que represente al ente y en el
que podrán participar los niños de 5º y 6º de Primaria y de
1º de la ESO. “Buscamos un
logotipo que les represente y
con el que se sientan identificados, por eso queremos que
den rienda suelta a su imaginación”, indicó el concejal
de Participación Ciudadana,
Xavier Ochando.

Formación sanitaria
sobre el virus Zika
Q El Departament de Salut
de la Plana ha organizado
una sesión informativa sobre
la infección por virus Zika en
el que han participado médicos, enfermeros y matronas
tanto del Hospital como de
los centros de salud con el objetivo de presentar y difundir
el Protocolo de vigilancia de
la infección del virus Zika en
la Comunitat Valenciana establecido por la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut
Pública y su adaptación al
Departament.

El PP local pide más
servicio de ambulancia

Las entidades colaboran en diversas actuaciones durante el año.

“Todos los cursos
son gratuitos y están
avalados por la
Cámara de Comercio
y la Diputación”, dice
la edil de Economía

“Se trata de una
formación hecha
casi a medida para
cada usuario”,
comentaron los
organizadores

Cámara de Comercio pone activa el
proyecto, dirigido a menores de 30
años en el Vivero de Empresas, con
el objetivo de “conseguir el máximo
cambio y evolución en las perspectivas de las personas”.
El programa cuenta con tres
subapartados: capacitación, plan
de movilidad y formación dual. “Es
una formación hecha casi a medida para cada usuario, aunque con
partes troncales que ofrece amplias
posibilidades, bien sea a través de
la puesta en marcha de su propio
negocio o ayudándole a la incorporación al mercado laboral”, explica.
En el primero de los casos, el joven
emprendedor recibiría formación,
acompañamiento y 1.800 euros de
ayuda para la creación de su negocio. En el segundo de los casos, las
empresas que contraten a estos jóvenes recibirán 1.500 euros. h

Q El PP ha solicitado con
una moción que las instalaciones municipales deportivas cuenten con un servicio
de ambulancia durante los
fines de semana ante el gran
número de usuarios que acogen para disputar las distintas ligas de deporte base. El
concejal del PP en Vila-real.
Carlos Gil, ha señalado que
“en las distintas instalaciones
juegan más de 4.000 personas, la mayoría menores, y
consideramos que garantizar
una asistencia sanitaria rápida en caso de lesiones”.

Unanimidad contra la
corrupción política
Q El Ayuntamiento ha elevado al pleno una declaración institucional consensuada con todos los grupos
políticos en contra de la
corrupción. La propuesta
contempla la obligación de
reponer el dinero público de
los ciudadanos por aquellos
que cometan un delito, así
como la actuación inmediata y pública por parte de las
formaciones políticas para la
separación de responsabilidad y representación de los
corruptos, además de la retirada de honores públicos.
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Els comptadors intel·ligents
estalviaran 5.000 m3 d’aigua
Valverde visita la Fira de l’Aigua a Saragossa per a portar les novetats

M

és de 5.000 metres cúbics al
mes o cinc milions de litres és
la quantitat d’aigua que estalviaran
els vila-realencs amb la instal·lació
de comptadors intel·ligents, similars als utilitzats ja per a calcular el
consum elèctric.
Una operació que, segons va explicar el regidor de Serveis Públics,
Francisco Valverde, pretén engegarse al llarg d’enguany, almenys a manera de pla pilot en un sector de la
ciutat i amb la col·locació d’un miler
d’aparells, que es complementarien
amb la instal·lació complementària
i tecnològica que permetera enviar
les dades de lectura dels mesuradors a un centre de control.
Valverde va matisar que es tracta d’un projecte que no tindrà un
cost afegit per als usuaris, “ja que
s’assumirà amb càrrec al denominat
cànon de sanejament i a l’aportació
que realitza l’empresa concessionària per al manteniment de la
xarxa de distribució”. Amb tot, la
inversió inicial seria d’uns 100.000
euros i s’efectuaria en dues fases.
El màxim responsable vila-realenc en matèria de Serveis Públics
va indicar que el pla pilot té per
objectiu “avaluar l’increment del
rendiment de la xarxa que, en principi, es calcula que s’incrementarà
de forma notable, de manera que
aquesta tècnica contribuirà a l’hora
de localitzar les possibles fugides,
ara impossibles de detectar, dins
dels mateixos habitatges, la qual
cosa permetrà avisar els usuaris
d’aquesta major despesa d’aigua
perquè prenguen mesures i puguen estalviar en el seu corresponent rebut”.
El titular de Serveis Públics va
avançar la intenció de realitzar
aquesta renovació el passat febrer.
Valverde va explicar que, cara a
la nova concessió de la gestió de

Valverde va visitar la fira a Saragossa per a conéixer les novetats.

Promoció de
l’ús responsable
de l’aigua
Els alumnes del mòdul
d’Atenció
sociosanitària
del Taller d’Ocupació han
completat la seua formació
d’una manera pràctica i lúdica. Amb aquest objectiu,
els 12 alumnes treballadors
han col·laborat amb la Regidoria d’Agricultura, Medi
Ambient i Canvi Climàtic
amb els tallers sobre el cicle de l’aigua inclosos en la
campanya “Naturalment”,
i porten a diferents col·legis
tallers de manualitats i contacontes.

l’aigua potable a la localitat, es planteja la instal·lació de comptadors
electrònics intel·ligents, “que donen
una lectura més real del consum i
possibiliten que s’advertisquen fugides que poden passar desapercebudes d’altra forma”.
SALÓ DE L’AIGUA I DEL REG

Valverde va participar a Saragossa
al Saló Internacional de l’Aigua i
del Reg, que va complir 22 edicions
en la capital aragonesa. Un esdeveniment en el qual va tenir ocasió de
conéixer les principals innovacions
tècniques del sector i estudiar la
seua aplicació en el municipi. “És
important estar al dia dels últims
avanços tecnològics i més en un
àmbit de tanta transcendència i
sensibilitat com la gestió de l’aigua,
un bé públic i molt escàs que cal optimitzar”, va asseverar el regidor de
Serveis Públics. h
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Vila-real torna el
100% de la paga
extra suprimida
pel Govern central
Q L’Ajuntament tornarà en
breu la totalitat de la paga
extraordinària de Nadal dels
treballadors municipals que el
Govern central va eliminar el
2012. “La decisió de l’Executiu
va suposar un atac sense precedents al sector públic i als drets
laborals. Per això, no hem dubtat un segon a restituir aquest
dret arrabassat quan hem tingut l’oportunitat i, en la mesura que el Govern central ha
permés la devolució de la paga,
hem sigut sempre els primers
a abonar els percentatges autoritzats. Ara tornem a avançarnos i retornarem ja les quantitats restants fins a completar
la totalitat de l’extraordinària
de Nadal”, assenyala l’alcalde,
José Benlloch.
En concret, la resolució signada per l’alcalde contempla
l’abonament dels 91 dies pendents de pagament en el cas de
funcionaris i personal eventual
i 122 dies en el cas del personal
laboral, la qual cosa correspon
al 48% del salari suprimit fa
prop de quatre anys als 497 treballadors municipals. En total,
la mesura suposarà un desemborsament de 376.527 euros.
“L’Ajuntament de Vila-real
ja va ser dels primers a abonar
als treballadors municipals la
part proporcional de la paga
que els va ser eliminada abans
de l’entrada en vigor del decret
de 2012, arran de la resolució
judicial que ho va permetre.
Vam tornar a ser els primers a
posar-nos del costat dels treballadors per a restituir una altra
part de l’extra a finals de l’any
passat, quan vam tenir opció”, assenyala Benlloch, que
recorda que el 2015 el Govern
central va obrir la possibilitat
de retornar un percentatge del
salari eliminat als ajuntaments
que ho volgueren. h

El Taller d’Ocupació
inicia les pràctiques
Els alumnes treballadors en l’especialitat sociosanitària
han pogut anar, per primera vegada, al molí de la Vila

La regidora d’Economia, María Dolores Parra, va visitar els alumnes.

El Taller d’Ocupació 2015/2016,
impulsat per la Regidoria
d’Economia i subvencionat per la
Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació i el Fons Social Europeu,
ha arribat a l’equador d’aquesta 8ª
edició i els 24 alumnes treballadors,
que ja han acabat la formació teòrica, estan a punt de començar el segon apartat del curs: les pràctiques.
Els participants en l’especialitat
‘d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions so-

cials’ iniciaran el treball pràctic en
la residència per a majors Mare de
Déu de Gràcia i en el centre de dia
Molí la Vila.
D’altra banda, els participants
en el taller de ‘Creació i Gestió de
viatges Combinats i Esdeveniments’ han començat el període
de pràctiques laborals, amb la seua
participació en diversos projectes
municipals, especialment centrats
en l’àmbit de les relacions institucionals i del protocol. h
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; en curt
‘De festa en festa’
amb El Raval

Q El Grup de Danses El Raval ofereix ‘De festa en festa’,
un recorregut pel folklore de
les terres del nord valencià
amb cançons, balls i danses.
Un repertori relacionat amb
rituals festius tradicionals
com els pelegrinatges, les
santantonades o les creus de
maig, entre altres, ens aportarà una imatge més completa
del context folklòric castellonenc. La cita, el 10 d’abril a
les 18.30 hores a l’Auditori

Les Columbretes, a
un documental
Q El 8 d’abril es projecta a
l’Auditori Municipal Músic
Rafael Beltrán Moner, a les
20.30 h, el documental ‘Aïllats,
la memòria de Columbretes’.
Un emocionant audiovisual
que narra les vivències dels
últims farers, guardes i visitants ocasionals d’aquest
remot arxipèlag castellonenc.
Històries de pirates, fam, alacrans i soledat, conflueixen
amb el record joiós dels últims aïllats de Columbretes.
Un viatge al passat a un dels
tresors més bonics i valuosos
de la Mediterrània.

Candela i Mejide a la VII
Trobada d’Empreses
Q L’alcalde de Vila-real, José
Benlloch, ha participat en la
VII Trobada d’Empreses de
Ràdio Castelló, celebrada per
primera vegada a la ciutat.
La trobada ha comptat com
a ponents amb Fernando
Candela, conseller delegat
d’Iberia Express, i Risto Mejide, publicista, escriptor i presentador de televisió. Benlloch ha destacat la importància
de la jornada, com un punt
de trobada entre les empreses de la província amb
importants personalitats de
l’àmbit de l’empresa.

Protecció Civil en la
jornada d’emergències
Q El Servei Municipal i
l’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil
de Vila-real han participat
en la XV Jornada de Portes
Obertes sobre Emergències
i Seguretat Pública, celebrades a Borriana, on han realitzat tallers pràctics per a
ensenyar a la població com i
quan actuar en cas de trobar
una persona amb necessitats
sanitàries al carrer. Un total
de 12 voluntaris de Vila-real
han participat en els tallers,
sota la supervisió dels tres
funcionaris del Servei Municipal de Protecció Civil.

10

Crònica de vila-real

MUNICIPAL

ABRIL DEL 2016

; en corto Rubert y Tomás declaran
ante el juez por el caso Piaf
Acuerdo por el
plurilingüismo

El Ayuntamiento de Vila-real
ha llevado al pleno de marzo
una declaración institucional,
consensuada por todos los
grupos políticos del consistorio, en defensa del programa
experimental plurilingüe del
CEIP José Soriano y la necesidad de que “cualquier modificación de las normativas
que regulan la enseñanza
plurilingüe cuenten con el
apoyo de la comunidad educativa”.

El Centre de Natura,
modelo autonómico
La concejala de Educación,
Rosario Royo, ha mantenido
una reunión con el director
territorial de la Conselleria
de Educación, Robert Roig,
para compartir el proyecto
docente del Centre de Natura
de Vila-real, el único de estas
características que se mantiene vigente “tras el desmantelamiento de los centros de
educación ambiental por
parte del anterior Gobierno
autonómico”, apunta Royo.

Curso práctico en
material procesal
La sala de formación de la
jefatura de la Policía Local
ha acogido el un curso práctico en materia procesal, a
cargo de la profesora titular
de Derecho Procesal de la
UJI y magistrada suplente
de la Audiencia provincial
de Castelló, M. Ángeles Pérez Cebadera. La entrada a
domicilios, la legalidad de
las grabaciones realizadas a
policías o por policías fueron
algunos de los asuntos abordados en la sesión.

El alcalde, José Benlloch, lamenta que ambos ex-responsables citados
como investigados no hayan respondido al letrado del Ayuntamiento

E

l alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha lamentado que el exalcalde de la ciudad, Juan José Rubert,
y el exteniente de alcalde y concejal
de Servicios Públicos, Ramón Tomás, que comparecieron el 14 de
marzo en el Juzgado de primera
instancia e instrucción número 1 de
Vila-real en calidad de investigados
-antes imputados- en el ‘caso Piaf’,
hayan evitado responder a las preguntas del letrado del Ayuntamiento, “el abogado de todos”, para
aclarar su implicación en el pago de
600.000 euros en facturas falsas a la
empresa Piaf; recibos que finalmente fueron anulados por Benlloch al
comprobar que no se correspondían a trabajos realizados, evitando
así su pago. “Una vez más, vemos
cómo Rubert y Tomás dan la callada por respuesta, negándose a dar
explicaciones a los ciudadanos de
Vila-real sobre un tema tan grave”,
señala el alcalde.
El primer edil se ha pronunciado
en estos términos al ser preguntado
por los medios de comunicación
por la sesión celebrada esta mañana en el Palacio de Justicia. “El exalcalde ya se negó a dar la cara ante
los ciudadanos en la comisión de
investigación municipal celebrada
el mandato anterior, que concluyó
que existían importantes indicios
de irregularidades en la relación
contractual con la empresa Piaf,
investigada también en la trama
Gürtel por supuesta financiación
irregular del PP; irregularidades
que la propia Intervención General
del Estado ha advertido también
en un informe”, recuerda Benlloch.
“A pesar de ello, el exalcalde y
el exvicepresidente provincial con
Carlos Fabra, que sí han respondido a sus abogados, prefieren sumarse a la táctica a la que ya nos es-

Los pacientes
activos de
Vila-real reciben
su diploma
El Departament de Salut de
la Plana y el Centro de Salud
Pública de Castellón han hecho entrega de los diplomas
acreditativos de asistencia a
los pacientes que han recibido
formación en los dos talleres
de ‘Tomando el Control de tu
Salud’ que se han celebrado en
Vila-real. Estos talleres forman
parte del programa ‘Pacient
Actiu’ que tiene como objetivo
implicar a los asistentes en el
control de su salud para mejorar su calidad de vida y rebajar
el impacto que su enfermedad
crónica les cause en sus actividades cotidianas. El programa
está basado en la formación
entre iguales a través del desarrollo de 6 sesiones con una
periodicidad semanal. H

Cuenta atrás
para el FIT Carrer
que apuesta por
calidad y “riesgo”

Rubert y Tomás declararon en la sede judicial de Vila-real.

tán acostumbrando los miembros
del Partido Popular en los últimos
meses: el manido ‘yo no sé nada’ y
‘la culpa es de los técnicos’, de otros
concejales, llegando a citar al exconcejal de Hacienda Ignasi Clausell o
incluso asegurar que no conocían
el contenido de las facturas o los
endosos que firmaban. Es lamentable que tengamos que ver también
en Vila-real este tipo de declaracio-

nes que nos avergüenzan cada día
en los informativos de televisión”,
afirma Benlloch.
El alcalde insistió en que defenderán que no se acaben pagando
“600.000 euros por trabajos que no
se realizaron” y recordó que la administradora concursal de Piaf y el
banco al que le endosaron las facturas reclama el pago de esta cantidad
al consistorio. h

El Festival Internacional de
Teatro de Calle prepara su vigésimo novena edición con
una apuesta por artistas “que
dejan huella” y una programación variada, de calidad e
incluso de riesgo como, por
ejemplo, la coproducción con
Aerial Jockey Strada, una plataforma integrada por varias
compañías y artistas de artes
escénicas que convivirán en
Vila-real para realizar el proceso final de creación del espectáculo Eterfeel que se estrenará
el 6 de mayo y que, según la organización, promete ser “una
experiencia inigualable para el
público”. El concejal de Cultura, Eduardo Pérez, ha visitado
uno de los ensayos. H

N Visita al Museo del Gas itinerante

N Nueva edición de la campaña ‘Dedica’t un dia, t’ho mereixes’

El primer teniente de alcalde
de Vila-real, Pasqual Batalla;
y el edil de Medio Ambiente,
Josep Pasqual Sancho, visita-

La campaña ‘Dedica’t un dia,
t’ho mereixes’, de las concejalías
de Deportes y Salud y Proximidad, ha abierto otra convocatoria

ron el Energy Truck, proyecto
educativo itinerante del Museo del Gas, de la Fundación
Gas Natural-Unión Fenosa.

para ofrecer la oportunidad de
disfrutar de un día en las instalaciones de Marina d’Or. La
excursión incluye tres horas de

balneario, una charla nutricional
y comida por 15 euros. Quedan
tres salidad los días 17 de abril,
8 y 29 de mayo, ésta familiar.
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Renoven la pintura de
la principal artèria viària

El pla avaluat proposa realitzar proves durant un any abans de portar el projecte a altres punts de la ciutat.

Q Millora. L’equip de Serveis
Públics ha repintat la senyalització horitzontal de les avingudes
de Francesc Tàrrega, la Murà i
Pius XII, que conformen la principal artèria viària de la ciutat,
que la creua i connecta de nord a
sud. Pas de vianants, reserves de
discapacitats, zones de càrrega
i descàrrega, així com les marques de ciclocarrers, les parades
d’autobús o els senyals d’estop
són algunes de les marques que
s’han repintat. També s’ha actuat
en els carrers que conformen la
zona 30.
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C’s vol ‘pagament a
la carta’ en impostos
Q PROPosta. La regidoria de Ciutadans en
l’Ajuntament, Ana Riera, ha
proposat un nou sistema de
pagament per als impostos
municipals, de manera que
els veïns puguen acollir-se,
de forma opcional, al denominat pagament a la carta,
“mitjançant una domiciliació
bancària en un únic compte
perquè es cobrara l’import
corresponent en el moment
que trie el ciutadà”.

Vila-real treballa en un
pla pilot de wifi al centre
Telecomunicacions i Urbanisme estudien la proposta, gratuïta per als veïns

L

’Ajuntament de Vila-real està
estudiant l’engegada, abans
de l’estiu, d’un pla pilot de wifi
ciutadà a la plaça Major i voltants.
Així ho va confirmar la regidora de
Noves Tecnologies, Mónica Mañas,
després de reunir-se amb tècnics
de les àrees de Telecomunicacions i
Urbanisme. Aquesta trobada és una
més de les que s’han realitzat des
d’abans de Nadal, ja que, segons
la regidora, es tracta d’un “procés
complex”. Precisament per això,
es preveu engegar una prova pilot
d’un any i, després d’aquest període, “es faran les avaluacions i els
canvis necessaris abans d’ampliar
la xarxa a altres punts ”.
A la trobada van assistir tècnics
de la Regidoria d’Urbanisme perquè, entre els problemes que ha
tingut el consistori per a tirar avant
aquesta iniciativa, està el fet que la
plaça de la Vila és monument historicoartístic i no es poden instal·lar
antenes ni realitzar obres. L’objectiu
de l’equip de govern és que la wifi
gratuïta arribe a mig termini als espais públics on més gent es concentra, com el Termet, les biblioteques
o algunes de les places dels barris
més poblats.
Durant les pròximes setmanes,
el consistori es posarà en contacte

Una dècada de tasca solidària
Q Llibre. L’Oenegé de Desenvolupament EDC Natura-Fundació
Omacha ha celebrat el seu aniversari amb la presentació del llibre ‘10
anys de solidaritat’. Els representants de l’entitat van estar acompanyats
per diversos edils de la ciutat, entre ells el titular de Cooperació, Álvaro
Escorihuela, i responsables de National Geographic.

La producció ecològica, a debat
Mañas ha destacat que l’objectiu és implicar una empresa local.

“Es faran les
avaluacions i els
canvis que siguen
necessaris abans
d’ampliar la xarxa”,
comenta Mañas

amb diverses empreses subministradores de serveis de telefonia perquè presenten les seues ofertes per
al primer contracte de 12 mesos.
Segons Mañas, l’objectiu és que
s’encarregue una empresa local.
El servei serà lliure amb excepcions. No es podrà accedir a pàgines pornogràfices, racistes, apostes
esportives i jocs en els quals hi haja
diners pel mig i pàgines de descàrregues. Les xarxes socials estaran
permeses. H

Q presentació. El tinent d’alcalde de Vila-real,
Pasqual Batalla, i el regidor
d’Agricultura, Medi Ambient i
Canvi Climàtic, Josep Pasqual
Sancho, han acompanyat la directora general de Desenvolupament Rural i PAC, M. Teresa
Cháfer, i el president del Comité d’Agricultura Ecològica de
la Comunitat (CAECV), José
Antonio Rico, en la presentació
del primer Pla Valencià de Producció Ecològica, document
que s’està sotmetent a un pro-

cés de participació.
Amb l’objectiu de debatre
i treballar en la proposta del
pla, s’han donat cita a la sala
d’actes de la Fundació Caixa
Rural representants del sector
agrari de la província. El consum responsable, l’impuls a la
producció o la transformació
i comercialització d’aliments
ecològics són les principals línies de treball plantejades en
el document. Batalla ha agraït
a la Generalitat haver triat Vilareal per a aquest procés.

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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Actes d’alt prestigi i participació
en la Setmana Santa de Vila-real
La Setmana Santa, amb quatre segles d’història i d’Interés
Turístic Provincial, mou cada any 2.000 confrares

Enguany s’han sumat de forma excepcional al calendari
actes com el Pregó Diocesà i la XXV Processó Diocesana

V

ila-real ha viscut intensament
la Setmana Santa. Un esdeveniment històric amb més de 400
anys d’antiguitat i declarat d’Interés
Turístic Provincial que va arrancar
oficialment amb el tradicional Pregó a càrrec del monjo vila-realenc
de Poblet, Rafael Barrué, i la tamborada provincial. La programació
de 2016 ha servit, un any més, per a
realçar la tradició, l’art de la imatgeria i la cultura local.
“Més enllà d’haver sigut declarada d’Interés Turístic Provincial,
la Setmana Santa de Vila-real és la
més important de la província de
Castelló des del punt de vista del
nombre de confrares que mobilitza
-uns 2.000-, així com de confraries,
amb una dotzena d’entitats implicades. També ho és des de la perspectiva del volum de persones que
professen la fe i des del punt de vista del valor de la imatgeria que es
mostra cada any pels carrers de la
ciutat”, explica Obiol. “No podem
oblidar”, afegeix, “que la Setmana
Santa, que data en la nostra zona
del segle XVI, no és un conjunt
d’actes aïllats de la personalitat pròpia de Vila-real i que els esdeveniments programats, a més d’estar relacionats amb el sentiment religiós i
cristià, estan oberts a tot aquell que
ho entenga com a la nostra tradició,
cultura i història”. Obiol ha felicitat
la Junta Central de Setmana Santa
per “l’excel·lent treball que realitza
cada any per a aconseguir uns resultats dels quals ens sentim molt
satisfets i que, sense la seua dedicació i el seu esforç, no serien possibles”. “Tenim la fortuna de comptar
amb una Junta Central que mira al
passat, però que treballa pel present
i pel futur”, indica Obiol.
La programació de la Setmana
Santa 2016 també va incloure diferents actes preliminars com el VIII
Pregó Musical o la tamborada femenina. La projecció de la pel·lícula
Jesucristo Superstar a la Fundació
Caixa Rural. La tamborada local,
Diumenge de Rams; la desfilada
infantil i juvenil del Dimarts Sant;
les processons del Dimecres i el Divendres Sant, el Sopar del Senyor,
la processó del Silenci i l’Encontre
del Diumenge de Pasqua van estar
algunes de les cites més destacades
del calendari de la Setmana Santa
local, que va tornar a tenir en la representació del Laqvima Vere (Dijous Sant) un dels seus moments més
esperats i singulars. “Un espectacle
innovador, gran categoria, patrocinat per Porcelanosa, pel qual vam
apostar en el seu moment i que és
un autèntic èxit”, segons Obiol. h

El Pregó, inici oficial de la programació, va omplir la capella del Crist de l’Hospital.

El Pregó Musical, tot un èxit a la basílica.

Uns 1.000 bombos i tambors de prop de 20 agrupacions de comarques castellonenques van participar en la sisena Tamborada Provincial.

Les tradicionals processons i l’espectacular Laqvima Vere,
protagonistes durant la Semana Santa de Vila-real.
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; Setmana Santa

El alcalde, José Benlloch, y el edil Pasqual Batalla, en el retorno del Cristo a la capilla.

Integrantes de la Junta Central portaron a hombros la imagen del Cristo.

El Cristo del Hospital sale a la calle
en una masiva Procesión Diocesana
El Jesús crucificado, que solo ha salido de su capilla en
diez ocasiones en 284 años, repitió presencia en este acto

La Junta Central coordinó el acto que, por tercera vez en
su historia, llegó a la ciudad, y congregó a 1.500 personas

M

ás de 1.500 cofrades de los 18
municipios de la diócesis de
Segorbe-Castellón se dieron cita en
una Procesión Diocesana que fue
multitudinaria. Y es que los vecinos de la ciudad y los visitantes se
volcaron con una cita que cerró un
intenso fin de semana en el que la
localidad ha sido protagonista de
los actos provinciales previos a la
Semana Santa.
La comitiva, en la que participaron más de 50 cofradías de pueblos
como les Alqueries, Burriana, Segorbe, Viver, la Vall d’Uixó, Almassora, Alfondeguilla o la Vilavella,
partió de la capilla del Cristo del
Hospital y se encaminó hacia la
iglesia Arciprestal, en un recorrido
por las calles del centro histórico
en el que los asistentes pudieron
ver, de nuevo desde el año 2007,
la imagen del Santísimo Cristo del
Hospital, copatrón de la localidad
junto a la Mare de Déu de Gràcia
y Sant Pasqual y, hermano mayor
honorífico de la Junta Central de
Semana Santa. Además, la imagen
procesionó sin anda ni carroza ya
que fueron integrantes de la Junta
Central los que se relevaron para
portar al Cristo.

La imagen del Cristo ha salido 10 veces de su capilla en 284 años.

Vila-real acogió por tercera vez la Procesión Diocesana.

La procesión contó la participación de una veintena de municipios.

El traslado supuso el inicio de la Semana de la Misericordia.

la Junta Central de Semana Santa
recordaron que la primera edición
de esta Procesión Diocesana, celebrada en 1992, ya trascurrió por la
ciudad.
La figura permaneció en la iglesia

la junta central pensó que este acto
excepcional merecía su presencia.
Además, este acontecimiento dio
lugar a una “Semana de la Misericordia” en la que, desde el obispado, se decidió que el templo perma-

SALIDA EXCEPCIONAL

La imagen del Cristo del Hospital
repetió presencia en la procesión
diocesana, ya que la escultura que
el artista vila-realense Pascual Amorós culminó en 1939 y reemplazó a
la originial también encabezó este
mismo acontecimiento en el año
2001, acompañando a los cientos de
cofrades que 15 años atrás partciparon en este evento que, con esta edición, se ha celebrado tres veces en
la localidad. En este sentido, desde

Mayor del municipio hasta el 18 de
marzo, y durante esos días se realizaron actividades para honrar a un
Jesús crucificado que solo ha salido
de su capilla en diez ocasiones en
los últimos 284 años. No obstante,

neciera abierto todo el día para que,
aquel que lo deseara, pudiera ganar
indulgencia plenaria y se ofrecieron
diversas celebraciones como el ejercicio de las Llagas de Cristo que se
trasladó a la Arciprestal. H
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Familia prepara el
regreso de ‘Ballem?’
La nueva edición del concurso de baile televisado se
abre a parejas y, como novedad, a grupos de séniors

La XIV campaña de prevención de la violencia de género ha llegado a 600 jóvenes con 20 talleres.

Igualdad reivindica el papel
de la mujer trabajadora
Talleres, charlas, cine y una exposición formaron parte del programa

L

a Concejalía de Igualdad ha
celebrado, con una completa
programación, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que
se conmemoró el 8 de marzo. La
primera de las actividades fue la
resentación del libro de poemas de
Clara Gil ‘Sobreviurem’, en la Casa
dels Mundina, organizada por la
Concejalía de Educación y, como
antesala a la Semana Santa, la plaza
Mayor acogió una nueva ‘Tamborada de Dones’.
También se organizó un taller
de Igualdad para los alumnos de
la Fundació Tots Units acerca de
la igualdad y las estrategias para
su consecución. Asimismo, la Casa
dels Mundina acogió la exposición
Dona i esport y el 8 de marzo, se
proyectó la película Las Sufragistas. La concejala de Igualdad, Anna
Vicens, explicó que “el sufragismo
se ha identificado como el feminismo de segunda oleada y la hoja de
ruta fundamental de las reivindi-

La presentación de ‘Sobreviurem‘ abrió la programación.

caciones es la adquisición de derechos políticos”. El taller ‘El cos de
la dona i la sexualitat femenina’, la
conferencia ‘Encara en queden pal
vagó’, y el Congreso de Mujeres
Emprendedoras 3.0 de la asociación Reinventhadas completaron la
programación.

El pleno aprobó una declaración
institucional que llamaba a la firma
de un Pacto de Estado contra la violencia de género, “manifestación
extrema de la desigualdad”, a una
democracia paritaria y participativa, que acabe con la explotación
sexual. h

Royo se reunió con asociaciones de mayores de la ciudad.

La Concejalía de Familia, encabezada por Rosario Royo, trabaja
en los preparativos del programa
de televisión y concurso de baile
Ballem?, que cuenta en esta edición con varias novedades para
“hacer que más personas se animen a mostrar sus habilidades
en el baile”. La iniciativa, dirigida
a un público sénior, a partir de 55
años, pretende “fomentar un estilo de vida activo, darle valor a los
beneficios de practicar actividades en pareja y crear un producto
de entretenimiento familiar que
reúna a abuelos, hijos y nietos en
una experiencia única y divertida”, señala.
Royo, que ha mantenido un
primer encuentro con el productor y con las principales asociaciones de mayores de la ciudad,
ha concretado que en las bases de
esta edición se encuentra una nueva modalidad, como es la de baile
en grupo. “Sabemos que hay mucha gente a la que le da vergüenza
bailar en pareja y que en grupo se
desenvuelve mejor, así que hemos

incorporado esta posibilidad para
que se animen a participar en esta
divertida actividad, puesto que
el baile es un buen recurso para
todas las personas, en especial
para las mayores, porque mezcla
psicomotricidad y coordinación”,
indica.
Los participantes no deberán
haberse dedicado profesionalmente al baile y deberán participar
en las cuatro sesiones de grabación programadas para el mes de
junio, ya que un jurado profesional puntuará sus actuaciones. “En
ningún caso se eliminará a nadie,
pero quien tenga más puntos ganará el concurso”, explica Royo,
que destaca que entre las modalidades en las que se podrá concursar se encuentran los estilos estándar (vals vienés, fox) y los latinos
(pasodoble, tango, chachachá y
merengue). La nueva categoría de
bailes en grupo, denominada meneítos, estará abierta a personas
de todas las edades y se valorará
especialmente la coreografía y la
puesta en escena. H

Vila-real y Sacile avanzan en la
exportación a la UE de la mediación
Una delegación municipal participa, en Italia, en la
segunda reunión centrada en la Mediación humanística

El segundo encuentro transnacional se celebró en Sacile, Italia.

El concejal de Cooperación, Álvaro Escorihuela, ha viajado al municipio italiano de Sacile, hermanado
con Vila-real, donde se ha celebrado la segunda reunión transnacional establecida en el calendario del
proyecto europeo Medes, cuyo objetivo es desarrollar una metodología basada en la mediación escolar
como estrategia de prevención del
abandono educativo prematuro,
que permita prestar una educación
de alta calidad y abordar las necesi-

dades que se dan en los contextos
escolares.
La jornada se ha centrado en la
Mediación humanística, como una
actividad dirigida a profesionales
y a ella se sumarán otras sesiones
en los próximos meses, para tratar
la materia junto a los profesionales, paso previo al intercambio de
alumnos mediadores que se realizará en 2018 entre los alumnos del
IES Miralcamp y los del Istituto
Comprensivo di Sacile.

El proyecto Medes, concedido
por la Unión Europea a Vila-real,
forma parte del programa Erasmus+, tiene una duración de tres
años y cuenta con la participación
del Ayuntamiento como coordinador, el IES Miralcamp -primero
en implantar la mediación en un
centro educativo de la ciudad-, la
asociación El Porc Espí, el Comune
di Sacile, el Istituto Comprensivo di
Sacile y la Cooperativa Sociale Itaca
de la localidad italiana. “Se trata de
un plan muy interesante que servirá para implantar y consolidar la
mediación en todos los centros educativos de Vila-real”, dijo el edil. H
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66 ‘jaumes’ de
Vila-real visitan la
tumba de Jaume I
El monje vila-realense Rafael Barrué fue el encargado de
acompañar y explicar a los vecinos los detalles del monasterio

Sancho estuvo presente el día del sorteo de las parcelas del proyecto Fila 13.

Los huertos urbanos
incorporan a otros
nueve beneficiarios
Las adjudicaciones se producen tras aumentar el número
de solares disponibles y modificar la ordenanza reguladora

L

os huertos urbanos Fila 13 han procedido al sorteo, adjudicación y reparto
de nueve parcelas, tras la modificación de
la ordenanza que se realizó en enero y que
ha permitido aumentar a 42 los terrenos disponibles. El concejal de Agricultura, Medio
Ambiente y Cambio Climático, Josep Pasqual Sancho, acompañó a los beneficiarios
de los solares en la primera jornada, en la
que el departamento les trasladó la ordenanza y normativa de funcionamiento.
“Los huertos urbanos funcionan muy
bien, de ahí la alta demanda de espacios
para cultivar, que nos llevaron a realizar modificaciones para conseguir más parcelas en
el recinto, de modo que tras la redistribución
hemos pasado a 32 a 42 solares, de entre 35
y 42 metros cuadrados”, explica Sancho. La
reparcelación ha permitido también disponer de una zona para uso docente de 40

metros por parte del Ayuntamiento, con el
objetivo de que este terreno pueda utilizarse
para programas de orientación e inserción
social y también se han creado tres espacios de 73 metros para que asociaciones sin
ánimo de lucro realicen actividades de tipo
terapéutico, pedagógico, relacionados con
la salud o la alimentación y con el medio
ambiente. Uno de ellos ya está en uso por la
ONG Pankara EcoGlobal.
De los 42 espacios se han sorteado un total de 15 aunque sólo se han asignado finalmente nueve. No obstante, Sancho indica
que “de los seis que han quedado libres se
espera que sean adjudicados prácticamente
todos, ya que algunas solicitudes entraron al
registro fuera de plazo y deberán ser estudiadas”. Entre los adjudicados hay jóvenes
estudiantes, pensionistas, desempleados y
también vecinos de otras nacionalidades. h

Rendir homenaje a la figura del rey Jaime
I. Con este objetivo principal , la Concejalía
de Turismo al organizar una salida al monasterio de Poblet (Tarragona), donde está
enterrado el rey, fundador de la ciudad en
1274, en la que participaron un total de 66
vecinos de Vila-real con el nombre de Jaime,
Santiago o Santiaga acompañados por el
alcalde, José Benlloch, y el concejal de Turismo, Emilio M. Obiol. Una salida que se
enmarcaba en las actividades commemorativas de la Carta Pobla.
La cifra de participantes no fue aleatoria
sino que era la edad que tenía el rey cuando
fundó Vila-real, 66 años. El viaje, en autobús
a cargo del consistorio, incluyó una visita
guiada al monasterio, a cargo del monje
vila-realense Rafa Barrué.
El monasterio de Poblet fue el lugar elegido por nuestro fundador, Jaume I, para

que descansaran sus restos. Según el folleto
editado para acompañar la visita, es por esta
razón que en 1974, año en el que se cumplió
el 700 aniversario de la fundación, y en 1999
el Ayuntamiento promovió varios viajes
para visitar su tumba y rendirle un homenaje. Unas escapadas que permitieron que los
vecinos de la ciudad pudieran acercarse, de
forma simbólica, al estimado monarca.
Nacido el 1208 en Montpellier, Jaime fue
soberano de la Corona de Aragón desde los
10 años hasta su muerte a los 68, un reinado
longevo e intenso. En estos años Jaume tuvo
que afrontar varias dificultades y acontecimientos. Fue en 1274 cuando Jaime decide
otorgar a nuestra villa la Carta Pobla según
el Fuero de Aragón. Vila-real se convertía en
una nueva ciudad de dominio real en un
momento entre las disputas de poder entre
ésta y la nobleza eran tensas. h

La actividad formó parte de la programación especial por la Fundación de la ciudad.

El programa #XarxaLlibres
abona la primera fase de la ayuda
La iniciativa supone la gratuidad de los libros de texto en
la educación obligatoria y la creación de bancos de libros

Las solicitudes de las familias se registraron el pasado diciembre.

Las ayudas para la gratuidad de
los libros de texto en la educación
obligatoria del programa #XarxaLlibres han comenzado a ingresarse
antes de las vacaciones de Pascua,
llegando a las más de 3.300 familias
que solicitaron adherirse al plan autonómico en Vila-real.
En esta primera fase, financiado a
partes iguales por el Ayuntamiento,
la Generalitat y la Diputación, las
familias reciben 100 euros, mientras que el resto del importe de los
libros, hasta 200 euros, será ingresado al final de curso, a la incorporación del material escolar al banco de

libros del centro docente.
“El programa #XarxaLlibres es
una iniciativa muy ambiciosa, sin
precedentes y compleja, al implicar
a tres administraciones y miles de
familias en todo el territorio. A pesar
de eso, estamos satisfechos del funcionamiento del plan en Vila-real y
del cumplimiento de los plazos que
nos marcamos desde el primer día,
siempre en comunicación con los
colegios y las AMPA de Vila-real”,
señala la coordinadora municipal
del programa, Silvia Gómez.
En este sentido, la edil recuerda
que el compromiso adquirido por

el consistorio para el abono de las
subvenciones desde que se tramitaron a finales del pasado año fue
el de poder abonar materialmente del ayudas en marzo. “Hemos
cumplido escrupulosamente todos
los trámites administrativos y técnicos, no siempre tan rápidos como
nos gustaría, pero podemos decir
que, como dijimos, las familias comenzarán a recibir los primeros 100
euros de las ayudas a partir de la
próxima semana, una vez firmada
ya la resolución para el abono de las
subvenciones”, explica Gómez.
Éste es el primer programa para
la gratuidad de los libros de texto y
la creación de bancos de libros para
el que Vila-real habilitó un total de
184.000 euros. h
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Vila-real impulsa el primer ens
autonòmic de Ciutats Innovadores
RedInnpulso CV naix per a teixir una xarxa que impregne la
societat de cultura innovadora i ajude a un canvi productiu

L’entitat està conformada per set municipis valencians i té el
suport de la Generalitat encapçalada per Ximo Puig

L

es set ciutats de la Comunitat
que formen part de la xarxa
Innpulso de municipis innovadors,
entre les quals es troba com a única
referència en la província Vila-real,
han rubricat la seua aliança per a
conformar l’Associació Valenciana
de Ciutats Innovadores RedInnpulso CV. L’entitat, que compta amb
l’aval de la Generalitat Valenciana i
del seu president, Ximo Puig, naix
amb la voluntat de teixir una xarxa
territorial que permeta “impregnar
la societat de cultura innovadora”
per a “reconfigurar el model productiu i redundar el futur en la millora de la competitivitat i solidesa
del territori”.
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha participat en l’acte formal de
signatura de l’acord d’intencions,
celebrat al Palau de la Generalitat i
amb la participació del president del
Consell, el conseller d’Economia,
Rafael Climent, i alcaldes i alcaldesses de les altres poblacions que
formen l’embrió d’aquesta xarxa
autonòmica: Alcoi, Ontinyent,
València, Gata de Gorgos, Salinas i
Alzira. “L’única manera d’afrontar
el futur amb garanties d’èxit és
treballant per a inundar la societat
valenciana de cultura innovadora,
la signatura d’aquesta aliança, que
compta amb l’aval de la Generalitat, marca un abans i un després”,
assenyala Benlloch.
“A Vila-real hem aconseguit crear
un potent ecosistema innovador i
una societat civil unida al voltant
de la idea que la innovació és cosa
de tots. En la província de Castelló,
les nostres empreses internacionals
ceràmiques i auxiliars, turístiques,
agrícoles, comercials, de base tecnològica, han fet un gran esforç per
a afrontar el futur amb optimisme;
però soles no poden. Si nosaltres
podem ajudar, a través d’aquesta
associació, a crear una potent xarxa
valenciana de ciutats per la innovació, recolzada per la Generalitat,
ens servirà a tots per a aprendre,
millorar i vertebrar un país que ho
té tot per a triomfar: recursos, talent,
història, present i futur”, agrega.
Els ajuntaments, amb el compromís, es comprometen a donar suport, reforçar i fomentar la ciència i
la innovació per a millorar la competitivitat, difondre els recursos
d’I+D+i, intercanviar experiències,
impulsar la compra pública innovadora i millorar el diàleg entre les
empreses i les administracions. H

L’alcalde, José Benlloch, i el regidor de Relacions Institucionals, Diego A. Vila, van participar en l’acte celebrat al Palau de la Generalitat.

AGENDA ABRIL 2016 DEL INSTITUT INNOVACIÓ CIUTAT DE VILA-REAL
05/04-12/04-19/04-26/04 Radio Ciència
Lugar: Ràdio Vila-real. Hora: 11:30h-12:00h
Organiza: Càtedra d’Innovació Ceràmica ‘Ciutat de Vila-real’
Más info e inscripciones: http://www.ciccv.info/
05/04-12/04-19/04-26/04 Curs d’agricultor a empresari
Lugar: Viver d’empreses Vila-real
Hora: 18:00h-21:00h días 5, 12 y 19 de abril y 16:30h-21:00h dia 26 de abril
Organiza: Agéncia de desenvolupament local Vila-real
Más info e inscripciones: : https://drive.google.com/file/d/0B7PRPqbaTiwsY
mNVb2I4TEpOdms/view
13/04 IV Jornadas de software libre
Lugar: Centro Asociado de la UNED en Vila-real. Hora: 19:00h-21.30h
Organiza: UNED Vila.real
Más info e inscripciones:
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/9933
19/04-21/04-26/04-28/04 Facebook aplicat als negocis I
Lugar: Viver d’empreses Vila-real. Hora: 14:30h-16:30h
Organiza: Agéncia de desenvolupament local Vila-real
Más info e inscripciones: https://drive.google.com/file/d/0B7PRPqbaTiwsbDl
xXzY2TXVXaFU/view
AGENDA NACIONAL
05/04 Divulgación de instrumentos financieros y ayudas a la Industria 2016
Lugar: Cámara Valencia ,Poeta Querol, 15 Valencia. Hora: 10:00h-12:30h

Organiza: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)
Más info e inscripciones: http://www.emprenemjunts.es/index.
php?op=13&n=9310
06/04 14ª Edición IMEX impulso exterior Madrid 2016
Lugar: Hotel Auditórium -Centro de Congresos Príncipe Felipe Avda. de
Aragón, 400 Madrid
Hora: Empieza: 06 de abril de 2016 a las 10:00
Finaliza: 07 de abril de 2016 a las 19:00
Organiza: IMEX
Más info e inscripciones: http://imex.impulsoexterior.net/inicio-imex-2016madrid.html
13/04 Forum TurisTIC
Lugar: Caixa Forum Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 (Barcelona)
Hora: Empieza: 13 de abril de 2016 a las 09:00
Finaliza: 14 de abril de 2016 a las 20:00
Organiza: Eurecat (Centro Tecnológico de Cataluña)
Más info e inscripciones: : http://www.forumturistic.com/
20/04 Futurizz - Madrid Capital Digital 2016
Lugar: Feria de Madrid. Pabellón 5
Hora: Empieza: 20 de abril de 2016 a las 12:49
Finaliza: 21 de abril de 2016 a las 13:49
Organiza: Futurizz
Más info e inscripciones: http://www.futurizz.com/es/futuriz-2016
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Cita para las mujeres
Clap’s Sound, una apuesta por emprendedoras 3.0

la originalidad en la música

El Centro de Congresos El Molí acogió la variada
programación de la II Jornada Reinventhadas

Ofrecen distribución, gestión cultural, formación y promoción musical

La actividad puso el acento en la mujer en el ámbito empresarial.

Araceli Batalla y Elena Lapuerta formaron Clap’s Sound, un puente entre artistas profesionales y público.

A

raceli Batalla y Elena Lapuerta
componen Clap’s Sound. Músicos de profesión, amigas desde niñas gracias a la música, decidieron
juntarse hace algo más de un año
para ser un nexo entre los programadores culturales, los artistas y el
público. Su principal objetivo, que
la gente consuma más cultura. Para
ello, ofrecen espectáculos con “un
envoltorio diferente para atraer a la
gente con proyectos de calidad”.
Elena comenta que Araceli ya
tenía experiencia en la distribución
cultural y la animaba a continuar
por lo que, finalmente, decidieron
constituirse como empresa. Ambas
aseguran que una de las carencias
que detectaron para iniciar esta experiencia fue la falta de diversidad
cultural en ámbitos públicos ya que
“es desde estos espacios desde los
que se debe formar al público en
materia cultural”.
Pero su labor va más allá. “Ofrecemos gestión cultural y laboral,
asesoramiento para artistas, distribución, promoción musical y formación”, concreta Araceli.
Desde Clap’s Sound apuntan que
la apuesta por la distribución radica
en la intención de dar “un espacio a
todos aquellos artistas de calidad”.
En este sentido, inciden, todos los
artistas con los que trabajan son
profesionales con gran formación
y experiencia. Insisten en la necesidad de dignificar, regular y profesionalizar el trabajo de los músicos
muchas veces precario y en el que
no se cumplen todos los requisitos
legales, uno de los aspectos en los
que mayor asesoramiento ofrecen.
APUESTA POR LO ÚNICO

Una característica diferenciadora respecto a otros distribuidores,
apuntan, es la peculiaridad y origi-

El grupo Elan Quintet se incorpora a los artistas de Clap’s Sound.

nalidad de los grupos con los que
trabajan y que se plasman en los
programas de calidad que unen
varias disciplinas como poesía, teatro, danza o títeres pero sin olvidar
la música que es la base como, por
ejemplo, ‘Titelles en contemporani’.
“Para llevar a cabo estos proyectos, tenemos un equipo de profesionales, especialistas en diferentes
disciplinas como la fotografía, el
diseño, el marketing o el vídeo”,
añaden. Uno de los objetivos de

“Vivimos cada
proyecto desde
el interior, por lo
que conocemos de
primera mano su
calidad”, apuntan

estas dos músicos es que en el abanico de espectáculos que ofrecen no
haya dos propuestas iguales por lo
que miman la unicidad de las agrupaciones. “Vivimos cada proyecto
desde el interior y conocemos de
primera mano su calidad”.
En su calendario hay varios eventos marcados. Una actividad formativa en el CEFIRE, Curs Aula 2.0, en
Valencia; la segunda actuación del
ciclo de Música Antigua Ciudad
de Vila-real; la participación en el
Congreso Iberoamericano de Mediación Policial o el concierto de la
Orquesta Supramúsica y Spanish
Brass Luur Metals en junio.
“Movimiento y trabajo si quieres, hay. La cuestión es poder vivir
de eso”, inciden Araceli y Elena.
En momentos difíciles, se dicen
mutuamente, “hay que luchar por
aquello que se cree, por nuestro
sueño porque si no, tendremos que
luchar por el de otro”. H

El Centro de Congresos y Convenciones El Molí ha acogido la II
Jornada Reinventhadas Emprendedoras 3.0, un encuentro organizado por la Asociación de Mujeres
Emprendedoras Reinventhadas,
con el patrocinio de las concejalías de Relaciones Institucionales
e Igualdad, con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer en el
ámbito empresarial. La iniciativa
contó con ponencias, sesiones de
‘networking’ y casos de éxito.
“Una jornada de este tipo no
solo potencia la marca de Ciudad
de Congresos, Festivales y Eventos de Vila-real, sino que también
servirá para dar un impulso a
este sector tan emprendedor y
que tanto lucha por salir adelante
día a día”, señaló el responsable
municipal de Relaciones Institucionales, Diego A.Vila. En la
misma línea, la edil de Igualdad,
Anna Vicens, incidió en que la actividad, enmarcada en la programación especial de Igualdad con
motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
conformaba una fórmula para
potenciar la imagen de la mujer
en el ámbito de los negocios como
fórmula también para atajar el
paro femenino y la brecha salarial
de género.

“En 2016, la tasa de paro femenino es un 2,4% superior a la del
masculino y la brecha salarial alcanza el 24%, es la más alta de los
últimos años”, indicó al respecto
la concejala. “Por eso, estamos
convencidos que hay que seguir
trabajando y ayudar a las mujeres a introducirse en el mundo
empresarial, a explotar su idea
emprendedora y a hallar espacios
donde puedan sentirse cómodas
e identificadas y superando la
discriminación todavía existente”,
apuntó Vicens. “Hay que reducir
las barreras que encuentran las
emprendedoras y visibilizar la
imagen de la mujer que pone en
marcha nuevos negocios, fomentando el intercambio de experiencias profesionales, como en esta II
Jornada Reinventhadas”, comentó la edil.
Por su parte, la directora de proyectos y acciones emprendedoras
de la asociación, Marisa Capellín,
explicó que el objetivo de este acto
era “mostrar el perfil de emprendedora actual, que no es ni más ni
menos que el de una mujer flexible y con capacidad de reinventarse, capaz de asumir nuevos retos,
y muy activa en las redes sociales;
en definitiva, una profesional con
inquietudes”, afirmó.H

Vicens inauguró la jornada en el Centro de Congresos El Molí.
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La desfilada solidària
de JuCar ompli el
Centre de Congressos
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Q humor. Els ‘Huit cognoms vila-realencs’ de JuCar va aconseguir recaptar
fons per a crear un centre de formació
profesional a Burkina Faso. H

Vila-real se suma al Voluntariat pel ; en curt
valencià amb 21 tàndems lingüístics

Alfonso Dávila en un
curs de la UNED

Normalització Lingüística i Socarrats s’adhereixen a la campanya per a difondre la llengua

E

l programa Voluntariat pel valencià ha constituït les primeres
21 parelles lingüístiques oficials,
formades per voluntaris i aprenents
que volen millorar el valencià. La
Regidoria de Normalització Lingüística, amb Escola Valenciana i
l’Associació Cultural Socarrats, van
donar a conéixer les parelles, en un
acte celebrat a la Casa dels Mundina. El regidor de l’àrea, Pasqual Batalla, va mostrar la seua satisfacció
per la bona acollida de la iniciativa.
“Estem molt satisfets per la participació aconseguida, ja que la campanya no es realitzava en la ciutat
des del 2006, quan vam tenir 11 parelles”, assenyala Batalla. El programa compta ara amb 30 voluntaris i
21 aprenents inscrits.

Commemoració del
Dia Mundial de l’Aigua
Vila-real ha commemorat el
Dia Mundial de l’Aigua amb
l’organització, per part de la
Regidoria d’Educació, de visites al Termet per a un total
de 450 xiquets de 14 centres
educatius de primària. La
regidora d’Educació, Rosario
Royo, destaca que “durant
les jornades s’ha donat a conéixer als alumnes la importància de l’aigua en les nostres
vides i per als ecosistemes i
se’ls ensenya l’aprofitament
que es fa d’aquest element”.

AJUDA A LA INTEGRACIÓ

Els tàndems, formats d’acord amb
la disponibilitat i les preferències de
cada persona, es reuniran una hora
a la setmana, durant un mínim de
10 setmanes, per a conversar en valencià. “És una fórmula excel·lent
no solament per a perfeccionar la
comunicació en valencià, ja que
moltes persones, bé estrangeres o
fins i tot d’ací que no es llancen a
parlar en la nostra llengua, necessiten usar-la en el seu dia a dia”,
indica Batalla, “sinó també per a
fomentar la interculturalitat i donar
a conéixer la nostra cultura i tradicions, ajudant a què se senten més
integrades”.
“A moltes persones els fa vergonya parlar en valencià perquè

L’activitat, que compta ja d’una vintena de parelles, es va presentar formalment a la Casa dels Mundina.

pensen que no ho fan correctament,
però aquesta societat s’ha caracteritzat sempre per acollir i han de saber
que el que es valora és que ho intenten”, afirma l’edil, que assegura que
“hi ha moltes persones que després
de passar pel programa han acabat parlant valencià, millor o pitjor,
però ho han aconseguit”.
Batalla va estar acompanyat du-

rant la presentació pel president
de Socarrats, Fermí Font; el president d’Escola Valenciana, Vicent
Moreno; la coordinadora general
de la campanya, Dariana Groza, i
per les parelles que inicien el programa, a les quals es va dirigir per
a donar l’enhorabona “per haver
donat aquest pas”. La iniciativa es
tancarà al juny amb un intercanvi

d’experiències.
Els interessats a participar poden
inscriure’s a la Regidoria de Normalització Lingüística (carrer de Josep
Ramon Batalla, 6, entresòl), a través
de normalitzacio@vila-real.es, al
web http://normalitzacio.vila-real.
es o telefonant al 964 547 009. També ho poden fer a l’AC Socarrats i a
www.escolavalenciana.com. h

El museu MuMo apropa l’art
contemporani als escolars
Aquest contenidor artístic
mòbil estava adreçat a
alumnes entre 6 i 12 anys
Es escolars de Vila-real han pogut conéixer de prop les diferents
disciplines de l’art contemporani
a través del museu mòbil MuMo,
que es va situar a les places de la
Panderola i de la Maiorasga. Els regidors de Cultura, Eduardo Pérez,
i Educació, Rosario Royo, van presentat el projecte, adreçat a xiquets
d’entre 6 i 12 anys, en el qual van
participar alumnes dels col·legis
Carles Sarthou, Bisbe Pont, José So-

La UNED ha organitzat el
curs Archivos, pasado, presente y futuro de nuestra
sociedad, que va comptar
amb la participació d’experts
com Alfonso Dávila, un dels
majors coneixedors de Miguel de Cervantes de l’Estat
i membre de l’Arxiu General
de l’Administració Pública.
El curs pretenia valorar els
continguts dels arxius.

riano, Cervantes i Angelina Abad.
“La proposta compleix els nostres
objectius com a Ajuntament, que
són realitzar actuacions adreçades
a la població i que contribuesquen
a la formació dels nostres alumnes,
acostant l’art contemporani”, va
explicar Royo, que va valorar de
forma molt positiva la resposta dels
centres educatius.
Per la seua banda, l’edil de Cultura va apuntar que “la iniciativa,
sense ànim de lucre, impulsada per
la francesa Ingrid Brochard cerca
que tots els xiquets tinguen una experiència amb l’art per a entendre la
nostra societat”.h

Obert el termini del II
Concurs de Grups
El II Concurs de Grups Locals, organitzat per la Regidoria de Joventut, premiarà les
millors formacions musicals
de la ciutat, en un certamen
nascut amb l’objectiu de reconéixer, promocionar i dignificar el treball dels artistes.
La convocatòria celebrarà la
final en les festes de maig des
d’una perspectiva solidària
ja que la recaptació anirà a
l’associació Conquistando
Escalones. La inscripció es
tanca el 6 d’abril.

Curs de socorrista amb
opció de contractació

Els alumnes, organitzats en grups reduïts, van visitar el museu.

La Regidoria de Joventut, amb la col·laboració
d’Esports, programa un
curs de socorrista aquàtic
que té entre els seus principals al·licients el compromís
de l’empresa encarregada
d’impartir-lo de contractar
aquest estiu els alumnes que
isquen preparats en qualsevol dels llocs on ofereix els
seus serveis. La primera prova està prevista el 6 d’abril i
el preu de la inscripció és de
80 euros, amb un descompte
del 50% amb el Carnet Jove.
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esports
Homenatge al
campió del món
de ciclisme
Sebastián Mora

La Lliga Nacional Or
d’hoquei línia femení
al pavelló Melilla

Q COMPETICIÓ. El pavelló Melilla ha
acollit el primer acte oficial amb les locals
HCV Fighters que van aconseguir l’ascens
a la màxima categoria, la Lliga Elit. H

; en curt

Activitats esportives en
les vacances de Pasqua

Mora va obtenir dues medalles al mundial de la capital anglesa.

Benlloch destaca la trajectòria ascendent de Mora i
la “implicació sempre” del ciclista amb la seua ciutat

C

ampió del món d’escratx medalla de bronze de ‘madison’
en el darrer mundial de pista celebrat a Londres. Amb aquest brillant
plamarés va tornar a Vila-real el
ciclista Sebastián Mora, rebut amb
honors per la ciutat.
La humilitat, el treball i els bons
resultats de l’esportista durant la
seua trajectòria han fet que la localitat, representada per la corporació,
li donara una benvinguda oficial a
la Casa dels Mundina. Quasi sense
temps per a gaudir d’aquest doble
èxit, poc després va partir a Alacant
per a preparar amb el seu equip les
properes proves de carretera, Mora
va rebre l’afecte dels seus. “Sé la que
s’ha muntat i agraïsc molt aquests

suports. N’he rebut tants que en
cada carrera no em faltava motivació”, reconeixia.
El campió del món es va mostrarconfiat que aquestes dues últimes
medalles, així com el mallot arc de
Sant Martí, l’ajuden a obrir més
portes. “La gent està més interessada en el ciclisme en pista, tots els
mitjans s’han bolcat i agraïsc molt
a les petites empreses que aposten
per mi, però m’agradaria comptar
amb més suports”, va comentar.
RECONEIXEMENTs
Els premis que ha obtingut Mora
durant la seua carrera han estat reconeguts en altres ocasions pel consistori. El novembre de 2012 el Ple

Vila-real acull el
Trofeu Víctor Cabedo

Familiars i amics van mostrar la seua estima al campió Mora.

de l’Ajuntament va acordar canviar
el nom del pavelló Zona Nord que
va passar a ser el Sebastián Mora
com un homenatge a l’esportista
que va participar el 2012 en els Jocs
Olímpics de Londres. El canvi ofi-

cial fou el desembre d’aquell any.
El desembre de l’ant passat Mora
també va rebre el mallot amb la
imatge i la marca de la ciutat en reconeixement després de ser campió
d’Europa de Madison i Scratch. h

La Mitja Marató arriba a la
33ª edició i suma un 10k
Es tracta de la competició,
d’aquesta distància, més
antiga en l’àmbit autonòmic

Chaoui, del Club Maskokotas Guadassuar, el primer en la Mitja.

El Club Triatló Vila-real, el
Club Handbol Vila-real,
el Vila-real Bàsquet Club
i l’Esportiu Bàsquet Vilareal han organitzat, en
col·laboració amb el Servei
Municipal d’Esports (SME),
quatre campus esportius per
a oferir activitats esportives
als escolars durant el període
de vacances de Pasqua. Més
de 250 places en diferents espais com el pavelló Bancaixa,
el Campió Llorens o el Centre de Tecnificació Esportiva.

El Club d’Atletisme Vila-real, amb
la col·laboració del Servei Municipal
d’Esports (SME), ha organitzat la
Mitja Marató, una prova històrica
que ha complit enguany la 33ª edició, la qual cosa la converteix en la
més antiga de la Comunitat i, probablement, d’Espanya.

TRAMITS DE
COMUNITATS
ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ DE FINQUES I
IMMOBILIARIS

El teu administrador de confiança
C/ Ausias March, 16 baix 4 - 12540 Vila-real (Castelló)
Tel. 964 53 63 63 - Fax 964 52 93 96

La principal novetat de la prova
va ser la incorporació de la primera
10k de forma paral·lela per a aquells
esportistes que no estan preparats o
no desitgen enfrontar-se a una mitja
marató de 30 quilòmetres i que, per
primera vegada, es va incloure en el
Circuit de Carreres Populars. Més
de 600 persones van participar en
la cursa, 230 van acabar el 10k i 304
completaren la Mitja Marató. Amine
Chaoui va ser el primer en recórrer
els poc més de 21 quilòmetres. h

El rus Sergei Malnev, del Lokosphinx, ha pujat al primer
lloc del podi del X Memorial
Joan Baptista Llorens, en una
última etapa del Trofeu Víctor Cabedo que ha pujat el
mallorquí Tomeu Gelabert,
del RH+ Polartec Fundación
Contador, al mallot groc de la
prova castellonenca. Els 118
quilòmetres del Memorial
vila-realenc, organitzat pel
Club Ciclista Campió Llorens, van tancar el trofeu.

Inscripció oberta pel
Congrés de Futbol
El Congrés Internacional de
Futbol que se celebrarà els
pròxims dies 21 i 22 de maig
a Vila-real i que comptarà
amb figures de l’esport rei
de primer nivell, ja ha obert
el període d’inscripció per a
assistents. El regidor de Relacions Institucionals, Diego
Vila, explica que “es tracta
d’un esdeveniment dirigit
a entrenadors amb ponents
molt interessants de la talla
de Marcos Senna, Javier de
Pedro oTayfun Korkut”.
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Compromís

Vila-real, Ciutat
de Congressos

Quan la barbàrie Igualtat
impregna el cor

V

ila-real, Ciutat de Festivals, Congressos i Esdeveniments és una marca cada
vegada més consolidada.
L’aposta que va iniciar l’anterior equip de
govern amb la regidora Sabina Escrig, que
va assumir la responsabilitat de convertir
Vila-real en una ciutat de congressos, ha fet
possible que en els dos últims anys hagen
passat per Vila-real més de 21.000 persones.
Les marques de ciutat impulsades en els
últims anys --Esport i la Salut, Ciutat Educadora, la distinció de Ciutat de la Ciència i
la Innovació, que ens va atorgar el Ministeri
d’Economia i Competitivitat, i la de Ciutat
de Festivals, Congressos i Esdeveniments
de la qual parlem- són un motor econòmic
important per a la nostra ciutat. La Vila-real
que avança, com diu el nostre lema de ciutat, de la mà de l’equip de govern progrés
que, amb el socialista José Benlloch com
alcalde, va entrar a l’executiu municipal
en 2011 i continua en l’actualitat. La idea
inicial era la de potenciar la marca com a
seu de jornades i seminaris de dimensions
mitjanes, però s’ha demostrat que, gràcies
al treball ben fet dels tècnics municipals i
col·lectius locals, es poden fer també grans
congressos i esdeveniments.
El primer Congrés Iberoamericà de Mediació Policial va ser el primer gran examen. Aquest esdeveniment portava més
de 500 policies i professionals de tot l’Estat,
però també de països com Brasil, Guatemala, Colòmbia, Panamà o Xile. Aquest mes,
del 13 al 15, tindrem per segona vegada
l’oportunitat de celebrar aquest congrés on
la Unitat de Mediació de la nostra Policia
Local demostra que és un referent en la matèria a nivell mundial.
El treball realitzat en aquest àmbit ens ha
permès diferenciar dos grans espais de congressos en la ciutat. L’espai urbà està format
per l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, el Teatre Els XIII, la Biblioteca
Universitària del Coneixement, Casa dels
Mundina, saló d’actes de Serveis Socials,
Centre de Tecnificació Esportiva i el Centre de Congressos, Fires i Trobades. L’espai
del Termet està format pel Centre Natura,
les Cavallerisses, el saló d’actes de l’Ermita,
l’alberg municipal, l’Assut del Sindicat de
Regs i el re-inaugurat Centre de Congressos
i Convencions El Molí.
Col·laboracions amb comerços, restaurants, hostals i hotels on fan preus especials
per a assistents, cessió de vehicles oficials
gràcies a un concessionari de la ciutat i patrocinis per als esdeveniments, demostren
que els empresaris locals estan al costat de
la nostra marca. Però volem seguir creixent
i millorant. Per això, estem treballant en la
millora d’instal·lacions i dissenyant una pàgina web on els interessats podran visitar
els diferents espais i veure les característiques. A més, també estem potenciant les
xarxes socials per a informar del dia a dia
de la regidoria.
El camí iniciat és imparable. Enguany ja
tenim programats 20 congressos, que significa que la marca Ciutat de Festivals, Congressos i Esdeveniments seguirà avançant
per a ser un referent i i un motor econòmic
important per a Vila-real. H

S

ovint, ens despertem de
bon matí amb l’esperança
d’un món millor i, dia rere
dia, després d’encendre la televisió o la ràdio i escoltar les notícies aquest
somni es dissipa, com un llamp en mig
d’una tempestat marítima. Passades unes
hores, tot això se’ns ha oblidat. Tornem a la
nostra vida estressant, amb mil obligacions
pendents, i deures per complir. Tornem a
mirar el nostre melic i veure, que sí. Ell segueix sent el centre del nostre món.
Com a molt, si hem de fer cas a algú, el
fem als que són com nosaltres, però molt
ocasionalment. Algun atemptat o mort esgarrifosa, i sempre, podem tirar la culpa a
algú; qui, òbviament mai serem nosaltres
ni la societat tan summament perfecta en la
qual vivim. Perquè si la culpa no és d’un foraster, millor callem. Violacions, morts, assetjaments, enfrontaments físics i verbals, són
el nostre pa diari, i nosaltres ens quedem
plantats, i no fem res.
Ens entren tremolors cada vegada que
veiem que França ha estat atacada dins de
la seu d’una revista d’humor o d’una discoteca, per no dir, ara que vénen vacances, la
por que ens ha entrat, perquè aquesta vegada, els morts són a Brussel·les...
Però no ho podem evitar, quan els morts
vénen d’Àfrica central, o del mar Egeu, o de
les màfies russes, o de la guerrilla colombiana, etc. ni ens immutem. De fet, imagineu si
ens importa poc, que per no ser, no són ni
notícia, a no ser, això sí, que siga un espanyol, o un europeu, o fins i tot, un nord-americà el que haja estat assassinat, segrestat...
No ens mal interpreteu, per descomptat
que tenim el cor pres per la desgràcia ocorreguda a Bèlgica, i les de París, i la de Madrid de fa 13 anys, i la de Londres de fa 11,
i la de Nova York que aquest any farà 15
anys... Però també hauríem de tenir-lo per
totes aquestes persones que moren a les
portes d’Europa perquè fugen d’explosions
diàries, de tortures i violacions. Cap ésser
humà es mereix el que els mateixos humans
ens fem.
Per això, us preguem que tingueu un
moment per a la reflexió, un moment per
a pensar, que la culpa no és d’una persona
o d’una organització, els humans hauríem
d’agafar consciència i posicionar-nos contra
totes les guerres, contra totes les desigualtats socials, si tots ens unirem a favor de la
pau, s’acabarien les barbàries.
Des de Compromís per Vila-real tenim
clar que aquestes guerres i atacs vénen produïts per una simple raó, el fanatisme. El
fanatisme que impregna la nostra societat i
que la fa ser menys cívica i humanitària. El
fanatisme que fa que, un dia rere un altre,
estiguem immòbils davant una societat deshumanitzada. Només podem demanar una
cosa, donem una oportunitat a la pau.’All
we are saying is give peace a chance’. H

Ciutadans

E

n Ciutadans (C’s) volem fets i no paraules.
Per això, hem presentat
una moció vinculada a la
posada en marxa d’un protocol d’educació
sobre identitat de gènere en la infància i la
joventut.
Actualment, hi ha un buit social i legal
sobre aquest assumpte que cal cobrir urgentment. La noticia del suïcidi d’Alan va
remoure consciencies, però no ens podem
quedar ací. Hem de respondre com a societat i com a representants públics per a que
casos com aquest i altres relacionats amb el
assetjament escolar desapareguen.
Es necessiten mecanismes de detecció i
prevenció per a que no hagem de lamentar
més depressions, vides trencades o inclús
morts. Tots units hem de caminar per a la
igualtat en totes les seues formes i vessants
i una d’elles és la identitat de gènere. Probablement la més desconeguda i silenciada
fins al moment per mitjans, societat i polítics.
Així doncs, el que proposem és impulsar
des de l’Ajuntament campanyes contra la
discriminació, assetjament o exclusió per
orientació sexual o identitat de gènere en
els centres educatius i altres centres públics

en els quals es puguen detectar aquests tipus de conductes. També, fer el mateix, en
els centres socials i centres de majors municipals per a conscienciar a pares, mares,
avis i àvies sobre el respecte i reconeixement de la plena igualtat de drets de tots
els ciutadans.
És a dir, es tracta de posar el nostre gra
per a que des de les edats primerenques
fins a les més avançades puguen prendre
consciencia de les diferents realitats sexuals
existents i aconseguir una igualtat total.
L’article 2 de la Llei Orgànica 8/2015, de
22 de juliol, de protecció jurídica del menor
i estableix el següent:
“La preservació de la identitat, cultura,
religió, conviccions, orientació i identitat
sexual o idioma del menor, així com la no
discriminació del mateix per aquestes o
qualsevol altres condicions, inclosa la discapacitat, garantint el desenvolupament
harmònic de la seua personalitat”.
Per tant, el que demanem no es més que
complir i fer complir amb el que diu la llei,
però amb una aplicació pràctica ja que la
normativa ens diu el què, però no el com
i a vegades el com es més important que el
què. H
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Partit Popular

Vila-real,
endeudada

L

a irresponsable gestión
de Benlloch al frente
del Ayuntamiento de Vilareal está provocando una
situación alarmante que,
francamente, nos preocupa mucho al Grupo Popular. Y se trata del crecimiento de la
deuda que el consistorio mantiene con sus
obligaciones y, sobre todo, la falta de información al respecto.
Y es que el PSOE de la ciudad ha decidido situarse detrás de la mayoría absoluta
para romper los puentes del diálogo y, sobre
todo, para gestionar mal el Ayuntamiento.
Hay multitud pruebas de ello y, cada día
que pasa, aparecen nuevas pruebas de esta
deriva del alcalde.
Vila-real, por ejemplo, es de las pocas
ciudades de la provincia de Castellón que
todavía no ha pagado la ayuda de los libros
de texto para las familias. Las nuevas ayudas se anunciaron en septiembre y, tocando
el final del segundo trimestre del curso, las
familias de Vila-real todavía no han visto ni
un euro. En otras localidades de la provincia, gobernadas por distintos colores políticos, sí se han pagado.
Y todo pese a que la Diputación de Castellón y la Generalitat ya han dado el dinero... Es un hecho inexplicable. Lo mismo
sucede con el 50% de la paga extra que se
debe a los funcionarios, que todavía no ha
sido pagada pese a las promesas de que iba
a ser los primeros en cobrarla.
Otra de las cuestiones que alerta, y mucho, a los representantes del PP es que
hay muchas empresas, pequeñas pymes y
autónomos que colabora o trabajan con el
Ayuntamiento y a los que no les paga de
forma sistemática... Es imperdonable ya
que, luego, a la hora de cobrar impuestos,
Benlloch no sólo es puntual, sino que incluso adelanta el cobro del IBI como hizo
el verano pasado para recaudar dinero
después de los gastos excesivos que hizo
en campaña.
Además, son muchas las asociaciones de
Vila-real que, pese a tener aprobadas subvenciones, no las han cobrado y acumulan
años enteros de retrasos, así como los colectivos profesionales que acuerdan medidas
con el Ayuntamiento.
Un alcalde debe pensar primero en sus
obligaciones y en los servicios que ofrece a
la ciudadanía y luego, más tarde, una vez
esté todo bajo control, llevar a cabo gastos
como la compra del Gran Casino para que
Benlloch pueda tener un despacho en la calle Mayor. Primero, las personas. Luego, la
ambición. H
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Repàs als 60 anys de la
trajectòria de Quique
al Museu de la Ciutat

Q homenatge. L’exposició “Quique.
60 anys dibuixant humor” amb acudits
gràfics de l’autor vila-realenc romandrà
oberta fins al 22 de maig. H

Nova cita amb el Cicle de Música
Emergent Auditiva a l’Skate Park
Dins del tercer Cicle de Música Emergent
Auditiva, el dissabte 2 d’abril s’ha organitzat un concert gratuït i a l’aire lliure, per segon any consecutiu, a l’Skate Park, amb la
música dels grups 24 ideas, Capaje, X-Tencil
i Distància. És una de les cites “més importants d’Espanya, més nacionals, més independents, més alternativa i emergent”, diu
el regidor de Cultura, Eduardo Pérez.

‘Marits i mullers’ arriba a l’Auditori
dins de l’abonament cultural
‘Marits i mullers’ és una adaptació del guió de
Woody Allen, de la pel·lícula homònima estrenada l’any 1992. Andreu, escriptor i professor
de literatura, i la seua dona Mònica, que treballa en una revista d’art, no poden creure’s
que els seus millors amics, Sandra i Joan, aparentment una parella perfecta, hagen decidit
separar-se. L’obra és el 9 d’abril i el preu de
l’entrada és de 23 euros sense abonament.

Ayet, el mag Yunke i Pérez van presentar la nova edició del festival.

Nova actuació dins del II Cicle de
Música Antiga Ciutat de Vila-real
Dins del II Cicle de Música Antiga Ciutat de
Vila-real, el 17 d’abril i a partir de les sis de la
vesprada arriba a l’Auditori Municipal ‘¡OH
HERMOSURA QUE EXCEDÉIS! Un paisaje
sonoro sobre la vida de Santa Teresa de Jesús’.
La soprano Elia Casanova i el guitarra Fernando Serrano són els intèrprets.

El 9é Màgia x
ací porta els
millors mags
del moment
L’esdeveniment, sota la direcció del mag Yunke, es
consolida i inclou un ‘assalt’ al mercat del dissabte

U

na desena de mags de prestigi formen part de la novena edició del festival Màgia x ací,
que compta amb gran quantitat
d’activitats en el carrer, màgia solidària, una gala infantil i una gran
gala internacional amb els millors
mestres dels trucs i la fantasia.
Sota la direcció del mag Yunke,
i amb el patrocini de la Regidoria
de Cultura, el festival comença el
dijous 31, amb l’actuació del mag
de la Vilavella i de la vila-realenca
Patricia Ferrero en les residències
d’ancians. Els espectacles són gratuïts i oberts, a més, a la participació
dels familiars dels residents i treballadors.
La màgia i l’il·lusionisme prenen
el carrer els dies 1 i 2 d’abril i inclús
el dissabte pel matí està previst
“l’assalt” al mercat. “Es tracta d’un
espectacle nou que acosta encara
més el festival als ciutadans, que es
trobaran amb la màgia mentre compren”, explica Yunke. “L’apartat de
Màgia al carrer és un ingredient de
gran importància dins del festival, ja
que la ciutat compta amb una gran
tradició i cultura dels espectacles de
carrer i la gent respon molt bé quan
t’acostes amb els trucs”, indica.
Però si per alguna cosa es caracte-

ritza cada any Màgia x ací és per la
gala internacional, que se celebra el
dissabte 2, a les 22.30 hores i amb un
preu de 10 euros, a l’Auditori Municipal, on actuen els mags Selvin –especialitzat en ventriloquia-; Miguel
Muñoz, “capaç d’enganyar fins i
tot als propis mags”, Dani DaOrtiz,
“amb una tècnica increïble i assessor
dels millors mags d’Estats Units”; el
Mago Sun, amb nombrosos premis
a les esquenes, i el francés Norbert
Ferré, “d’alt prestigi i amb una capacitat excepcional d’emocionar a
l’espectador”, en paraules del director de l’esdeveniment. El festival
conclou el diumenge 3, amb la gala
infantil (5 euros), que comença a les
12.00 hores, a l’Auditori Municipal,
on actuaran els mags De Albéniz,
Kayto, el Mago Sun i Yunke.
El coordinador de festivals, Pau
Ayet, ha destacat que, després de
nou edicions, el festival està “totalment consolidat” i que “ja compta
amb dates pròpies en el calendari”.
El regidor de Cultura, Eduardo
Pérez, ha agraït a Yunke la seua dedicació a aquest important esdeveniment, que forma part de la marca
de Ciutat de Congressos, Festivals i
Esdeveniments i que “compta amb
els millors mags del moment”. h
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telÈfons d’interÉs
902240202

VILA-REAL - CASTELLÓ: De dilluns a divendres
a  6.55, 7.05, 7.33 (CIVIS), 7.50, 8.03 (CIVIS), 8.20, 8.33
(CIVIS), 8.57, 9.20, 9.46, 10.20, 10.47, 11.20, 11.47, 12.20,
12.47, 13.20, 13.47, 14.20, 14.47, 15.03 (CIVIS), 15.30,
15.47, 16.04 (CIVIS), 16.30, 16.47, 17.20, 17.47, 18.20,
18.47, 19.03 (CIVIS), 19.35, 19.46, 20.03 (CIVIS), 20.30,
20.47, 21.20, 21.46, 22.20, 22.47, 23.30.  El cap de setmana a les 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.30,
16.30, 17.20, 18.20, 19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 23.30.

Destaquem

AJUNTAMENT
Plaça Major, s/n. Telèfon: 964 547 000

PROP

Carrer de Josep Ramon Batalla, 38. Telèfon:
964 547 170

CADASTRE MUNICIPAL
Plaça Major, s/n, planta baixa. Telèfon: 964
547 001

PISCINES COBERTES
YUREMA REQUENA
Carrer de Joanot Martorell, 62. Telèfon: 964
529 356

POLICIA LOCAL

CASTELLÓ - VILA-REAL: De dilluns a divendres
a 5.55, 6.15, 6.45 (CIVIS), 7.02, 7.17 (CIVIS), 7.35, 7.47
(CIVIS), 8.05, 8.20, 8.55, 9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20,
12.00, 12.20, 12.50, 13.25, 13.50 (CIVIS), 14.15, 14.30,
15.05 (CIVIS), 15.20, 15.35, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20,
18.00, 18.20 (CIVIS), 18.25, 18.50, 19.15 (CIVIS), 19.20,
19.50, 20.20, 20.50, 21.20, 21.50, 22.30. El cap de setmana a les 7.35, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 14.30,
15.35, 16.20, 17.20, 18.25, 19.20, 20.20, 21.20, 22.30.

Carrer de Josep Ramon Batalla, 62. Telèfon:
964 547 010

RECAPTACIÓ MUNICIPAL
Carrer de Josep Ramon Batalla, 6 planta
baixa. Telèfon: 964 547 060

‘Ara Pacis II’, nou treball de Xarxa Teatre

POLICIA NACIONAL

‘Ara Pacis II’, de Xarxa Teatre, arriba el 22 d’abril a la
plaça Major. Un nou espectacle de teatre de carrer
de gran format que aprofundeix en el missatge pacifista. Un cant a la pau amb l’esperança d’aprendre.

Carrer de la Comunió, 1. Telèfon: 964 522 100

AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA
I MEDI AMBIENT

Carrer del Ponent Baix, 65 planta baixa. Telèfon: 964 547 250

VILA-REAL - VALÈNCIA: De dilluns a divendres
a  6.02, 6.21, 6.50 (CIVIS), 7.09, 7.22 (CIVIS), 7.41, 7.54,
8.10 (CIVIS), 8.26, 9.02, 9.26, 9.56, 10.26, 10.56, 11.26,
12.07, 12.26, 12.56, 13.31, 13.56, 14.20 (CIVIS), 14.36,
15.11, 15.25 (CIVIS), 15.41, 15.56, 16.26, 16.56, 17.26,
18.07, 18.25 (CIVIS), 18.31, 18.56, 19.20 (CIVIS), 19.26,
19.57, 20.26, 20.56, 21.26, 21.56, 22.36. El cap de setmana a les 7.41, 8.26, 9.26, 10.26, 11.26, 12.26, 13.31, 14.36,
15.41, 16.26, 17.26, 18.31, 19.26, 20.26, 21.26, 22.36.
VALÈNCIA - VILA-REAL: De dilluns a divendres
a les 5.55, 6.10, 6.45 (CIVIS), 6.55, 7.15 (CIVIS), 7.20,
7.45 (CIVIS), 8.00, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 10.20, 10.50,
11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.15 (CIVIS),
14.30, 14.50, 15.15 (CIVIS), 15.30, 16.20, 16.50, 17.20,
17.50 (CIVIS), 18.15, 18.35, 18.50 (CIVIS), 19.15, 19.30,
19.50, 20.20, 20.50, 21.20, 21.50, 22.30. El cap de setmana a les 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.30,
15.30, 16.20, 17.20, 18.35, 19.30, 20.20, 21.20, 22.30.

COORDINACIÓ:
EDICIONES
ESPECIALES

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Avinguda del Mediterrani, 1 planta baixa. Telèfon: 901 223 344

ATENCIÓ I TRÀMITS

Plaça Major, s/n planta baixa. Telèfon: 964 547
000

AUDITORI MUNICIPAL
Avinguda de la Murà. Telèfon: 964 547 200

CÀRITAS

Carrer del Calvari, 199 planta baixa. Telèfon:
964 535 343

CEAM VILA-REAL
Carrer de Gamboa, 29. Telèfon: 964 526 897

CEMENTERI MUNICIPAL

Presentació de la reina i les dames 2016

Camí de l’Ermita, s/n. Telèfon: 964 520 073

CORREUS

Uns mesos després del nomenament de Silvia
Cantavella com a reina de les festes de 2016 i la cort
d’honor, el 30 d’abril serà la presentació formal a
l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner.

Carretera d’Onda, s/n. Telèfon: 964 530 614

ECOPARC

Camí del Segon Sedeny, s/n. Telèfon: 964 536
761

ADREcES D’INTERÉS
BIBLIOTECA SECCIÓ INFANTIL PIUS XII

MUSEU ETNOLÒGIC

CENTRE DE DIA LLUÍS ALCANYÍS

Avinguda de Pius XII, 43: 964 547 232

Ermita de la Mare de Déu de Gràcia: 964 547 222  

Carrer del Molí, 4-A: 964 547 140

AGÈNCIA DE LECTURA DEL PILAR

AGÈNCIA LOCAL D’HABITATGE

CENTRE DE DIA TERAPÈUTIC

Carrer de Martí l’Humà, 24: 964 547 233  

Plaça Major, s/n: 964 547 000

Carrer de la Soledat, 27: 964 538 465

REDACCIÓ:
Sheila Gil

ARXIU MUNICIPAL DE VILA-REAL

AMICS

COMUNITAT DE REGANTS

Avinguda de la Murà, 14: 964 547 220  

Carrer de Betxí, 49: 964 547 138

Carrer del Mestre Goterris, 11: 964 521 995

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL - AGÈNCIA DE SOLADES

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL

SPV, SERVEIS PÚBLICS VILA-REAL

Carrer de Solades, 25: 964 547 230  

Plaça de Colom, s/n: 964 520 838

Camí de Betxí, 26: 010 / 954 547 100

CASA DE L’OLI

CAMBRA DE COMERÇ - VIVER D’EMPRESES I i II

INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Plaça de Mossén Ballaster, 1: 964 547 222

Carrer del Monestir de Poblet, 24: 964 506 661/964 533 681

Carrer de València, 31-A: 964 521 341

CULTURA - AUDITORI MUNICIPAL

CASA DE LA DONA

FACSA

Avinguda de la Murà, 1: 964 547 200  

Carrer de Carles Sarthou, 10:  964 527 680

MUSEU DE LA CIUTAT CASA DE POLO

Carrer de Santa Sofia, 2: 964 547 160
FUNDACIÓ GLOBALIS

Carrer de Joan Fuster, 33: 964 547 222  

Carrer del Monestir de Poblet, 15. Despatx 39: 964 054 522

Avinguda d’Europa, 34: 964 500 153

DISSENY:
José M. Martos

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