La Guàrdia Reial realitza
una gran exhibició de
cavalleries i destreses
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La Fundació de Sant
Pasqual aborda accions
de futur de la basílica

Crònica

VILA-REAL

		

ELS FESTEJOS DE SANT
PASQUAL ARRIBEN AMB
INTENSITAT I NOVETATS

MAIG DEL 2018 Arranca el Programa
C S . 6 6 - 2 0 0 2

operatiu d’ocupació
juvenil amb 60 usuaris
Els joves, d’entre 16 i 29 anys, rebran
formació remunerada i els ofereixen
pràctiques reals en empreses. També s’han contractat cinc tècnics que
s’encarregaran del pla. PÀGINA 8

Nous colps urbanístics de
l’etapa del PP dificulten
els pressupostos del 2018
Són 5,3 milions d’euros més per resolucions del Jurat
d’Expropiacions (4,2) i una sentència del Suprem (1,1)

13

El consistori ha anunciat que el capítol d’inversions
es reduirà al mínim amb actuacions imprescindibles

FitCarrer, per la
llibertat creativa
en la 31a edició
U El festival, entre el 4 i el 6

de maig, presenta espectacles
de països com Kenya, Argentina, França, Itàlia, Àustria i
Bèlgica a més de companyies
espanyoles i locals.

Vila-real exporta la
innovació local i la
seua tecnologia
U L’alcalde José Benlloch i

l’empresa Vampirako Studio
participen a Màlaga en la III
Trobada d’Alcaldes de la Xarxa Innpulso amb representants de tot l’Estat.

La XII Ruta de la
Tapa creix amb 32
locals participants

Lluita per
l’Hostal del Rei
El consistori interposa una demanda
per a anul·lar la venda de l’històric
edifici i que passe al patrimoni local

U Fins al 6 de maig, veïns i
visitants poden degustar les
millors propostes gastronòmiques que, per primera vegada, són accessibles des de
l’app municipal.

2
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Vila-real porta al Jutjat la lluita per a
anul·lar la venda de l’Hostal del Rei
El consistori pretén que aquest immoble, de l’època fundacional i protegit com a Monument Nacional, puga sumar-se al patrimoni local

L

a lluita de l’Ajuntament
per l’Hostal del Rei, l’únic
edifici que queda de
l’època fundacional de la
ciutat i protegit com a Monument Nacional amb el conjunt
de la plaça porticada de la Vila,
ha arribat als jutjats. L’alcalde,
José Benlloch, ha anunciat la interposició d’una demanda contra
la compravenda de l’immoble
per part de Bankia a un particular, en la qual se sol·licita la
nul·litat de l’operació, que es
considera «il·legal» en vulnerar
principis de la Llei de patrimoni com el dret de preferència de
l’Administració, entre d’altres.
«Sempre hem dit que lluitarem amb totes les armes al nostre abast per a salvar l’Hostal del
Rei, perquè estem convençuts
que la millor manera de protegir el nostre patrimoni és que
siga de tots. Per això, a més de
la campanya que vam iniciar fa
uns mesos i que intensificarem,
ens veiem obligats ara a acudir a
la justícia per a defensar els drets
dels vila-realencs i l’interés de la
ciutat», valora l’alcalde.
«L’Hostal del Rei», argumenta,
«és l’únic edifici declarat Monument Nacional per part de l’Estat
a Vila-real, i ara Bankia -que és
l’Estat perquè està nacionalitzada- el ven de mala fe. És que els
vila-realencs no tenim dret que
l’Estat tinga patrimoni a la ciutat, que puga cedir per a l’ús del
municipi? No ens maltracta prou
amb la comissaria, amb l’estació
de tren o amb la rotonda d’accés
a la ciutat? Fa 40 anys que l’Estat
no sap on està Vila-real», diu.

L’edifici de l’Hostal del Rei, situat a la plaça porticada de la Vila, va ser declarat Monument Nacional l’any 1974 i ha tingut diferents usos durant la seua història.

ENTREBANCS

L’edifici de l’Hostal del Rei, situat
a la plaça porticada de la Vila, va
ser declarat Monument Nacional
l’any 1974. L’immoble era propietat de Bancaixa, els estatuts
fundacionals de la qual, recorda Benlloch, arreplegaven el seu
caràcter benèfic i social. «Però
el Partit Popular va esprémer
l’entitat, que finalment va haver
de ser intervinguda per l’Estat, i
va derivar en l’actual Bankia, que
és un 60% propietat estatal i, per
tant, de tots els espanyols», detalla el primer edil.
«Quan es va tancar l’oficina de
Bancaixa als baixos de l’immoble,
ja ens vam interessar per l’edifici,
però la situació econòmica de la
ciutat era molt complicada. El
que demanàvem és que l’Hostal
del Rei no es tractara com qualsevol solar, perquè és un edifici de

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 ha admés a tràmit la demanda.

L’alcalde de la ciutat, José Benlloch, va repassar els passos donats fins ara.

gran valor cultural, patrimonial
i emotiu per als vila-realencs; i
que no es tractara l’Ajuntament,
que són tots els ciutadans, com
a qualsevol altre postor. En lloc
d’això, el que va haver-hi és un
tracte de mala fe i un absolut desconeixement del funcionament
de les institucions públiques, citant-nos a acudir un dia i a una
hora determinada amb 600.000
euros en la butxaca; cosa que ens

sembla intolerable», lamenta.

L’Ajuntament vol
defensar els interessos
de Vila-real i batalla per
a aconseguir la cessió
amb Bankia i el Govern
U

CESSIÓ D’ÙS

L’Ajuntament va interposar el
30 de gener la demanda als Jutjats, que ha recaigut en el número 5 de Vila-real, per a sol·licitar
l’anul·lació de la compravenda,
amb l’objectiu de tornar a la situació inicial i poder reprendre
les negociacions.
«Una vegada aconseguim la re-

versió, la nostra primera opció
és que l’Estat no venga l’Hostal
del Rei i que, a través d’algun tipus d’acord, puga cedir-se a l’ús
municipal sense cost per a la ciutat. Però estem oberts a valorar
totes les opcions, sempre que,
en cas que ens haja de costar diners, puguem arribar a un acord
que done facilitats de pagament
a diversos anys i que no ofegue
el futur de Vila-real», apunta.
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+ dades

Cronologia del
procés de l’Hostal
1. L’Hostal del Rei és propietat de la
Fundació Caixa Castelló (Bancaixa),
entitat sense ànim de lucre.
2. Col·lapse del sistema financer valencià i desaparició de Bancaixa.
3. Nacionalització de Bankia, pagant 12.000 milions de tots els espanyols (40.000 milions, el rescat
de la banca). L’entitat és propietat
del Govern central en un 60%.
4. L’Ajuntament trasllada a Bankia
l’interés per l’immoble quan es va
tancar l’oficina situada als baixos
de l’Hostal però la situació econòmica de la ciutat era complicada.
5. Les dues primeres altures de
l’habitatge es trobaven sense ús
des de feia un parell d’anys. Els altres dos pisos, propietat de la Fundació Caixa Castelló, estan llogats
a l’Ajuntament per a l’àrea municipal de Recursos Humans i per al
fons museístic.
6. L’entitat bancària va procedir a la
subhasta o venda amb un preacord
al millor postor de l’immoble.
7. Tan sols en el moment que
l’Ajuntament va ser coneixedor
que la venda a un particular s’havia
produït, l’entitat bancària va oferir
l’immoble de nou, però en unes
condicions inassumibles.
8. Després d’ haver venut l’immoble
amb un preacord a un particular,
l’entitat cita l’Ajuntament. La tramitació necessària per a una administració feia impossible exercir
de forma automàtica i complir el
requeriment de l’entitat al dret de
retracte.
9. L’Ajuntament interposa el passat
30 de gener la demanda als jutjats
sol·licitant l’anul·lació de la compravenda ja que considera que
l’entitat no ha actuat amb la sensibilitat necessària i bona fe.

«No tenim gens d’interés en judicialitzar aquesta qüestió; el
nostre objectiu és salvar l’Hostal
del Rei i, si existeix la possibilitat
d’arribar abans a un acord que
garantisca aquestes premisses,
analitzarem totes les opcions»,
conclou Benlloch.
Durant la sessió plenària
d’abril, els partits de l’oposició
--tant el PP com Ciutadans-- es
van mostrar en contra, una vegada més, de l’acció de l’equip de
govern per a fer-se amb aquest
edifici. Tant el líder dels populars, Héctor Folgado, com el de
Ciutadans, Domingo Vicent, van
coincidir a titllar «d’escarni públic contra un ciutadà» l’actitud
del consistori. Així doncs també
han lamentat en diverses ocasions que el Govern local invertisca
diners públics en campanyes per
a defensar les seues actuacions
«mentre puja els impostos als
veïns».
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L’Hostal del Rei, un immoble vinculat al
passat i tradicions populars de la ciutat
L’edifici ha acollit durant la seua història activitats com una farmàcia drogueria, La Granja o un allotjament reial
L’ús d’aquest edifici com a hostal, segons la documentació existent, data de febrer de 1353. En
reconeixement pels serveis prestats a la Batlia Reial per Bernat
Riba, batle i col·lector dels quarts (recaptador d’impostos reials
a les quatre parròquies en què
es dividia del municipi), Pere el
Cerimoniós li condona un censal
de 63 sous reials que pesava sobre l’arrendament d’una casa a
la plaça de Vila-real i n’autoritza
l’ús i l’arrendament com a hostal, i se’n reserva la propietat.
La propietat i l’arrendament de
l’Hostal del Rei serà administrat
pel justícia de Vila-real, d’acord
amb sentència de l’infant Joan.
Aquesta sentència posa fi a un
procés o un judici entaulat contra el justícia civil de València. A
la mort del batle Bernat Riba, la
seua viuda Francesca de la Volta
va reclamar l’Hostal del Rei com
a part de la seua herència als marmessors testamentaris del seu difunt marit. El govern de la vila
es va negar a reconéixer la vidua
com a propietària de l’hostal, va
pledejar l’herència i va recuperar
la propietat pel patrimoni reial.
Alguns dels hostes il·lustres de
l’edifici van ser la reina Maria
de Luna (1406) -que va morir a
l’hostal-, l’infant Joan (1416), els
ambaixadors del rei de França
(1490) o autoritats militars.
Però al llarg dels anys, aquest
espai ha albergat altres activitats
empresarials com una farmàcia
drogueria (1792-1919), La Granja (1940) o la Caixa d’Estalvis de
Castelló, Bancaixa (1980-2016).

Imatge de la plaça Major amb el pas de vehicles i vista de l’emblemàtic edifici. FOTO CEDIDA PER LA JUNTA DE FESTES

RECONEIXEMENT I PROTECCIÓ

La història de l’immoble, com
a lloc històric, d’acord amb el
que disposa la Llei 7/2004, de

L’entorn ha patit canvis amb el pas del temps. FOTO DE L’ARXIU MUNICIPAL

19 d’octubre, de la Generalitat,
de modificació de la Llei 4/1998,
d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià [2004/10667] (DOGV
núm. 4867, de 21.10.2004), està
vinculada a esdeveniments del
passat i tradicions populars de la
història de Vila-real.
En un intent per protegir els
béns d’interés cultural en perill de desaparició pel creixement urbà de la dècada de 1960,
l’Ajuntament va aconseguir que
l’actual plaça de la Vila (plaça de
Don Jaime el Conquistador) fóra
declarada «Monumento Histórico-artístico de caràcter nacional»
el 1973 (BOE de 16-01-1974).
L’immoble s’inclou íntegrament com a part d’aquest i, en
conseqüència, com a tal està catalogat en l’Inventari General del
Patrimoni Cultural Valencià.

El consistori va activar una
campanya informativa per
a salvar l’edifici històric
U L’Ajuntament va impulsar

una campanya informativa, de
sensibilització i valorització del
patrimoni centrada en l’històric
edifici de l’Hostal del Rei.
«Una iniciativa de sensibilització que, de manera informativa i
didàctica, arribarà a tota la societat perquè conega la importància
del respecte i l’estima cap als elements més simbòlics i identificatius de Vila-real», va indicar el regidor de Territori, Emilio Obiol.
Cartells, flyers i un vídeo van
ser els principals elements de la
campanya Recuperem el nostre

patrimoni. Salvem l’Hostal del
Rei, que destaca tres importants
conceptes. «En primer lloc, posa
de manifest que parlem d’una
joia per al patrimoni local i,
per tant, cal salvar-lo; en segon
lloc, recalca que és cosa de tots,
l’Hostal del Rei no pot quedar en
mans privades. Finalment, destaca que qui perd els orígens, perd
la identitat», va explicar Obiol.
«Volem una campanya cordial
i que no s’entenga com cap tipus d’amenaça cap a ningú però
l’Ajuntament no renuncia al seu
deure d’aconseguir-lo», va dir.

El regidor de Territori durant la presentació de la iniciativa de sensibilització.
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U reconeixen el treball i la
implicació de Vila-real per a
la promoció del comerç local
La Confederació de Comerciants i
Autònoms de la Comunitat Valenciana
(Covaco) ha lliurat un diploma i un
distintiu especial a l’Ajuntament en
reconeixement a l’esforç, la implicació i el
treball que es realitza des de la Regidoria
d’Economia per a promocionar el comerç
local. El reconeixement s’emmarca en el
llançament de la campanya Connexió
Premium, que, a través de diferents
iniciatives, donarà visibilitat als diferents
sectors de negoci i al valor del comerç
de proximitat. «La col·laboració amb
les associacions com Ucovi juga un
paper determinant per a la Regidoria
d’Economia, ja que ajuda a l’impuls
d’iniciatives col·lectives que permeten
reactivar el consum i reforçar el sector»,
indica el regidor de l’àrea, Xavier
Ochando.

Nous colps urbanístics per 5,3 milions
dificulten els pressupostos del 2018
Resolucions del Jurat d’Expropiació i una sentència pel José Soriano se sumen als 4,3 milions pendents de l’etapa del PP

E

l Jurat d’Expropiació ha
remés a l’Ajuntament un
nou paquet de resolucions que obliguen al consistori a pagar 4,2 milions d’euros
per operacions urbanístiques gestionades pels governs del Partit
Popular. Aquests expedients, que
corresponen a actuacions com el
jardí Jaume I, Botànic Calduch o
el Centre de Tecnificació Esportiva, se sumen als 4,3 milions pendents de pagament en una altra
relació d’expropiacions i els 1,1
milions d’euros dictaminats pel
Tribunal Suprem que hauran
de pagar-se per l’ocupació de terrenys per a la construcció del
col·legi José Soriano.
L’alcalde, José Benlloch, ha informat d’aquesta última notificació, que, assenyala, torna a posar
en risc l’aprovació del pressupost
municipal de 2018. «Estem pagant
ara el balafiament i la irresponsabilitat històrica del PP en aquesta
ciutat, en una obsessió per construir i inaugurar però no pagar
res que ens ha situat en una situació econòmica molt complicada»,
lamenta l’alcalde, que recorda
que, des de l’any 2011, s’han pagat més de 18 milions d’euros en
«sentències, empastres i contingències urbanístiques fruit de la
nefasta gestió del PP».
«Hem licitat un préstec per a fer
front als 4,3 milions d’euros de
l’últim paquet d’expropiacions,
que ens va impossibilitar aprovar el pressupost a finals d’any.
Ara una nova notificació torna a
impactar en els comptes municipals», denuncia Benlloch.
Les resolucions notificades ara

breus
Compromís reclama al
Govern la liberalització i
gratuïtat de l’AP-7

U Compromís ha presentat
una moció en què sol·licita
l’alliberament i la gratuïtat
de l’AP-7 al Govern central per
a millorar la seguretat i vertebrar el territori. El portaveu
del grup municipal, Xavier
Ochando, recorda que «no és
la primera vegada que exigim
públicament la liberalització
d’un eix vertebrador que comunica la costa mediterrània
i que ja porta massa anys en
mans privades».
el pp exigeix un servei
d’ambulància per a cobrir
competicions esportives

U El PP ha reclamat al consistori que engegue un servei
d’ambulància medicalitzada
durant els caps de setmana
per a atendre els esdeveniments esportius. «Entre lligues locals, l’esport escolar i
altres competicions s’ ha convertit en una necessitat que
existisca aquest servei i que
estiga pendent de qualsevol
eventualitat», ha explicat el
regidor del PP, Carlos Gil.
La major reclamació és la del propietari de part de la parcel·la del Centre de Tecnificació, valorada finalment en 1,3 milions.
corresponen a vuit reclamacions de propietaris per actuacions
«que els ciutadans de Vila-real ja
tenen interioritzades com a pròpies, però que el PP ni tan sols
va pagar». En concret, el Jurat
d’Expropiació acaba de valorar
dos dels solars on es va construir
el jardí de Jaume I i altres terrenys al costat del jardí de Botànic Calduch, el Centre de Tecnificació Esportiva, el jardí del Pilar,
l’obertura del carrer del Músic

Cabanilles (al costat del Centre
de Congressos, Fires i Trobades),
l’obertura d’un vial annex al
col·legi José Soriano i l’ampliació
de vorera per a la reculada del magatzem de Cabrera (Espai Jove).
Per totes aquestes operacions,
els propietaris van reclamar un
total de 8,3 milions d’euros, enfront dels 2,3 milions d’euros de
valoració del consistori. Finalment, el Jurat d’Expropiació ha
estimat el cost dels terrenys en

4.1580.665 euros.
L’alcalde lamenta l’impacte
d’aquestes noves resolucions en
el pressupost, que veurà reduït
al mínim el capítol d’inversions.
«Només anem a poder executar
qüestions imprescindibles, com
les dues rotondes al camí de les
Voltes i Encarnació o l’obertura
dels carrers d’Herarbo, i xicotetes
actuacions de millora urbana, patrimoni o accessibilitat», apunta
Benlloch.

ciutadans urgeix iniciar
els plans per a lluitar
contra els mosquits

U El portaveu de Ciutadans
(Cs), Domingo Vicent, ha demanat «iniciar al més aviat
la campanya per a prevenir i
combatre la plaga de mosquits
tigre ja que és l’època propensa per a la seua aparició, i més
si tenim en compte que hem
tingut un hivern plujós i les
precipitacions han continuat
en primavera».
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Serveis Públics atén així les peticions del veïnat i les propostes dels tècnics.

El regidor de l’àrea, Àlvaro Escorihuela, va fer balanç de la tasca realitzada pel departament durant el darrer any.

Serveis Socials atén 529 noves
famílies durant l’exercici 2017
Dels expedients iniciats, 183 estan relacionats amb menors i 245 són casos de dependència

L

a Regidoria de Serveis Socials ha obert 529 nous expedients d’atenció a unitats familiars durant 2017.
Així ho ha explicat el regidor de
l’àrea, Álvaro Escorihuela, que
ha fet balanç del servei durant el
passat exercici, en el qual es detecta un lleuger increment dels
casos nous. Dels expedients iniciats, 183 estan relacionats amb
menors i 245 són nous casos de
dependència.
«Estem observant una tendència estable en aquest àmbit,
fins i tot alcista, ja que es cataloguen com a nous casos algunes
sol·licituds de revisió i modificació dels graus de dependència»,
valora. La resta d’expedients estan relacionats amb temes com
l’acolliment familiar, el transport adaptat i un altre tipus
d’ajudes que ofereix l’àrea.
Al llarg de tot el 2017, els tècnics han realitzat 3.048 entrevistes a usuaris: 1.044 primeres entrevistes i 2.004 segones.

Un 62% de les
famílies de Vila-real han
sigut ateses en algun
moment de la seua vida
pel departament
U

L’any passat es van
atorgar 152 ajudes
d’emergència social i
59 famílies van rebre
rendes garantides
U

Dins de les ajudes
d’emergència, s’han atorgat 152
subvencions, per un valor de
147.000 euros. «En aquest cas,
96.000 euros van ser aportats per
la Generalitat, un 65% del total,

mentre que el 2016 l’aportació
era del 34%. Una vegada més,
comprovem com el Consell del
Botànic està redoblant esforços
per a millorar la vida de les persones i ajuda amb mitjans reals
per a poder prestar l’ajuda necessària des dels ajuntaments»,
argumenta Escorihuela.
A aquestes xifres se sumen les
ajudes a la pobresa energètica, de
les quals s’han beneficiat 28 famílies. S’han pagat 96 rebuts de
llum, vuit de gas i sis d’aigua, per
un valor de 7.000 euros. A més, el
2017 un total de 59 unitats familiars van rebre la renda garantida
de ciutadania de la Generalitat
Valenciana, que ha suposat una
inversió de 118.000 euros.
«Actualment, hi ha 12.732 expedients en les nostres bases de
dades, la qual cosa significa que,
des que tenim registres, un 62%
de les famílies de Vila-real han sigut atesos en algun moment de
la seua vida pel nostre departament», conclou.

Renoven per complet el
mobiliari i la zona de jocs
del jardí del Mestre Vidal
La Regidoria de Serveis Públics
(SPV), ha escomés una actuació
integral al jardí del Mestre Vidal
amb una inversió d’uns 20.000
euros. Una intervenció realitzada a instàncies dels veïns del
barri i dels tècnics de l’àrea de
SPV, que «a més de les peticions
dels residents en la zona, van
apreciar la necessitat d’algunes
millores extra per a aconseguir
una àrea com els vila-realencs
mereixen», tal com explica el
regidor de l’àrea, Francisco Valverde.
Els treballs han consistit en la
completa renovació de la zona
de jocs, que ara també incorpora sòl de cautxú per a millorar
la seguretat dels més menuts.
Els tècnics també han procedit

a pintar tot el mobiliari urbà i
han eliminat grafits, a més de
pintar els murs que delimiten
el parc.
Així mateix, s’han creat noves zones de gespa de forma
perimetral i s’ha instal·lat un
nou sistema de reg per aspersió per al seu correcte manteniment. D’altra banda, entre els
treballs escomesos destaquen la
reparació de la font -que tenia
pèrdues d’aigua- i la col·locació
de més bancs per a asseure’s.
«D’aquesta manera, donem resposta a les necessitats dels veïns
i, a més de garantir la seguretat
dels xiquets, continuem embellint la ciutat», diu l’edil que comenta que hi haurà actuacions
en altres jardins.

breus
PRESENTEN ALS ALUMNES
L’hoRT SoSTENibLE dE LA
CAMPANyA NATURALMENT

Vila-real tanca un acord
comercial amb la ciutat
colombiana de Simijaca

U La Regidoria d’Agricultura,
Medi Ambient i Canvi Climàtic ha iniciat una campanya
entre els col·legis per a donar a
conéixer l’hort de la campanya
Naturalment, que s’ha dedicat
a la transformació d’un solar en
desús en un jardí agrícola amb
criteris ecològics i de permacultura. Els alumnes també han
pogut plantar i recol·lectar.

U L’Ajuntament ha tancat un
acord de comerç amb Simijaca -a
135 quilòmetres de la capital colombiana, Bogotà-, que permetrà
que les empreses locals exporten
els seus productes. «Simijaca vol
aprofitar les ajudes que està rebent per a promocionar un parc
industrial i invertir en productes
de la nostra terra», explica l’edil
Xavier Ochando.
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La Guardia Real visita por primera vez
Vila-real con una cuidada exhibición

Un centenar de profesionales, 20 vehículos y 60 animales participaron en el acto en la plazadel Llaurador ante cerca de 2.000 espectadores

Los asistentes al evento, entre los que se encontraba una nutrida representación municipal, pudieron fotografiarse y tener contacto directo con los integrantes de las diferentes divisiones participantes.

P

or primera vez en la historia, la Guardia Real ha
visitado Vila-real y lo ha
hecho con una gran exhibición en la plaza del Llaurador.
El cuerpo escolta de la Casa del
Rey llegó con alrededor de un
centenar de profesionales, más
de una veintena de vehículos y
63 animales, entre los que destacan medio centenar de caballos
de pura raza española y cuatro
perros. Entre los ejercicios de
la exhibición, destacaron los de
destrezas caninas, así como los
de defensa personal, las destrezas con lanza y sable a caballo,
doma con riendas largas, entrada en disposición y disparo de
salvas de artillería.
«El espectáculo», comentó el
alcalde, José Benlloch, «se realizó
en una de las infraestructuras de
las que más orgullosos nos sentimos, como es la recientemente
transformada plaza del Labrador,
en el espacio resultante delante
del Estadio de la Cerámica, con
4.000 metros cuadrados».
GRAN AFLUENCIA

En este lugar se instaló una pista
de arena para la exhibición con
caballos y hubo también gradas
para unas 1.100 personas, a las
que se sumó el público que pre-

Tampoco faltaron las demostraciones de destreza y habilidad de la unidad caninas así como de los caballos, medio centenar de pura raza española.

otro evento multitudinario en el llaurador

Casi 800 personas juraron
bandera en la localidad
U «En octubre celebramos nuestra
primera jura de bandera, que sobrepasó todas las expectativas marcadas -770 personas juraron o prometieron bandera, sin contar al público
asistente-», comentó el alcalde, José
Benlloch. La llegada de la Guardia
Real, valoró el primer edil «es un

evento del que Vila-real se siente orgulloso y en el que hemos conocido
su talento y que, por primera vez,
viene a la Comunitat Valenciana y ha
elegido nuestra ciudad, lo que es todo un orgullo», aseguró. «Una exhibición muy potente, que será recordada mucho tiempo», valoró.

senció el espectáculo de pie En
total, se calcula que asistieron
unas 2.000 personas. «Ha sido un
momento histórico», apuntó.
Por su parte, el subdelegado
del Gobierno en Castellón, David
Barelles, ha manifestado su satisfacción por la realización del
«segundo acto de estas características en tan poco tiempo». «Una
vez más, la buena sintonía entre
las diferentes fuerzas participantes destaca en la organización de
este acto, que contará con un dispositivo similar a la jura de bandera», afirmó Barelles.
Así, por parte de la Policía Na-

cional llegaron refuerzos de Castellón, con un helicóptero y equipos Tedax y de subsuelo. «También habrá Guardia Civil, que
acompañó a las cuatro unidades
procedentes de Segorbe, Onda,
Orpesa y Borriana que vendrán
a la ciudad», indicó Barelles, al
tiempo que destacó que «de nuevo, solicitamos al Ayuntamiento
la puesta a disposición de vigilantes de seguridad en las gradas
ya que a diferencia de la jura de
bandera, el acto era abierto y había que estar atentos para que todo transcurriera con la máxima
garantía de seguridad».
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El alcalde, José Benlloch, presidió la reunión en la que se perfilaron planes para seguir potenciando la figura del patrón.

La basílica de Sant Pasqual suma un
plan de rehabilitación de campanas
La Junta de la Fundación Pro-monasterio y Basílica se reúne para tratar planes de futuro

E

l alcalde y presidente de la
Fundación Pro-Monasterio
y Basílica de Sant Pasqual,
José Benlloch, ha presidido la reunión de la junta del patronato de la Fundación, a la que
también asistieron el presidente
de la Diputación, Javier Moliner,
la Asociación Amics del Pouet del
Sant, representantes de Caixa Rural y el teniente de alcalde Emilio
M. Obiol. Benlloch trasladó a la
junta las iniciativas en los que
se está trabajando para seguir
poniendo en valor la figura del
patrón de la ciudad como eje del
proyecto de turismo religioso.
El programa de actividades
previsto con motivo del 400º aniversario de la beatificación de
Sant Pasqual, la creación de una
centro de interpretación, el proyecto de rehabilitación de una
de las campanas y carrillón del

campanario en un acuerdo con
la Fundación José Gómez Mata o
la construcción de un coro y accesibilidad del recinto son algunas de las propuestas en las que
trabaja la entidad.
«Tenemos el mayor conjunto
de campanas de volteo de Europa
y un carrillón que es una referencia única; en los últimos años,
por diferentes circunstancias, no
hemos podido poner en valor como se merece este conjunto, por
lo que debemos agradecer a la
Fundación Gómez Mata y a nuestro Hijo Predilecto que, una vez
más, haga gala de su altruismo y
su compromiso con San Pascual
y con Vila-real, haciéndose cargo
de dejar en condiciones el conjunto de campanas que la Fundación, mediante un acuerdo, se
encargará de mantener adecuadamente», señala Benlloch.

+ DATOS

Implicación de
la Diputación
U Benlloch ha agradecido a la
Diputación la implicación con la
basílica, a través del proyecto de
construcción de un centro de interpretación y recepción de visitantes. El centro, ubicado en la propia
basílica, será financiado por la corporación provincial y coordinado
con el departamento municipal de
Urbanismo, con un presupuesto en
torno a 70.000 y 80.000 euros. «Son
muchas las iniciativas que tenemos
en marcha en estos momentos en la
Fundación, algo que nos hace una
ilusión especial porque es la suma
de muchos esfuerzos, particulares y
de las administraciones», dice.

U El cardenal Carlos Amigo
se suma al centenario de la
Joventut Antoniana
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El arzobispo emérito de Sevilla ha
impartido la conferencia “Espíritu y
vida franciscana. Actualidad y futuro”
en el salón de actos de la Fundación
Caja Rural Vila-real.

breves
La Universidad Popular
convoca una Jornada de
pintura rápida en el Termet

adquieren más chalecos
antibalas unipersonales
para la Policía Local

U La Concejalía de Universidad Popular ha convocado la
quinta edición de la Jornada de
pintura rápida en el Termet, a
cargo de la Asociación Cultural
El Bressol. Artistas y aficionados
a la pintura de todas las edades
han tenido la oportunidad de
plasmar en sus cuadros el emblemático paraje natural.

U La Concejalía de Seguridad
Ciudadana, ha adquirido 66
nuevos chalecos antibalas unipersonales que servirán para
mejorar las condiciones de seguridad de la Policía Local. Estos
nuevos elementos de defensa se
suman a los 35 ya existentes en
el cuerpo policial, por lo que
dispondrá de 101 chalecos.

UN FUEGO AFECTA A 200M2
DEL Paisaje Protegido de la
Desembocadura del MiLLARS

La Policía Local interpone
18 denuncias en la campaña
del uso del móvil al volante

U Un incendio arrasó unos 200
metros cuadrados de vegetación
de ribera en el Paisaje Protegido
de la Desembocadura del río Millars. El fuego se inició en el margen derecho, unos metros río
abajo del Molino del Terraet hasta llegar al azud comunitario. Las
llamas quemaron cañas y afectaron una propiedad privada.

U La Policía Local ha interpuesto 17 denuncias a conductores
por utilizar el teléfono móvil al
volante y una por usar cascos
o auriculares conectados a lo
largo de la campaña especial de
vigilancia y control del uso del
teléfono móvil durante la conducción. Los agentes realizaron
controles a 368 vehículos.

Los alumnos de La Panderola trabajan en
la recuperación de semillas de judías

Los alumnos ya trabajan en el terreno con varias semillas de judía tradicional.

Una parcela de 400 metros del
edificio Santa Ana de la Fundación Caja Rural Vila-real acoge
un nuevo proyecto de diversidad
agrosocial impulsado por la Generalitat Valenciana, junto con
el Ayuntamiento de Vila-real y el
Centro de Educación Especial La
Panderola, con el objetivo de recuperar las semillas de judía tradicional de la ciudad.
El concejal de Agricultura,
Medio Ambiente y Cambio Climático, Josep Pasqual Sancho, y
el concejal de Servicios Sociales,
Álvaro Escorihuela, han visitado
el huerto, donde se ha procedido
a la siembra de semillas, acompañados por la directora general de

Desarrollo Rural y Política Agraria Común (PEC), Maite Chafer, y
la subdirectora general del área,
Isabel Gomis.
Esta iniciativa forma parte del
Plan valenciano de agricultura
ecológica, entre los objetivos del
cual destacan la recuperación
y puesta en valor de variedades hortícolas locales en riesgo
de erosión genético y con valor
agronómico.
Los alumnos del CEE La Panderola son los encargados, no sólo
de la puesta a punto de la parcela
donde se sitúan, sino de la multiplicación de estas semillas de
judía -procedentes de los bancos
de semillas-, un producto que «en

otro tiempo fue uno de los motores de la economía local y que, a
través de la revalorización de las
producciones que supone la agricultura ecológica podría volver a
serlo», indica Sancho.
Vila-real fue durante muchos
años y hasta la década de los
ochenta un centro de producción
y comercialización de judías verdes de primer orden a nivel estatal. Tanto es así que el popular
mercat de les bajoques, en la plaza Sant Ferran --posteriormente
se trasladó al espacio en el que
ahora está el pabellón Sebastián
Mora--, se convirtió en todo un referente en el que se vendían miles de kilos de esta verdura.
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Los 60 beneficiarios del programa
POEJ se incorporan a la formación
Los jóvenes, entre 16 y 29 años, reciben contenido teórico y prácticas en empresas

U

n total de 60 jóvenes de
entre 16 y 29 años se
han incorporado ya al
Programa Operativo de
Empleo Juvenil (POEJ). El alcalde, José Benlloch, y el concejal
de Economía, Xavier Ochando,
han sido los encargados de dar la
bienvenida en la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC)
a los participantes de la formación remunerada y a los cinco
técnicos contratados, «todos seleccionados del Servef».
«La formación para el empleo
es vital para tener mejores oportunidades y nuestras empresas
necesitan de estas personas capacitadas para llevar adelante
sus proyectos», asegura el alcalde, «por ello no podíamos permanecer al margen y gracias a este
plan podemos ofrecer una nueva
oportunidad a jóvenes –con o sin
formación- para que sean más
competentes en sectores donde
la demanda de contrataciones ha
aumentado».
Por su parte, Ochando ha recordado que «el Ayuntamiento
hace todo lo que está en su mano
para conseguir todos los programas de empleo posibles y actualmente somos líderes en dotación
–con 3,3 millones de euros- para
este tipo de iniciativas que abarcan diversos perfiles».
MEJORA DEL EMPLEO

«Estos programas están dando sus
frutos en una de nuestras principales preocupaciones, como es la
lucha contra el paro, pasando de
las 6.200 personas desempleadas
del 2013 a las 3.700 actuales, de
las que 972 son menores de 34
años (un 26%) y de ellos 653 no
tienen ninguna cualificación o es
muy baja», manifiesta el edil, que
reitera su intención de «mante-

El Congreso Iberoamericano es uno de los actos de referencia en la materia.

Naciones Unidas premia
la labor en Mediación
Policial de Vila-real
Benlloch y Ochando dieron la bienvendida a alumnosy técnicos del programa.

«Este programa es
el único que ofrece
una remuneración
los nueve meses de
duración», indican
U

ner el esfuerzo inversor en estos
planes».
El programa mixto de formación y empleo llega a través del
Fondo Social Europeo (SFE), está
gestionado por el Ministerio de
Trabajo y cuenta con un presupuesto de 446.572 euros subvencionado en un 98%. Se dirige a
tres tipos de colectivos: jóvenes
sin formación (30 plazas), jóvenes con formación básica y media (20) y jóvenes con formación

Construyen una rampa
entre la Glorieta 20 de
Febrer y la calle Solades
La Concejalía de Servicios Públicos ha adaptado el paso entre
las calles Solades y Pintor Gimeno Barón, intervención solicitada por la Asociación de Vecinos
Séquia Major que mejora el acceso a la Glorieta 20 de Febrer.
El concejal del área, Francisco Valverde, explica que «de
este modo, eliminamos una barrera arquitectónica histórica,
facilitando la accesibilidad de
todos». Los trabajos han permitido convertir dos tramos de escaleras en piedra y un antiguo
muro por una rampa con una

pendiente suave que permite a
personas con, o sin movilidad
reducida, descender del paseo
a la calle. Además, se ha derribado el muro existente y se ha
construido uno nuevo, que se
ha rematado con una jardinera
para embellecer el entorno.
Los trabajos también cuentan con un importante detalle,
y es que la rampa, al llegar al
nivel de la calle Pintor Gimeno
Barón se complementa con varios pasos adaptados, de manera que «constituye una esquina
accesible al 100 x 100».

superior (10). «Este programa es
el único que ofrece una remuneración los nueve meses de formación y prácticas -147 euros al
mes-, para incentivar la participación», apunta Ochando que recuerda que «es el único plan de
empleo del Ayuntamiento que
ofrece prácticas en empresas».
El proyecto consiste en cinco
acciones formativas en tres ramas distintas, con 10 alumnos
por acción. Así, se ofrece la formación Actividades auxiliares de
comercio (imparte la Fundació
Tots Units); Actividades auxiliares de almacén (Tots Units); Operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas microinformáticos (Ayuntamiento
de Vila-real); Atención al cliente
consumidor o usuario y, Organización del transporte y la distribución (Cámara de Comercio).

El proyecto de Mediación Policial ha sido seleccionado en
el Concurso Internacional de
Buenas Prácticas de Naciones
Unidas, patrocinado y administrado por Dubai, con el reconocimiento como Good Practice.
Un premio que se suma a la reciente declaración de la ciudad
como capital mundial de la mediación policial, en el congreso
de Canadá de 2017.
El proyecto valorado fue presentado por la Policía Local de
Vila-real, en colaboración con
la Cátedra de Mediación Policial. El objetivo de la iniciativa
es establecer una policía nueva, más psicológica, social y
flexible para garantizar la percepción de seguridad entre los
ciudadanos, y así, visibilizarla
como una institución de la paz
social, garante de los derechos
y libertades.
«Es un auténtico orgullo que
nuestro proyecto sea considerado como una Buena Práctica
por las Naciones Unidas, accesible a todo el mundo para seguir
inspirando y liderando esa ‘otra

forma de hacer policía’ basada
en la gestión de la palabra y la
búsqueda del acuerdo», indica
la edil de Seguridad Ciudadana,
Silvia Gómez, que ha agradecido el trabajo de la inspectora
de la Unidad de Mediación Policial, Rosana Gallardo, y todo
el cuerpo municipal de policía,
además de la Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real
de la UJI.
Las Buenas Prácticas son contribuciones excelentes destinadas a mejorar las condiciones
de vida en ciudades y comunidades de todo el mundo. Se consideran exitosas las que tienen
un impacto palpable y tangible
en mejorar la calidad de vida
de las personas y que son, a la
vez, el resultado de un efectivo
trabajo en conjunto entre los
sectores públicos, privados y cívicos de la sociedad. Un comité
internacional independiente de
expertos identifica las buenas y
mejores prácticas y prepara una
lista que se presenta a un Jurado internacional que selecciona
los integrantes del catálogo.

El colegio Pius XII estrena huerto para
que los alumnos descubran la agricultura
El colegio público Pius XII ha
estrenado un recinto para que
los alumnos aprendan a valorar
y respetar el medio ambiente y
sean partícipes del proceso de
cultivo de muchos de los productos que consumen en casa.
De este modo, se suma a la lista de colegios que ya tienen un
huerto escolar, gracias a la incorporación de una zona contigua
al recinto, que hasta el momento
estaba en desuso. El alcalde, José
Benlloch, y el concejal de Educación, Eduardo Pérez, han visitado
el nuevo espacio, «del que desde
ahora podrá beneficiarse toda la
comunidad escolar», afirma el
máximo responsable municipal.

«Gracias a este huerto, los más
pequeños podrán aprender nuevos conceptos que, por el estilo
de vida que llevamos, muchos jóvenes desconocen y, además de
poner en práctica técnicas agrícolas y ver la evolución y crecimiento de todo lo que planten,
aprenderán importantes valores
como la protección de la naturaleza y el medio ambiente y también la tradición agraria, tan típica de nuestra ciudad y nuestra
historia», apunta Benlloch.
Por su parte, Pérez señala que
«el Pius XII era uno de los centros que todavía no tenía huerto
escolar y, tras recibir la petición,
hemos decidido dotarles con un

cuadrante de terreno público que
se encontraba entre el colegio y
la Alquería del Carme que estaba
en desuso y que nos consta que
ahora sí se aprovechará».
Asimismo, destaca que «además de eliminar una parcela
susceptible de convertirse en un
foco de suciedad, con esta actuación conseguimos que los niños
aprendan a valorar el respeto al
medio ecológico y al trabajo en
el campo, además de reforzar los
conocimientos aprendidos en las
aulas», apunta el edil.
El municipio impulsó hace
unos años su primer plan de
Huertos Escolares que llegó a
más de 1.000 estudiantes.
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Becasa ejecutará este mes la mejora de
una docena de caminos rurales de Vila-real
Las actuaciones, incluidas en el Plan 135 de la Diputación Provincial, llegarán a 5,6 kilómetros y tienen un presupuesto de 212.000 euros

U

na docena de caminos
rurales del término
municipal de Vila-real
se mejorarán y acondicionarán durante el mes de
mayo. Las actuaciones, incluidas en el Plan 135 de la Diputación Provincial, afectarán a
5,6 kilómetros de vías rurales,
lo que corresponde a una superficie total de 28.567 m2 y
con un importe de 212.000
euros. Esta actuación gestionada por el Ayuntamiento de
Vila-real, permitirá mejorar
sustancialmente la vialidad y
seguridad de las calzadas rurales del término municipal
de la localidad.
Entre los caminos incluidos
en el programa se encuentran
algunos como Na Boneta, Sant
Jordi, Molí Paquero o Assagador de Artana, entre otros.
PRIMERas obras

Becsa se encarga de ejecutar
estos trabajos, que han empezado con la demolición y posterior reconstrucción de un
badén situado en el camino
de servicio de la CV-10.
Posteriormente se procederá al desbroce de márgenes colonizados por la vegetación, así como al saneo de
fallos puntuales del firme.
Finalmente de reforzará el
firme, mediante la aplicación
de DTS o una capa de MBC a
toda la superficie de los caminos. Estas mejoras del firme
son necesarias ya que éste se
ha ido degradando debido al
tráfico de vehículos agrícolas
y alguno industrial, las zanjas de la red de riego, la inundación en badenes y alguna
zona donde se desbordan las
acequias, y sobre todo, el paso
de los años.
La obra está encaminada a
reparar los fallos puntuales
del firme de caminos, repavimentando además la totalidad de la superficie. Se busca asegurar su durabilidad
y mejorar la seguridad de
circulación de cualquier vehículo que transite por ellos,
es decir, dotar a los viales de
unos pavimentos acordes con
el tráfico esperado. En las zonas inundables, se sustituirá
el firme asfáltico por un firme rígido de hormigón, asegurando el comportamiento
de este frente a los episodios
de inundación.
Con estas actuaciones, la
seguridad y la vialidad de los

Becsa ya ha iniciado la ejecución de los trabajos con la demolición y posterior reconstrucción de un badén situado en el camino de servicio de la CV-10.

Entre los caminos incluidos en el programa se encuentran algunos como Na Boneta, Sant Jordi, Molí Paquero o Assagador de Artana, entre otros.
distintos caminos y vías rurales del término municipal
de Vila-real se verá reforzada
y también contribuirá a una
mejora de acceso a las zonas
agrícolas de la localidad.
OTRAS ACTUACIONES URBANAS

El paso del tiempo, el tráfico de vehículos agrícolas e industriales o las inundaciones han provocado el deterioro.

Durante los dos primeros meses del año, BECSA ya acometió trabajos de asfaltado. En
este caso, el objetivo fueron
diversos viales del núcleo urbano como las calles Valencia, Alfons el Magnànim, Corts Valencianes o Serra de les
Santes. Entre los objetivos de
estas actuaciones, más allá de
mejorar la vialidad y aumentar su usabilidad, era atender
las demandas ciudadanas.
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La Ruta de la Tapa ofereix durant quatre
setmanes els mossos més deliciosos
La informació de la Ruta és accessible, per primera vegada, en el mòbil i dispositius electrònics amb l’app i el web

V

ila-real celebra, fins al 6
de maig, l’edició número
12 de la Ruta de la Tapa
més veterana de la província de Castelló, que enguany
s’allarga durant quatre setmanes
per a oferir els aperitius més innovadors en 32 locals. El regidor
de Turisme, Diego A. Vila, i el
coordinador de la Ruta, Lluís Ferriols, han presentat aquesta nova edició, en la qual «s’han superat totes les expectatives» ja que
són quatre restaurants més els
que se sumen a la cita, que en la
passada edició va vendre 28.000
tapes i va generar un volum de
negoci de 93.000 euros.
«Enguany, amb més locals i
amb una setmana més en marxa, estem segurs que la Ruta de
la Tapa tornarà a superar-se», indica Vila, que augura que la coincidència de l’última setmana
amb el Festival Internacional de
Teatre de Carrer (FitCarrer) «ajudarà a augmentar el nombre de
consumidors en els establiments
hostalers i destacarà la nostra
marca de Ciutat de Festivals,
Congressos i Esdeveniments».
Aquesta edició, a més, incorpora una important novetat: tota la
informació de la Ruta, locals participants, tapes i mapa d’ubicació
dels establiments serà accessible,
per primera vegada, en el mòbil
i dispositius electrònics, a través
de l’app Vila-real i el web rutadelatapa.vila-real.es. «Un web modern, d’accés directe a través de
l’app, que ens permetrà seguir
creixent i que ha comptat amb la
col·laboració indispensable de les

Un total de 32 establiments, quatre més que la darrera edició, s’han afegit a aquesta convocatòria gastronómica.
regidories de Noves Tecnologies
i de Normalització Lingüística»,
afirma Vila.
Cada tapa, amb la seua corresponent beguda, manté el cost
de tres euros. Com cada any, els
comensals podran segellar un tapaport amb el segell de cada local per a participar en el sorteig
de diferents premis. «En aquesta
edició, comptem amb cinc pernils ibèrics que regala Industrias
Tello i amb marxandatge i un
aparell electrònic que serà sorpresa, patrocinat per Amstel»,
indica Ferriols.
L’horari de la Ruta és de dijous a diumenge, de 12.00 a 14.00
h i de 19.00 a 21.00 hores, amb

les particularitats de cada local,
especificades en l’app. També es
manté el caràcter solidari, amb el
donatiu de 50 euros per part de
cada establiment, enguany per a
Pintando el Camino en Rosa.
ELABORACIÓ aCURADA

«Els restaurants s’han deixat
l’ànima preparant tapes molt
elaborades que han sorprés el
jurat, amb una presentació i
un sabor exquisits», assegura el
coordinador de l’esdeveniment,
que destaca l’augment de locals
participants i la qualitat d’unes
tapes que «cada any se superen».
«Esperem que enguany l’èxit siga encara major, ja que ho tenim

tot al nostre favor: ha passat la
Magdalena, Setmana Santa i les
pròximes dates seran molt favorables per a la Ruta, que compta
amb una setmana més», apunta.
Tant Ferriols com Vila han
agraït la implicació dels locals,
el suport de la Diputació i la
col·laboració del jurat professional i de l’Associació de Mestresses
de Casa. Com cada any, hi haurà
tres premis del Jurat professional a la millor tapa amb taronja, tres més a la de lliure elecció
i tres a la més innovadora o amb
millor presentació, es valorarà
la millor tapa apta per a celíacs i
es comptarà amb el vot del Jurat
popular.

Música, política o
salut mental en la
proposta d’estiu
de la UNED
El centre associat a la UNED
ha presentat l’oferta de cursos d’extensió i d’estiu per als
mesos de juny i juliol. Música,
feminisme, política o salut
mental són alguns dels temes
que s’analitzaran. La programació se celebrarà en quatre
espais: el centre penitenciari II
d’Albocàsser, les instal·lacions
del paratge del Termet, el Conservatori de Borriana i el mateix centre associat.
La presó acollirà, del 20 al
22 de juny, el curs Reinserció: un compromís de tots.
Els estudiants de violí, piano, guitarra, viola o violoncel
perfeccionaran la seua tècnica
en el XXIV Curs Internacional
d’Interpretació Musical Francesc Tàrrega, del 30 de juny
al 8 de juliol en el paratge de
l’ermita.
La programació musical es
completarà amb el primer
curs de flauta Juan Gual Esteve, al Conservatori Elemental
de Música Abel Mus de Borriana, del 5 al 8 de juliol. El centre associat acollirà activitats
de formació: Salut mental i
delicte, del 2 al 4 de juliol; Sobirania i secessió: sobre el dret
d’autodeterminació dels pobles, del 4 al 6 de juliol, i del
9 a l’11 de juliol, El repte de
ser dona: realitat i prejudici.
Aquests tres últims inclouen
la doble modalitat assistencial: presencial i en línia.
Les persones interessades a
matricular-se en aquesta oferta formativa ho poden realitzar a través del web info@
vila-real.uned.es o en el 964
523 161.

El Guitarró cedeix a l’Ajuntament els
Premis Maig-Memorial Pasqual Batalla
Els Premis Maig de narrativa
breu que, des de l’any 1997, ha
organitzat l’Associació Cultural
El Guitarró, incorporaran, a partir de la pròxima convocatòria, la
denominació Memorial Pasqual
Batalla, en reconeixement i record al primer tinent d’alcalde
i regidor de Normalització Lingüística, mort en juny de l’any
passat. L’alcalde, José Benlloch,
i l’escriptor Vicent Usó, en representació de l’AC El Guitarró,
acompanyats de l’actual edil de
Normalització, Santi Cortells,
han signat l’acord de cessió entre
ambdues entitats, que fixa la nova denominació i les condicions
d’organització del certamen.

L’acord estableix la cessió
de la convocatòria dels Premis
Maig-Memorial Pasqual Batalla
a l’Ajuntament, que, a partir de
2018, convocarà i organitzarà els
guardons.
«La Regidoria de Normalització
Lingüística ha estat implicada en
la convocatòria dels premis, com
a col·laboradora i patrocinadora,
des de la segona edició, ara fa 20
anys. L’acord signat ara referma
més encara el nostre compromís
amb un certamen que s’ha convertit merescudament en una
de les convocatòries literàries
de major prestigi del domini lingüístic, tant per la dotació dels
premis com per la qualitat dels

treballs que s’hi presenten», valora Cortells.
El regidor destaca també la importància de la convocatòria per
a la tasca de promoció i difusió
del valencià que desenvolupa el
departament municipal. Tant
Cortells com l’alcalde han agraït
al Guitarró la iniciativa per fer
dels Premis Maig un homenatge
a la memòria de Pasqual Batalla, sense qui, valora Usó, el certamen «no es podria entendre».
Usó destaca també l’esforç de Batalla per a visibilitzar el valencià
com a llengua de prestigi «i un
vehicle per a escriure la millor
literatura», fets mereixedors de
vincular-lo als premis.

Usó, Benllloch i Cortells en l’acte de signatura de l’acord del certamen.

Publicitat
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Una nueva entidad defenderá a las
víctimas de violencia de género
Se trata de la Asociación Andrea Carballo, joven fallecida a manos de su expareja

V

arios meses han transcurrido desde que Andrea
Carballo Claramonte perdiera la vida cuando el
coche en el que circulaba con su
exnovio se estrellara contra una
gasolinera en Benicàssim. Un suceso que, pocos días después, el
Gobierno confirmó como un caso de violencia de género.
Sin embargo, el intenso recuerdo de Andrea está muy presente
no solo entre sus familiares, sino
entre quienes la conocieron y en
numerosos vecinos de la ciudad.
Tanto es así que el pasado mes
de abril se presentó en el Centre
de Convencions El Molí, ubicado junto al cauce del Millars, la
Asociación Andrea Carballo Claramonte contra la violencia de
género.
Ante unas 200 personas, la presidenta de la entidad, Carmen Risueño, presentó una a uno a los
integrantes de la junta directiva:
David Fernández (vicepresidente), Daría López (secretaria), Belle Janka (Tesorera); y Héctor Barba, Mª Carmen Garrido y Marta
Gordillo, como vocales. Y junto
a ellos, y como presidenta de honor de este colectivo, estaba la
madre de la joven, Inma Claramonte.

La fiesta incluyó la proyección
de un vídeo conmemorativo y
música. Acudieron varios ediles
de la corporación.

U más de 200 asistentes a la
iii tamborrada de mujeres
de toda la provincia

La cita, organizada por la Asociación Cultural de Bombos y
Tambores y Turismo, tuvo lugar en la plaza Major.

Al Centre de Convencions El Molí acudieron decenas de personas.

El propósito es
concienciar e informar
a la sociedad mediante
eventos, charlas de
especialistas y talleres
U

AYUDA SIN EDAD NI GÉNERO

La encargada de presentar a la
asociación, que nace ya con más
de 30 miembros, fue su máxima dirigente, Carmen Risueño,
quien destacó que «esta entidad
sin ánimo de lucro se crea con el
propósito de ayudar a los adultos
y jóvenes, tanto mujeres como
hombres, que son víctimas de
cualquier tipo de malos tratos,
ya sea físico o psicológico».
«El propósito principal es concienciar e informar a la socie-

U La AC Socarrats celebra
su 25 aniversario en los
jardines de casa de polo

dad, a través de eventos, charlas
de especialistas y talleres», dijo
Risueño, quien incidió en que
cualquier actividad se dirige a
«ayudar tanto a las mujeres como a los hombres que viven esta situación y no son capaces de
salir de estas relaciones, y necesitan apoyo para comenzar una
nueva etapa sin amenazas y falsas ilusiones».
La cita de lanzamiento oficial
de este colectivo vila-realense es-

tuvo cargado de emociones. Y es
que, entre otros, el vicepresidente y primo de Andrea Carballo,
David Fernández, leyó una Carta
a las estrellas, dedicada a todas
las personas que han muerto a
manos de quieres eran sus parejas o lo fueron en algún momento de sus vidas.
También se ofrecieron diferentes charlas protagonizadas, entre
otros invitados, por la escritora
Magdalena Sánchez Blesa y las colaboraciones de Fina Ferrer, Neus
Rambla o Judith Rodríguez.
En representación de la corporación municipal de Vila-real
acudieron al evento los concejales del equipo de gobierno los
socialistas Sabina Escrig, Javier
Serralvo y Rosario Royo, así como Gemma Gil (Compromís).
También estuvo presente la edila
popular Marisa Mezquita.

La plaza de la Vila acogió la programación, antesala de la Feria del Libro.

Los más jóvenes centran
la fiesta del Día del Libro
U La Concejalía de Economía

U la feria de abril llena
de actividades y ambiente el
parque de la panderola

El parque de la Panderola se vistió de flamenco para acoger la
Feria de Abril organizada por la
Asociación Cultural Flamenca

Andaluza de Vila-real, en colaboración el Ayuntamiento,con bailes, actuaciones musicales y los
espectáculos ecuestres.

ha organizado la primera edición del festival literario infantil y juvenil Lletres al carrer.
Una jornada que conmemoró
el Día Internacional del Libro el 23 de abril- y que sirvió de antesala de la Feria del Libro, programada para finales de mayo.
«Se trata de una iniciativa
que nos hacía mucha ilusión
presentar, con cuatro estands
y actividades de todo tipo que
involucraron a las librerías de
Vila-real, así como a fundaciones y entidades y a todos los
vecinos, en especial a la juventud», explica el concejal de Economía, Xavier Ochando. Por su
parte, la organizadora del even-

to, Patricia Artero, ha destacado el importante papel de esta
feria a la hora de promover la
lectura entre los más jóvenes y
darles a conocer la cultura literaria. «Crear un hábito de lectura y hacer atractivo el hecho
de leer con una jornada sobre
la literatura infantil y juvenil
es importante para habituarlos
a la lectura», comentó Artero.
El Grup de Dones de Vila-real
también conmemoró el Día del
Libro con un recital de música
y poesía, que contó con la participación de la Asociación Cultural El Bressol y el patrocinio
de la Concejalía de Igualdad.
En el evento actuó el grupo
Planacanta.
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Festes de Sant Pasqual
Sidecars, Porretas
o Maldita Nerea
cabezas del cartel
musical de mayo

breves
El Ayuntamiento honra
a los matrimonios que
celebran sus bodas de oro

U El Ayuntamiento homenajeará el día 19 de mayo (12.00
horas) a los matrimonios que
cumplen 50 años casados con
un acto que tendrá lugar en el
Auditorio Municipal. Por este
motivo, han contactado con
las parejas que contrajeron matrimonio en Vila-real y, con las
asociaciones y centros de mayores para que participen residentes en la localidad que unieron
sus vidas en otros municipios.

U «Como cada año, los feste-

jos patronales contarán con
una oferta variada y pensada
para todos los públicos», afirma el concejal de Fiestas, Javier Serralvo, quien destaca
el «esfuerzo» realizado por la
Junta de Fiestes, que «ha aprovechado los recursos al máximo». El programa se iniciará
el viernes 11 de mayo en la
plaza Major (23.30 horas), con
el Rock per la Llengua, organizado en colaboración con la
Concejalía de Normalización
Lingüística, que este año contará con Buhos, Assekes y Els
Catarres. Para la noche del sábado está previsto el concierto
de Maldita Nerea (oo.00 horas)
frente al Estadio de la Cerámica, a quien seguirá, el domingo, la actuación de In vivo en
la plaza Major (23.00 horas).
El viernes 18, el Recinto de
la Marcha será escenario del
concierto de Porretas (00.00
horas) y el sábado 19 será el
turno de Sidecars (00.00 horas), de nuevo en la plaza Major, donde Lorenzo Santamaría cerrará el apartado musical de las fiestas el domingo
(19.45 horas). «Al margen de
esta programación habrá un
sinfín de actuaciones y eventos musicales programados
tanto por peñas como por asociaciones de la ciudad, configurando así una oferta musical amplia y variada», puntualiza el presidente de la Junta
de Festes, José Pascual Colás.
Tampoco faltarán las grandes orquestas y espectáculos
que amenizarán el macrosopar de veïns o la nit de xulla.

El concurso de paellas organizado desde hace décadas por la Comissió de Penyes se abre este año a no peñistas.

Las fiestas de Sant Pasqual suman
cambios para ganar participación
El concurso de paellas se abre a toda la ciudadanía y el de empedraos cambia de hora

L

as fiestas de Sant Pasqual 11 al 20 de mayo- incluyen
novedades entre las que
destacan las impulsadas
por la Comissió de Penyes.
Una de las peculiaridades es
que, por primera vez, el concurso de paellas se ha abierto a la
participación de cualquier vecino, independientemente de que
forme parte o no de un colectivo festero. Así pues, unos 300 no
peñistas se sumarán a los más de
1.700 participantes de unas 80
agrupaciones oficiales que han
confirmado su presencia en el
primer acto gastronómico multitudinario de los festejos. La actividad volverá a celebrarse en la
avenida La Murà.
Por otra parte, el macrosopar
de vecinos, que en las últimas

ediciones ha reunido a unos
2.000 ciudadanos, se traslada de
la avenida La Murà a la plaza del
Llaurador. La cita será 18 de mayo, a las 21.00 horas, y las mesas
se ubicarán frente a la fachada
del Estadio de la Cerámica.
Buena acogida ha tenido también el cambio de hora del concurso de empedraos que arrancará a las 22.00 horas y no de madrugada como era habitual hasta
ahora. Así pues, un total de 56
son las peñas que finalmente se
han inscrito frente a la veintena
que participó en la convocatoria
de las fiestas de septiembre.
Estas serán algunas de las novedades de un programa en el que
tienen cabida más de 200 actos,
desde los más solemnes en honor
al patrón hasta los más lúdicos

pasando por aquellos que sirven
para acercar a la ciudadanía la
labor de diferentes colectivos y
agrupaciones de la localidad. Un
programa, como defienden desde
el consistorio y la Junta de Festes,
pensado todos.
LIBRO SOBRE EL PATRÓN

Y con motivo de los 400 años de
la beatificación del patrón, el
consistorio ha editado un libro
-Sant Pasqual, un garbonet- que
llegará a centros educativos, bibliotecas y parroquias para mostrar la vida del santo y poner en
valor su humanidad y sencillez.
Una publicación que también
recoge el valor del tradicional
cordonet o el significado del garbonet que se lleva a la hoguera
durante las fiestas patronales.

emotiva proclamación de
la reina y damas del 2018
ante un auditorio lleno

U El último fin de semana de
abril fue especial para Cristina Pesudo, Gloria Manrique,
Lydia Estepa, Gemma Font y
Andrea Ayén, reina y damas
del 2018, ya que tuvo lugar la
proclamación oficial ante un
Auditorio Municipal abarrotado. La directora del IES Broch i
Llop, Lucía Adsuara Agut, ejerció de mantenedora.

Elisabet Trilles y Sonia
Ortiz ilustran los
programas de fiestas

U El jurado de la Junta de
Fiestas ha seleccionado los
dos carteles de las portadas de
los programas de fiestas. Elisabet Trilles es la ganadora de la
convcatoria de Sant Passqual.
Por su parte, el diseño de Sonia Ortiz ilustrará el libro de
la Mare de Déu de Gràcia, del
31 de agosto al 9 de septiembre. Además de la publicación, reciben 480 euros.

El programa de actos taurinos incluye la
exhibición de 11 astados en varias citas

Los aficionados taurinos disfrutarán de una completa programación.

La Comissió del Bou ya tiene cerrado el cartel taurino de las fiestas patronales que, a falta de «posibles pequeños cambios», apuntan desde el ente dependiente de
la Junta de Festes, prevé la exhibición de 11 toros.
De esta forma, a los seis del
hierro de El Soldado que protagonizarán el encierro de cerriles
del primer sábado --el día 12 de
mayo--, de los que cinco se lidiarán ese mismo día y uno se resguardará para soltarlo el martes
siguiente, se suman los aportados por las entidades taurinas y
por la Comissió de Penyes, todos
ellos con el guarismo 4.
En concreto, las asociaciones

Guarismo 9 y José María Manzanares aportan a Mochito, de la
ganadería Víctor y Marín, que saldrá al recinto de la vila la tarde
del martes, 15. Mientras, el miércoles se exhibirá a Gamonero y a
Destinada V, de Fuentespino y de
Cantinuevo, financiados por Vila-real Taurina y Bou de Sant Pasqual. Y, finalmente, el sábado, 19
cerrará el programa taurino la
Comissió de Penyes, que aporta
dos ejemplares: Molestón, de Javier Molina; y Xangai, del hierro
portugués de Joao Ramalho.
En cuanto al horario de las
pruebas vespertinas, la Comissió
del Bou mantiene las salidas de
los astados a las 18.00 horas, ex-

cepto el miércoles, 16, día previo
a la jornada grande de las celebraciones, que se avanza a las 17.00
horas para no interferir en otros
de los actos multitudinarios de
los festejos de mayo, como es el
de la ofrenda al patrón.
El encierro del día 12 será a las
11.00 horas y contará con cerca
de 40 voluntarios que velarán
por la seguridad del acto.
Sí variará el horario de las emboladas, que se adelantan a las
23.00 horas para, como explicó
el presidente del ente taurino,
José Pascual Adsuara, «favorecer
una mayor participación de personas, especialmente de familias
con hijos pequeños».
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Ciutat de Festivals, Congressos i Esdeveniments

FitCarrer presenta espectacles de 21 companyies
i reivindica la llibertat creativa del món del teatre
La 31a edició, del 4 al 6 de maig, reconeixerà amb el Premi Ramón Batalla la lleialtat i el suport al festival de l’Institut Valencià de Cultura

E

ls dies 4, 5 i 6 de maig torna a la cartellera l’intens
cap de setmana d’arts de
carrer que ofereix la ciutat de Vila-real, amb espectacles
de carrer de diferents disciplines,
per a tots els públics i en diversos punts de la localitat. Qualitat
i quantitat en la mateixa balança
es donaran cita en el 31é FitCarrer de Vila-real, amb companyies que arribaran des de Kenya,
Argentina, França, Itàlia, Àustria
i Bèlgica, també des d’Euskadi,
Castella i Lleó, Aragó i Múrcia, a
més de la Comunitat Valenciana
i l’aposta clara del certamen pel
talent local.
ESTRENES

DISSabtE 5
DIUMENGE 6

Programació FitCarrer

DIVENDRES 4

El director artístic del FitCarrer,
Pau Ayet, incideix en l’equilibri
de la procedència de les 21 companyies que passaran enguany
per la ciutat. «Tenim set formacions valencianes, tres d’elles
de Vila-real; altres set de la resta
d’Espanya i altres tantes són internacionals», indica. I dins dels
espectacles que porten a aquest
festival, apunta, hi haurà diverses primeres presentacions.
El responsable d’aquesta cita
comenta que, com sempre, s’ha
intentat que hi haja una representació de diferents àmbits del
món de les arts de carrer com el
circ, la música, les acrobàcies o
la dansa. Representacions que
arribaran a diferents espais de la
ciutat i estan pensants, especial-

Un dels espectacles més destacats, per no ser habitual la presència al festival de companyies africanes, serà l’oferit pels kenyans The Black Blues Brothers.

Pau Ayet , director artístic del festival.

ment les d’horari vespertí, per a
un públic familiar entre les quals
es troben propostes relacionades
amb el medi ambient.
El festival començarà amb la
Jornada Professional el divendres
al matí. Professionals i amants
del sector es reuniran a la sala
d’actes de la UNED per a dialogar
sobre la llibertat creativa, temàtica que la direcció del festival ha
volgut proposar davant els últims casos de sancions, processos i
presó a diversos artistes pel con-

HORA

COMPANYIA

ESPECTACLE

10.30 h.
14.00 h.
17.30 h.
18.00 h.
18.50 h.
19.40 h.
23.00 h.
23.30 h.
00.15 h.

V Jornades Professionals
VI Premi Ramón Batalla
Molina de Segura Maria Cavagnero
Maintomano
Markeliñe
D’Click
Pepa Cases Dansa-Teatre
NUC
Toni de l’hostal

Llibertat creativa?
Institut Valencià de Cultura
Equilibrium
Ekilibuá
Chef Nature
Isla
Volat
Aigua
Cantautor

DURADA
120’
30’
20’
50’
50’
50’
25’
45’
60’

17.00 h.
18.00 h.
19.00 h.
19.45 h.
22.30 h.
23.00 h.
00.00 h.

Lapso Circk
Trapu Zaharra
Irrwisch
The Black Blues Brothers
Kukai Dantza & Bros
Cie d’Irque & Fien
La Cueva de Melpòmene

Ovvio
A cal y canto
The Grannies
The Black Blues Brothers
Topa
Sol Bemol
La Campaña

50’
50’
45’
50’
25’
60’
60’

11.00 h.
11.15 h.
12.00 h.
12.45 h.
13.00 h.
17.30 h.
18.15 h.
19.10 h.
19.50 h.
22.30 h.

Paraules d’aire
Taller creació
ESAD
La Troupe de Malabó
Paraules d’aire
Irrwisch
Cia. Cirk Abaut it
Hurycan
La Troccola
Produccions Scura

Natura
EMD - EMTAC
Accions en procés
Oniricus
Natura
Wegenstreits Guests
El Apartamento
Asuelto
Emportats
Theos Foc

15’x4
45’
45’
50’
15’x4
45’
55’
40’
55’
50’

tingut de les seues obres.
En aquesta jornada es reflexionarà sobre la reculada pel que
fa a la llibertat d’expressió, però
també sobre la llibertat creativa,
de la censura i l’autocensura dels
artistes de totes les disciplines i
àmbits de les arts escèniques.
Seguidament, al Convent, espai
d’art, es donarà pas al lliurament
del VI Premi Ramón Batalla, que
enguany recaurà en l’Institut
Valencià de Cultura. «Aquesta
entitat ha sigut l’única que s’ha

mantingut amb el festival any rere any», destaca Ayet.
IMPLICACIÓ DE LES ESCOLES

Així doncs, durant tres dies, els
carrers s’ompliran d’art i de cultura en una de les cites més esperades, tant per veïns i visitants
com pels alumnes de les escoles
municipals de teatre i dansa de
Vila-real, que tenen el privilegi
de formar part activa del festival
referent de les arts escèniques de
carrer a la Comunitat.

PROCEDÈNCIA

LLOC

Argentina
Castella i Lleó
Euskadi
Aragó
Vila-real
Vila-real
P. Valencià

UNED
El Convent Espai d’Art
Maiorasga
Maiorasga
Maiorasga
Maiorasga
Major-Vila Mur
Major-Vila Ajuntament
Major-Vila Escenari

Itàlia
Euskadi
Àustria
Kenya
Euskadi
Bèlgica
Murcia

Pl. Colom
Major-Vila Mur
Major-Vila (itinerant)
Major-Vila Ajuntament
Maiorasga
Maiorasga
Maiorasga (itinerant)

Vila-real
Vila-real
P. Valencià
P. Valencià
Vila-real
Austria
Castella i Lleó
França-Argentina
P. Valencià
Vila-rael

Glorieta 20 de febrer
Major-Vila
Major-Vila
Major-Vila Ajuntament
Glorieta 20 de febrer
Panderola - Pl. Llaurador
Plaça Llaurador
Panderola - Canxa
Plaça Llaurador
Bayarri - Av. Murà - Plaça Major
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La Fira Motor-2 atrau més
públic gràcies a l’ampliació
de dies, una de les novetats

L’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán va ser l’escenari de l’entrega de guardons, un dels principals actes de la cita.

El Simposi de Fotografia i Natura
celebra la 15 edició a Vila-real
Conferències, premis, xarrades d’experts i activitats per a menuts van formar el programa

E

l Simposi de Fotografia i
Naturalesa ha celebrat la
seua edició número 15 i
ho ha fet amb un programa especial que durant tres dies
ha acostat la ciutat a experts de
referència en l’àmbit científic, activitats per als més menuts i els
Premis EDC Natura.
Una trentena de ponents de
reconegut prestigi han oferit durant tres dies xarrades i han mostrat els seus treballs i els avanços
científics assolits en la matèria.
El CEA El Termet va ser l’escenari
de la primera jornada, que va
comptar amb les conferències
d’Antoni Pitarch, Isabel Henao, José Larrosa, Germán Garrote, Carlos Micó, Marta Bretó i Tato Rosés,
que van parlar sobre art rupestre
llevantí, el paper de les dones en
l’Amazònia, fotografia de naturalesa, els primers resultats del monitoratge de la llúdria geganta de
l’Orinoco, la importància ecològica dels taurons i aligàtors i el pa-

per del busseig en la conservació,
i mostraran els inhòspits espais
situats sobre el cercle polar àrtic.
Dissabte es van realitzar diverses ponències a l’Auditori a càrrec
de José Benito Ruiz, Eduardo Blanco, Marc Albiac, Montse García,
Ricardo Sagarminaga i Fernando
López-Mirones, Carles Gago, Andoni Canela, Julio García Robles,
Antonio Liébana, Juan Jiménez o
Fernando Trujillo, entre d’altres,
que «ens van fer un recorregut pel
globus terraqüi a través dels seus
treballs i exposicions», va indicar
el representant d’EDC NaturaFundació Omacha, Julio García
Robles.
A la nit, va tenir lloc el lliurament dels premis honorífics EDC
Natura 2018, que enguany van
recaure en Maite Suñer (Premi
Josef Cavanilles); Jorge Wagensberg (Premi Ramon Margalef a
la recerca científica); Emilio Laguna Lumbreras (Premi Botànic
Calduch a l’estudi de la natura);

Xaloc (Premi Botànic Calduch a
la divulgació de la natura), i Juan
Jiménez Pérez (Premi Amigo Félix
per la conservació de la naturalesa). «Per desgràcia Jorge Wagensberg va morir recentment, per
la qual cosa li vam fer un xicotet
homenatge i va acudir la seua dona a recollir el guardó», afirma
García.
Diumenge l’activitat es va traslladar novament al CEA El Termet
amb una jornada especial sobre
els dinosaures amb Andrés Santos, Begoña Poza, Sandra Val, José
Miguel Gasulla i Maite Suñer.
«Un any més, Vila-real acull
aquest esdeveniment de referència internacional en l’àmbit del
naturalisme i la divulgació ambiental que promou el respecte
per la biodiversitat i el medi ambient, que s’ha consolidat com
una trobada cultural, social i pedagògica de la qual ens sentim orgullosos», va afirmar el regidor de
l’àrea, Diego A. Vila.

La plaça del Llaurador va acollir vehicles de 14 marques diferents.
La Fira del Vehicle d’Ocasió de
Vila-real Motor-2, organitzada
per la Regidoria d’Economia,
ha assolit la 18a edició. Una
majoria d’edat celebrada amb
l’ampliació de dos a tres dies de
l’esdeveniment, que va tenir
lloc a la plaça del Llaurador,
amb 14 estands que oferiran
220 vehicles seminous, de quilòmetre 0 i gerències en perfecte estat i totes les garanties.
«En la Regidoria d’Economia
tenim dues preocupacions: la
lluita contra l’atur i la generació d’oportunitats a través de la
promoció de l’economia local,
que és just el que fem en aquesta veterana fira que ja és tot un
referent», ha afirmat l’edil de
l’àrea, Xavier Ochando.
L’aparcament situat enfront
de l’Estadi de la Ceràmica,
juntament amb la nova plaça,
acollirà per segona vegada
l’esdeveniment. «L’amplitud
d’aquest nou espai ofereix més
possibilitats i serveis i ens permet seguir creixent, de ma-

nera que incrementem novament els expositors fins als 13
-arribats de Vila-real i d’altres
punts de la província- i s’afig
un altre estand més fins als 14,
en aquest cas el de l’equip UJI
Motor Sport, que conjumina
innovació i recerca. D’aquesta,
també s’incrementa el nombre
de vehicles, que passa als 220
en total», destaca.
Ochando apunta a la llarga
trajectòria i a aquest incessant
creixement de la fira com a
principals motius pels quals
Motor-2 «s’ha convertit en tot
un referent a Castelló». I és que,
tal com indica, «hem passat de
vuit a catorze expositors, ha
augmentat en un 100% el nombre de vehicles en exposició».
«L’Ajuntament pretén, amb
aquesta fira, d’una banda, facilitar l’accés dels ciutadans a
vehicles en millors condicions
i, per una altra, donar suport a
aquest sector comercial tan important en la nostra ciutat que
ha sabut reinventar-se», diu.

Les Jornades d’Agroecologia Antonio Bello
potencien aquesta disciplina científica

Experts en diferents àmbits d’agricultura van portar projectes i innovacions.

Vila-real ha acollit les IV Jornades d’Agroecologia Antonio Bello. Una trobada organitzada
per la Universitat de La Laguna
juntament amb la Regidoria
d’Agricultura, Medi Ambient i
Canvi Climàtic, la Universitat
Politècnica de València (UPV) i la
Fundació Institut d’Agricultura
Ecològica i Sostenible (FIAES) que
van portar a la ciutat experts en
l’agricultura ecològica.
L’alcalde, José Benlloch, va
donar la benvinguda als participants i assistents, que s’han donat
cita en la Fundació Caixa Rural.
Entre ells es trobava la vicepresidenta de la Generalitat i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusi-

ves, Mónica Oltra; el president de
FIAES i codirector de la Càtedra
Cultural Antonio Bello, José Luis
Porcuna; l’edil d’Agricultura,
Medi Ambient i Canvi Climàtic,
Josep Pasqual Sancho; la directora general de Desenvolupament
Rural i Política Agrària Comuna,
Maria Teresa Cháfer; el president
de la Fundació Caixa Rural, Enric Portalés, i representants de
la Universitat de La Laguna, la
Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat Jaume I
(UJI).
«L’agricultura és part del que
som», ha manifestat Benlloch. “És
economia, història, tradició, cultura i identitat i també desenvo-

lupament urbà, innovació, recerca, però sobretot és i ha de ser futur», ha afirmat, al mateix temps
que ha destacat «l’exemple de
col·laboració institucional» que
suposa l’organització d’aquestes
jornades, amb universitats, grups
de recerca, cooperatives i professionals de l’agricultura, «que durant dos dies ens van permetre
posar en comú el treball dels últims anys i les perspectives en àmbits tan diversos com la citricultura, l’economia social del medi
rural, innovacions per al control
de plagues o experiències singulars que posen de manifest les potencialitats de l’agroecologia com
a disciplina científica».
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Ciutat de la ciència i la innovació

Vila-real exporta la innovación local y la
tecnología al III Encuentro de alcaldes
Benlloch acudió a la cita organizada por la Red Innpulso junto a Vampirako Studio, empresa ganadora de los Premios Globalis del 2017

E

l alcalde, José Benlloch,
ha participado en el III Encuentro Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación,
organizado por la Red Innpulso
en Málaga, en el marco de la feria Greencities. Un total de 34
alcaldes y alcaldesas, junto a empresas innovadoras de los municipios de la red estatal, se han
dado cita en el encuentro, en
que Benlloch ha acompañado a
la empresa local Vampirako Studio, ganadora de los Premios Globalis y del Vila-real Innpulso del
2017. También estuvo presente
en la cita, en representación de
la Fundación Globalis, la técnica
de Innovación, Herena Ojeda.
«La innovación es una de las
señas de identidad de Vila-real
y una apuesta de futuro estratégica que nos ha llevado en los
últimos años a dar importantes
pasos, como la obtención y revalidación de la marca Ciudad de la
Ciencia y la Innovación, la incorporación a la red Innpulso o liderar la creación de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació,
que presidimos desde el año pasado», recuerda. «Sin embargo»,
matiza Benlloch, «poco sentido
tendría todo esto si no nos llevara a momentos como este, en el
que el ecosistema innovador que
estamos tejiendo entre los municipios de estas redes cristaliza en
un encuentro de empresas punteras entre las que Vila-real, de
la mano de Vampirako, vuelve a
ocupar un papel destacado», señala el primer edil.
EMPRESA INNOVADORA

Vampirako Studio es una empresa de diseño creativo, creada en
2016, que cuenta con cuatro trabajadores. En su intervención en
el encuentro han presentado su
proyecto de videojuego Villarreal
CF Soccer Hunters, que promueve la educación en valores positivos, como el esfuerzo, la nutrición o el juego limpio, en torno
al fútbol y al Villarreal CF a través de la tecnología.
El proyecto destaca también
por su componente social, colaborando estrechamente con la
Asociación Conquistando Escalones en el objetivo de recaudar
fondos para encontrar la cura a
la distrofia muscular de cintura
LGMD 1F. El gen, que al mutarse produce esta enfermedad, es a
su vez el responsable del contagio del VIH, por eso las personas

José Benlloch, y el creador de Vampirako Studio, Omar Serralvo, participaron en este foro que reunió a alcaldes y empresas innovadoras de toda España.

AGENDA NACIONAL MAYO 2018 DEL INSTITUT INNOVACIÓ CIUTAT DE VILA-REAL
AGENDA LOCAL
Título: Taller de Creación de empresas para emprendedores agroalimentariaos
Fecha: 22 de mayo a las 17.00h y 25 de mayo a las 20.00h
Lugar: Caja Rural Vila-real. Plaza de la Vila, 3, Vila-real
Más info: http://ceeicastellon.emprenemjunts.es/?op=14&n=13389

Lugar: Edificio de la Cámara Agraria. C/ Colón, 16, Nules (Castellón)
Más info: http://ceeicastellon.emprenemjunts.es/?op=14&n=13271

AGENDA PROVINCIAL

Título: Claves para la creación de una empresa agroalimentaria
Fecha: 3 de mayo de 16.00 a 19.00h
Lugar: Edificio de la Cámara Agraria. C/ Colón, 16, Nules (Castellón)
Más info: http://ceeicastellon.emprenemjunts.es/?op=14&n=13271

Título: Sesión profesional “Crecimiento e innovación para
la pyme”
Fecha: 2 de mayo a las 14.30h y 3 mayo a las 16.30h.
Lugar: Cámara de Comercio de Castellón
Más info: https://www.camaracastellon.com/es/jornadas/jornadas/
CREATIVIDCREATIVIDA%20E%20INNOVACI%C3%93N%20PARA
%20TUS%20REDES%20SOCIALES

Título: Aprende a invertir con tecnologías del Siglo XXI:
Forex, índices, bolsa y criptodivisas
Fecha: 5 de mayo de 8.30 a 18.30h
Lugar: Hotel NH Castellón Mindoro
Más info: https://www.eventbrite.es/e/entradas-aprende-a-invertircon-tecnologias-del-siglo-xxi-forex-indices-bolsa-y-criptodivisascastellon-5-de-44165001709?aff=es2

Título: Creatividad e innovación para tus redes sociales
Fecha: 3 mayo a las 17.30h.
Lugar: Cámara de Comercio de Castellón
Más info: https://www.tactio.es/quienes-somos/eventos/experiencias-practicas-de-innovacion-y-crecimiento-en-castellon/

Título: Programar con Scratch
Fecha: del 7 de mayo al 7 de junio
Lugar: Fevecta. C/ Císcar, 39-bajo, Castellón
Más info: http://www.fevecta.coop/formacion/curso/119

Título: Claves para la creación de una empresa agroalimentaria
Fecha: 3 de mayo de 16.00 a 19.00h

que tienen esta enfermedad son
inmunes a este virus.
«Como Vampirako, son muchas las empresas de Vila-real
que están haciendo un enorme
esfuerzo por aportar soluciones
a los nuevos retos que se plan-

Título: Programa de “Creación e impulso de empresas
turísticas”
Fecha: del 9 de mayo al 11 de julio
Lugar: CdT Castellón

tean. Este es el camino que debemos seguir, Hacia una verdadera
cultura de la innovación que los
ayuntamientos, como Administración más próxima a los ciudadanos, tenemos la obligación de
canalizar y apoyar», agrega.

Más info: http://invattur.gva.es/programas-jornadas-y-actividades/
Título: Castellón Global Program
Fecha: Presentación de inscripciones hasta el 9 de mayo
Lugar: Castellón
Más info: www.castellonglobalprogram.com
Título: Marketing y comercialización agroalimentarios
Fecha: 28 de mayo a las 16.00 y 31 de mayo a las 19.00h
Lugar: Edificio de la Cámara Agraria. C/ Colón, 16, Nules (Castellón)
Más info: http://ceeicastellon.emprenemjunts.es/?op=14&n=13300

AGENDA AUTONÓMICA
Título: Programa de “Creación e impulso de empresas
turísticas”
Fecha: del 7 de mayo al 9 de julio en Alicante. Del 8 de mayo al 10
de julio en Valencia
Lugar: CdT Alicante y Valencia
Más info: http://invattur.gva.es/programas-jornadas-y-actividades/
Título: Valencia Social Innovation Startup Weekend
Fecha: del 11 de mayo al 13 de mayo
Lugar: The Nest. Paseo de las Facultades, 3B, Valencia.
Más info: https://www.eventbrite.com/e/valencia-social-innovationstartup-weekend-0518-tickets-42886441501?aff=es2

«Es un orgullo que una empresa como ésta represente a nuestra
ciudad en encuentro nacional de
esta envergadura, donde nos damos cita municipios y empresas
de todo el Estado. Una oportunidad única de visibilizar la poten-

cia de Vila-real en el ámbito de
la innovación, de conocer otros
proyectos y establecer sinergias
que van a ser muy provechosas
para nuestras empresas y para el
conjunto de la sociedad de Vilareal», concluye el alcalde.

Crònica de Vila-real

Innovació

MAIG DEL 2018

17

Clausuran el Concurso de
Emprendedores de la EOI

Historia de éxito

Una charla sobre Habilidades de comunicación cerró las ponencias

Con sede en Artana, esta academia fue una de las participantes en los Premios Globalis 2017.

Acadèmia d’anglès Espadà,
una enseñanza no formal
Sus responsables basan parte de su metodología en el aprendizaje vivencial

P

atricia Flor (graduada en Psicología y Máster universitario en Intervención y Mediación Familiar
por la Jaume I) y Aixa Cantavella
(graduada en Estudios Ingleses y Máster
universitario en Inglés para el Comercio
Internacional por la Jaume I) son las gestoras y directoras de la Acadèmia d’anglès
Espadà en Artana, municipio en el que detectaron una demanda creciente de este
tipo de negocio. Una empresa, que según
explican, «está dedicada a la enseñanza no
formal» de la lengua inglesa para alumnos
desde los 3 años hasta la edad adulta.
El objetivo es que los usuarios aprendan
el idioma de forma natural e integral «a
través de la inmersión lingüística completa, con contenidos propios basados en el
sistema educativo del Reino Unido para
los niveles de educación infantil y primaria, y grupos reducidos», señalan. Además,
entre sus propósitos con los más pequeños
está «motivarlos para que consigan sus
metas integrando la adquisición de conocimientos con el fomento de la educación
en valores y la inteligencia emocional».
Uno de los factores diferenciadores de
esta academia es su metodología de trabajo que complementa el aprendizaje vivencial con el FlippedLearning. «No se trata
de un mero repaso de contenidos teóricos que aprenden en la escuela, sino de
la transversalización de ellos a través del
aprendizaje vivencial, es decir, la transmisión de conocimientos y desarrollo de los
procesos superiores del pensamiento», explican. Una atención integral y unos precios ajustados son otros aspectos que sus
responsables consideran clave para que
opten por este y no por otros negocios.
Entre los servicios que ofrecen están
clases grupales reducidas a un máximo

de 5 alumnos así como sesiones personalizadas. Del mismo modo, cada mes organizan talleres gratuitos para favorecer el
aprendizaje del inglés de forma lúdica y
en familia y durante los periodos vacacionales realizan escuelas temáticas. Gracias
a su formación profesional, Patricia Flor
presta servicio de psicología, especialmente a personas con necesidades educativas
especiales y para el bienestar del alumnado, así como técnicas de estudio.
De cara a un futuro, las responsables de
esta academia son optimistas y planean
crear un aula autodidacta para adultos
con poca disponibilidad horaria y que
quieren aprender inglés por su cuenta.
Además, están valorando lanzar una aplicación móvil para el aprendizaje interno
de la lengua inglesa. Por otro lado, e incidiendo en la educación vivencial, «próximamente nos gustaría implementar el
aprendizaje de matemáticas mediante
ábaco» puesto que, según diversos estudios científicos, unir la enseñanza del inglés con el desarrollo de las habilidades
matemáticas a través del ábaco ofrece la
posibilidad de trabajar de forma conjunta
ambos hemisferios del cerebro.
Respecto al hecho de emprender, recomendarían la experiencia puesto que la
consideran «muy gratificante». Pese a los
temores iniciales, el riesgo y la dedicación que supone «cuando ves tu negocio
prosperar, los clientes están satisfechos y
te felicitan, sabes que todo el esfuerzo ha
valido pena y tienes ganas de seguir mejorando e innovando», argumentan. De hecho, en su segundo ejercicio en funcionamiento, han pasado de 65 a 80 alumnos,
especialmente entre los 3 y 12 años, y también hay una mayor cifra de adultos que
se preparan para las pruebas oficiales.

El objetivo del concurso es impulsar y acompañar a los jóvenes que deseen emprender.
Cerca de un centenar de personas han
acudido al último taller formativo de la
provincia de Castellón, enmarcado dentro del Concurso de Emprendedores de
la Escuela de Organización Industrial
(EOI). La directora de la Fundación Globalis, Maria Bellmunt, impartió el taller
«Habilidades de comunicación» en la Biblioteca Universitaria del Conocimiento
(BUC). Los participantes aprendieron las
destrezas de un buen orador, cómo realizar presentaciones orales eficaces y profesionales controlando en todo momento
la situación ante la audiencia.
La Fundación Globalis colabora con el
ayuntamientos de Vila-real y Castellón, la
Red INNpulso y la Fundación Caja Rural

de Vila-real, entre otros, en la formación
de los jóvenes participantes del Concurso de Emprendedores cofinanciado por el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Fondo Social Europeo.
Hasta el 17 de abril se impartieron por
toda la Comunidad Valenciana talleres
para tratar temáticas profesionales relacionadas con el emprendimiento: nuevos
profesionales, tendencias en tecnología,
marca personal, lean startup, knowmads... El objetivo del concurso es impulsar el emprendimiento entre los jóvenes
dotándoles del conocimiento necesario
para la definición de ideas y modelos de
negocio viables acompañándolos en el
proceso de transformar su idea.

Alumnos del IES Miralcamp
conocen la ciencia en la UJI
Treinta jóvenes visitan el Servei Central d’Instrumentació Científica
Una treintena de alumnos que cursan
Bachillerato en el instituto Miralcamp
de Vila-real han visitado las instalaciones del Servei Central d’Instrumentació
Científica de la Universitat Jaume I con el
objetivo de conocer de primera mano las
aplicaciones de las técnicas instrumentales más avanzadas a través de un recorrido por los laboratorios más representativos del centro.
La coordinadora técnica de este centro
de la UJI, Lourdes Chiva, fue la encargada de recibir a los estudiantes y de realizar una primera presentación de lo que
allí pudieron encontrar, así como de los
diferentes trabajos que se desarrollan a
diario.

De hecho, el Servei Central
d’Instrumentació Científica dispone de
materiales de última generación en disciplinas como la resonancia magnética nuclear, rayos X, espectrometría de masas,
microscopia, espectroscopia molecular,
análisis térmico, láseres y medida de propiedades físicas y ciencias de la vida.
El objetivo de este tipo de visitas es
asesorar a los alumnos que cursan Bachillerato para que orienten sus estudios
universitarios hacia sectores de carácter
científico. Una finalidad que también
persiguen con las distintas actividades
que organiza a lo largo del año la Cátedra de Innovación Cerámica de la UJI con
sede en la ciudad de Vila-real.
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Ciutat de la Salut i l’Esport

La 5K SME i el 10K Vila-real
patina citen 400 esportistes

Abrahán Guirao, de Conquistando Escalones, va donar el tret d’eixida.
Els operaris han treballat en el sanejament de la sala de màquines així com en la substitució de les canalitzacions.

Renoven el sistema de depuració
de la piscina Yurema Requena
La intervenció, realitzada durant la Setmana Santa, ha suposat una inversió d’uns 40.000 euros

E

l Servei Municipal
d’Esports (SME) ha escomés una important actuació per a millorar els
sistemes d’impulsió i depuració
de la piscina coberta Yurema Requena que, malgrat haver-se realitzat millores puntuals en altres
moments, encara seguien sent
els mateixos que els originals
amb els quals es va engegar la
instal·lació l’any 1992.
En concret, i segons apunten
fonts de l’SME, la intervenció ha
suposat una inversió propera als
40.000 euros i tenia per objectiu «donar solució, entre altres
coses, a un problema ja vell de
depuració de l’aigua de la piscina, derivat del quart de segle

d’antiguitat d’un sistema que ja
havia de canviar-se per a prestar
el servei als ciutadans amb totes
les garanties i amb les condicions
higièniques necessàries».
D’aquesta forma, els operaris
han treballat en el sanejament
de la sala de màquines, així
com en la substitució de les canalitzacions que proveeixen la
instal·lació que «en alçar el sòl es
va comprovar que estaven molt
deteriorades». Així mateix, s’ha
aprofitat que es va buidar el got
de la piscina «per a canviar algunes de les peces ceràmiques del
recobriment del mateix que estaven trencades o molt antiquades», expliquen.
Una intervenció que va obli-

gar a tancar la infraestructura, a
causa de la importància dels treballs a realitzar, que va aprofitar
el període de la Setmana Santa
i els dies posteriors fins a sant
Vicent. Un tancament temporal
per a manteniment que ha portat a derivar els usuaris habituals
de la Yurema Requena fins al recinte del Centre de Tecnificació
Esportiva.
En aquest sentit, el regidor
d’Esports, Javier Serralvo, va posar l’accent en «la necessitat de
tancar per uns dies la infraestructura, donada la complexitat
dels treballs a realitzar i aprofitant que aquests últims dies no
hi havia cursets de natació i descendeix la xifra d’usuaris».

La localitat va acollir una doble
cita esportiva amb les quartes
edicions del 10K Vila-real patina i la 5K SME solidari amb
l’Associació Conquistando Escalones. Unes proves que organitza el Servei Municipal
d’Esports.
Luis Azañón (16.34) i Esther
Clausell (20.22) han sigut els
guanyadors masculí i femenina de la general a peu seguits
de David Palomera i Óscar González i Mayte Bellido i Sonia Serrano. D’altra banda, la carrera
sobre patins ha sigut per a Victor Torres (18.05) i Blanca Torlá

(18.34). Les segones i terceres
posicions han sigut per a Jesús
Goterris i Jorge Fernández i María Aguilera i Nuria Múñoz.
Més de 430 participants -uns
80 en la competició sobre rodes
i 350 en la cursa a peu- van concloure aquests esdeveniments
amb eixida des de l’avinguda de
Portugal, al costat de l’IES Broch
i Llop, on també es va instal·lar
l’arribada i l’avituallament.
En tots dos casos, el recorregut va constar d’una volta a un
circuit urbà que es podia completar en un màxim de 45 minuts a peu i 50 en patins.

El primer esportista a creuar la línia de meta fou el corredor Luis Azañón.

Dos tornejos reuneixen els
millors escaquistes al Molí

Pintando el Camino en Rosa convoca la I
Marxa Saludable Familiar al Termet

El Centre de Congressos i Convencions El Molí ha estat escenari dels Jocs d’Escacs 2018 i del
Campionat Autonòmic Absolut
d’Escacs 2018, organitzats per la
Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana i el Club d’Escacs
Vila-real, amb el suport de la Regidoria d’Esports. Un esdeveniment en el qual es van donar cita
els millors jugadors de diverses
categories de l’àmbit autonòmic.
La competició es va retransmetre
a través d’internet per a poder ser
seguida en directe des de qualsevol part del món.
El regidor d’Esports, Javier Serralvo, va presentar ambdues
convocatòries acompanyat pel

Vila-real acull el 13 de maig, durant les festes patronals en honor
a sant Pasqual, la I Marxa Saludable Familiar, organitzada per
Pintando el camino en rosa a benefici de l’Associació de Pares de
Xiquets amb Càncer Aspanion. El
recorregut, pensat per a fer-lo en
família, arrancarà a la plaça del
Llaurador i finalitzarà a l’ermita
de la Mare de Déu de Gràcia. Durant el trajecte, els participants
disposaran de quatre controls
d’avituallament. Al final del recorregut hi haurà diferents sorpreses, per la qual cosa des de
l’organització, que compta amb
el suport de l’Ajuntament animen els veïns a participar.

president de la Federació
d’Escacs de la Comunitat Valenciana, Luis Barona, i pel
president del Club d’Escacs
Vila-real, Jorge Romero. «Per a
Vila-real és un orgull comptar
amb un club que cada dia lluita per ser el número 1 de la
província i per estar entre els
primers grups de la Comunitat
Valenciana i de l’Estat», afirma
Serralvo, al temps que destaca
que «des de l’Ajuntament sempre hem valorat aquest esport,
que proporciona una gran agilitat mental als qui el practiquen, i hem treballat per potenciar-lo, especialment entre
la joventut».

L’entitat organitzadora ha hagut de sol·licitar més samarretes solidàries.

Crònica de Vila-real

Salut i Esport

MAIG DEL 2018

19

Desbloquean las obras de la futura
residencia de alzhéimer de AFA
La Generalitat destinará 180.000 euros al centro Molí la Vila que sumará este servicio

L

a conversión del centro de
día Molí la Vila en una residencia para enfermos de
alzhéimer está más cerca.
El desbloqueo de las obras para
ampliar las instalaciones llegará
este año gracias a una subvención de 180.985,11 euros de la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con cargo a la casilla de la X solidaria que los ciudadanos marcan en el IRPF.
«Es una gran noticia y estamos muy contentos al cumplirse
una reivindicación que pedimos
desde hace años. Era una necesidad comenzar las actuaciones,
porque las futuras instalaciones
harán posible realizar tratamientos específicos y especializados»,
argumenta la gerente de la Asociación Provincial de Familiares
de Personas con la Enfermedad
de Alzheimer y Otras Demencias
(AFA-Castellón), Silvia Ramos.
COBERTURA COMPLETA

El actual edificio está preparado
para culminar el proyecto, tal y
como tuvieron en previsión tras
abrirlo, en el 2013. El nuevo espacio se habilitará en la parte superior de las dependencias. «Será
una continuidad y permitirá ayudar a los pacientes en todas las
fases de sus dolencias, de forma
individualizada, porque no buscamos ofrecer una atención que
esté masificada», apunta Ramos.
La intención de AFA es que las
intervenciones se inicien «cuanto antes», indica la representante
de la entidad. Para ello, la tramitación y los contactos con las administraciones están en marcha.
«No podemos poner fechas, pero
la subvención contempla que será durante este 2018», avanza.
Cuestiones económicas frenaron el desarrollo de la residencia

U el ix trofeu de gimnasia
artística gimvila-real reúne
a clubs de toda españa

Unas 200 deportistas de más de una
veintena de clubs participaron en el IX
Trofeu de gimnasia artística GimVilareal del Club Gimnasia Vila-real. FOTO:
Facebook Club Gimnasia Vila-real.

breves

El actual edificio está preparado desde su creación para culminar el proyecto.

Prevén que la futura
residencia conste de
unas 40 plazas a las que
se sumarán los usuarios
del centro de día
U

de la ciudad, algo que sí pudo impulsar la Vall d’Uixó. Aun así, el
centro de día es un referente después de cinco años de servicio.
CAPACIDAD

Actualmente, el Molí la Vila dispone de 50 plazas --15 de ellas públicas--, aunque llega a atender a
unas 60-70 personas, repartiendo
a los usuarios por turnos. Prevén
que la futura residencia acogerá,
paralelamente al centro ahora en

funcionamiento, a unas 40 personas.
«Así podremos vigilar la evolución de las enfermedades y cumplir una demanda de las familias,
porque hay pacientes que por sus
condiciones no pueden estar en
casa y sin un cuidado continuado», especifica Silvia Ramos.
Cara al futuro, para poder
completar las actuaciones estipuladas en el edificio --cifradas
en más de un millón de euros-desde AFA-Castellón continuarán
solicitando la financiación de las
instituciones para avanzar sus
planes y dar este servicio social
al municipio y a las localidades
vecinas.
El actual centro de día cuenta
con comedor, transporte, atención social y sanitaria, orientación a la realidad así como terapias cognitivas y funcionales.

Educalimentant vuelve
con nuevos talleres sobre
envejecimiento activo

El hospital de la Plana
registra 13.000 ingresos
durante el pasado 2017

U El programa Educalimentant
de la Concejalía de Sanidad lanza nuevos talleres. En el mes de
mayo se realizarán cuatro talleres sobre envejecimiento saludable. Habrá dos sesiones el día 24
(9.15 horas en Carinyena y 12.00
horas en La Bóvila) y otras dos el
29 (15.30 horas en Carinyena y
18.30 horas en El Pilar).

U El consejo del Departamento de Salud de la Plana presentó los detalles de la actividad
asistencial del último año. El
hospital tuvo 13.000 ingresos
y 233.000 consultas de especialistas. Casi 2.000 profesionales
sanitarios atendieron a las más
de 195.000 personas adscritas a
este Departamento.

el mundo del baloncesto a
rinde homenaje a pascual
sebastià amer

el judo club vila-real
organiza una nueva edición
del trofeu sant pasqual

U La asociación de ex-jugadores
de basket de Vila-real organizó
un homenaje al que fuera presidente del CB Vila-real durante la
etapa 1968-1985, Pascual Sebastià Amer. El edil de Deportes, Javier Serralvo, y representantes
de la Federación de Baloncesto
de la Comunidad Valenciana estuvieron presentes.

U El Judo Club Vila-real ha organizado la séptima edición del
Trofeu Sant Pasqual. Un evento
que tuvo lugar en el pabellón
Sebastián Mora Vedrí. Durante
la primera jornada compitieron
las categorías pre-benjamín,
benjamín, alevín e infantil. El
segundo día fue el turno de los
yudocas cadetes y séniors.

U el club natació vilareal asciende a la primera
división autonómica
El Club Natació Vila-real ha conseguido el
ascenso a la primera división autonómica
tras la segunda posición obtenida en
la Copa Autonómica de Clubes de
Segunda Division. La competición, que
tuvo lugar en la piscina municipal de
Castellón, contó con la participación de
8 clubes de diferentes municipios. Más
de una veintena de deportistas de Vilareal participaron en la cita. Junto al club
de la localidad asciende el Villena. En
la primera división se enfrentarán a los
equipos Piscis, Eldense, Benicarló y Fenix
Manises que han mantenido la categoría
así como al Vinarós y Gandía que han
descendido de la División de Honor. La
formación ha agradecido el esfuerzo de
los nadadores, el apoyo de la afición y
prometen llevar el equipo «más alto».
FOTO: facebook Club Natació Vila-real.

U CReu roja Y CAIXA RURAL
ORGANIZAN UNA BICICLETADA
SOLIDARIA FAMILIAR

El trayecto arrancó del jardín de la
Mayorazga y finalizó en el Paraje
Natural Goles del Millars donde los
asistentes tuvieron avituallamiento
y diferentes sorpresas.

20

Crònica de Vila-real

Actualitat

MAIG DEL 2018

Ciutat Educadora

Vila-real llançarà a la província el
projecte educatiu In/Sostenible
La campanya presenta i sensibilitza la població sobre el desenvolupament sostenible

L’Auditori Municipal va ser l’escenari del lliurament dels distintius.

Els Premis Sambori
celebren una participativa
vintena edició a Vila-real
La campanya consta d’una exposició que demana la interacció i el compromís del visitant i una activitat didàctica.

V

ila-real participarà durant
els pròxims mesos en el
projecte In/Sostenible, camí cap a la sostenibilitat,
una nova campanya d’educació
al desenvolupament i la ciutadania global impulsada pel Fons
Valencià per la Solidaritat, del
qual forma part l’Ajuntament de
Vila-real com a principal referència de l’organisme autonòmic a
la província. La campanya, que
compta amb la col·laboració de la
Generalitat, té per objectiu donar
a conéixer i sensibilitzar la població valenciana sobre els objectius
de desenvolupament sostenible
(ODS) i promoure la incorporació
de nous municipis a la xarxa de

poblacions solidàries.
El regidor de Cooperació i Integració, Álvaro Escorihuela, destaca la importància de la iniciativa,
que, fins al mes de novembre, recorrerà 20 municipis de la Comunitat. La campanya consta d’una
exposició que demana la interacció i el compromís del visitant,
mitjançant l’activitat didàctica:
Sóc conscient de quin consum
faig; l’activitat lúdica: Anem a
cercar un tresor, amb la contacontes Elisa Matallín; cursos de
formació sobre cooperació al desenvolupament, diferències entre
ODM i ODS o territorialització
d’aquests; a més de la visita de
representants de la cooperativa

de producció artesanal de Paja
Toquilla pare Rafael González,
contrapart del Fons a Equador,
per a explicar com han aconseguit un creixement integral i
equitatiu de la comunitat gràcies
al desenvolupament sustentable
i mitjançant l’associativitat, la
inclusió i la responsabilitat ambiental.
«La campanya està previst que
arribe a Vila-real a finals d’any i
ens servirà també per a promoure
el coneixement del fons a la província i animar altres municipis
a incorporar-se a la xarxa», diu
l’edil que apunta que Vila-real és
l’únic municipi de Catelló que
rebrà l’activitat.

U L’AJUNTAMENT REP UN
GRUP D’ALUMNES I PROFESSORS
ITALIANS D’INTERCANVI

L’Ajuntament ha rebut un grup
d’alumnes i professors del Liceo
Francesco Corradini de Thiene (Itàlia)
que formen part de l’intercanvi amb
l’IES Miralcamp, entre d’altres.

U CONVIVÈNCIA A LES AULES
ENTREGA ELS GUARDONS DEL
CONCURS DE REDACCIÓ

Els Premis Sambori han complit 20 edicions amb la celebració de la seua tradicional gala
de lliurament de guardons a
l’Auditori. Un esdeveniment
que, igual que fa un any, es va
realitzar en dues sessions, una
de les aules d’infantil i una altra per a la resta de cicles i etapes educatives, a causa de l’alta
participació registrada.
El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells,
recorda que «aquesta Regidoria col·labora des de fa anys
amb la Fundació Sambori en
l’organització de l’acte de lliurament i en el patrocini dels
premis als guanyadors de la
zona de Castelló». Cortells es
mostra satisfet per l’alta participació en cada convocatòria
que «ha augmentat en els últims anys, fins a superar els 5.000
alumnes». En aquesta ocasió,
es repeteix la xifra de partici-

Les alumnes Berta Beteta (col·legi Santa
María), Marina Gómez (Consolació) i
Nerea Alegre (IES Miralcamp) han estat
les guanyadores del primer, segon i
tercer premi del concurs de redacció

pants, procedents de 240 aules
i 55 centres educatius dels diferents pobles i ciutats de Castelló, que han comptat amb el suport i implicació de més de 200
professors col·laboradors.
Es van lliurar 29 premis: 20
individuals, sis col·lectius i tres
foren per a docents i centres
educatius. Els reconeixements
van consistir en un diploma, un
trofeu, llibres i material escolar.
Els treballs premiats en l’àrea
de Castelló seran publicats
per Edicions 96 en la col·lecció
«L’Arc de Sant Martí» i competiran amb els guanyadors de les
comarques valencianes.
Aquests premis volen promoure la participació en un
projecte comú i difondre l’ús
del valencià en l’àmbit escolar, incentivant la imaginació,
la creativitat i els valors pedagògics que es treballen en cada
centre.

del projecte Convivència a les aules.
Els participants d’aquesta edició del
programa van realitzar una redacció del
relat El Viaje, de Francesca Sanna, una
reflexió sobre l’assetjament escolar.
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Ciutadans

Sant Pasqual Vila-real, ciutat Vila-real,
2018,unes
de l’exèrcit i una ciudad
festes obertes els militars
paralizada

Vila-real
no pot
esperar

Aquest mes de maig són les festes en
honor de Sant Pasqual a Vila-real. De
l’11 al 20 de maig seran dates per a
compartir amb amics, en gent que
no es veu de vegades la resta de l’any
i per a convidar a veïns d’altres pobles
i ciutats a vindre a la nostra casa, les
festes a banda de ser això també són
un motor econòmic per a molta gent
del nostre poble, per a molts comerços
son les setmanes de mes venda i les que
compensen les setmanes mes fluixes
del calendari. Per això també son importants les festes per eixe xicotet motor econòmic que ajuda a millorar la
qualitat de vida tant emocional com
econòmicament.
Com sempre seran unes festes amb
una programació extensa i variada per
a totes les edats i només s’han de tenir
ganes de passar-ho bé, malgrat que no
es pot acontentar a tots, si que tots puguen tindre l’oportunitat de participar
en els actes que es faran, organitzats
per una Junta de Festes que no mai podem agrair prou la gran tasca que fan
per la nostra ciutat.
En aquest impuls i propostes de la
Junta de Festes i la Comissió de Penyes
s’ha obert encara més la participació,
el crear un espai per al concurs de paelles que aquest any també podran compartir qualsevol persona que s’apropa
al recinte de la Mura, el canvi d’hora
dels empedrats i la activitat de penyes
i locals que ofereixen als visitants una
oferta per a gaudir de la nostra ciutat.
I tot això malgrat les dificultats
econòmiques per l’herència que ens
han deixat governs anteriors que nomes pensaven al curt termini i que no
pensaven en el futur, eixa hipoteca que
cada dia ens depara sentències i pagaments del caos urbanístic a cost 0 que
el PP volia fer creure als nostres veïns
i veïnes.

Estem a maig i Vila-real continua parada. Continua parada perquè el bipartit no ha volgut aprovar els Pressupostos entre excuses de sentències que
s’hagueren pogut evitar.
El bipartit, durant set anys, ha sigut
incapaç de resoldre ‘l’urbanisme de
cortijo’ del PP i no ha fet res per a revisar un PGOU caducat que per a PSOE i
Compromís sembla perible.
L’anterior Govern popular va deixar
Vila-real a la vorera del penya-segat i
l’Executiu en lloc d’allunyar-lo s’ha
mantes immòbil en un equilibri basat
en traure rèdit polític de les sentències i
no en el benestar econòmic dels veïns.
Cal un pla multidisciplinar que ature
la sagnia urbanística i que aborde també les àrees jurídiques i econòmiques si
volem que, de veritat, Vila-real avance.
L’única preocupació d’aquest Govern i,
especialment del PSOE, en les últimes
setmanes pareix estar en l’Hostal del
Rei. Tal es l’obsessió que, fins i tot, va
impedir que tots els grups municipals
units puguerem reivindicar com sempre havia passat les peticions pendents
als Pressupostos de l’Estat.
En Cs no recolzem l’adquisició
d’aquest edifici, no perquè no vuiguem
patrimoni sinó perquè n’acabem de
comprar i aquest encara està tancat
i barrat. El Gran Casino ni se sap l’ús
que tindrà ni tampoc el cost que suposarà rehabilitar-ho.
No obstant, el que encara té menys
sentit són les raons donades per a adquirir el propi immoble, que a més, va
comprar un veí, emprenedor, de bona
fe, que està patint un ‘escratxe’ pagat
amb diners públics.
L’immoble fa més de 40 anys que
està protegit i té la màxima protecció
que pot tindre i que és la que es veu des
de fora, per tant, no corre cap perill, tal
i com vol fer confondre el bipartit.
Així mateix, no s’entén per quin motiu volen comprar-lo ara, que ja té propietari, i no abans. El bipartit ha despertat massa tard i hui l’Ajuntament
no té ni la capacitat econòmica i ni
tampoc la capacitat de fer autocrítica
i reconèixer el seu error.
Per a Ciutadans el que ha de fer el Govern és centrar-se en les vertaderes preocupacions de la gent com la brutícia,
el mal manteniment, els camins rurals
a mig fer, els problemes en el clavegueram, la falta de recursos humans en la
plantilla de la Policia Local que impedeix tindre una Policia de Barri en condicions, l’abandó d’algunes zones com
La Senia, la insalubritat dels solars, els
barracons del CEIP Carlos Sarthou, el
desmantellament de Torrehermosa, els
retalls als joves o emprenedors, els retards en el pagament a associacions o
proveïdors, etc.
En definitiva, preocupar-se per tindre uns serveis públics mínims i de
qualitat pels quals, cal recordar, els vila-realencs paguen un IBI per damunt
de la mitjana nacional, autonòmica i
provincial. Perquè Vila-real no pot esperar.

MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA

Però com hem demostrat aquests anys
no hem parat de crear espais per a millorar la qualitat de vida dels que pitjor
ho passen i hem augmentat les ajudes
a les associacions que treballen pels
altres, i hem apostat per la innovació
i crear les condicions del Vila-real del
2020, amb molta responsabilitat i sense sectarismes. Les propostes són bones
vinguen d’on vinguen i per això som
un govern que aprofita l’empenta de la
nostra gent que té ganes per a treballar
per la ciutat, el que volem es escoltar
com hem fet sempre les idees dels nostres veïns ja a títol particular com en
les iniciatives col·lectives de les associacions culturals, esportives, dels veïns,
de les nostres empreses, dels treballadors... Tots sumen a aquest projecte
col·lectiu que es diu Vila-real.
Com en les festes, que s’han adaptat
estos últims anys i han aconseguit fer
més en menys diners que abans, també
aquest projecte col·lectiu vol fer encara mes amb la participació de tots, en
transparència i en treball. BONES FESTES DE SANT PASQUAL 2018

Benvolgut lector, abril ens ha deixat una
estampa que, per desgràcia, no resulta
gens innovadora a la ciutat. És per això
que, des de Compromís, ens vam veure
obligats a denunciar públicament que,
per segona vegada en qüestió de mig
any, els nostres carrers tornarien a acollir la celebració d’un acte militar amb
tota la seua esplendor i amb el vistiplau
d’aquest Ajuntament on, com vostés saben, formem part de l’equip de govern.
No sempre es pot estar d’acord amb
els socis de govern, especialment quan
són ells els qui tenen la majoria absoluta. Som dos partits distints i, per aquest
motiu i per responsabilitat i per respecte cap als nostres veïns, cap als nostres
militants i cap a aquelles persones que
esperen alguna cosa més del nostre partit -l’únic dels quatre amb representació
institucional que s’ha manifestat en contra d’aquests esdeveniments-, hem hagut
de dir ‘no’ a la visita de la Guàrdia Reial.
Compromís per Vila-real és un ens valencianista i treballa per la defensa de
la cultura i identitat de la nostra terra,
trets singulars del nostre poble que actualment alguns intenten minoritzat
per a acabar amb la nostra idiosincràsia.
A banda d’això, de tots és ben sabut la
nostra màxima: treballem per les persones, per donar resposta als problemes
reals dels veïns i veïnes i estem segurs
que aquesta no és precisament una necessitat imperiosa de cap veí.
No ens podem permetre certes incongruències dins l’equip de govern del
qual formem part. La situació econòmica de l’Ajuntament és lamentable des
del 2011, a causa de les nombroses sentències urbanístiques i empastres del PP
que encara arrosseguem i que cada any
ens llasten gran part dels projectes que
volem per a la nostra ciutat. Per això mateix, en una situació de contenció econòmica, no és possible que arribe a Vilareal un acte organitzat per un cos com
la Guàrdia Reial –que té un pressupost
suficientment elevat com per a apanyarse-les a soles- i haver de traure diners dels
pressupostos municipals per a contractar un servei de seguretat privada, quan
estàvem envoltats de militars, guàrdies
civils i policies de distints colors.
No és lícit. No és normal. Vam tragar
amb una jura de bandera innecessària
de la qual encara no sabem el cost econòmic i ara ració doble de militarisme.
Però, per si fóra poc, aquesta exhibició
que hem pagat entre tots és d’un cos que
es dedica a la protecció del rei Felip VI i
la seua família. Recordem un altre Felip,
en aquest cas, el V, un parent de l’actual
rei que a la ciutat encara no hem pogut
oblidar. Aquest també ens va visitar amb
les seues tropes un 12 de gener de 1706,
però no va ser per a una simple exhibició
de poder, sinó per a assassinar els nostres veïns i saquejar i cremar la vila, eliminant del mapa un 10% dels pobladors
de l’època. El cos de defensa del successor del genocida no és benvingut.
Des de la tolerància i el respecte a la llibertat d’expressió, lluitarem i denunciarem aquests situacions, ara i sempre.

Al cierre de esta edición, Vila-real sigue
paralizada y sin presupuestos aprobados. Nuestra localidad es prácticamente la única de la provincia de Castellón
sin tener un presupuesto aprobado
lo que está lastrando a nuestra localidad.
De hecho, el bloqueo de Benlloch en
la aprobación del presupuesto lastrará
hasta verano las inversiones, el pago
de ayudas y el pago de facturas y pufos
pendientes por parte de PSOE y Compromís.
Desde el PP tenemos que lamentar
que pese a la holgada mayoría absoluta, tengamos un equipo de gobierno incapaz de aprobar un presupuesto para
su ciudad. Cabe recordar que Benlloch
y su equipo de gobierno anunciaron en
varias ocasiones que se aprobarían las
cuentas el 10 de abril pero, llegada esta
fecha, dijeron que no se podía aprobar
por problemas técnicos.
Hoy por hoy, ni hay presupuesto ni
siquiera un borrador con el que trabajar. A ello se le añade que una vez se
apruebe el presupuesto se debe exponer al público y pasar un periodo de
alegaciones, atrasando su entrada en
vigor al verano.
La consecuencia de esta situación de
parálisis se debe a la desastrosa gestión
de Benlloch que no puede esconderse
en sentencias que nadie conoce, ni en
pagos inesperados porque lo que se evidencia es lo mal gestor que es.
Benlloch culpa a los vecinos

Y, encima, todo lo que pasa en Vila-real
es culpa de los vecinos. Por ejemplo,
el hecho de que haya recortado en la
limpieza, pese a subir los impuestos y
dilapidar dinero en cuestiones como
la compra de palacios para poner el
despacho de alcaldía, es culpa de los
vecinos.
Para el alcalde que la ciudad esté sucia es porque los vecinos son cochinos,
no porque han recortado el contrato
para gastar en cuestiones que no hacen falta. Y si caen cuatro gotas y la alcantarilla empieza a escupir agua fecal
es por culpa de los vecinos, no porque
ellos llevan siete años sin realizar ninguna limpieza en la red de saneamiento de Vila-real.
Ese es el modelo que ahora tenemos
en Vila-real: una pésima gestión que
sólo consiste en fotos del alcalde y en
subir impuestos mientras la ciudad no
avanza.
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Cultura

El Cultiva’t del segon
trimestre arriba amb més
de mig centenar d’actes

El regidor de Cultura, Eduardo Pérez, i la responsable de l’organització del festival, Patricia Artero, en la presentació.

Vila-real negra acosta la literatura
a diferents centres educatius
La iniciativa, del 30 d’abril al 8 de maig, també inclou la presentació de diversos treballs

V

ila-real se suma per primera vegada al principal
festival de gènere negre
del litoral Mediterrani i
segon en l’àmbit estatal Castelló
Negre, que després de vuit anys
en funcionament arriba a la ciutat amb una convocatòria pròpia.
Vila-real negra aterra entre els
dies 30 d’abril i 8 de maig amb
dues propostes que acostaran el
gènere negre tant als més joves
com al públic en general. El regidor de Cultura, Eduardo Pérez, i
la responsable de l’organització
del festival, Patricia Artero, han
presentat la iniciativa, que arriba
amb activitats en quatre centres
educatius i amb la presentació de
diversos treballs
L’IES Miralcamp acull la primera sessió el 30 d’abril, a càrrec de
Julio César Cano. «Un autor que
va començar com a crític musical i que ha evolucionat cap al
gènere negre amb la creació de
l’Inspector Monfort, famós per
resoldre multitud de crims en
els carrers de la nostra província
i que serà un gran professor per
un dia», indica Artero.
El 3 de maig, el col·legi de Ntra.
Senyora de la Consolació rebrà
David Jiménez El Tito, «llicenciat
en Biologia que va acabar com a
vigilant de duanes i tot un expert
a escriure sobre màfies i contraban que genera molta expectació
entre els joves». Un dia després,
Pere Cervantes, escriptor i policia
nacional que va treballar com a
observador de l’ONU als Balcans

El teatre i la dansa són protagonistes del segon semestre cultural.
La programació cultural del segon trimestre de l’any arriba
carregada. Concretament, són
prop de 60 els actes programats fins al mes de juny, entre
els quals no faltaran les exposicions, concerts i audicions,
una nova edició del Memorial
Democràtic, conferències, esdeveniments d’associacions locals i dos dels festivals estrella
de la ciutat: Vila-real en Dansa
i el FitCarrer, que compleix 31
anys traent el teatre als carrers
de Vila-real -més informació de
l’esdeveniment en la pàgina 14.
El mes de maig comença amb
les audicions acadèmiques del
conservatori Mestre Goterris
i continuarà amb l’exposició
«Pasqual Amorós, el taller de
Vila-real», a la Casa de Polo. En
l’apartat d’exposicions, destaca
també, a partir de l’11 de maig,

«Imaginària 2018», a la Casa
de l’Oli, i «Homenatge a Pasku
Pérez», al Convent. El XXI Premi Flor de Taronger de Nit de
Ronda, Auditiva, el II Concurs
de lectura en veu alta o el musical Aula 221, són altres de les
activitats previstes al maig, en
el qual destaca la 31a edició del
FitCarrer, que tindrà lloc del 4
al 6 de maig.
El teatre cedirà el protagonisme a la dansa al mes de juny,
amb el festival Vila-real en
Dansa (entre els dies 8 i 10), les
sessions de Dansant l’estiu o la
festa final de curs de l’EMD. Les
exhibicions de l’Escola Municipal de Teatre, el cicle Auditiva
o l’exposició del XXXVIII Concurs Fotogràfic Sarthou Carreres, del 15 al 24, són altres de
les activitats programades per
al mes de juny.

U El Memorial Democràtic
‘va de ruta’ pels espais de la
cultura i l’educació

La Ruta del Memorial Democràtic ha
recorregut diferents escenaris que
posen de manifest la importància que
va tenir la Segona República per a la
difusió de la cultura i l’educació.

Espido Freire farà la cloenda del festival amb la visita a l’IES Broch i Llop.
durant tres anys, aproximarà la
novel·la negra al col·legi Santa
María, on «parlarà sobre un altre dels temes que més domina:
els delictes informàtics i els perills que s’amaguen darrere de
l’ordinador».
Tanca el festival Espido Freire,
amb la seua visita a l’IES Broch i
Llop el 8 de maig. «Sabem que el
gènere negre no és la seua especialitat, però sí és una experta en
literatura i sabrà portar els alumnes als orígens d’aquest gènere,
ja que compta amb una personalitat fascinant i farà que els joves

gaudisquen», apunta Artero. El
mateix dia, a les 19.00 hores, la
reconeguda escriptora presentarà a El Casino el seu últim treball, Llamadme Alejandra, que el
2017 va aconseguir el Premi Azorín. A més, El Casino també acollirà tres dies abans (5 de maig)
la presentació de les obres de Javier García Martínez Pídeme no
morir, i de José Antequera, El demonio de Bangkok.
«Per a nosaltres és molt important comptar amb la incorporació d’una ciutat com Vila-real per
a seguir creixent», diu Artero.
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Agenda
socarrats organitza la
segona edició del concurs
de lectura en veu alta

presenten el projecte
eures de recerca d’ocupació
als països europeus

el convent, espai d’art,
acull la celebració del dia
internacional dels museus

les jornades de l’orgull
friqui arriben al centre de
congressos, fires i trobades

representació teatral
solidària de l’ies francesc
tàrrega a benefici d’aludme

U El dissabte 5 de maig, a les
17.00 hores, la sala d’actes de la
Caixa Rural serà l’escenari del II
Concurs de lectura en veu alta a
càrrec de l’AC Socarrats. Participarà l’alumnat de 5é i 6é de les escoles de Vila-real guanyador de la 1a
fase. També acturà el pallasso Nandet i es comptarà amb l’escriptor
Vicent Sanhermelando.

U Un taller aproparà, el 8 de
maig, a les 17.00 hore,s a l’Espai
Jove, el Servei Públic d’Ocupació
Europeu (EURES), basat en la lliure circulació de ciutadans de la
Unió Europea que cerquen feina
en països d’Europa. S’informarà
sobre les eines de recerca i de les
prestacions d’ajudes econòmiques
per a facilitar aquesta recerca.

U Per al Dia Internacional dels
Museus, el 18 de maig, sota el títol:
Museus hiperconnectats: nous enfocaments, públics nous; el Departament de Museus ha preparat una
activitat per a menuts de 7 a 9 anys
al Convent, espai d’art. Amb motiu
de la mostra de Pascual Pérez «El
hombre sensato» es preveu una nit
amb jocs, pel·lícules i plastilina.

U El Centre de Congressos, Fires
i Trobades acull del 25 al 27 de
maig, de 10.00 a 20.00 hores, les
VI Jornades per l’Orgull Friqui. Es
podrà gaudir d’un gran nombre
de propostes i activitats, això sí,
friquis totes elles, com ara concurs de cosplay, friqui trivial o
diferents xarrades. Entrada gratuïta amb invitació.

U L’IES Francesc Tàrrega oferirà
per al públic general, l’1 de juny
a les 20.00 hores a l’Auditori Municipal, el musical solidari Aula 221 a benefici de l’Associació
Aludme. Una representació, dirigida per José Goterris, que arranca amb una alumna que ha patit
assetjament i arriba a l’institut
on coneix gent especial.

adreces d’interés

trens

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

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.

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 . . . . . . . . . . .
CÁRITAS
C/ Calvari, 199 planta baixa
CEAM VILA-REAL
C/ Gamboa 29 . . . . . . . .
CEMENTERI MUNICIPAL
Camí de l’Ermita s/n. . . . .
CORREUS
Carretera d’Onda s/n . . . .

. Tel. 964 547 200
. Tel. 964 535 343
. Tel. 964 526 897
. Tel. 964 520 073
. Tel. 964 530 614

