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EL V MEMoRIAL DEMoCRàtIC 
RECoRDA L’IMpuLs DE LA 
CuLtuRA I L’EDuCACIó

22

Nous usos del molí de la Vila 
L’històric immoble es convertirà en 
una cafeteria cultural que, a les seues 
esquenes, tindrà un estany urbà.

uN pRogRAMA pRoMou 
LA RECupERACIó físICA DE 
pERsoNEs AMB CàNCER

14L’ARxIu MuNICIpAL EDItA 
uN CòMIC pER A ExpLICAR 
LA sEuA CARtA DE sERVEIs

18

El pressupost reforçarà 
l’aliança amb la societat  
i l’atenció a les persones
Els comptes ascendeixen a 51 milions d’euros, dels quals 
4,9 corresponen al préstec per resolucions urbanístiques

Altres de les línies de treball del 2018 seran la millora 
de l’accessibilitat o la recuperació del patrimoni

urgeixen al Consell 
a desbloquejar la 
situació del pgou

L’objectiu és taponar la sag-
nia urbanística per la gestió 
del sòl en els anys de govern 
del Partit Popular i el consis-
tori també pretén rellançar la 
revisió del pla general.

U

Arranca el pla de 
manteniment de 
vies municipals

Els treballs d’asfaltat han 
començat en diferents espais 
rurals i urbans com el camí de 
Vora Riu o el carrers del Mo-
lí Bisbal i del Comte de Riba-
gorça.

U

testen un sistema 
antiorins a la 
façana de l’Auditori

La ciutat s’està convertint 
en un autèntic living-lab en el 
qual experimentar amb nous 
productes i materials per a mi-
llorar l’estat de les àrees públi-
ques i el mobiliari urbà.

U

El consistori ha tancat ja, per al dia 4 
de maig, el primer concert pilot que 
se celebrarà al Centre de Tecnificació 
Esportiva: l’actuació del cantautor  ca-
talà Joan Manuel Serrat. pàgINA 7

Vila-real llança el 
CtE com a espai de 
referència de festivals 



tema del mes

El consistori reforça el 
capítol de personal amb 
noves incorporacions 
a àrees sensibles com 
Serveis Socials

U

El nou pressupost millora l’atenció a 
les persones i l’aliança amb la societat
Els comptes del 2018 ascendeixen a 51 milions d’euros i també prestaran atenció a potenciar l’accessibilitat i a recuperar el patrimoni

V ila-real treballa en un 
pressupost que ascendirà 
a uns 51 milions d’euros. 
Així ho va informar la re-

gidora d’Hisenda, Sabina Escrig, 
que va explicar que, del total, 4,9 
corresponen al préstec per al pa-
gament de sentències i resolucio-
ns urbanístiques «heretades» dels 
governs del PP, a més de 550.000 
de la quota del Gran Casino. 
Quant als ingressos corrents, su-
posaran enguany quasi 44 milio-
ns, que es distribuiran en els dife-
rents capítols de despesa en base 
a quatre línies de treball: millora 
de l’accessibilitat, recuperació 
del patrimoni, aliança amb la so-
cietat i atenció a les persones.

Amb aquest objectiu, els ca-
pítols que experimentaran un 
major increment són el de con-
venis i ajudes a entitats, amb 3,3 
milions d’euros, i el de personal, 
on s’inclouen els diferents plans 
d’ocupació als quals s’acollirà Vi-
la-real i contractacions específi-
ques en l’àrea de Serveis Socials 
per a agilitar la gestió d’ajudes i 
valoracions de dependència. El 
capítol de despesa corrent, on 
s’inclouen els grans contractes 
de subministrament i la gestió 
diària de les diferents regidories, 
suposarà 19 milions d’euros, 
mentre que el pagament de prés-
tecs 2,7 milions. Quant a les in-
versions, es preveu una despesa 
d’1,7 milions d’euros, principal-
ment en treballs de millora de 
l’espai urbà, accessibilitat i pa-
trimoni.

En concret, els ingressos co-
rrents del consistori de l’any en 
curs ascendiran a 43.939.735 
euros. D’aquests, 19,6 milions 
aniran a despesa corrent de les 
regidories, on s’inclouen grans 
contractes com el milió d’euros 
per a neteja viària o prop d’un 
milió més per a la neteja de 
col·legis, quantitat que duplica 
l’actual contracte. Quant al capí-
tol de personal, experimentarà 
també un important increment, 
fonamentalment a causa de la in-
corporació als pressupostos dels 
diferents plans d’ocupació de la 
Generalitat als quals s’ha acollit 
l’Ajuntament, que «no només es 
mantenen, sinó que es reforça-
ran, per seguir oferint oportu-
nitats als joves i lluitant contra 
l’atur amb mesures efectives que, 
ara sí, podem prendre gràcies a 
un Govern valencià que ens aju-
da», incideix la regidora. 

Als plans d’ocupació se sumen 
programes específics de contrac-
tacions en àrees d’especial relle-

Quant a les inversions, es preveu una despesa d’1,7 milions d’euros, principalment en treballs de millora de l’espai urbà, accessibilitat i patrimoni.

Es reforçaran els Serveis Socials per a agilitzar la gestió d’ajudes i valoracions.

quantitats i també més entitats 
amb les quals col·laborarem per 
a, entre tots, seguir fent avançar 
Vila-real», detalla Escrig. 

En concret, aquest capítol 
passa dels 3,2 milions de 2017 
als 3.317.397 euros d’enguany, 
amb nous acords amb entitats 
com SOS Manada i Gats de Ba-
rri, amb 5.000 euros cadascuna, 
o l’associació andalusa, amb 
20.000 euros.

s’incrementa i ascendeix en-
guany a 17.867.904 euros.

CONVENIS I AJUDES A ENTITATS
També augmenta la partida des-
tinada a convenis i ajudes a en-
titats. «No anem a deixar mai de 
treballar en aliança amb la socie-
tat i un clar exemple d’això és 
que, a pesar de totes les dificul-
tats, seguim incrementat el ca-
pítol IV del pressupost, amb més 

La regidora d’Hisenda, Sabina Escrig, va presentar els eixos del pressupost.

vància, com personal per a l’àrea 
d’Urbanisme i per a Serveis So-
cials. «Aquest departament és, 
sense cap dubte, el més impor-
tant per a nosaltres, i per això 
garantim que mai es quede sense 
diners i el dotem enguany amb 
més personal per a poder aten-
dre les persones més vulnerables 
i les persones amb dependèn-
cia», detalla. A resultes d’aquesta 
aposta, el capítol de personal 
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Quant a la despesa financera, el 
pagament de préstecs suposarà 
el 2018 un total de 2.730.404 
euros, que corresponen pràctica-
ment al pagament del préstec de 
20 milions d’euros subscrit per 
l’últim Govern municipal del PP. 
L’apartat de despeses previstes es 
completa amb l’1,7 milions reser-
vats per a inversions. «A causa de 
la situació econòmica i la hipote-
ca de l’urbanisme del PP, anem a 
ser molt ajustats en la despesa i 
només gastarem en allò que siga 
imprescindible, perquè no anem 
a permetre que l’herència blo-
quege el futur de la ciutat», diu. 

Millorar l’entorn urbà, amb xi-
cotetes operacions de microurba-
nisme, assegurar l’accessibilitat 
urbana i garantir el manteni-
ment del patrimoni són algu-
nes de les àrees clau però tam-
bé s’han reservat partides per a 
atendre les demandes dels pres-
supostos participatius.

+ dades

L’objectiu de l’equip de go-
vern és poder aprovar els comptes 
aquest mes d’abril. Una vegada 
aprovats, la regidora d’Hisenda, 
Sabina Escrig, explica que es tras-
lladaran a les diferents entitats 
veïnals. «És important que la gent 
sàpia en què gastem els diners pú-
blics. Per això, per transparència i 
per proximitat, una vegada aprovat 
el pressupost, aniré d’associació 
en associació a explicar a la ciuta-
dania el pressupost que tenim i a 
què l’anem a destinar», conclou. 
«Els departaments i tècnics estan 
treballant molt per tal d’avançar 
l’aprovació dels comptes que si no 
hem aprovat abans ha sigut per 
les dificultats econòmiques per les 
quals estem passant», recorda Es-
crig. «Som un govern responsable i 
seriós. Volem fer un pressupost rea-
lista i ajustat, que done estabilitat, 
i això, amb la hipoteca i l’amenaça 
constant de l’urbanisme del PP, 
és molt complicat. Els comptes 
d’enguany vindran marcats, una 
vegada més, per l’aposta que ha 
fet aquest equip de govern des del 
primer dia per les persones, per ge-
nerar oportunitats i per treballar en 
aliança amb les nostres associaci-
ons i entitats», argumenta.

El Ple va aprovar la contrac-
tació del préstec de 4.895.000 
euros per a fer front al pagament 
«d’aprofitaments, expropiacions i 
zones dotacionales que no es van 
expropiar en el seu moment i que 
ara hem d’abonar nosaltres, grà-
cies a l’herència rebuda del PP» 
afirma  Escrig. A més, en l’operació 
s’inclouen dues volumetries més 
antigues i l’anualitat de 2018 del 
Gran Casino. «No estem en la millor 
situació econòmica, però aquest 
préstec no és com el que ens va 
deixar el PP en el seu moment, 
és una operació financera sense 
comissions, ni despeses i que po-
drem amortitzar sense cap proble-
ma que, bàsicament, s’utilitzarà per 
a pagar als veïns als quals el PP va 
perjudicar en el passat”, indica.

U

U

Delicada situació 
econòmica

Millores en espais públics 
coM jardins i adequació de  
l’asfaltat de carrers

U Un altre dels punts centrals seran les 
actuacions dels Serveis Públics, amb 
millores en els jardins –especialment el 
de la Muntanyeta, al costat de les piscines 
cobertes-- o l’asfaltat de carrers.

injecció econòMica per a 
concórrer a nous projectes 
autonòMics d’ocupació

U Una modificació de crèdit de 711.000 euros 
permetrà tornar a concursar en el projecte 
Avalem, pagar interessos dels préstecs o, 
per exemple, abonar l’increment de l’1% 
en la nòmina dels funcionaris del 2017.

col·laboració per a 
revalorar eleMents del 
patriMoni coM la torre Motxa

U Dins de la potenciació del patrimoni, 
Benlloch avança que «col·laborarem 
amb entitats perquè ens ajuden a 
valorar elements com la torre Motxa, 
que necessita d’una actuació ja».

quasi dos Milions d’euros 
es destinen a la neteja viària 
i dels centres educatius

U Els 19,6 milions de despesa corrent de 
les regidories inclouen grans contractes 
com el milió d’euros per a neteja viària 
o prop d’un milió més per a la neteja de 
col·legis, quantitat que duplica l’actual.

augMent de la partida 
destinada a convenis i ajudes 
a entitats de la ciutat

U Aquest capítol passa dels 3,2 milions 
de 2017 als 3.317.397 euros d’enguany, 
amb nous acords amb entitats com 
SOS Manada i Gats de Barri o la Tertulia 
Flamenca de la Plana.

600.000 euros per a la 
construcció de dues rotondes  
«iMprescindibles»

U L’alcalde, José Benlloch, destaca que hi 
ha projectes «imprescindibles» com les 
rotondes, una al camí antic de Castelló-Onda 
cap a Santa Quitèria (100.000 euros), i l’altra, 
la del camí de les Voltes (500.000 euros).
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Benlloch urgeix a desbloquejar el PGOU 
per a taponar la sagnia urbanística
L’objectiu és desbloquejar la modificació urbanística per a donar solució al risc de 231 milions en aprofitaments

L’alcalde, José Benlloch, i el 
regidor de Territori, Emilio 
M. Obiol, s’han reunit amb 
el secretari autonòmic de 

Medi Ambient i Canvi Climàtic, 
Francisco Javier Quesada, per a 
tractar de desbloquejar la mo-
dificació puntual del PGMOU 
sol·licitada fa ja més d’un any, 
que donaria solució al risc de 
231 milions d’euros per aprofi-
taments urbanístics generats per 
la gestió del sòl en els anys de go-
vern del Partit Popular, aplicant 
els nous instruments introduïts 
per la Llei valenciana d’ordenació 
del territori, urbanisme i paisatge 
(LOTUP).

«En els nefasts anys del mal 
anomenat urbanisme a cost zero, 
el PP de Vila-real es va dedicar a 
vendre parcel·les a la Lluna, con-
cedint als propietaris drets de me-
tres de sostre, a canvi de solars, 
que sabien que era impossible 
materialitzar. A aquests aprofita-
ments ficticis se suma, a partir de 
2008, una revisió del pla general 
també irreal, que plantejava un 
Vila-real per a 130.000 habitants», 
apunta Benlloch, que recorda que 
la mateixa Generalitat del PP va 
considerar inassumible la revisió 
del PGOU plantejada.

Fins al 2015, amb l’entrada en 
vigor de la LOTUP, el consistori 
no va comptar amb els instru-
ments necessaris per a plantejar 
una eixida a la situació. «La nova 
legislació, de la qual encara no te-
nim ni reglament, ens va propor-
cionar els instruments necessaris 
per a començar a teixir una eixida 
als empastres urbanístics del PP a 
Vila-real», assenyala, mitjançant 

Benlloch i Obiol van traslladar les inquietuds en matèria urbanística als representants de Medi Ambient i Canvi Climàtic.

La revisió del PGOU es va ini-
ciar el 2008, amb l’aprovació pel 
Ple Municipal de l’estudi de pai-
satge i el concert previ, que es va 
remetre a la Conselleria el maig 
de 2009. Al febrer de 2011, es va 
sotmetre a informació pública la 
versió preliminar del pla general, 
que va ser informat per la Comis-
sió d’Avaluació Ambiental el ju-
liol de 2012. En aquest informe, 
l’organisme autonòmic va subrat-
llar les deficiències i desajustos.

borses de sòl urbà en les quals en 
el seu moment hi va haver indús-
tries per a materialitzar els drets 
dels propietaris. L’estudi, que cal-
cula en 231 milions d’euros el risc 
futur per reserves d’aprofitament, 
es va remetre a la Conselleria de 
Medi Ambient per a l’avaluació 
ambiental i estratègica al novem-
bre de 2016. 

Benlloch indica que s’han reali-
tzat consultes a administracions 
i reunions amb la Direcció Gene-

ral del Medi Natural però lamen-
ta que «ha passat més d’un any i 
no podem esperar més; és urgent 
que la Conselleria es pronuncie». 

REVISIÓ DEL PGOU
Paral·lelament, l’alcalde va comu-
nicar a la Conselleria la intenció 
de l’equip de govern de rellançar 
la revisió del pla general, en tra-
mitació des de l’any 2008, ade-
quant-lo a les necessitats i pers-
pectives reals de la ciutat.
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COMPROMíS SE SUMA A LES 
PEtICIOnS  I  REIVInDICA Un 
SIStEMA DE PEnSIOnS DIGnE 

Compromís ha presentat 
una moció per a sumar-se a 
les reivindicacions de la Coor-
dinadora Estatal per la Defen-
sa del Sistema Públic de Pen-
sions i exigir un sistema de 
pensions digne. Des del grup 
municipal es considera que el 
sistema públic afavoreix la co-
hesió social i respecta els drets 
construïts al llarg de la vida la-
boral i consideren «clarament 
insuficient un increment del 
0,25% anual».

U

breus

EL PP RECLAMA COnVOCAR 
AjUDES A COL·LECtIUS PEL 
REtARD DELS PRESSUPOStOS

El Partit Popular ha presen-
tat una moció perquè es des-
embossen les ajudes a diversos 
col·lectius davant «el persis-
tent bloqueig que l’alcalde i 
l’equip de govern tenen sobre 
el pressupost». «Vila-real, ara 
per ara, no disposa de comptes 
per al present exercici ni amb 
un esborrany i ho paguen els 
col·lectius als quals se’ls deu 
diners», segons ha lamentat el 
regidor del PP, Jaume Llorens.

U

CS ExIGEIx CREAR PLAnS 
D’ORIEntACIÓ PROfESSIOnAL 
PER A MAjORS DE 45 AnyS

El portaveu de Ciutadans 
(Cs), Domingo Vicent, ha 
anunciat que «Cs ha presentat 
una moció per a engegar un 
programa d’orientació pro-
fessional destinat als aturats 
de llarga durada majors de 45 
anys i també a les dones que 
per condicions personals o so-
cials no hagen pogut incorpo-
rar-se al mercat laboral». 

U

Vila-real es mobilitza 
per la igualtat en el Dia 
internacional De la Dona

U

Vila-real va celebrar el Dia Internacional 
de la Dona Treballadora amb un acte 
simbòlic a la plaça Major. La iniciativa, 
organitzada de manera conjunta entre 
la Regidoria d’Igualtat i el Grup de 
Dones de Vila-real, va consistir a donar 
suport a la vaga de dones treballadores, 
amb un esdeveniment d’11.30 a 13.00 
hores, en el qual es va instal·lar un cartell 
gegant perquè totes les persones que 
ho desitjaren deixaren escrit els seus 
pensaments i desitjos en commemoració 
d’aquesta jornada. L’Ajuntament, amb la 
unanimitat de tots els grups municipals, 
va aprovar un manifest en el qual 
s’argumentava que, malgrat els avanços 
assolits en els últims anys, encara «es 
continuen produint situacions de 
flagrant desigualtat en tots els àmbits 
socials, sobretot, el laboral».

Municipal



Vila-real prepara la redacció del primer 
Pla de mobilitat urbana sostenible
L’objectiu és obtenir un diagnòstic de la situació actual i establir les mesures a implementar a la localitat

L ’Ajuntaments’ha proposat 
millorar la mobilitat, sota 
criteris de sostenibilitat ur-
bana, i, amb aquest objec-

tiu, ha tret a licitació l’assistència 
tècnica per a redactar el que serà 
el primer Pla de mobilitat urba-
na sostenible de la ciutat. Amb 
aquest document, que parteix 
d’un pressupost de licitació de 
90.750 euros amb impostos, el 
Departament de Territori pretén 
obtenir un diagnòstic de la situa-
ció actual i establir les mesures 
a implementar per a fer de Vila-
real una ciutat més accessible i 
sostenible, impulsant infraes-
tructures i serveis per a facilitar 
els desplaçaments en transport 
públic, per als vianants o ciclis-
tes, entre altres objectius.

«La mobilitat és una priori-
tat per a l’equip de govern i 
amb la redacció del primer Pla 
de mobilitat urbana sostenible 
anem a seguir avançant, primer 
s’establiran la realitat i les neces-
sitats en una anàlisi exhaustiva 
i detallada, per a determinar les 
mesures a implementar que, ne-
cessàriament, suposaran l’impuls 

Obiol indica que aconseguir un transport col·lectiu de qualitat és un dels reptes.

definitiu al transport públic urbà 
que una ciutat com Vila-real ne-
cessita», assenyala el regidor de 
Territori, Emilio M. Obiol.

Aconseguir un transport 

col·lectiu de qualitat que afavo-
risca el seu ús enfront del vehi-
cle privat és un dels principals 
objectius que contempla el Pla 
de mobilitat urbana sosteni-

ble, que preveu també la crea-
ció d’itineraris accessibles per 
a la mobilitat a peu, gestionar 
l’oferta d’estacionament, sensi-
bilitzar sobre la mobilitat soste-
nible i promoure un ús racional 
del vehicle privat. Afavorir l’ús 
de la bicicleta, aconseguir una 
distribució urbana de mercade-
ries i productes àgil i ordenada o 
impulsar la intermodalitat per a 
un ús eficient de les diferents for-
mes de transport són altres de les 
línies que fixa el document.

En els últims anys, l’equip de 
govern ha engegat diverses ac-
tuacions com la creació de la lí-
nia d’autobús gratuïta al Termet, 
el primer carril bici de la ciutat 
o, més recentment, la via ciclista 
entre Vila-real i Borriana.

CONNEXIÓ AMB BORRIANA 
Aquestes localitats estrenaran 
abans de l’estiu un nou carril 
pensat per a ciclistes i vianants. 
La Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Terri-
tori ha iniciat ja els treballs de 
connexió una intervenció que 
tindrà un cost de 275.000 euros.

El Consorci del riu Millars 
finalitza la rehabilitació
El Consorci Gestor del Paisat-
ge Protegit de la Desembocadu-
ra del Riu Millars ha recuperat 
tot el mobiliari espatllat i les 
balises de fusta danyades de la 
ruta botànica que connecta els 
paratges naturals del Termet 
de Vila-real i l’ermita de Santa 
Quitèria d’Almassora. Les obres 
de reposició han durat una set-
mana. S’han reemplaçat els ele-
ments deteriorats de dos trams 
d’aquesta ruta fluvial com són la 
secció del passeig Botànic Caldu-
ch i la part que transcorre des de 
l’accés de la urbanització de Los 
Ángeles fins al Termet.

S’han reemplaçat fins a tres 

quilòmetres de balises que 
atorguen seguretat als usuaris 
d’aquest recorregut. Les tasques 
han consistit a canviar la tanca 
de fusta trencada que separa la 
senda del riu i també a substituir 
un tram de corda, que s’havia 
podrit a conseqüència de les con-
dicions meteorològiques, per un 
cable metàl·lic. L’empresa Facsa, 
encarregada del servei de mante-
niment i vigilància del Paisatge 
Protegit ha sigut la responsable 
d’escometre les obres de millora, 
que han suposat la rehabilitació 
d’uns tres quilòmetres. Els tre-
balls es van pressupostar per un 
import de 777 euros.

Impulsen un pla 
formatiu per a 
garantir el model 
d’empresa local
L’alcalde, José Benlloch, ha 
participat en la Jornada Nove-
tats en la Contractació Pública, 
Compra Pública Innovadora i 
Sostenible, organitzada a Ma-
drid per la Federació Espanyo-
la de Municipis i Províncies. 
L’assistència s’emmarca en el 
pla de formació i adaptació de 
la ciutat a la nova Llei de con-
tractació del sector públic, en 
vigor des del passat de 9 de 
març, la qual adverteix que 
«pot posar en risc el model de 
col·laboració amb l’empresa 
local que s’ha consolidat a Vila-
real». Amb l’objectiu d’abordar 
les «incerteses, incongruències 
i contradiccions» del nou marc 
normatiu, el consistori ha con-
tractat un servei de consultoria 
i formació per a adaptar les es-
tructures municipals als nous 
requisits legals i garantir, dins 
de la legalitat, que el model vila-
realenc d’aposta per l’empresa 
local no es veja afectat.

Protecció Civil 
forma voluntaris 
per a l’atenció 
d’accidents 
El Servei Municipal de Protec-
ció Civil ha finalitzat el curs 
especialitzat en l’Atenció 
d’accidents amb múltiples víc-
times, que ha permés formar 
els voluntaris en dos mòduls: 
Primer suport psicològic i Al-
teracions psicològiques en 
l’equip de resposta. A través 
d’aquesta formació, els vo-
luntaris han aprés habilitats 
bàsiques per a l’assistència 
en emergències, les fases 
d’aplicació del primer suport 
psicològic, com tractar pobla-
cions específiques o com mi-
nimitzar els efectes de l’estrés 
de la intervenció. 

«En aquests ens hem centrat 
en les víctimes i en els ma-
teixos intervinents», explica 
el responsable del servei mu-
nicipal, Ismael Solsona.

Els trEballadors dEl 
programa Emcorp millorEn 
divErsos punts dE l’Espai urbà 

U Els treballadors del programa 
Emcorp, incorporats a Serveis Públics, 
estan realitzant diferents tasques de 
manteniment i millora urbana com 
un hort al CEIP Pasqual Nácher.
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SPV arranca els treballs d’asfaltat 
de diversos camins i vies urbanes 
El camí de Vora Riu i els vials del Molí Bisbal i del Comte de Ribagorça, primeres actuacions

Les tasques en els àmbits urbà i rural s’han iniciat després de superar traves.

D esprés de superar les tra-
ves administratives que 
han obstaculitzat, du-
rant els últims mesos, la 

posada en funcionament dels di-
ferents plans d’asfaltat i millora 
de camins rurals, la Regidoria de 
Serveis Públics ha emprés ja les 
primeres actuacions per a millo-
rar l’estat d’alguns vials, tant del 
nucli urbà com al terme rural. 
Amb aquest objectiu, el departa-
ment que dirigeix Francisco Val-
verde ha reservat una injecció de 
371.000 euros, que s’invertiran 
en els pròxims mesos en tres 
fronts diferents. 

A l  P l a  m u n i c i p a l  p e r  a 
l’asfaltat de carrers i camins, va-
lorat en 119.000 euros, amb un 
contracte ja adjudicat que en-
tra en vigor la setmana que ve, 
se sumaran en breu els 213.000 
euros del Pla 135 de la Diputació 
Provincial, per a la millora dels 
camins rurals. En aquest cas, 
l’actuació ha sigut també adju-
dicada i començarà a materiali-
tzar-se previsiblement a mitjan 
mes. No obstant això, sense espe-
rar a l’entrada en vigor d’aquests 
dos programes, SPV ha escomés 
ja treballs d’urgència per valor 
d’altres 39.000 euros. Aquestes 
últimes intervencions s’han cen-
trat al carrer de València o la 
prolongació del carrer de Sant 
Joan Bosco, a causa de les seues 
particulars condicions.

GESTIONS COMPLEXES
«Després de les gestions i la perti-
nent licitació, que ha sigut molt 
complicada, a causa dels retards 
en els projectes de la Diputa-
ció i diverses baixes temeràries 
que han obligat a recaptar nous 
informes, estem en disposició 
d’anunciar el començament del 
gruix de les obres, que al llarg 

dels pròxims mesos permetran 
deixar en estat de revista nom-
brosos camins i carrers de la ciu-
tat», indica.

En aquest pla de camins 
s’espera el reasfaltat de més de 
cinc quilòmetres de vies rurals, 
entre les quals es troben alguns 
com Molí Paquero, Sant Jordi, 
Tercer Sedeny, Molí Roqueta, As-
sagador d’Artana, Quart Sedeny 
i un dels trams de la via de servei 
que discorre al costat de l’AP-7.

Serveis Públics va engegar a fi-
nals de març aquest el Pla amb 
uns treballs d’asfaltat es van cen-
trar en el camí de Vora Riu, així 
com en els vials del Molí Bisbal 
i del Comte de Ribagorça, en el 
nucli urbà.

Tal com indica Valverde, 
l’empresa encarregada de les 
obres «ha fet un gran desplega-
ment de mitjans, amb dos equips 
simultanis sobre el terreny». El 
primer centrat en el condiciona-
ment del camí rural i el segon al 
nucli urbà. «En aquesta primera 
fase, els treballs es van perllongar 
fins a Setmana Santa», apunta el 
responsable de Serveis Públics.

«Esperem que els conductors 
que cada dia transiten aquests 
vials ja estiguen notant els bene-
ficis de les actuacions engegades 
per a millorar la seua seguretat», 
valora el regidor.

Serveis Públics ha 
reservat una injecció de 
371.000 euros per a les 
diferents actuacions de 
millores de vials

U

Territori inicia la renovació 
i millora de l’aparcament 
de la plaça de Colom
Les obres de remodelació i ade-
quació de l’aparcament subte-
rrani de la plaça de Colom ja 
han començat. La intervenció, 
amb un termini d’execució de 
tres mesos, servirà per a posar 
a punt la infraestructura, que 
es troba situada al costat de 
l’església Arxiprestal i que dóna 
servei al Mercat Central. El pro-
jecte, consensuat amb els veïns 
de la zona, consisteix princi-
palment en l’homologació de 
l’aparcament subterrani per a 
la seua conversió en zona bla-
va gratuïta que permeta com-
binar el caràcter rotatori per a 
l’impuls del comerç i del Mer-
cat, amb l’ús veïnal.

L’actuació permetrà moder-
nitzar l’aparcament subterrani 
ihomologar-lo habilitant unes 
30 places d’aparcament amb 
totes les mesures de seguretat 
necessàries i noves facilitats, 
com la possibilitat de conéixer 
el nombre de places disponi-
bles. A més de la senyalització 
i numeració de places o la co-
rrecta il·luminació de l’espai, 
es treballa en la reparació dels 

desperfectes ocasionats pel pas 
del temps, principalment en el 
ferm. «Per damunt de tot, vo-
lem que aquest espai quede en 
les millors condicions per a afa-
vorir la dinamització del cen-
tre, així com per a facilitar el 
seu ús per part dels clients del 
Mercat Central i també per als 
veïns de la zona, als quals se’ls 
facilita l’aparcament», indica el 
regidor de Territori, Emilio M. 
Obiol. L’actuació compta amb 
un pressupost de 90.000 euros.

El primer tinent d’alcalde 
i regidor d’Economia, Xavier 
Ochando, i el regidor de Terri-
tori van participar unes setma-
nes abans de l’inici dels treballs 
en una reunió amb els veïns de 
la plaça de Colom per a traslla-
dar-los els detalls del projecte 
d’adequació del pàrquing sub-
terrani i la pavimentació dels 
voltants i recaptar idees i sug-
geriments dels residents.

Obiol recorda que la prime-
ra fase. l’enderrocament dels 
antics jutjats, ja es va tenir en 
compte l’opinió del veïnat com 
han fet en aquesta ocasió.

Està previst que els treballs d’adequació finalitzen en un parell de mesos. 
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ARA Formació obri per primera vegada 
l’elecció de cursos a la decisió ciutadana
La Regidoria d’Economia prepa-
ra la programació de cursos del 
pròxim semestre i, per primera 
vegada, comptarà amb la parti-
cipació directa dels usuaris en 
la selecció de les accions forma-
tives i del disseny del programa. 
L’Agència de Desenvolupament 
Local ha llançat aquesta setmana 
un procés participatiu en el qual, 
a través d’un senzill formulari en 
línia, els interessats a participar 
en els programes de formació 
per a l’ocupació i l’emprenedoria 
ARA Formació poden registrar 
les seues preferències. La forma-
ció definitiva incorporarà els 
cursos més demandats pels par-
ticipants.

L’enquesta permet escollir en-
tre més de seixanta cursos, orga-
nitzats en sis àrees: motivació i 
desenvolupament personal, ocu-
pabilitat de la dona, competèn-
cies professionals, màrqueting 
digital, emprenedoria i comerç. 
La cartera de formació parteix 
dels cursos que ofereixen els or-
ganismes amb els quals el con-
sistori manté acords per a aquest 
tipus de programes, la Diputació 
Provincial i la Cambra de Comerç 
de Castelló. De tots aquests, la 
programació del segon semestre 
de l’any d’ARA Formació oferirà 
aquells que compten amb una 
major preinscripció. 

«És la primera vegada que llan-

cem una campanya d’aquest ti-
pus, aprofitant les possibilitats 
que ofereixen les noves tecnolo-
gies, per a incorporar a la pro-
gramació formativa d’Economia 
un important component de 
participació que ajuste al màxim 
l’oferta a la demanda de cur-
sos dels vila-realencs i vila-rea-
lenques», assenyala el regidor 
d’Economia, Xavier Ochando, 
que recorda que, en edicions an-
teriors, la selecció de cursos s’ha 
fet pel personal de la Regidoria, 
a partir de l’anàlisi de les princi-
pals necessitats dels usuaris.

ARA Formació ha comptat amb 
una vintena de cursos, dels quals 
s’han beneficiat 400 persones.

Mercatapa uneix cuina, 
promoció i solidaritat a 
benefici de l’AECC local
La programació estable del Mer-
cat Central ha impulsat una no-
va activitat que, sota el nom de 
Mercatapa, sabors del mercat, 
ha acostat el Mercat Central i 
els negocis hostalers de la zo-
na al veïnat, amb una proposta 
culinària de tapes, la recapta-
ció de les quals es destinarà a 
l’Associació Espanyola Contra 
el Càncer (AECC). 

El regidor d’Economia, Xavier 
Ochando, i la dietista i nutricio-
nista Sheila Llop, han presentat 
la iniciativa, que «suposa un pas 
més en la programació, que no 

només aporta una col·laboració 
més directa entre el Mercat 
Central i els bars i terrasses de 
Vila-real, sinó que també supo-
sa sumar el valor afegit de la 
solidaritat».

Llop incideix que «l’objectiu 
és acostar les famílies joves 
a fer la compra i gaudir del 
Mercat Central, alhora que es 
col·labora en una iniciativa so-
lidària». Per a això, es van fer 
un centenar de tapes en cadas-
cuna de les sessions programa-
des, que es van complementar 
amb activitats infantils.
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Vila-real llança el CTE com a espai de 
referència d’esdeveniments i festivals
L’actuació del cantautor Joan Manuel Serrat serà el 4 de maig, el primer concert pilot per a testar el recinte

L’Ajuntament s’ha proposat 
convertir el Centre de Tec-
nificació Esportiva en un 
espai de referència per a 

l’organització d’espectacles i es-
deveniments. Amb aquest objec-
tiu, ha tancat ja el primer concert 
pilot que se celebrarà al recinte: 
la primera actuació del cantau-
tor català Joan Manuel Serrat, en 
la seua nova gira, Mediterráneo 
da capo, a la Comunitat. Serà el 
4 de maig, en l’avantsala de les 
festes patronals de Sant Pasqual, 
en un espectacle que permetrà 
testar les potencialitats del CTE 
com a espai de festivals.

“Hem avançat molt en les con-
verses amb la Generalitat respec-
te a la gestió del Centre de Tec-
nificació Esportiva i estem molt 
il·lusionats amb les possibilitats 
que s’obrin per a aquest gran es-
pai, que tant d’esforç va costar 
posar en funcionament i donar 
viabilitat”, assenyala l’alcalde, 
José Benlloch. 

«Dins de la marca Ciutat de 
Festivals, Congressos i Esdeveni-
ments, estem convençuts que el 
CTE ofereix moltes possibilitats 
per a albergar espectacles i algun 
tipus de festival que ens pot aju-
dar tant a mantenir econòmica-
ment el recinte com a reforçar 
la nostra marca, promocionar 
Vila-real i dinamitzar també tota 
la zona del PAI Alaplana, tot esti-
mulant el creixement al voltant 
d’aquest centre de referència», 
argumenta l’alcalde. 

«Poder llançar aquest projecte 
de la mà d’un artista de la talla 
de Joan Manuel Serrat és tot un 

El consistori confia que el CTE pot acollir alguns tipus d’actes que ajude a mantenir-lo econòmicament i dinamitzar-lo.

bilitzar el recinte. “El CTE és un 
centre amb un enorme cost de 
manteniment, que l’organització 
d’aquest tipus d’esdeveniments 
ens ajudaran a sufragar, a més 
de l’evident espenta que pot su-
posar per a Vila-real i la nostra 
marca de ciutat», agrega. 

En aquesta  l ínia ,  la  ini -
ciativa s’emmarca en el pla 
d’optimització d’infraestructures 
públiques impulsat per l’equip 
de govern en espais com la BUC, 
el Centre de Congressos, Fires i 
Trobades o l’edifici de Maria de 
Luna, reconvertit en centre de 
formació i de prestació de ser-
veis socials, amb el nou servei 
d’atenció primerenca.

orgull i una oportunitat que no 
podíem deixar escapar», apunta.

Amb aquest pla pilot de con-
certs al CTE, l’Ajuntament pre-
tén comprovar la viabilitat 
del centre per a aquest tipus 
d’activitats. En principi, per a 
aquest primer concert s’ha pre-
vist un aforament d’unes 3.200 
entrades, que eixiran a la venda 
en breu. La idea del consistori és 
complementar l’espectacle amb 
algun tipus d’oferta gastronòmi-
ca i d’oci. 

«Del que es tracta és d’oferir als 
amants de la bona música no no-
més l’oportunitat d’escoltar en 
directe Joan Manuel Serrat en un 
espectacle de gran envergadura, 

sinó, sobretot, de donar rendibi-
litat i viabilitat al Centre de Tec-
nificació, a través d’un pla pilot 
de concerts i festivals; un recinte 
construït en els anys d’excessos 
del Partit Popular que, malgrat 
costar més de 23 milions d’euros, 
va nàixer sense ús ni perspec-
tives de tenir-lo fins que aquest 
equip de govern vam aconseguir 
l’acord amb Generalitat per a 
obrir-lo i posar-lo a la disposició 
de la ciutadania», recorda. 

RENDIBILITZAR EL RECINTE
Amb aquest projecte de festivals 
en el CTE, el màxim responsa-
ble municipal pretén fer un pas 
més en aquest objectiu de rendi-

Ciutat de Festivals, Congressos i Esdeveniments

Les IV Jornades 
Antonio Bello 
porten els avanços  
de l’agricultura
Vila-real acollirà del 18 al 
21 d’abril les IV Jornades 
d’Agroecologia Antonio Bello, 
organitzades per la Universitat 
de La Laguna juntament amb 
la Regidoria d’Agricultura, 
Medi Ambient i Canvi Climà-
tic, la Universitat Politècnica 
de València (UPV) i la Funda-
ció Institut d’Agricultura Eco-
lògica i Sostenible (FIAES). 

El programa comença el 19 
d’abril a les 16.00 hores a la sa-
la d’actes de la Fundació Caixa 
Rural. Entre els ponents es tro-
ben investigadors universita-
ris i de reconegudes organit-
zacions i entitats públiques i 
privades, que parlaran sobre 
els avanços en la Xylella fas-
tidiosa; noves feromones per 
al control de plagues, la bio-
desinfecció del sòl utilitzant 
restes de collita o els avanços 
de la utilització de les micori-
zes en cítrics, projecte innova-
dor en el qual ha col·laborat 
l’Ajuntament, entre altres 
temes com el preu dels ali-
ments, els productes químics, 
els valors agroecològics dels 
sistemes agraris tradicionals 
valencians o la protecció dels 
territoris agraris històrics. 
També es posaran sobre la 
taula nous coneixements amb 
base agroecològica, alimen-
tació i salut, innovacions en 
l’associacionisme agrari i ini-
ciatives ecosocials innovado-
res, com el pasturatge contro-
lat per a prevenir incendis.

Per a participar en les jor-
nades, és necessari inscriure’s 
a través de l’enllaç https://jor-
nadasagroecologia.congresos.
upv.es/inscripcion/.

L’emprenedoria juvenil es 
dóna cita en Vilaemprén
La Biblioteca Universitària del 
Coneixement (BUC) ha acollit 
la IV Jornada Vilaemprén, amb 
el comiat de 14 dels 55 partici-
pants en els programes Avalem 
Joves+ de la Generalitat i un nou 
format que la converteix en un 
esdeveniment de referència per 
a l’emprenedoria juvenil a tota la 
província de Castelló. L’alcalde, 
José Benlloch, que, juntament 
amb el regidor d’Economia, Xa-
vier Ochando, ha lliurat els reco-
neixements, s’ha mostrat orgu-
llós del funcionament d’aquesta 
edició, que «ha passat de ser la 
Vilabeca que tots coneixem -un 
programa pioner impulsat per 
l’Ajuntament-, al programa Ava- La IV Jornada Vilaemprén va suposar el comiat de 14 dels 55 participants en els programes autonòmics Avalem Joves+ .

lem Joves, una evolució que ha 
sigut possible gràcies a l’ajuda 
de la Generalitat, el Servef i el 
Fons Social Europeu, encara que 
mantenint l’essència de la inicia-
tiva: donar una oportunitat als 
nostres joves perquè no hagen 
d’anar-se’n de Vila-real».

Igual que en anteriors edicio-
ns, els participants s’han format 
per a potenciar les seues habili-
tats professionals i personals, 
amb la col·laboració de Gmajús-
cula, Globalis i la Cambra de Co-
merç de Castelló i entitats com 
el Pacte per la Ceràmica, el CEEI, 
Efecte Vila-real o Adavi. La sessió 
ha comptat amb la classe magis-
tral i una taula redona.
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La empresa Dolores Cortés, referente del 
European Master in Business Studies
Medio centenar de estudiantes 
del último semestre del máster 
European Master in Business Stu-
dies (EMBS) han visitado la em-
presa de moda de baño Dolores 
Cortés, en una jornada de traba-
jo con la colaboración de la Con-
cejalía de Congresos. Además de 
visitar las instalaciones, los par-
ticipantes han asistido a varias 
conferencias sobre la empresa 
impartidas en la BUC. La edil de 
Relaciones Institucionales, Silvia 
Gómez, ha dado la bienvenida a 
los asistentes.

«En Vila-real tenemos la suerte 
de contar con empresas innova-
doras y punteras en su sector co-
mo Dolores Cortés, que son refe-La BUC ha acogido una sesión formativa sobre la firma de moda de baño.

rencia y ejemplo internacional. 
Para el Ayuntamiento es un or-
gullo que estudiantes de distin-
tos puntos de Europa vengan a 
Vila-real a conocer y aprender de 
la empresa líder en moda de ba-
ño, en un ejemplo de formación 
y transferencia de conocimiento 
que está en la base de nuestra 
apuesta de futuro en torno a las 
marcas de Ciudad Educadora, de 
la Innovación y de Congresos», se-
ñala el concejal del área, Diego A. 
Vila, quien ha recibido también a 
los participantes del máster.

El EMBS es un máster interna-
cional integrado en el sistema 
europeo de Bolonia, organizado 
por la Università di Trento, la 

Université Savoie Mont Blanc, 
la Universität Kassel y la Univer-
sidad de León. La formación se 
imparte en cuatro países: Italia, 
Francia, Alemania y España, si 
bien los estudiantes pertenecen 
a 19 países diferentes. Entre las 
actividades del programa, se in-
cluye el estudio de una empresa 
europea, que, este año, ha sido la 
de Dolores Cortés. 

En el encuentro han participa-
do 56 estudiantes, entre 23 y 30 
años, ocho profesores y personal 
de la compañía. Tras la visita, los 
alumnos elaborarán un proyec-
to sobre el marketing en la em-
presa, tutorizado a distancia por 
personal de Dolores Cortés.

Vila-real, líder internacional en el ámbito  
de la mediación con 2 congresos referentes
La labor en materia policial y escolar consigue citar en un día a más de 1.200 personas entre ambas convocatorias

L a ciudad se ha convertido 
en epicentro del debate 
internacional en torno a 
la aplicación de técnicas 

mediadoras, con la confluencia 
de dos congresos referentes en su 
ámbito. El III Congreso Iberoame-
ricano de Mediación Policial y la 
IX Jornada de Alumnos Mediado-

res, que en esta edición adquiere 
alcance europeo, congregaron a 
expertos de prestigio internacio-
nal y más de 1.200 personas para 
abordar la mediación como me-
todología para la gestión de con-
flictos, tanto en el aula como en 
la seguridad pública.

Ambos seminarios, además, 

se celebraron en dos de los edifi-
cios reconvertidos en los últimos 
años en espacios de congresos: 
el Centro de Congresos, Ferias y 
Encuentros, donde se desarrolló 
la jornada de mediación escolar 
del IES Miralcamp; y el Centro de 
Convenciones El Molí, que acogió 
la tercera edición de uno de los 

certámenes punteros en el ámbi-
to de la mediación policial.

«En un solo día, Vila-real pone 
de manifiesto todo su caudal y 
capacidad en un área de la que 
nos sentimos particularmente 
orgullosos: la cultura de la paz y 
el consenso», valoró el alcalde de 
la ciudad, José Benlloch.

Clausuran el curso 
de Alta Gerencia 
en seguridad 
ciudadana
El curso de Alta Gerencia en 
seguridad ciudadana organi-
zado por la UJI se ha cerrado 
con una visita de la delegación 
de altos cargos de Colombia a 
las dependencias de la jefatu-
ra de la Policía Local de Vila-
real. La visita ha sido coordi-
nada por el Comisionado para 
la I+D en el posconflicto de Co-
lombia de la UJI, el catedráti-
co y director de la Cátedra de 
Innovación Cerámica Ciutat 
de Vila-real, Juan Carda. 

La jornada ha contado con 
la colaboración de la Policía 
Local de Vila-real y el Grupo 
Nexta, que ha presentado 
sus propuestas de movilidad 
eléctrica y otras soluciones 
innovadoras para la seguri-
dad ciudadana, que ya se han 
aplicado en diferentes ayun-
tamientos de la Comunitat 
Valenciana. Además, también 
han participado la Fundación 
Tots Units, con sus programas 
Koopera de reinserción social 
con aplicación internacional, 
y la Escal, que ha presentado 
su innovadora dinámica de 
trabajo con un perfil de alum-
nado internacional. El Ivace 
ha presentado sus programas 
de internacionalización y la 
Cátedra de Mediación Policial 
ha coordinado la entrega de 
distinciones a los represen-
tantes de la Policía Nacional 
de Colombia.

La edil de Relaciones Institu-
cionales y de Seguridad Ciuda-
dana, Silvia Gómez; el rector 
de la UJI Vicent Climent; Juan 
Carda; el intendente general 
jefe de la Policía Local, José 
Ramón Nieto; y la inspectora 
responsable de la Unidad de 
Mediación Policial, Rosana Ga-
llardo, han participado en la 
jornada que ha contado visitas 
a varios puntos de la ciudad.

IX JornADA DE ALUMnoS MEDIADorES

La IX Jornada de Alumnos Media-
dores y II Encuentro de Innovación y 
Excelencia Educativa ha reunido en 
el Centro de Congresos, Ferias y En-
cuentros a 875 personas en su edi-
ción más europea y de las más par-
ticipativas. Entre otros, el encuentro 
servió para presentar los resultados 
del proyecto europeo Medes, lidera-
do por el Ayuntamiento de Vila-real, 
el IES Miralcamp y El Porc Espí junto 
a los socios de la ciudad de Sacile. 
«Hace nueve años, el IES Miralcamp 

U

La mediación escolar 
congrega a 900 personas

emprendió un camino pionero en el 
ámbito de la mediación para intentar 
resolver los conflictos en el aula de 
manera diferente, con habilidades 
sociales y a través de la palabra. Esa 
visión de futuro, les ha llevado a ser 
hoy, y con ellos nuestra ciudad, un 
auténtico referente en mediación es-
colar del cual nos sentimos tremen-
damente orgullosos», incide el alcal-
de, quien ha agradecido el esfuerzo 
del equipo directivo y docente por 
hacer posible esta jornada.

III ConGrESo IBEroAMErICAno

El Centro de Congresos y Con-
venciones El Molí ha albergado el III 
Congreso Iberoamericano de Media-
ción Policial. Un evento totalmente 
consolidado que ha congregado en 
esta tercera edición a más de 300 
asistentes llegados de todo el mun-
do, hecho que convierte a Vila-real 
en la capital de la mediación policial. 
Un evento que contó con destaca-
dos ponentes de España, Europa y 
América. El alcalde Benlloch ha sido 
el encargado de dar bienvenida a los 

U

La mediación policial 
cita a 300 participantes

participantes y ha destacado el im-
portante papel que juega la media-
ción a la hora de resolver conflictos 
y los beneficios sociales que aporta. 
«Algo que en Vila-real ya tenemos 
más que comprobado, ya que so-
mos un referente en la materia desde 
hace 15 años, cuando se creó la pri-
mera Unidad de Mediación Policial, 
pionera en su ámbito», señala. En el 
marco de este congreso también se 
entregó el III Premio Josep Redorta 
que recayó en Joan Jordán.



Gestionan la demolición de naves 
en ruinas en el camino Les Voltes
Territorio contacta con los propietarios para atajar los problemas de seguridad y salubridad

La actuación afecta a las antiguas fábricas de las firmas Studi Flama y Porcelanato, ahora en propiedad de bancos. 

E l Ayuntamiento ha ges-
tionado y concedido re-
cientemente la licencia de 
obras para la demolición 

de dos naves industriales aban-
donadas en el camino Les Voltes, 
resolviendo de esta manera una 
situación de grave riesgo para la 
seguridad y de saneamiento en 
la zona. «Con una buena gestión 
de la disciplina urbanística, he-
mos logrado dar solución en los 
últimos años a los problemas de 
seguridad y salubridad en varias 
factorías y edificios en ruinas. Es-
ta actuación es una nueva mues-
tra de este compromiso, que es 
también una política industrial 
activa, porque favorece el sanea-
miento y la seguridad en áreas 
industriales, alumbrando solares 
para futuras ampliaciones, nue-
vas factorías e inversiones, como 

está sucediendo en los últimos 
meses», valora el concejal de Te-
rritorio, Emlio M. Obiol.

Con estos objetivos, el departa-
mento de Territorio ha gestiona-
do con la propietaria de las naves 
los expedientes para proceder al 
derribo de ambas factorías en 
ruinas, cuya situación de peligro-
sidad llevó incluso a establecer 
operativos de vigilancia especia-
les para evitar el acceso de perso-
nas a los locales. En concreto, se 
trata de las antiguas fábricas de 
Studi Flama y Porcelanato, ahora 
en propiedad de bancos. Los pro-
yectos de demolición ascienden a 
un total de 78.305 euros, que asu-
men los propietarios, con plazos 
de ejecución de dos meses desde 
el inicio de los trabajos. 

El derribo de estas factorías 
abandonadas se suma a otros 

expedientes de disciplina urba-
nística y saneamiento industrial 
impulsados por el Ayuntamiento 
en los últimos años, que culmi-
naron con la demolición de na-
ves abandonadas como las viejas 
fábricas de Azuvi, Fritta, el alma-
cén de Marcet o Baldenul.

PROCESOS COMPLEJOS
«La lista es larga y las gestiones 
complicadas, ya que en muchas 
ocasiones se han producido cam-
bios en la propiedad, que ahora 
ostentan entidades financieras 
con las que la interlocución es 
difícil. Pero, con una gestión con-
cienzuda y eficiente, logramos 
solucionar situaciones de ruina 
que son un auténtico problema 
de seguridad pública y de salubri-
dad, impulsando el saneamiento 
de zonas industriales», incide.

los carpinteros honran 
a su patrón, san josé, con un 
pasacalle y una eucaristía

U El Gremi de Fusters ha celebrado su 
fiesta anual con un pasacalle, una 
misa en la basílica de Sant Pasqual. 
Finalizada, se invitó a una degustación 
de buñuelos y vino moscatel.

la tertulia Flamenca de la 
plana abre nueva sede tras 
más de 40 años de actividad

U

La Tertulia Flamenca de la Plana de Vila-
real ha inaugurado su nuevo local. Un 
nuevo camino para un ente cultural 
que desde 1976 reúne a multitud de 
aficionados y de profesionales de 
este ámbito, que desde ahora contará 
también con la colaboración del 
Ayuntamiento, que aportará 8.500 
euros a través de un convenio anual 
para el mantenimiento de la actividad. 
«Hablamos de una entidad que durante 
más de 40 años ha sido un referente 
para muchos vecinos y que ha traído a 
nuestra ciudad a artistas que han pasado 
a la historia, como Camarón o José 
Mercé, entre otros», indica el alcalde, 
José Benlloch. Por este motivo, asegura 
que “es un orgullo ayudar para poder 
llevar adelante esta iniciativa”.  El nuevo 
recinto está ubicado en la calle Aragó, 3.
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Arranca la III  Lanzadera de 
Empleo para ayudar a 20 
personas a obtener empleo

Veinte personas desempleadas 
han comenzado a entrenar una 
nueva búsqueda de trabajo en 
la III Lanzadera de Empleo de 
Vila-real, un programa inno-
vador en la lucha contra el pa-
ro impulsado por Fundación 
Santa María la Real, Fundación 
Telefónica y el Ayuntamiento, 
con la cofinanciación del Fon-
do Social Europeo. Durante los 
cinco próximos meses, se re-
unirán varios días a la semana 
y con la orientación de un téc-
nico especializado, realizarán 
actividades para optimizar su 
búsqueda laboral y contar con 
nuevas posibilidades de inser-
ción laboral.

Esta convocatoria está inte-
grada por un equipo de 20 per-
sonas desempleadas (13 muje-
res y 7 hombres), con edades 
comprendidas entre los 19 y los 
51 años, y diversos perfiles for-
mativos: ESO, formación profe-

sional, bachiller y estudios uni-
versitarios. Hay quien busca su 
primer trabajo y quien busca 
una nueva oportunidad labo-
ral tras años de experiencia en 
diferentes sectores, como admi-
nistración, turismo, cerámica, 
construcción, atención al pú-
blico o comercio, entre otros.

La técnica que ha realizado 
el proceso de selección y la en-
cargada de gestionar la lanza-
dera durante los próximos cin-
co meses, Yolanda Martínez, 
explica que «es un grupo hete-
rogéneo, con experiencias muy 
variopintas, cuya labor ahora 
es convertirse en un equipo 
y compartir un mismo obje-
tivo: ayudarse mutuamente 
para mejorar sus habilidades 
profesionales, emprender una 
búsqueda de trabajo más seria, 
profesional, proactiva y coordi-
nada, para contar con nuevas 
oportunidades laborales».

Los beneficiarios del programa recibirán formación durante cinco meses.



Economía impartE un 
curso dE Escaparatismo 
para El comErcio local

U Economía ha ofrecido un curso de 
escaparatismo para comerciantes locales 
a cargo de Olga Batalla. A las diferentes 
sesiones organizadas han acudido 19 
personas de 16 establecimientos.
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El Molí la Vila contará con una 
cafetería cultural y un estanque 
El pleno aprueba solicitar la inclusión del proyecto en el Pla Castelló 135 de la Diputación

Esta segunda intervención que permitirá abrir al público el edificio datado del siglo XVI y poner en valor su entorno.

T ras finalizar la primera 
fase de rehabilitación del 
molino de la Vila, el Ayun-
tamiento ya trabaja en 

una segunda intervención que 
permitirá abrir al público el em-
blemático edificio del siglo XVI y 
poner en valor el entorno en el 
que se encuentra.

Según explicó el concejal de 
Territorio, Emilio M. Obiol, el ob-
jetivo es que el histórico inmue-
ble se convertirá en una cafetería 
cultural que, a sus espaldas, ten-
drá un estanque urbano que re-
producirá un hábitat fluvial con 
flora y fauna autóctonas.

El Ayuntamiento en pleno ha 
aprobado la solicitud de inclu-
sión de Vila-real en el Pla Castelló 

135 la Diputación de Castellón, 
que supondrá la llegada de una 
ayuda de 180.000 euros para este 
proyecto «dando respuesta así a 
la petición del Consell de Xiquets 
i Xiquetes», tal y como afirmó el 
alcalde, José Benlloch.

Los 180.000 euros servirán pa-
ra sufragar la obra que permitirá 
convertir el molino de la Vila en 
una cafetería cultural accesible. 
«El objetivo responde a las múl-
tiples posibilidades que puede 
ofrecer, ya que justo al lado se 
encuentra la Biblioteca Univer-
sitaria del Conocimiento (BUC), 
que próximamente acogerá la 
sede de la Escuela Oficial de Idio-
mas, por lo que daría servicio a 
muchos alumnos llegados de 

toda la comarca», indica Obiol 
No es este el único objetivo del 
consistorio, que también recrea-
rá un hábitat fluvial en la parte 
posterior del edificio mediante 
una lámina de agua, vegetación 
propia de Vila-real y especies co-
mo patos u otras aves acuáticas, 
en una área que llegará hasta la 
actual pasarela provisional, que 
también será sustituida.

Obiol afirma que «es una for-
ma de darle un nuevo uso a una 
instalación tradicional, convir-
tiéndola en un espacio muy in-
teresante y en una alternativa de 
consumo de ocio para una ciu-
dad que apuesta por la cultura». 
Se espera que los resultados sean 
visibles a lo largo del 2019.

La furgoneta de Vila-real+ 
neta atiende una docena 
de incidencias al día
El nuevo servicio de repaso de 
recogida del plan de acción 
Vila-real+neta empieza a dar 
los resultados de sus primeras 
semanas en funcionamiento. 
Desde el pasado 15 de febrero, 
los tres operarios del programa 
EMCORP que recorren la ciudad 
en la furgoneta del servicio, se 
han dedicado a informar a los 
vecinos sobre la campaña y so-
bre lo que pueden hacer para 
mantener el entorno limpio y, 
además, han atendido una me-
dia de una docena de inciden-
cias al día. 

El equipo realiza diversas 
rutas, comenzando por deter-
minados puntos de la ciudad 
susceptibles de generar inci-

dencias, y siguiendo por dife-
rentes calles, jardines y cami-
nos, donde se toma nota de 
posibles problemas y aspectos 
a mejorar y se actúa cuando es 
necesario, además de hablar 
con los vecinos e informarles 
de todas las opciones a su dis-
posición a la hora de deshacer-
se de elementos voluminosos.

Entre las incidencias que 
más se repiten, destacan las 
bolsas de basura fuera del con-
tenedor. Asimismo, se realizan 
una media de cinco notificacio-
nes a Fobesa para que recoja 
elementos voluminosos que se 
encuentran en la vía pública y 
por los que no se ha llamado al 
servicio gratuito de recogida.

La Policía Local se reúne con los vecinos 
de masets en zonas afectadas por robos
La concejala de Seguridad Ciuda-
dana, Silvia Gómez, y el intenden-
te general jefe de la Policía Local, 
José Ramón Nieto, se reunieron 
con un grupo de vecinos de una 
zona de masets donde se han 
producido algunos robos para 
tratar la situación y valorar nue-
vas medidas de seguridad a apli-
car en la zona, que se sumarán 
al incremento de la vigilancia po-
licial en este punto. Entre otras 
cuestiones, los vecinos han plan-
teado la posibilidad de numerar 
e identificar los caminos ahora 
sin identificar, para facilitar el 
acceso de la Policía, medida que 
el Ayuntamiento estudiará para 
implementarla en un futuro. El responsable policial y la edil de Seguridad en la reunión con los vecinos

Rehabilitan el órgano 
románico de la Arciprestal
El alcalde, José Benlloch, junto 
al concejal de Patrimonio, Emi-
lio M. Obiol, ha visitado los tra-
bajos de reparación que se están 
acometiendo en el órgano ro-
mántico de la iglesia arciprestal 
mayor San Jaime, una pieza ori-
ginal del año 1932 que requiere 
de una importante actuación 
para su puesta a punto. Benlloch 
ha acompañado al párroco de la 
arciprestal, mosén Javier Aparici, 
quien ha destacado la importan-
cia del instrumento, cuya recupe-
ración convertiría a la arciprestal 
en una de las pocas parroquias 
con dos órganos tubulares. 

«La iglesia arciprestal mayor 
San Jaime es uno de los espacios 

más significativos y relevantes 
que tenemos. Declarada Bien 
de Interés Cultural (BIC), es 
una joya de nuestro patrimo-
nio que debemos cuidar y po-
ner en valor», señala.

«No sólo es un ejemplo arqui-
tectónico único, sino que en su 
interior alberga piezas de enor-
me valor histórico, artístico y 
espiritual que la convierten en 
un espacio de referencia», ar-
gumenta Benlloch. Entre estos 
elementos, destacan sus dos 
órganos tubulares; el barroco, 
restaurado hace años durante 
la exposición Espais de Llum y 
el órgano romántico, más re-
ciente pero de gran valor.



Becsa continúa trabajando en la construcción de la tercera fase, que se prevé concluir tras el verano, para completar este centro de ocio de la capital.

Tras la construcción y apertura, el pasado febrero, de Leroy Merlin se trabaja en una superficie comercial y de ocio de 20.000 m2

E l pasado mes de febre-
ro abrió las puertas el 
nuevo Leroy Merlin de 
Castellón que da servi-

cio a toda la provincia. El los 
próximos meses Becsa acaba-
rá también las obras del nue-
vo centro de ocio ubicado en 
Castellón. 

El miércoles 21 de febrero 
Leroy Merlin abrió al público 
las nuevas instalaciones cons-
truidas por Becsa durante el 
último año. Con esta apertu-
ra finalizan las dos primeras 
fases de la obra del Parque co-
mercial Estepark. Estas fases 
corresponden a la ejecución 
del parking subterráneo de 
todo el centro comercial, y la 
construcción de la nave para 
Leroy Merlin, con su urbaniza-
ción y parking exterior.

PARA DESPUÉS DEL VERANO
Tras la finalización del par-
king y el Leroy Merlin, Becsa 
continúa trabajando en la 
construcción de la tercera fa-
se, que incluye una superficie 
construida de aproximada-
mente 20.000 m2, y que con-
tará con los edificios comer-
ciales y de ocio y que comple-
tan este centro de ocio de la 
capital de la Plana. Esta pre-
visto que Becsa concluya las 
obras después del verano, pa-
ra que los distintos comercios 
y empresas puedan empezar a 
adecuar sus locales. 

Esta obra es de gran comple-
jidad, ya que incluye estructu-
ras  que dotaran al espacio de 
un aire nuevo, orientado al 
aire libre y que permitirá a 
los locales de ocio y restaura-
ción disponer de espacios ex-
teriores. Es por ello que Becsa 
dedica una gran cantidad de 
medios humanos y materiales 
a esta obra, consiguiendo así 
unos grandes resultados. 

Las dos fases del Parque 
comercial Estepark, que que-
daron finalizadas en febre-
ro, incluían la construcción 
del parking subterráneo de 
30.000 m2, en el que se ubican 
803 plazas de aparcamiento, 
permitiendo así una mayor 
comodidad a la hora de rea-
lizar las compras en el nuevo 
centro comercial.  

La nueva infraestructura 
de la empresa de bricolaje 
cuenta con una superficie de 
12.000 m2, que incluyen tan-
to la tienda como el almacén, 
y permite ofrecer una mayor 
exposición para el disfrute de 

Las primeras fases de ejecución de Estepark también incluyeron la creación de un parking subterráneo de 30.000 m2 con 803 plazas para vehiculos.

todos los clientes que llegan  
de las localidades adyacentes.  

GRAN ESTRUCTURA
Becsa ha construido una es-
tructura de 10 metros de al-
tura, resuelta con pilares de 
hormigón y una cubierta con 
estructura de madera y cerra-
miento tipo deck. Además la 
fachada esta compuesta de 
paneles sándwich, permitien-
do así un mayor aislamiento 
térmico. 

Con la fase III del proyecto, 
quedará completada una obra 
que dotará a Castellón de un 
nuevo espacio para el disfrute 
de todos los vecinos tanto de 
Castellón como de las locali-
dades adyacentes.

Becsa ultima los trabajos del Estepark,    
el nuevo centro comercial en Castellón

La nueva infraestructura de la empresa de bricolaje cuenta con una superficie de 12.000m2 entre tienda y almacén. 

Publirreportaje
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La oficina Pangea 
Profundiza en La Ley de 
extranjería con una charLa

U

E l  c o n c e j a l  d e  C o o p e r a c i ó n  e 
Integración, Álvaro Escorihuela, ha dado 
la bienvenida a los participantes en 
la jornada sobre la Ley de extranjería, 
organizada por la oficina OAPMI-
Pangea, dentro de la programación de 
actividades para favorecer la integración 
y el conocimiento de la multiculturalidad 
en Vila-real. Con este objetivo, se ha 
ofrecido la charla «Nociones básicas 
de derecho de extranjería. Situaciones 
administrativas y nacionalidad», a cargo 
de M. Ángeles Salvador, del Negociado 
de Convivencia Social Intercultural 
de la Concejalía de Bienestar Social y 
Dependencia del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana. La asistencia 
fue gratuita y abierta a toda aquellas 
personas interesadas hasta completar la 
capacidad.

Los aLumnos de 5º y 6º de 
Primaria de PascuaL nácher 
visitan La casa de La dona

U Los alumnos pudieron conocer las 
actividades que ofrece este servicio 
por la igualdad entre hombres y 
mujeres, la prevención y lucha contra 
la violencia de género, entre otras.
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La mediación policial consigue 
resolver el 87% de casos en 2017
Vila-real se afianza como capital mundial de la mediación con varios reconocimientos

Gallardo y Gómez detallaron la labor realizada por la Umepol el año pasado.

L a Unidad de Mediación Po-
licial (Umepol) de la Poli-
cía Local ha tramitado en 
el ejercicio 2017 un total 

de 273 procedimientos, de los 
cuales un 87% han logrado un 
acuerdo satisfactorio entre las 
partes, mediante la implementa-
ción de técnicas mediadoras. La 
concejala de Seguridad Ciudada-
na, Silvia Gómez, y la inspectora 
responsable de la Umepol, Rosa-
na Gallardo, han hecho balance 
de la memoria de actuaciones y 
actividades de la unidad en 2017, 
ejercicio en el que Vila-real ha se-
guido reforzando su posición re-
ferente en mediación con diver-
sos reconocimientos, entre ellos, 
ser considerada como capital 
mundial de la mediación policial 
en un congreso en Canadá.

Entre otros datos, la memoria 
revela un grado de satisfacción 
de los usuarios del 98% y el cum-
plimento en un 90% de los casos 
del plazo de 60 días para la reso-
lución de conflictos fijado en la 
carta de servicios. La mediación 
comunitaria y rural abarca el 
mayor número de casos gestiona-
dos, con 227 de los procedimien-
tos, tanto por la vía formal como 
informal, con asuntos relaciona-
dos con molestias, animales o 
problemas leves de convivencia.

En el ámbito judicial, la uni-
dad ha cerrado el ejercicio con 
37 intervenciones, mientras que 
la mediación policial en meno-
res ha registrado nueve casos en 
2017. El mayor índice de acuerdo 
y satisfacción se da también en la 
mediación comunitaria y rural, 
mientras que en los procesos ju-
diciales la mediación es rechaza-
da de parte en el 65% de los ca-
sos. Sin embargo, la memoria de 
la Umepol revela que el 84% de 
los asuntos en los que las partes 

aceptan la mediación como vía 
de mejora para la convivencia, 
acaban con un acuerdo satisfac-
torio que pone fin a la vía penal. 
En términos generales, la reso-
lución de conflictos por esta vía 
se cifra en un 87%, cinco puntos 
por debajo de los porcentajes del 
año pasado. 

«Esta diferencia marca, preci-
samente, la bondad del proyecto: 
no es una técnica infalible, pero 
la horquilla en la que nos move-

mos, en torno al 90% de resolu-
ción positiva, refleja la eficacia 
del método», valora Gallardo. 

ÁMBITOS E INTERVENCIONES
En cuanto a los tipos de inter-
vención, la mediación policial se 
ha aplicado en casos como apro-
piación indebida, impago de al-
quiler o daños (ámbito judicial), 
insalubridad de fincas, vivienda 
o molestias de carácter general 
(ámbito comunitario y rural). El 
perfil mayoritario del usuario de 
la mediación policial es de un 
varón (60% de solicitantes y 71% 
reclamados), entre 31 y 65 años y 
de nacionalidad española.

En la memoria de actividades, 
destaca principalmente el aspec-
to formativo, con tres cursos in-
tensivos y cursos de experto uni-
versitario o de introducción a la 
mediación, entre otros.

Se han atendido 273 
procedimientos en las 
áreas judicial,  rural o 
comunitaria con un alto 
grado de satisfacción

U

Implican a las entidades 
locales para favorecer la 
inserción sociolaboral
El concejal de Economía, Xavier 
Ochando, ha convocado  a las 
asociaciones que trabajan en el 
ámbito de la inserción sociola-
boral de personas con capaci-
dades diferentes para abordar, 
junto a los representantes de 
los grupos políticos municipa-
les, el diseño de programas de 
apoyo a la integración de este 
colectivo y de impulso de medi-
das de Responsabilidad Social 
Corporativa en las empresas 
locales. «Desde Economía, hace 
tiempo que venimos trabajan-
do en el desarrollo de planes 
de empleo e integración socio-
laboral que, de alguna manera, 
tomen el testigo del programa 
Vilabeca Integra, que, como el 
resto de becas municipales, ha 
sido reemplazado por los pla-
nes Avalem de la Generalitat», 
apunta Ochando, quien re-
cuerda que todos los planes de 
empleo municipales tienen en 
cuenta en sus baremos la incor-
poración de personas con capa-
cidades diferentes. Fruto de este 
compromiso, se ha trabajado, 
en colaboración con otras en-

tidades e instituciones, en ini-
ciativas formativas, el impulso 
a una marca local de RSC o el 
diseño de nuevos programas 
que favorezcan la plena inser-
ción de este colectivo, tal como 
queda también recogido en las 
previsiones presupuestarias de 
la Concejalía para el 2018. 

El objetivo de la reunión es 
seguir avanzando en esta línea, 
recabando las aportaciones de 
las entidades que trabajan en 
este ámbito, y crear la comisión 
de trabajo aprobada por los gru-
pos municipales en el pasado 
Pleno ordinario, que, de esta 
manera, se constituirá en un 
plazo inferior al mes estipula-
do en la moción plenaria. 

«Todo el trabajo realizado y, 
ahora, la creación de esta comi-
sión de trabajo ponen de mani-
fiesto que, para este equipo de 
gobierno, el apoyo y las políti-
cas activas de integración de 
las personas con capacidades 
diferentes siempre han sido y 
seguirán siendo una prioridad», 
concluye el propio responsable 
de Economía.

Ochando se reunió con representantes de varios colectivos de la ciudad.
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SEMANA SANTA 

Una peregrinación, 
los pregones musical 
y anunciador, un ciclo 
de cine y una muestra 
son parte de los actos

U

Historia, cultura y tradición se dan la mano
La de Vila-real es una de las fiestas más antiguas de la provincia, con más de 450 años de historia, declarada de Interés Turístico Provincial

V ila-real ha conmemorado 
con fervor y pasión la Se-
mana Santa, una de las 
fiestas más antiguas de la 

provincia, con más de 450 años 
de historia, y declarada de Inte-
rés Turístico Provincial.

Los días centrales se sucedie-
ron las procesiones pero la pro-
gramación, como ya es habitual, 
arrancó con numerosas activida-
des las semanas previas.

La IX Peregrinación Cuaresmal 
a Torrehermosa, municipio don-
de nació sant Pasqual, impulsa-
da por la Cofradía de la Purísima 
Sangre en la que participaron 
participación el alcalde, José 
Benlloch; el concejal de Turismo, 
Diego A. Vila, y la concejala de 
Recursos Humanos, M. Carmen 
Pesudo, o el X Pregón Musical  
que congregó a cerca de 300 mú-
sicos de cinco bandas diferentes 
fueron algunas de las primeras 
citas del calendario, que conti-
nuó con el tradicional Pregón 
de Semana Santa en la basílica 
del Cristo del Hospital, este año 

Las diferentes cofradías de la localidad participaron, el Domingo de Ramos, en la Tamborrada que partió de la plaza Mosén Ballester hasta la plaza Major.

La Cofradía de la Purísima Sangre celebró el IX Peregrinaje a Torrehermosa.

a cargo de María Pilar Cerisuelo 
Delás, directora de La mañana 
de La 1. Un acto en el que se re-
conoció como Caperulla de l’any 
al edil Emilio Obiol por su labor 
anterior al frente de la Conceja-
lía de Turismo. La participación 
en la XXVI Procesión Diocesana, 
la procesión infantil organizada 
por la parroquia Santa Isabel y la 
cofradía Santa María Magdale-
na y la tamborrada local del Do-
mingo de Ramos tras las misas y 
celebraciones en las parroquias 
completaron las actividades pre-
vias a la Semana Santa, entre las 
que estuvo, un año más, el ciclo 
de cine Una de romanos. A la pro-
yección se sumó por primera vez 
la exposición que, con el mismo 
título, exhibió los uniformes de 
la guardia romana que utiliza la 
Cofradía de la Puríssima Sangre.

Una de las novedades de esta 
Semana Santa fue la incorpora-
ción de un nuevo sistema que, 
utilizado de forma correcta, per-
mitió evitar la caída de la cera de 
las velas a las calles. Se trata de 
un  mecanismo en un forma de 
tulipa y elaborado con plástico 
resistente, que sustituyó a los an-
teriores elementos, hechos con 
cartón y que «no ofrecían la pro-
tección suficiente para evitar el 
goteo de la cera líquida».

Los más jóvenes cobraron protagonismo en la XI Procesión infantil y juvenil.

La exposición ‘Una de romanos’ exhibió los uniformes de la guardia romana. La capilla del Cristo del Hospital acogió el Pregón anunciador de esta festividad.
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Impulsen un pla pioner d’activitat 
física per a persones amb càncer
L’objectiu és millorar les condicions i qualitat de vida tant dels pacients com dels familiars

García, Serralvo, Bielsa i Puchol van presentar aquest programa que arranca amb una oferta inicial de 30 places.

L ’Ajuntament i l’Associació 
Espanyola contra el Càn-
cer (AECC) impulsen a la 
ciutat un programa pio-

ner per a millorar les condicions 
i qualitat de vida de les persones 
afectades per la malaltia a través 
de l’activitat física. El regidor 
d’Esports i Salut, Javier Serralvo, 
i el president d’AECC Vila-real, 
Francisco Bielsa, acompanyats 
de la responsable d’activitats 
de l ’entitat,  Mar Puchol,  i 
l’encarregada de desenvolupar 
el programa, Elena García, han 
detallat la iniciativa, que arran-
ca inicialment amb tres grups re-
duïts de 10 persones cadascun. 

«Amb aquest programa, que 
posa pràcticament per prime-
ra vegada en relació l’activitat 
esportiva amb la millora de la 
qualitat de vida de malalts on-
cològics, conjuguem dues de 
les principals apostes de l’equip 
de govern, que han derivat en 
la marca de Ciutat de la Salut i 
l’Esport», detalla Serralvo. Amb 
aquest objectiu, l’SME ha posat 
a la disposició del programa les 
instal·lacions necessàries al Cen-
tre de Tecnificació Esportiva per 
al desenvolupament de tècniques 
de pilates encaminades a la mi-
llora del benestar dels pacients. 

PER A PACIENTS I FAMILIARS
El programa, sota el nom I feel 
good, es dirigeix a persones diag-
nosticades de càncer, en tracta-
ment o que hagen finalitzat el 
tractament, a més de familiars, i 

aborda principalment la recupe-
ració física dels pacients oncolò-
gics, amb l’objectiu d’ajudar-los 
a superar els problemes de fatiga 
i cansament crònic provocats per 
la malaltia. 

«Quan vaig traslladar la idea al 
grup de recerca de qualitat de vi-
da de la Universitat de València, 
vam veure que podria ser molt 
interessant obrir una línia de tre-
ball que posara en relació la pràc-
tica d’exercici físic amb la recu-
peració de persones amb càncer 
i, des del primer moment, vaig 
voler que aquesta idea pionera 

es desenvolupara a Vila-real», as-
senyala García. La responsable 
tècnica del projecte incideix en 
els bons resultats que pot oferir 
l’activitat física per a combatre la 
fatiga crònica. «Els estudis sobre 
aquesta matèria revelen que un 
35% de les persones amb càncer 
han pogut fer front al cansament 
crònic amb exercici físic i, en un 
30% dels casos, s’ha produït una 
millora general en el seu benes-
tar», argumenta García.

Inicialment, les sessions són 
els dilluns i dimecres en horari 
de matí i de vesprada.

contrarellotge per 
equips a vila-real del sisÉ 
trofeu víctor cabedo

U Vila-real va acollir la contrarellotge per 
equips del VI Trofeu Víctor Cabedo per 
a categoria júnior. El Polartec-Kometa, 
amb 7.17,18 minut, va guanyar seguit de 
l’ULB Ginestar i Castillo de Onda-Zadra.

El consistori cedeix les instal·lacions del Centre de Tecnificació per a la iniciativa.

Ciutat de la Salut i l’Esport

Agilitzen la tramitació per 
a crear el CRIS de Fundació 
Manantial a Vila-real

El Centre de Rehabilitació i 
Integració Social (CRIS) que la 
Fundació Manantial projecta a 
Vila-real està més prop de ser 
una realitat. L’Ajuntament en 
Ple aprovarà el canvi d’ús del 
solar on es construirà aquest 
nou recurs sanitari, una vegada 
obtinguda de la Generalitat Va-
lenciana la desafecció de sòl. 

D’aquesta manera, el terreny 
annex al Centre d’Alzheimer 
Molí la Vila, que gestiona AFA 
Castelló, fins ara reservat per 
a una hipotètica ampliació del 
col·legi Pius XII, canviarà el seu 
ús d’educatiu a sanitari i assis-
tencial. Un tràmit imprescin-
dible per a fer realitat el nou 
projecte de Manantial a Vila-
real, que se suma a la residèn-
cia oberta de Santa Anna, que 

aquesta mateixa setmana ha 
començat a rebre els seus pri-
mers usuaris.

«Aquest serà un recurs únic 
per a l’atenció a persones amb 
malalties mentals, un àmbit en 
el qual la Fundació Manantial 
és un referent en tot l’Estat. Des 
de l’Ajuntament col·laborarem 
en tot el que estiga al nostre 
abast per a fer possible un pro-
jecte ambiciós i, sobretot, ne-
cessari, per a millorar l’atenció 
sociosanitària, sector sobre 
el qual s’assenta bona part de 
l’estratègia de futur de la nos-
tra ciutat, a través de la marca 
Ciutat de la Salut i de l’Esport», 
recorda el primer edil, José 
Benlloch, que recentment va 
visitar alguns dels recursos que 
Manantial gestiona a Madrid.

L’alcalde Benlloch va visitar els recursos de què disposa l’entitat a Madrid.

CRÒNICA



el AyuntAmiento felicitA 
Al VillArreAl cf por lA AltA 
Distinción De lA proVinciA

U Los tenientes de alcalde, Emilio M. Obiol 
y Javier Serralvo, han acompañado al 
Villarreal CF en la recepción de la Alta 
Distinción otorgada por la Diputación 
de Castellón.

El Centro Lluís Alcanyís trata a 151 
personas con adicciones en 2017
Un 75% de las personas que acude a este recurso consume alcohol, cannabis o cocaína

Gómez y Agost detallaron las cifras de las atenciones prestadas el año pasado.

E l centro de día terapéutico 
para la deshabituación, re-
habilitación y reinserción 
social Lluís Alcanyís ha 

abierto 151 expedientes de tra-
tamiento a personas con algún 
tipo de adicción durante el 2017. 
Se trata de la tercera cifra más 
alta en la historia del servicio, 
después de 1999 y el 2015. Así lo 
han confirmado la concejala de 
Sanidad, Silvia Gómez, y el tra-
bajador social del centro de día, 
Santi Agost, durante la presen-
tación de la memoria anual del 
servicio en 2017, año en el que 
se cumplió el primer cuarto de 
siglo del centro. 

El balance del año refleja la 
prevalencia de personas poli-
toxicómanas (27%), a las que les 
siguen los consumidores exclusi-
vamente de alcohol (21%) y los de 
cocaína y cannabis (18% respec-
tivamente). «Tres cuartas partes 
de las personas que acuden en 
busca de ayuda son consumido-
res de alguna de estas tres sustan-
cias, que siguen liderando el ran-
king», señala el técnico, quien 
destaca que «las solicitudes para 
desintoxicarse de la cocaína han 
vuelto a repuntar, con cifras que 
no veíamos desde el año 2007». 
Además, el rango de edad de las 
personas que hacen uso de este 
servicio se ha invertido y aho-
ra predominan los usuarios de 
entre 40 y 50 años, seguidos de 
quienes tienen entre 30 y 40.

En total, son 111 hombres y 20 
las mujeres que atienden los es-
pecialistas del Lluís Alcanyís. 

MÁS MUJERES
«En el caso de las mujeres, tene-
mos un ascenso progresivo; hace 
una década eran la mitad y en 
los últimos años no bajan de la 
treintena», detalla. Una tenden-

cia que achaca al hecho de que 
ahora «adquieren modelos mas-
culinos de consumo, perjudicia-
les para ambos sexos, y también 
están más dispuestas a acudir a 
rehabilitarse». 

También destaca en la memo-
ria anual la permanencia de los 
usuarios, que mayoritariamente 
superan los 10 meses de estancia. 
«El objetivo es que permanezcan 
en tratamiento más de 10 meses, 
ya que ofrece más garantías de 

evolución en positivo», afirma. 
Además, Agost pone de relieve el 
mayor flujo de intervención gru-
pal. «Tenemos varios grupos para 
atender adicciones como la ludo-
patía, el alcohol, la cocaína, otro 
de terapia de mujeres (centrada 
en temas de género) y otro para 
padres y madres de adolescentes 
consumidores de cannabis», indi-
ca. A estas terapias se sumará, en 
breve, un nuevo grupo para per-
sonas con adicciones y con un 
coeficiente intelectual bajo, que 
requieren de una atención espe-
cializada. 

El técnico ha agradecido a la 
Concejalía de Sanidad su apo-
yo, ya que «esde que este depar-
tamento gestiona el centro, los 
recursos se rentabilizan mejor y 
hemos observado una evolución 
muy positiva». El centro lleva 25 
años en funcionamiento.

Las solicitudes para 
desintoxicarse de la 
cocaína han repuntado, 
con cifras que no se 
registraban desde 2007

U

Vila-real colabora con la 
labor de Acudim con un 
convenio de 20.000 euros
El alcalde, José Benlloch, y la 
presidenta de la Asociación Co-
lectivo Unión de Integración al 
Discapacitado (Acudim), Josefi-
na Mora, han firmado el conve-
nio anual, a través del cual el 
Ayuntamiento aporta 20.000 
euros para colaborar en los pro-
gramas y el funcionamiento 
de la entidad. En la firma del 
acuerdo, ha estado presente el 
concejal de Servicios Sociales, 
Álvaro Escorihuela, quien des-
taca «la importante tarea de 
Acudim, para la atención, in-
formación y acompañamiento 
de las personas con movilidad 
reducida y sus familiares». 

El convenio persigue faci-
litar a la asociación el apoyo 
económico necesario para sus 
programas sociales, de acom-
pañamiento de las personas 
afectadas para la defensa de 
sus derechos y la prestación de 
atención orientada a potenciar 
las capacidades de cuidado, 
adaptación al entorno social 
y familiar de las personas que 
presentan algún tipo de diver-
sidad funcional, con el objetivo 

de contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida y su plena 
integración. Entre otras cues-
tiones, la aportación municipal 
financiará programas de sen-
sibilización y concienciación 
ciudadana, talleres grupales de 
apoyo personal y respiro fami-
liar, orientación e integración 
laboral y el servicio de gestión 
de recogida y préstamo de ma-
terial ortoprotésico. 

«Todos estos programas po-
nen de relieve la labor desarro-
llada por Acudim en nuestra 
ciudad. Una labor social y sani-
taria fundamental con la que 
el Ayuntamiento de Vila-real 
quiere y debe colaborar, refor-
zando siempre la alianza con la 
sociedad que nos ha llevado a 
multiplicar por tres, en los úl-
timos seis años, la partida des-
tinada a los convenios y ayudas 
a entidades sociales», detalla Es-
corihuela. 

En concreto, las aportaciones 
a asociaciones de carácter social 
han pasado de 110.000 euros en 
2011 a los 330.000 consignados 
en el presupuesto de 2017.

Los responsables municipales y de la entidad en la firma del convenio.
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lAs fiGHters De Hockey 
líneA se AlZAn con lA liGA 
nAcionAl oro femeninA

U Las Fighters, del Club Patí Ciutat de Vila-
real, se han proclamado ganadoras de la 
liga nacional oro femenina con 30 puntos 
y todos su partidos ganados. Un hecho 
que supone el primer título nacional para 

las vitrinas de la entidad. Las deportistas 
vencieron en sus tres encuentros en la 
4ª sede de la liga nacional oro en Lugo. 
Desde el club valoraron el esfuerzo 
realizado por jugadoras y técnicos.



AGENDA LOCAL
Título: Taller “Video Marketing” con Lasse Rouhiainen - Formación 
EOI  
Fecha: 5 de abril de 16 a 19h. Lugar: Efecte Vila-real
Más info: http://www.fundacionglobalis.org/evento/formacion-concurso-
emprendedores-cv-2018-2/

Título: Taller “Habilidades de Comunicación” con Maria Bellmunt 
- Formación EOI 
Fecha: 13 de abril de 10 a 13h. Lugar: Biblioteca Universitària del Co-
neixement (BUC) Avenida Pio XII, Vila-real.
Más info: http://www.fundacionglobalis.org/evento/formacion-concurso-
emprendedores-cv-2018-3-2/

Título: IV Jornadas Agroecología “Antonio Bello”
Innovaciones tecnológicas, iniciativas sociales y propuestas desde el 
municipalismo
Fecha: 18-21 abril. Lugar: Vila-real
Más info: https://jornadasagroecologia.congresos.upv.es/

Título: II jornades de Cooperativisme i Emprenedoria Social
Fecha: 26 y 27 de abril. Lugar: Sala de conferencias de Fundació Caixa 
Rural Vila-real
Más info: http://www.fundaciocaixarural.org/es/2926-2/

AGENDA NACIONAL ABRIL 2018 DEL INSTITUT INNOVACIÓ CIUTAT DE VILA-REAL 

AGENDA PROVINCIAL
Título: Formación del Concurso de Emprendedores CV 2018
– Escuela de Organización Industrial 
Fecha: 27 de marzo, 5, 10 y 13 de abril. Lugar: Vila-real y Castellón
Más info: http://www.fundacionglobalis.org/evento/formacion-concurso-
emprendedores-cv-2018/

Título: II Jornada 4.0: Claves para generar nuevos modelos de 
negocio
Fecha: 12 de abril de 09.15 a 13.30. LUGAR: Cámara de Comercio de 
Castellón
Más info: http://www.emprenemjunts.es/?op=14&n=13312

Título: II Jornadas de Responsabilidad Social “Fomentando la 
RSE a través de las relaciones” de la Mesa RSC Castellón.
Fecha: 13 de abril de 10 a 14. Lugar: Menador Espai Cultural, Plaza Huer-
to Sogueros, 4, Castellón
Más info: https://mesarscs.site123.me/actualidad/la-mesa-de-rscs-organi-
za-la-ii-jornada-de-responsabilidad-social

Título: Reinventhadas- Desayuno Mindfullness
Fecha: 19 de abril, de 9.30 a 11.30h. Lugar: Edificio CIES, Calle Litunania, 
Castellón
Más info: http://www.reinventhadas.com/eventos-networking/

Título: XXI Edición del Congreso Internacional de Turismo 
Universidad – Empresa “Turismo y desarrollo en los espacios 
rurales de interior”
Fecha: 25 y 26 de abril.
Lugar: Universitat Jaume I, Castellón
Más info: http://www.fue.uji.es/turismo

AGENDA AUTONÓMICA
Título: Foro e² 2018. Empleo y Emprendimiento. UPV
Fecha: 25 y 26 de abril  de 10 a 18h. Lugar: boulevar central del Campus 
UPV en Valencia junto a la Casa del Alumno
Más info: http://www.upv.es/contenidos/SIEFORO/

AGENDA NACIONAL
Título: Smart Energy Congress & EXPO 2018
Fecha: 11 y 12 de abril.
Lugar: Palacio Municipal de Congresos, Madrid.
Más info: http://www.enertic.org/Actividades/Congreso2018/

Título: EU-Startups Summit 2018
Fecha: 24 de abril de 10 a 18h.
Lugar: Avenida Diagonal, Barcelona
Más info: http://www.eu-startups.com/eu-startups-summit-2018/

Vila-real es converteix en ‘living-lab’ 
per a testar sistemes innovadors
La façana de l’Auditori s’ha cobert amb un producte pioner contra els orins d’animals

Una empresa local, sòcia de la Fundació Globalis, s’encarrega de desenvolupar una solució a aquesta problemàtica.

Vila-real s’està convertint 
en un autèntic living-lab 
en el qual experimentar 
amb nous productes i 

materials per a seguir millorant 
l’estat de les àrees públiques 
i el mobiliari urbà. La Regido-
ria d’Innovació, en coordina-
ció amb la Fundació Globalis, i 
amb la col·laboració de Serveis 
Públics i Cultura, han impulsat 
diverses proves pilot amb un in-
novador sistema contra els orins 
d’animals en façanes i espais pú-
blics desenvolupat per una em-
presa local, amb vista a la seua 
exportació a altres municipis.

Un dels edificis on s’ha aplicat 
el producte ha sigut l’Auditori 
Municipal. En la primera fase 
del tractament s’ha utilitzat un 
líquid netejador i, posterior-

ment, s’ha emprat una pintura 
incolora amb propietats imper-
meables contra els orins, que 
també és efectiva contra la hu-
mitat, l’aigua i la neu. A més, 
aquest producte permet la trans-
piració del vapor d’aigua des de 
l’interior de la façana a l’exterior, 
és fungicida i algicida, per la 
qual cosa evita la formació de 
fongs i algues, resisteix els rajos 
solars i evita l’aparició de taques 
de sal en la superfície, per la qual 
cosa incrementa la resistència a 
l’erosió.

També s’ha fet una prova pilot 
-amb una garantia de cinc anys- 
en un dels pals que subjecten els 
tendals que s’instal·len per a fer 
ombra durant les festes patro-
nals en l’avinguda de la Murà. En 
aquest cas, el sistema és molt si-

milar, ja que consta de l’aplicació 
d’un recobriment d’alta espessor 
amb gran resistència química i 
mecànica especial per a la protec-
ció d’orins en elements metàl·lics 
urbans que evita que els àcids de 
l’orí corroïsquen el mobiliari.

D’altra banda, i també com a 
prova pilot, s’han eliminat els 
grafits en la pedra de la façana 
de l’Auditori, per a la qual cosa 
s’ha utilitzat una pintura espe-
cial que també es pot aplicar en 
tot tipus de mobiliari. Ha realit-
zat l’actuació una empresa local 
sòcia de Globalis.

La regidora d’Innovació, Móni-
ca Mañas, explica que l’objectiu 
és «coordinar els elements bàsics 
de la innovació per a fer de Vila-
real una ciutat molt més pròspe-
ra amb millor qualitat de vida».

Globalis arranca les xarrades 
formatives de Talent i 
Ocupació adreçades a joves

La Fundació Globalis ,  en 
col·laboració amb l’Ajuntament, 
ha iniciat les xarrades Talent i 
Ocupació, una activitat taller 
dirigida als estudiants dels 
centres educatius de secun-
dària, que estan molt prop 
d’incorporar-se al mercat labo-
ral. Estan enfocades als joves 
que vulguen millorar les seues 
possibilitats d’ocupabilitat i 
d’accés al mercat laboral.

Al llarg de la jornada es van 
treballar aspectes com la im-
portància de conéixer el talent 
per a desenvolupar-lo en un fu-
tur, la cooperació amb altres 
persones com a fórmula de tre-
ball enfront de la competició, 
o la importància de les xarxes 
socials dins i fora de la cerca 
d’ocupació. Aquesta activitat 
pretén crear sinèrgies entre les 
pimes i els futurs professionals, 

ja que la Fundació Globalis 
tracta de cohesionar la teoria 
i la formació amb la pràctica i 
la realitat de cadascun dels sec-
tors. Així, la formació consta de 
dues parts: un cicle de tallers 
per a l’adquisició d’habilitats 
en el procés d’evolució profes-
sional dels joves aturats i la 
presentació d’empreses del seu 
mateix sector.

L’any passat aquests tallers 
van arribar a més de 400 alum-
nes d’FP. La directora de la 
Fundació Globalis, María Bell-
munt, afirma que «és un pro-
jecte pioner perquè acosta la 
innovació i l’emprenedoria a 
les aules per a educar els més 
joves amb noves maneres i for-
mes de coneixement i aconse-
gueix sinèrgies entre les aules 
i el món empresarial que no es 
veuen en la formació reglada».

La regidora d’Innovació, Mónica Mañas, va acudir a Fundació Flors.
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Ciutat de la ciència i la innovació
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Vila-real lleva a Benidorm 
su experiencia innovadora
El alcalde acude a un foro de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació

E l alcalde de Vila-real y presidente 
de la Xarxa Valenciana de Ciutats 
per la Innovació, José Benlloch, ha 
participado en Benidorm el Foro 

Territorios Innovadores Competitivos, 
organizado por la red autonómica para 
favorecer el intercambio de experiencias 
y el fortalecimiento de un ecosistema in-
novador en el territorio valenciano. La 
jornada, dirigida tanto a técnicos muni-
cipales como a cargos de las corporacio-
nes interesadas en la innovación desde el 
entorno local de toda la Comunitat, ha 
contado también con la participación 
del conceller de Hacienda, Vicente Soler, 
y el vicepresidente ejecutivo de la Agen-
cia Valenciana de la Innovación, Andrés 
García Reche, además de miembros de la 
red valenciana. 

«La Xarxa Valenciana de Ciutats de la 
Innovació nació hace algo menos de un 
año con el objetivo de poner el foco en 
la importancia de los ayuntamientos co-
mo agentes de innovación. Después de 
muchos esfuerzos, las administraciones 
locales hemos logrado que las adminis-
traciones que tienen competencias efec-
tivas en esta materia, el Gobierno central 
y la Generalitat, crean en el papel de los 
municipios en el fomento de una nueva 
cultura innovadora. Pero debemos seguir 
trabajando, y es en este objetivo en el que 
se enmarcan jornadas como la que hoy 
celebramos en Benidorm», argumenta 
Benlloch. Además de Vila-real, que osten-
ta la presidencia, la red autonómica está 
formada por los municipios de Alcoi, Al-
fàs del Pi, Almussafes, Alzira, Gandia, Ga-
ta de Gorgos, Ontinyent, Salinas, Torrent, 
València y Villena.

«Es fundamental que las administracio-
nes nos impliquemos en el impulso de un 
espíritu emprendedor e innovador que 
llegue todos los ámbitos, más allá del pu-
ramente económico. En Vila-real, Ciudad 
de la Ciencia y la Innovación desde el año 
2011, hemos dado importantes pasos en 

Benlloch, presidente de la red autonómica, en el Foro Territorios Innovadores Competitivos.

este sentido, canalizando la pulsión in-
novadora que siempre ha caracterizado 
nuestra tierra en iniciativas y proyectos 
que pongan la innovación en la base de 
un modelo de crecimiento sostenible a 
largo plazo», agrega. 

EXTENDER LA CULTURA INNOVADORA
«El reto ahora es trasladar la cultura de 
la innovación a la estructura organizati-
va de las administraciones y que traspase 
fronteras, para llegar a todos los territo-
rios», detalla.

Con este objetivo, la Jornada de Beni-
dorm, inaugurada por su alcalde, Toni 
Pérez, se ha articulado en torno a dos 
mesas redondas: «Ecosistemas de innova-
ción en la Comunitat Valenciana: retos 

y oportunidades» y un panel de expertos 
sobre inteligencia artificial con la par-
ticipación de empresas y entidades del 
ecosistema innovadora valenciano. «Un 
ejemplo de las posibilidades que ofrece 
la innovación para afrontar los retos del 
futuro y generar nuevas oportunidades», 
concluye.

La intención era compartir, entre los 
municipios miembros de la Xarxa Valen-
ciana, recursos e información, definir po-
líticas locales innovadoras, y potenciar la 
cooperación público-privada. Unas siner-
gias de las que puedan surgir proyectos 
conjuntos, vinculados con la salud, la in-
novación, y la sostenibilidad, dirigidos a 
desestacionalizar la oferta, potenciando 
la llegada de visitantes de larga duración 
durante los meses de invierno.

Benlloch apuesta por la 
innovación como «la base 
de modelo de crecimiento 
sostenible a largo plazo»  

U

el ayuntamiento acerca la 
‘app’ municipal a los usuarios 
de terapias cognitivas

U La Concejalía de Innovación y Nuevas Tecnologías ha 
impartido una formación a un grupo de usuarios de terapias 
cognitivas para que aprendan a utilizar la ‘app’ municipal. El 
objetivo es que todos los colectivos se puedan beneficiar de 
las ventajas que ofrece la aplicación sin salir de casa.

promueven un taller de 
gestión de las emociones 
como clave de éxito

U La edil de Innovación, Mónica Mañas, y la directora de la 
Fundación Globalis, María Bellmunt han acudido a la sesión 
del taller Tu motivación, tu éxito, que ofrece herramientas 
que ayudan en la gestión de las emociones para hacer frente 
a situaciones complicadas, como el desempleo.

globalis forma a los 
alumnos de secundaria en 
energías renovables

U La Fundación Globalis, con el apoyo del Ayuntamiento, 
ha impartido diversas sesiones formativas sobre energías 
renovables. Las jornadas se han dirigido a alumnos de 
secundaria que han accedido, junto con sus tutores, a 
participar en un proyecto de cargadores solares para móviles.



Societat

18 Crònica de Vila-real
ABRIL DEL 2018Actualitat

desfilada solidària de 
jucar per a aconseguir un 
dispensari mèdic a haití

U

La Joventut Carmelita (JuCar) ha organitzat, 
amb la col·laboració de les regidories de 
Joventut i Normalització Lingüística, una 
nova edició de la seua tradicional desfilada 
solidària de moda. L’acte benèfic, que va 
arribar a la 18a edició, va tenir lloc al 
Centre de Congressos, Fires i Trobades 
i es va ambientar en la pel·lícula musical 
Grease. L’espectacle solidari, que va 
incloure coreografies i passes de roba, s’ha 
centrat enguany a aconseguir la dotació 
de materials i mobiliari del dispensari 
mèdic Santa Teresita, a Anse-à-Pitre (Haití), 
per a millorar l’atenció sanitària i la salut de 
la població de la zona. El cost del projecte 
ascendeix a 43.200 euros, que serviran per 
a implementar una metodologia en salut 
preventiva mitjançant agents sanitaris 
i per a assegurar la disponibilitat de 
medicaments essencials. 

el consell de participació 
ciutadana tracta el pla 
estratègic de la séquia major

U El Consell de Participació Ciutadana 
ha celebrat una sessió extraordinària 
per a conéixer el Pla estratègic de la 
séquia Major i voltants i abordar les 
possibles actuacions de futur.

L’Arxiu Municipal edita un còmic 
sobre el seu funcionament i serveis
La publicació vol acostar l’Arxiu a tota la ciutadania, però especialment als més joves

Pérez i Rubert van detallar els continguts i objectius d’aquest treball.

L ’Arxiu Municipal es dóna 
a conéixer als veïns i ho 
fa ara amb un còmic en 
el qual s’explica per a què 

serveix i quins són els serveis 
que ofereix, d’una manera fà-
cil i intel·ligible, amb l’objectiu 
d’acostar-se a tota la ciutadania, 
però especialment als més joves.

«Es tracta del primer document 
d’aquestes característiques que es 
fa a tot Europa per a donar a co-
néixer un arxiu que, a més, està 
en primera línia dels arxius de to-
ta la Comunitat, per ser humils, 
ja que és un servei capdavanter 
en tot el país», apunta el regidor 
de Cultura, Eduardo Pérez. L’edil 
ha presentat aquest treball jun-
tament amb Esther Rubert Gil, 
del programa Avalem Joves+ que 
s’ha encarregat d’elaborar el cò-
mic, del qual s’han editat 1.000 
exemplars que, a més de repar-
tir-se en diferents espais munici-
pals, s’han enviat a universitats i 
centres d’estudis d’arxivística de 
dins i fora del país.

«És un treball molt complet 
que mostra què és un arxiu i per 
a què serveix», assenyala Pérez. 
«En aquest espai no només tro-
bem llibres antics amb gran va-
lor per a la història de la nostra 
ciutat -tenim documents datats 
del segle XIV- sinó que hi ha nom-
brosos documents d’utilitat per 
als veïns que necessiten consul-
tar-los», indica. 

NOVES TECNOLOGIES
En aquest sentit, destaca el pa-
per de l’Administració electrò-
nica, que també ha arribat a 
l’Arxiu, on «es guarden tots els 

documents que generen els nos-
tres ciutadans en el dia a dia, per-
què perduren i ajuden a seguir 
construint la nostra història». A 
més, qualifica com a «necessari» 
aquest còmic, ja que «és un ins-
trument molt important per a 
donar a conéixer aquest espai als 

nostres veïns» i destaca la presèn-
cia de l’alcalde caricaturitzat, 
com «una autoritat pública que 
s’implica en la defensa del patri-
moni de la ciutat, en aquest cas, 
el patrimoni documental». 

Per la seua banda, l’autora del 
còmic afirma que s’ha centrat a 
fer «un producte cridaner que 
arribe a un públic jove i també 
a la resta de ciutadans» i afig que 
«l’objectiu és mostrar la impor-
tància de tot el que es fa dins de 
l’Arxiu, com és la conservació i 
difusió del nostre patrimoni do-
cumental». «Allò que no es co-
neix, no es valora i si coneixem 
la riquesa del nostre Arxiu, la fa-
rem brillar encara més», apunta.

Una part dels 1.000 
exemplars ha arribat 
a universitats i centres 
d’estudis d’arxivística 
dins i fora d’Espanya

U

Impulsen una campanya 
per a retolar accions de 
comerços en valencià
La Regidoria de Normalització 
Lingüística ha iniciat una nova 
campanya de senyalística que, 
sota el nom «Retolar en valencià, 
senyal d’identitat», facilita als 
comerços de la ciutat, especial-
ment al sector de l’hostaleria, 
la retolació dels seus principals 
cartells indicatius en valencià. El 
regidor de l’àrea, Santi Cortells, 
ha presentat la campanya per la 
qual tots els establiments partici-
pants comptaran amb una caixa 
gratuïta en la qual trobaran set 
plaques adhesives.

«Magatzem, privat, lavabos, 
hòmens, dones, adaptat o wi-
fi debades» són algunes de les 
plaques, a les quals se suma 
una altra amb les inscripcions 
«obert, tancat» així com l’horari 
d’obertura del comerç, a més dels 
adhesius a doble cara «espenteu, 
estireu» i «endavant! l’atenem en 
valencià». «Aquests rètols estan 
elaborats amb un material resis-

tent i polivalent, han sigut dis-
senyats per Pablo Ejarque, amb 
la col·laboració de l’Escola d’Art 
i Superior de Disseny (EASD) de 
València i formen part de la cam-
panya que presentem, iniciada 
per la Diputació de València, en 
la qual han col·laborat diversos 
municipis», assegura Cortells. 
Per a poder aconseguir la caixa, 
només cal posar-se en contacte 
amb la Regidoria de Normalitza-
ció Lingüística, situada al carrer 
de Josep Ramon Batalla, 6, tele-
fonar al 964 547 009 o enviar un 
correu electrònic a normalitza-
cio@vila-real.es. 

Cortells també ha presen-
tat una nova iniciativa dins de 
la campanya «El nom és Vila-
real», que funciona des de 1995. 
«L’objectiu és difondre la correc-
ta denominació de la ciutat amb 
guió i r minúscula», assenyala. 
S’han editat noves estoretes de 
ratolí.

Santi Cortells va informar de les característiques d’aquesta nova proposta.



Vila-real lanza una guía sobre el lenguaje 
igualitario en la Administración local
El Ayuntamiento repartirá entre 
los departamentos municipales 
200 ejemplares de la nueva Guia 
per a usar un llenguatge igualita-
ri en l’Administració local, para 
impulsar la igualdad de género 
en el lenguaje que utilizan los 
trabajadores del ente público 
más cercano al ciudadano. 

Las concejalías de Normalitza-
ció Lingüística e Igualdad se han 
unido a la campaña Valencià per 
la igualtat, en la que también 
participan más de 40 municipios 
de todo el territorio, así como la 
Diputación de Valencia, que co-
labora junto a la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultu-
ra y Deporte. «El objetivo es uti-Normalització Lingüística e Igualdad se unen a esta campaña autonómica.

lizar un lenguaje inclusivo en 
valenciano de manera que, poco 
a poco, vayamos modificando la 
forma de expresarnos en la Admi-
nistración local y en la sociedad 
en general, cambiando nuestra 
percepción hacia una realidad 
más igualitaria e integradora», 
afirma el edil de Normalització, 
Santi Cortells. 

Por su parte, la concejala de 
Igualdad, Rosario Royo, desta-
ca la importancia de «tener en 
cuenta algunos detalles a la hora 
de expresarnos, ya que muchas 
veces lo tenemos tan interioriza-
do que no detectamos que utili-
zamos un lenguaje sexista que, 
de una forma u otra, invisibiliza, 

oculta, impone categorías y dis-
crimina». «El lenguaje es un espe-
jo de la sociedad que lo utiliza y 
el hecho de que haya marcas dis-
criminatorias es un claro reflejo 
de lo que hay: una presencia ge-
neralizada del sexismo en nues-
tra cultura», apunta. 

La guía ofrece ejemplos prác-
ticos y consejos para evitar estas 
prácticas lingüísticas y favorecer 
un lenguaje igualitario en la Ad-
ministración local. La iniciativa 
se incorpora al compromiso del 
Departamento de Igualdad que 
utiliza un lenguaje inclusivo 
en la comunicación municipal, 
plasmado en el Plan de Igualdad 
aprobado en 2014.
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El Aplec y Campus de Pascua se 
integran durante las vacaciones
Ambas iniciativas, que buscan facilitar la conciliación familiar, ofrecen 115 plazas en total

El concejal de Servicios Sociales, Álvaro Escorihuela, fue el encargado de presentar los detalles de estas iniciativas.

E l concejal de Servicios So-
ciales, Àlvaro Escorihuela, 
ha presentado una nue-
va edición del Aplec de 

Temps Lliure y Campus Natura 
de Pascua, que por primera vez 
se integran para ofrecer activi-
dades adaptadas a las diferentes 
necesidades de los niños y niñas 
de Vila-real y sus familias. Con es-
te objetivo, se ofrecen 115 plazas, 
de las cuales 100 se distribuyen 
en los colegios Concepción Are-
nal (50) y Escultor Ortells (50), y 
las otras 15 en el colegio de edu-
cación especial La Panderola, pa-
ra niños y niñas con capacidades 
diferentes. 

«El Campus Natura y el Aplec 
de Pascua, dos servicios pioneros 
que hemos impulsado en los úl-
timos años para dar cobertura a 
los menores en todas las épocas 
de vacaciones del año y que, has-
ta ahora, han funcionado de ma-
nera independiente, se integran 
por primera vez, incorporando 

también en Pascua la posibili-
dad de comedor y desayuno, para 
ofrecer a las familias vila-realen-
ses la posibilidad que sus hijos 
disfruten de actividades y cober-
tura de comedor en igualdad de 
condiciones, sea cual sea su situa-
ción económica o las necesidades 
específicas de los menores», seña-
la Escorihuela. 

Con este objetivo, el Aplec y 
Campus de Pascua --los días 28 
de marzo y 3, 4, 5 y 6 de abril-- 
dan cobertura todos los días la-
borables que los niños tienen va-
caciones en la escuela. Las activi-
dades, adaptadas a las diferentes 
necesidades de los alumnos, se 
desarrollan de 9.00 a 13.00 horas 
pero se amplían de 8.00 a 15.00 
horas en los casos de los menores 
que hagan uso de los servicios de 
desayuno y comedor, respectiva-
mente. 

El coste de las actividades es de 
10 euros, subvencionados al 50% 
o 100% según las circunstancias 

familiares y de los alumnos, de 
forma que «queda garantizado 
que todo niño o niña de Vila-real 
que quiera disfrutar de estas ac-
tividades lúdicas y educativas, ir 
al comedor o tomar también el 
desayuno en el colegio podrá ha-
cerlo, con independencia de las 
circunstancias familiares y con 
una especial atención en los ca-
sos de personas con capacidades 
diferentes». 

APUESTA POR LA CONCILIACIÓN
«El Ayuntamiento apuesta por 
las personas, por ayudar a las 
familias en la conciliación y por 
garantizar que todos los niños y 
niñas tengan aseguradas las ne-
cesidades básicas. Con este obje-
tivo, ampliamos el Aplec d’Estiu 
y creamos, por primera vez, el 
Campus Natura y el Aplecde Na-
vidad y Pascua. Una apuesta en 
la que seguimos trabajando para 
ofrecer siempre el mejor servi-
cio», concluye.

La Ruta de la Tapa prepara 
una nueva edición con 
más de 30 locales inscritos

La Ruta de la Tapa cumple 12 
ediciones y lo hace encendien-
do los fogones de una nueva 
programación que, entre los 
días 12 de abril y 6 de mayo, 
ofrecerá las mejores tapas en 
un total de 32 locales hostale-
ros de la ciudad. El aconteci-
miento gastronómico, decano 
en su modalidad en la provin-
cia, cuenta este año con cuatro 
establecimientos más y ya lo 
tiene todo preparado para la 
reunión del Jurado profesio-
nal, que tendrá lugar los días 4 
y 5 de abril al local de las Amas 
de casa. 

El edil de Turismo, Diego A. 
Vila, destaca la alta participa-
ción en un certamen que «cada 
año cuenta con una gran aco-
gida por parte de los profesio-
nales de la restauración y tam-
bién por parte de los comen-
sales que, como cada año, nos 
visitan incluso desde diversos 
municipios vecinos, aprove-
chando el buen tiempo». 

Como en ediciones anterio-

res, los participantes tendrán 
que ofrecer una tapa de libre 
elección y otra que contenga la 
naranja como ingrediente. «El 
precio de la tapa con una bebi-
da se mantiene en los 3 euros, 
un valor muy ajustado tenien-
do en cuenta el alta calidad 
que se ofrece», indica. 

«En cada edición se sirven mi-
les de tapas, hecho que sólo es 
posible gracias al gran trabajo 
que realizan los restauradores 
en sus locales, que se superan 
año tras año tanto en creativi-
dad como en originalidad a la 
hora de presentar los platos», 
agrega el concejal.

IMPACTO ECONÓMICO
En la edición del 2017 se sir-
vieron un total de 28.300 uni-
dades que se tradujeron en un 
volumen de negocio de 84.900 
euros. La última Ruta, a dife-
rencia de las precedentes, tuvo 
una duración de tres semanas, 
una menos de lo que era habi-
tual en otros años.

El concejal de Turismo, Diego A. Vila, destaca la buena acogida de la cita.
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Vila-real acomiada el programa 
Erasmus+ United in immigration
La jornada es va centrar en la immigració, temàtica que ha ocupat bona part del projecte

La sala d’actes de la Fundació Caixa Rural va ser l’espai triat per a dur a terme l’acte de cloenda d’aquesta iniciativa.

Analitzar els èxits i els 
obstacles que han hagut 
de superar immigrants 
que van arribar a Europa 

amb el desig d’aconseguir una 
vida millor. Aquest és un dels ob-
jectius que fonamenta el projecte 
Erasmus+ United in immigration 
en què ha participat l’IES Broch 
i Llop, amb la Malakoff Videre-
gaende Skole, de Moss (Noruega), 
i el Gimnazija Tolmin, un centre 
educatiu situat en la ciutat de 
Tolmin, a Eslovènia.

Durant uns dies, un grup d’uns 
40 alumnes i professors d’aquests 
instituts han compartit expe-
riències amb els seus homòlegs 
de l’IES a Vila-real, en l’última 

de les tres reunions que formen 
part del projecte, en el qual els 
alumnes han estudiat i plasmat 
les històries d’èxit de persones 
arribades des d’altres continents 
a Europa cercant un futur millor, 
així com els problemes que s’han 
vist obligats a superar per a acon-

seguir allò pel qual lluitaven.

CLOENDA
L’acte de clausura d’aquest pro-
grama Erasmus+ es va celebrar 
a la sala d’actes de la Fundació 
Caixa Rural i  es va desenvolupar 
íntegrament en anglés. Idioma 
que també va fer ús l’alcalde, 
José Benlloch, en el seu discurs 
de benvinguda als participants, 
als quals va animar a abordar la 
immigració «com una oportuni-
tat per a la sostenibilitat del fu-
tur de l’estat del benestar, amb 
intel·ligència i mesures innova-
dores». Així mateix, va incidir en 
la capacitat de Vila-real de «rein-
ventar-se i superar l’adversitat».

Aquest programa 
europeu ha comptat 
amb l’IES Broch i Llop 
i dues escoles de 
Noruega i Eslovènia

U

El Voluntariat pel valencià 
arranca amb prop d’una 
trentena de parelles
El programa de Voluntariat pel 
valencià compta ja amb 30 pa-
relles lingüístiques oficials. La 
iniciativa, impulsada per la Re-
gidoria de Normalització Lin-
güística, en col·laboració amb 
Escola Valenciana i l’Associació 
Cultural Socarrats, compta en-
guany amb una innovadora 
modalitat virtual, que posa en 
contacte a través d’internet per-
sones d’altres països que volen 
aprendre a parlar en valencià 
amb persones disposades a en-
senyar-los, a canvi d’aprendre el 
seu idioma. 

El regidor de Normalització 
Lingüística, Santi Cortells, ha 
manifestat la seua satisfacció 
per l’alta participació, ja que 
«a les 30 parelles ja conforma-
des, se sumen 15 voluntaris en 
la modalitat en línia, xifres que 
encara poden seguir creixent, 
ja que la campanya sempre es-
tà oberta». Els tàndems, formats 

tenint en compte la disponibi-
litat i les preferències de cada 
persona, es reuniran una hora 
a la setmana, durant un mínim 
de deu setmanes, per a conver-
sar en valencià. En el cas de les 
parelles virtuals, també hau-
ran de contactar a través de vi-
deoconferència per a parlar en 
valencià i en l’idioma natiu del 
company.

«És una fórmula excel·lent 
per a perfeccionar la comuni-
cació en valencià i també per a 
conéixer gent, fer nous amics», 
explica Cortells, que destaca 
que els «voluntaris donaran a 
conéixer la nostra cultura i tra-
dicions, mentre que els apre-
nents se sentiran més integrats 
en la nostra societat». L’edil ha 
estat acompanyat durant la pre-
sentació pel president d’AC So-
carrats, Fermí Font, i la coordi-
nadora tècnica de la campanya, 
Dariana Groza.

La Casa dels Mundina va acollir la presentació dels usuaris del programa.

SpaniSh BraSS porta l’oBra 
‘Metàl·licS’ alS eScolarS en un 
concert pedagògic  

U El concert pedagògic ‘Metàl·lics’, del 
quintet Spanish Brass Luur Metalls, 
ha arribat als escolars de Vila-real, en 
les dues sessions programades per 
la Regidoria de Cultura a l’Auditori 

Municipal Músic Rafael Beltrán. El 
concert va estar coproduït per l’Auditori 
de Barcelona i va servir per a apropar als 
alumnes la música de clàssics com Bach, 
Mancini o Nino Rota.

Impulsen un espai web 
educatiu per a potenciar 
una millor convivència
Les regidories d’Educació, No-
ves Tecnologies i Família s’han 
unit per a crear una nova pàgi-
na web en la qual es promocio-
na la cultura de pau i s’hi im-
plica els centres educatius. «La 
idea naix amb motiu del Dia 
Escolar de la No-Violència i la 
Pau, reconegut per la Unesco 
des de 1993 i que se celebra el 
30 de gener per a commemorar 
la mort de Gandhi», explica la 
regidora de Família i responsa-
ble de l’àrea de Cultura de Pau, 
Rosario Royo.

Per a la regidora, «viure en un 

món de pau no significa que no 
hi haja conflictes, consisteix en 
el fet que les persones que con-
vivim sapiem resoldre’ls mit-
jançant el diàleg». Per aquest 
motiu, s’hi ha implicat els cen-
tres educatius de la ciutat, que 
ja treballen per a educar els 
alumnes amb la pau com a ei-
na principal per a construir la 
societat. «Els hem convidat al 
fet que ens facen arribar les di-
ferents activitats que han rea-
litzat en els seus centres per a 
compartir-les amb tots els ciu-
tadans», explica Royo.

Ciutat Educadora
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Reunir a més de 1.200 persones en dos 
congressos en una setmana no es gens 
fàcil. Que en el temps que corren, en els 
que per desgràcia veiem massa noticies 
violentes a diari, vinguen a la nostra 
ciutat a debatre i a formar-se en media-
ció, en com afrontar els conflictes amb 
diàleg i en com fomentar la cultura de 
la pau, eés una satisfacció.

La IX Jornada d’Alumnes Mediadors 
i II Trobada d’Excel·lència i Innova-
ció Educativa, organitzada per l’IES 
Miralcamp, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vila-real, al Centre 
de Congressos, Fires i Trobades. La jor-
nada ha reunit prop de 900 persones, 
arribades de 39 centres educatius de 
Castelló, València, Alacant, Sevilla i 
Sacile, localitat italiana agermanada, 
amb la qual Vila-real ha treballat en els 
últims anys en el projecte europeu Me-
des de mediació escolar.

Del III Congrés Iberoamericà de Me-
diació Policial podem dir ja que és un 
esdeveniment totalment consolidat 
que ha comptat amb més de 300 assis-
tents arribats de tot el món. Més de 15 
anys porta la Unitat de Mediació Po-
licial de la Policia Local resolent con-
flictes veïnals i evitant i estalviant cos-
tosos processos judicials. Les dades de 
2017 són clares. Es van gestionar 273 
procediments, dels quals el 85% es va 
tancar amb un acord satisfactori entre 
les parts, estalviant així més de 55.0000 
euros anuals al sistema judicial. 

Al maig del 2017, el Fòrum Interna-
cional de Mediació ens va donar la dis-
tinció de Ciutat Mundial de la Media-
ció gràcies al treball dut a terme per la 
Unitat de Mediació de la Policia Local 
de Vila-real, referent mundial en la for-
mació de professionals de la matèria.

RECONVERSIÓ D’ESPAIS 
Hem reconvertit espais municipals 
com la BUC, pensat per a ser un con-
tinent de llibres, i l’hem dotat de con-
tingut amb la seu de la Plana de UJI, la 
Càtedra de Mediació Policial, la Càte-
dra d’Innovació Ceràmica, la seu de la 
UOC, UNED, els tallers d’ocupació i, 
pròximament, la construcció d’aules 
per a albergar l’EOI. El Centre de Con-
gressos, Fires i Trobades del carrer Mi-
ralcamp, de ser conegut com el Casal 
de Festes a ser reconegut com a un re-
cinte ferial i de congressos de referen-
cia provincial. O el Centre de Congres-
sos El Molí, de titularitat municipal i 
que es dedicava exclusiva a restaura-
ció, ara alberga un espai preparat per 
conferencies i tallers en una ubicació 
envejable al nostre paratge natural de 
El Termet. 

L’aposta de l’equip de govern per la 
marca de Ciutat de Congressos, dóna 
els seus fruits reunint esdeveniments 
que contribueixen a la formació de 
les persones però també a l’economia 
dels restauradors, hotelers i comerços 
locals que es nodreixen de la visita de 
tants i tants assistents en els diferents 
congressos i jornades que celebrem a 
Vila-real.

Vila-real, capi-
tal mundial de 
la mediació

PSPV

Jesús o Barrabàs? I el poble va preferir 
Barrabàs. Sovint m’he preguntat per 
quina raó pot ser. Si el Crist era un ho-
me just, que havia curat malalts, aju-
dat als necessitats i auxiliat als pobres. 
No devia ser molt popular aleshores 
afavorir als més dèbils.

Tal vegada ens hem d’aturar en el 
camí i reflexionar sobre les nostres de-
cisions preses. Està clar que des de la 
llibertat cal respectar qualsevol tipus 
de decisió, fins i tot si és per escollir 
algú com Barrabàs.

El PP (Barrabàs) no s’ha preocupat 
mai pels més desafavorits i per això 
ha marginat i deixat de banda: els es-
tudiants, els jubilats, els treballadors 
(reforma laboral desastrosa i acomia-
dament quasi gratis), els estudiants i 
professors, dones amb incentius i ma-
ternitat nuls, homes sense permís per 
paternitat, els nostres ancians sense 
que s’aplique amb justícia la llei de la 
dependència, hospitals i professionals 
sanitaris llançats per l’administració a 
la precarietat, immigrants en l’exclusió 
social permanent, retallades a les pen-
sions mentre es gasta cada anys més en 
armes per destruir i ja l’última: pals i 
garrot per a qui vol votar, per qui vol 
participar amb les urnes.

REVOLUCIÓ SOCIAL
Eixe és el seu país, el país de Barrabàs. 
Només hi ha una solució i és, com en 
la Pasqua, la resurrecció. La nostra re-
surrecció com a poble només pot ser 
la revolució social, el canvi radical. El 
poder que té un canvi com aquest pot 
alçar qualsevol pesada llosa com la del 
sepulcre. 

I no mirem cap a un altre costat, re-
flexionant el que va dir el pastor pro-
testant Niemöller quan va acabar la 
Segona Guerra Mundial: «Quan van 
vindre pels catalans no vaig dir parau-
la, perquè no era català. Quan final-
ment van vindre per mi, no hi havia 
ningú més que poguera protestar», va 
assegurar. Com va dir Jesús a la creu: 
«Pare, perdona’ls perquè no saben el 
que fan».

Jesús o Ba-
rrabàs? Cal un 
canvi radical

Compromís

Es una verdadera lástima que nuestra 
ciudad no avance, sino todo lo contra-
rio. Vila-real retrocede y el equipo de 
Benlloch son incapaces de contener las 
mentiras a base de fotos y propaganda. 
No tienen proyecto y no saben gestio-
nar y la realidad, detrás de las luces, 
se impone de forma oscura porque la 
verdad sólo tiene un camino. 

Sólo hay que hablar con cualquier 
vecino para darse cuenta. Vila-real es la 
única ciudad que no ha aprobado sus 
presupuestos, pese a la mayoría abso-
luta holgada del alcalde, que no tiene 
que negociar con nadie. Sin embargo, 
es incapaz de hacerlo y perjudica de 
manera grave a muchos vecinos.

No se pueden poner en marcha ayu-
das, los funcionarios son los únicos a 
los que no se les puede aplicar la subi-
da salarial aprobada por el Gobierno, 
no se pueden proyectar nuevas inver-
siones... Un sin fin de cuestiones que 
afectan a la ciudad, culpa de un equipo 
de gobierno que no sabe gestionar.

Mientras suben los impuestos a to-
dos los vecinos y a las empresas, am-
plían el gasto en cuestiones superfluas 
como la publicidad y propaganda, en 
protocolo o en intentos de expropiar 
palacios para su modelo faraónico. 

Las prioridades del equipo de Ben-
lloch con muy claras: subir impues-
tos, gastar más de lo que se ingresa y 
comprar edificios como el Gran Casi-
no o crear ahora un parque con patos. 
Mientras, deben dinero a las asociacio-
nes vecinales, a las entidades sociales, 
a empresarios de la ciudad...

Desde que gobierna Benlloch la ciu-
dad está paralizada. Que se lo digan si 
no a los vecinos de la partida Madrigal 
a los que ya ni siquiera se escucha y a 
los que en estas dos legislaturas no ha 
resuelto ni uno de sus problemas. O la 
carretera de Onda, que sigue olvidada, 
o la ronda Suroeste...

En este último mes, el alcalde ha 
puesto encima de la mesa sus priori-
dades y no son, ni mucho menos, las 
necesidades de Vila-real. Para el alcal-
de ahora lo importante es construir un 
bar con patos o endeudarse cinco mi-
llones de euros más para, por ejemplo, 
el Gran Casino y asi poder trasladar el 
despacho de alcaldía a la calle Mayor.

Prueba de ello es que la inacción del 
alcalde Benlloch vuelve a poner en ries-
go el futuro de Vila-real. En esta oca-
sión se trata del acuerdo urbanístico 
que se firmó con los propietarios del 
actual jardín Jaume I con el que los 
propietarios renunciaban a los 8 millo-
nes de euros que el PSOE les otorgó en 
derechos urbanísticos para, a cambio, 
obtener terrenos en otra zona.

Benlloch ha decidido no cumplir con 
el acuerdo y los propietarios van a exi-
gir su dinero ya que el Ayuntamiento 
no ha cumplido con su parte. Lo mismo 
que ha sucedido en la avenida Francia, 
en el convento de las Dominicas o en la 
propia Ciutat Esportiva Municipal.

Este es el modelo desastroso que Vila-
real no se merece. 

Vila-real 
retrocede por 
la mala gestión

PP

En Ciutadans des de que vam accedir al 
Consistori estem tractant de practicar 
una política útil. Això vol dir prioritzar 
propostes que beneficien al poble i no 
propostes que s’utilitzen com a arma 
política per a atacar a l’adversari, com 
és habitual. L’últim exemple el tenim 
amb l’aprovació de l’habilitació de sa-
les de lactància en els edificis munici-
pals del Consistori. Una moció que aju-
darà a avançar en Igualtat entre homes 
i dones i que suposarà un pas endavant 
del qual es podran beneficiar mares 
treballadores i veïnes de Via-real.

No obstant, aquesta és l’última però 
no l’única ja que també hem aconse-
guit altres mesures beneficioses com 
una nova ruta per al bus urbà per a 
que siga més útil i operativa, doblant 
línies i fent el trajecte més curt, la re-
visió dels ‘badens’ per a que tinguen 
un manteniment adequat i complis-
quen la normativa, especialment els 
de l’avinguda del Cedre, destinar l’IBI 
rústic als camins rurals, obligar al bi-
partit a fer un seguiment de les mocio-
ns per a fiscalitzar que les propostes es 
duguen a terme, possibilitar el lliura-
ment i publicació de l’Execució Pressu-
postària així com l’accés a la compta-
bilitat per part de tots els grups per a 
saber de primera mà en què es gasta els 
diners el Govern, etc. 

Una llista de fins a dèneu propostes 
de les quals ninguna s’ha engegat, de-
mostrant l’escàs compromís del bipar-
tit en complir allò que aproven si ve de 
l’oposició. Així mateix, tampoc s’han 
recolzat altres iniciatives com un pla 
d’empleabilitat per als aturats majors 
de 45 anys, ajudes per als autònoms, 
un pla plurianual per a adequar les vo-
reres a la normativa o sengles propos-
tes per a instar a Conselleria a reobrir 
l’ambulatori de Torrehermosa. 

Aquesta política també la practiquen 
des del Congrés, on Cs ha arribat a un 
acord per a que Espanya tinga uns 
Pressupostos Generals taronja que su-
posaran un gir en les polítiques socials 
del Govern ja que garantisen baixades 
d’impostos a la classe mitjana, una mi-
llor del poder adquisitiu per als pen-
sionistes o el Complement Salarial per 
als joves.

El més significatiu és que gràcies a 
Cs no hi hauran més retallades i seran 
els primers Pressupostos que complis-
quen amb el dèficit. Però no sols això, 
també hem aconseguit un pas més en 
el nostre pacte anticorrupció i és que el 
PP haja apartat finalment a la senado-
ra Barreiro, imputada per Púnica.

Quant a la igualtat, augmentem una 
setmana més el permís de paternitat i 
incorporem mil euros a l’any per a que 
les famílies amb fills de 0-3 puguen pa-
gar la guarderia.

Finalment, i no menys important 
hem aconseguit consolidar una infra-
estructura estratègica necessària i clau 
per a la nostra industria taulellera i la 
nostra agricultura com és el Corredor 
Mediterrani, la inversió de la qual aug-
mentarà un 80 per cent.

Política útil a 
benefici de 
Vila-real

Ciutadans
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El V Memorial Democràtic posa 
l’accent en la cultura i l’educació
Durant tot el mes d’abril a Vila-real es commemora la proclamació de la II República 

La directora del projecte, Sonia Alejo, i el regidor de Cultura, Eduardo Pérez, van donar a conéixer les activitats.

E l Memorial Democràtic 
celebra la cinquena edició 
amb una completa progra-
mació que, a diferència de 

l’any anterior, es concentra tot el 
mes d’abril, en el qual es comme-
mora la proclamació de la Sego-
na República. El regidor de Cul-
tura, Eduardo Pérez, i la directo-
ra del projecte, Sonia Alejo, han 
donat a conéixer les activitats or-
ganitzades sota el títol Cultura i 
educació: l’aliment de l’ànima en 
la República, per a promoure la 
cultura de pau i recordar la his-
tòria «des de diferents punts de 
vista i sense ànim revengista».

Tal com explica Pérez, «la Se-
gona República va ser un intent 
molt ambiciós per acostar la cul-
tura i l’educació al poble espan-
yol, després de l’impuls regene-
racionista de la Primera Repúbli-
ca». «Va ser el primer gran intent 
seriós d’aconseguir una població 
formada, amb la creació de mi-
lers d’escoles a tot el país, que 
també van arribar a Vila-real, 
amb els col·legis Pintor Gimeno 
Barón i Cervantes», indica, «i que 
va portar als carrers biblioteques 
ambulants, teatre itinerant i al-
tres projectes molt interessants 
que, amb aquesta programació, 
volem rescatar». 

RECORD A MESTRES I PROFESSORS
La iniciativa pretén recordar que, 
amb l’arribada del franquisme, 
milers de persones, especialment 
mestres i professors, van ser re-
presaliats, van perdre el seu tre-
ball i van estar anys estigmatit-
zats. «És un fet que no es pot obli-
dar, ja que vivim temps difícils, 
tant a Espanya com a Europa i en 
la resta del món i hem de fer tots 
els possibles perquè no es torne a 

repetir una cosa així», indica.
Obrirà l’agenda l’exposició 

«Desenterrant silencis», diven-
dres 6 d’abril, a les 20.00 hores, 
a la Casa de l’Oli. La Ruta del Me-
morial Democràtic, sota el títol 
L’ànima de la vila i a càrrec de La 
Medusa, prendrà el relleu el 14 
d’abril a les 18.30 hores, amb ini-
ci a la plaça de la Vila.

El dia 19, a les 11.30 hores, 
l’Auditori Municipal acollirà la 
lectura dramatitzada per a insti-
tuts de La vida inventada de Go-
dofredo Villa. El mateix dia, per 
la vesprada, l’Auditori acollirà la 
reproducció del documental El 
retratista, d’Alberto Bougleux i 
Sergi Bernal, i la presentació del 
llibre Desenterrant el silenci. An-

toni Benaiges, el mestre que va 
prometre el mar.

El dia 21, la Casa dels Mundi-
na acollirà la Jornada del Llibre 
de la Memòria, amb la presen-
tació, exposició i venda a càrrec 
d’associacions i entitats com la 
Universitat Jaume I i grups de 
recerca de la província. Els actes 
conclouen amb la xarrada sobre 
«Cultura i educació en les nostres 
comarques durant la Segona Re-
pública», a càrrec de Fàtima Agut 
i Paco Mezquita, el dia 25, a les 
19.00 hores, a la Casa dels Mun-
dina, i amb l’acte final, la repre-
sentació teatral Como si el fuego 
no fuera contigo, de La Zaifirina, 
a Els XIII, el dia 27 a les 20.00 ho-
res.

La Ruta del Memorial Democràtic portarà, de nou, al carrer aquesta iniciativa.

L’XI Màgia x Ací acosta 
una quinzena de mags i 
l’il·lusionisme a Vila-real

Una quinzena de mags de pres-
tigi internacional s’han donat 
cita en l’XI edició del festival 
Màgia x Ací, que va apropar 
el millor il·lusionisme a ca-
da racó de la ciutat. Des dels 
carrers i el mercat, a les resi-
dències d’ancians, passant per 
l’Auditori, van acollir especta-
cles aptes per a totes les edats 
que van sorprendre un públic 
experimentat i que «cada any 
ens rep amb els braços oberts i 
una gran predisposició a deixar-
se portar per la màgia». Així ho 
va assegurar el mag Yunke, di-
rector artístic del festival. 

El festival va obrir amb 
l’apartat de Màgia Solidària, 
amb al mag de la Vilavella, 
Yunke, i els vila-realencs Patri-
cia Ferrero i Andy a les residèn-

cies i centres d’ancians.
Un dia després fou el torn 

de la Màgia al carrer, amb una 
proposta de jocs i participació, 
on el públic va gaudir d’un 
món màgic. Francis Zafrilla, 
Luigi Ludus i Adrián Conde van 
ser els encarregats de traslladar 
les seues millors habilitats a la 
plaça Major i el mercat. 

La gala internacional va 
portar a Juan Mayoral, la por-
tuguesa Solange Kardinaly, 
l’argentí Henry Evans i la xi-
nesa Huang Zheng. Conclosa la 
gala, l’activitat es va traslladar 
a la plaça Major per a gaudir de 
l’escapisme de Yunke.

La tradicional gala familiar 
va tancar el festival amb les ac-
tuacions del Mago Pako, Juan 
Luis de Jerez i Murphy.

Tots els públics van poder gaudir d’alguna de les propostes màgiques.

‘Mia’, una mirada diferent 
de la violència de gènere 
L’Auditori Municipal Músic Ra-
fael Beltrán Moner ha acollit per 
primera vegada en la seua his-
tòria l’estrena en l’àmbit mundial 
d’una òpera que, a més, és la pri-
mera creació d’aquestes caracte-
rístiques dedicada a la lluita con-
tra la violència de gènere inter-
pretada íntegrament en espanyol. 
Mia, produïda per la Regidoria de 
Cultura i escrita per Alfredo Sanz, 
es va configurar com un esdeve-
niment cultural de gran rellevàn-
cia que naix i s’estrena a Vila-real, 
però que té vocació d’exportar-se 
a altres grans ciutats, que ja s’han 
interessat per la representació.

Sanz, que va donar les gràcies 
a tots els que han fet possible 
aquesta estrena en primícia, ex-
plica que, gràcies a la magistrada 
de violència de gènere Pilar Llop, 

ha pogut conéixer molts casos 
i documentació sobre el tema 
per a inspirar-se en la creació 
de l’obra.

La soprano Ruth Terán va as-
segurar que «posar veu a aques-
tes dones que estan callades és 
un gran repte, però si almenys 
una d’elles té l’oportunitat de 
trobar-se entre el públic i el 
nostre treball impulsa a expli-
car-ho i a denunciar la seua si-
tuació, serà suficient».

El tenor Vicente Ombuena 
va destacar que «de les 15-30 
òperes que s’estrenen cada 
any al món, el 70% es porta a 
grans teatres operístics; el 20% 
a grans festivals de tradició i el 
nostre cas, l’Auditori d’una 
ciutat de 50.000 habitants, 
ronda el 0%».
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Agenda

HYURO, iglesias, salgUeRO i 
pegUeROles pROtagOnitzen la 
sisena mOstRa d’aRt test

La Mostra d’Art i Creativitat 
TEST compleix sis edicions do-
nant impuls a joves creadors i, 
fins al 29 d’abril, la sala del Con-
vent, espai d’art acull l’exposició 
col·lectiva de Marina Iglesias (pin-
tura), Laura Salguero (instal·lació 
pictòrica) i Ester Pegueroles (foto-
grafia). La intervenció urbana es-
tarà a càrrec de l’artista Hyuro.

U

cURs de tècniqUes de ciRc peR 
a tOtes les edats de l’escOla 
gRan fele a l’espai jOve

L’escola de circ Gran Fele, de 
València, ofereix els dies 14 i 15 
d’abril un taller de circ a l’Espai 
Jove amb tallers gratuïts per a 
aprendre acrobàcies, malabars o 
aeris per a totes les edats. L’escola 
pretén fomentar aquesta activi-
tat que considera enriquidora a 
l’àmbit personal, lúdic i de rela-
ció amb els altres participants.

U

jOventUt pROgRama Un cURs 
de sOcORRisme aqUàtic amb 
Opció d’acOnsegUiR tReball

La prova consta de dues parts. 
La física, el 10 d’abril a les 9.00 ho-
res al Centre de Tecnificació, i una 
altra psicotècnica que es durà a 
terme l’11 d’abril a les 18.00 hores 
a l’Espai Jove. Se seleccionaran els 
25 millors resultats per al curs  i 
tindran opció de treball en l’estiu 
a qualsevol dels espais gestionats 
per Riscat Consultors SL.

U

edc natURa–fUndació 
OmacHa pORta el xv simpOsi 
de natURalesa i fOtOgRafia

El XV Simposi Internacional 
de Naturalesa i Fotografia arriba 
del 13 al 15 d’abril al CEA El Ter-
met i el dia 14 a l’Auditori amb 
concursos, ponències, xarrades, 
audiovisuals i un gran elenc de 
professionals de la ciència, la fo-
tografia i l’aventura. Podeu veure 
el programa complet en el web 
www.edcnatura.com.

U

tHe smOggeRs i aRte pOp, 
apOsta mUsical d’ORange citY 
ROcKs peR a acOmiadaR el mes

L’Associació Cultural Orange 
City Rocks organitza el dia 28, a 
les 23.00 hores a la sala Japan Ro-
ck Club, el concert dels sevillans 
The Smoggers, una de les bandes 
més excitants de l’escena garage 
punk espanyola, i els castellone-
ncs Arte Pop, grup amb cançons 
del més clàssic estil mod. El preu 
és de 10 euros, 5 per als socis.
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 telèfons d’interés
AJUNTAMENT
Pl. Major s/n  . . . . . . . . . . Tel. 964 547 000
PROP
C/ Josep Ramon Batalla, 38 . . Tel. 964 547 170
CADASTRE MUNICIPAL
Pl. Major s/n  . . . . . . . . . . Tel. 964 547 001
PISCINES COBERTES YUREMA REQUENA
C/ de Joanot Martorell, 62  . . Tel. 964 529 356
POLICIA LOCAL
C/ Josep Ramon Batalla, 62 . .  Tel. 964 547 010
RECAPTACIÓ MUNICIPAL
C/ Josep Ramon Batalla, 6. . . Tel. 964 547 060
POLICIA NACIONAL
C/ Comunió, 1 . . . . . . . . . Tel. 964 522 100
AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA
I MEDI AMBIENT
C/ Ponent Baix, 65 . . . . . . . Tel. 964 547 250
AGÈNCIA TRIBUTARIA
Av. del Mediterrani, 1 . . . . . Tel. 901 223 344
ATENCIÓ I TRÀMITS
Pl. Major s/n planta baixa. . .  Tel. 964 547 000
AUDITORI MUNICIPAL
Av. Murà  . . . . . . . . . . . . Tel. 964 547 200
CÁRITAS
C/ Calvari, 199 planta baixa . Tel. 964 535 343
CEAM VILA-REAL
C/ Gamboa 29  . . . . . . . . . Tel. 964 526 897
CEMENTERI MUNICIPAL
Camí de l’Ermita s/n. . . . . . Tel. 964 520 073
CORREUS
Carretera d’Onda s/n  . . . . . Tel. 964 530 614

 adreces d’interés
BIBLIOTECA SECCIÓ INFANTIL PIUS XII
Av. de Pius XII, 43: Tel. 964 547 232
AGÈNCIA DE LECTURA EL PILAR
C/ Martí l’Humà, 24: Tel. 964 547 233
ARXIU MUNICIPAL DE VILA-REAL
Av. de la Murà, 14: Tel. 964 547 220
BIBLIOTECA MUNICIPAL-AGÈNCIA DE SOLADES
C/ de Solades, 25: Tel. 964 547 230
CASA DE L’OLI:
Pl. de Mossén Ballester, 1: Tel. 964 547 222
CULTURA - AUDITORI MUNICIPAL: Av. de la 
Murà, 1: Tel. 964 547 200

MUSEU DE LA CIUTAT CASA DE POLO:
C/ de Joan Fuster, 33: Tel. 964 547 222
MUSEU ETNOLÒGIC: Ermita de la Mare de Déu:  Tel. 964 547 222
AGÈNCIA LOCAL D’HABITATGE: Pl. Major, s/n: Tel. 964 547 000
AMICS: C/ de Betxí, 49: Tel. 964 547 138
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL
Pl. de Colom, s/n: Tel. 964 520 838
CÀMARA DE COMERÇ - VIVER D’EMPRESES I i II
C/ del Monestir de Poblet, 24: Tels. 964 506 661 / 964 533 681
CASA DE LA DONA: C/ de Santa Sofia, 2: Tel. 964 547 160
FUNDACIÓ GLOBALIS:
C/ del Monestir de Poblet, 15. Despatx 39: Tel. 964 054 522
CENTRE DE DIA LLUÍS ALCANYÍS: C/ del Molí, 4-A: Tel. 964 547 140
CENTRE DE DIA TERAPÈUTIC: C/ de la Soledat, 27: Tel. 964538465
COMUNITAT DE REGANTS: C/ del Mestre Goterris, 11: Tel. 964 521 995
GD’OS, GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS. Camí de Betxí, 26: Tel. 010 / 954 547 100
INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL:
C/ de València, 31-A: Tel. 964 521 341
FACSA: C/ de Carles Sarthou, 10: Tel. 964 527 680
ESCOLA TALLER: Av. d’Europa, 34: Tel. 964 500 153

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

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

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




