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LA CIUtAt sE sUmA ALs 
ACtEs DE CELEbRACIó DE 
L’ORgULL LgtbI

13

Hyuro acomiada la mostra
‘Patriarcat’ és el nom de l’obra de 
l’artista que constitueix tota una 
crítica a la justícia patriarcal.

EL bUs gRAtUït AL tERmEt 
CIRCULA pER A EnLLAçAR 
LA CIUtAt I EL pARAtgE

9EL VOLUntARIAt pEL 
VALEnCIà tAnCA L’EDICIó 
més IntERnACIOnAL

18

Vila-real reactiva la indústria 
i lidera les localitats amb 
menys atur de la Comunitat
El repunt de llicències d’obra, per a noves instal·lacions i 
ampliacions, reflecteix la millora industrial i econòmica

Vila-real encapçala la llista de poblacions de més de 
40.000 habitants amb menor taxa de desocupats

El ple aprova un 
pressupost de 45,9 
milions d’euros

L’equip de govern defén 
aquests comptes com a «res-
ponsables» i que incideixen 
en l’apartat de Serveis Socials 
o el capítol de subvencions i 
convenis amb entitats.

U

Els carmelites 
donen el vistiplau 
al futur pavelló

Els carmelites han donat 
el vistiplau als últims retocs 
del conveni pel qual aquesta 
comunitat religiosa dóna a la 
ciutat els terrenys per a cons-
truir un nou pavelló.

U

Acord per a dotar 
Vila-real del 
primer CRIs

L’Ajuntament i la Fundació 
Manantial han signat un acord 
per a construir a la ciutat el 
primer Centre de Rehabilitació 
i Inserció Social per a persones 
amb trastorns mentals.

U

El plantejament de l’equip de govern 
també permetrà congelar impostos i 
optar als 180.000 euros que ofereix la 
Diputació dins del segon Pla 135, en 
aquest cas, per a l’Alberg. pàgInA 4

Vila-real aprova un pla 
econòmic financer per 
a equilibrar els comptes



tema del mes

Les xifres de la 
Regidoria de Territori 
també mostren 
un increment en el 
nombre d’habitants

U

El repunt de les llicències d’obres 
reflecteix una millora de l’economia
L’Ajuntament de Vila-real ha registrat en els últims temps un increment important de l’activitat empresarial i del sector industrial

En  e l s  ú l t i m s  t e m p s 
l’Ajuntament de Vila-real 
ha registrat un notable in-
crement de l’activitat em-

presarial, la qual cosa suposa una 
millora de la situació econòmica 
també en l’àmbit general per a la 
ciutat. Segons es desprén de les 
dades de la Regidoria de Territo-
ri, les llicències d’obra major no 
solament s’han estabilitzat, sinó 
que des del 2015 estan remun-
tant de manera gradual i han 
passat de les 30 a les 34 en 2016, 
amb un augment a 41 en 2017 i, 
en el que portem de 2018, ja as-
cendeixen a 20, en la seua majo-
ria corresponents a ampliacions 
de naus industrials.

En aquest aspecte, destaca 
sobretot el pressupost de les in-
tervencions, amb inversions de 
major envergadura per part de 
les indústries de la ciutat. «Hem 
passat dels poc més de quatre mi-
lions d’euros en 2017 a un total 
de 7,3 milions en els sis mesos 
d’enguany, la qual cosa demos-
tra que la situació econòmica i 
empresarial s’està animant i açò 
és bo per a Vila-real», manifesta 
el regidor de Territori, Emilio 
M. Obiol.  «Ens trobem en un 
moment d’efervescència indus-
trial, ja que el sòl és més econò-
mic, n’hi ha molta quantitat i en 
gran part pertany a bancs, per 
la qual cosa hi ha una gran de-
manda per a ampliar empreses o 
fins i tot acumular estoc», explica 
l’edil. Al marge d’aquests canvis, 
puntualitza, «les expectatives, en 
general, han millorat substan-
cialment, ja que hem sabut crear 
l’ecosistema per a aconseguir 
aquestes circumstàncies, que de-
mostren la millora de la situació 
econòmica». 

NOMBRE D’HABITANTS
Les  x i fres  també mostren 
un increment en el nombre 
d’habitants de la ciutat, que ha 
passat de 50.306 en 2016 a 50.877 
a l’abril del 2018. En aquest sen-
tit, no solament ha augmentat 
el nombre de persones que arri-
ben a la ciutat per a quedar-se, 
sinó també el nombre dels veïns 
que aconsegueix una ocupació 
i abandona les llistes de l’atur. 
Les últimes dades situen Vila-
real, per segon mes consecutiu, 
com la ciutat amb menys taxa 
de desocupació de la Comunitat 
Valenciana, amb 3.657 aturats 
(un 15,21%), per davant d’altres 
grans ciutats com Oriola, Valèn-
cia, Benidorm i Sagunt.  «Aquests 
resultats són fruit de tot el treball 

La localitat es troba en un moment d’efervescència industrial, segons fonts municipals, i hi ha molta demanda per ampliar empreses i fins i tot acumular estocs.

Les llicències d’obra major s’han estabilitzat i remuntat de manera gradual. L’alcalde, José Benlloch, valora positivament les dades enregistrades.

realitzat per les nostres empreses 
i també per l’Ajuntament, que 
ara també compta amb el suport 
de la Conselleria», afegeix el regi-
dor d’Economia, Xavier Ochando. 
L’alcalde, José Benlloch, també 
ha volgut valorar les dades que, 
assenyala, «demostren que la 
nostra ciutat comença a ser vis-
ta amb millors ulls des de fa uns 
anys per al desenvolupament de 
projectes empresarials».

LLICÈNCIES D’OBRA MAJOR

ANY	 NOMBRE	 PRESSUPOST

2013 46 7.912.189 €
2014 37 15.494.452 €
2015 30 8.261.152 €
2016 34 15.677.383 €
2017 41 4.054.584 €
2018 (fins 01/06/2018) 20 7.375.821 €
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Vila-real lidera el rànquing de xifres més baixes 
de desocupació en la Comunitat Valenciana
Per darrere se situen ajuntaments com els de València, Oriola, Benidorm, Alzira o Sagunt, i la desocupació es redueix fins al 15,18%

V ila-real ha experimentat 
en els últims anys un au-
tèntic creixement conti-
nuat d’ocupació, situa-

ció que contribueix a reduir les 
xifres i els percentatges de per-
sones desocupades. Tant és així 
que, en l’actualitat, la ciutat és 
líder en ocupació en l’àmbit au-
tonòmic entre els municipis de 
més de 40.000 habitants, per da-
vant de la capital, València, així 
com d’altres localitats amb un 
nombre d’habitants semblant, 
com Alzira o Sagunt, o inclús 
d’altres bastant més grans, com 
ara Oriola, Benidorm o les altres  
dos capitals de província de la 
Comunitat: Alacant i Castelló.

En concret, mentre Vila-real 
compta amb una taxa de des-
ocupació del 15,18% (3.689 dels 
seus 50.334 veïns); a València és 
del 15,70% (56.487 sobre 787.808 
ciutadans); a Oriola, del 15,77% 
(4.991 sobre 76.097); a Benidorm, 
del 16,59% (4.937 sobre 66.831), 
o a Alzira se situa en el 17%, amb 
3.500 parats en una població de 
44.255 veïns. Unes xifres que tant 
l’alcalde, José Benlloch, com el re-
gidor d’Economia, Xavier Ochan-
do, qualifiquen de «molt positi-
ves», si bé coincidiexen en què 
«queda molt per fer per a reduir 
més aquests números i cal treba-
llar per a incentivar la creació 
d’ocupació en la mesura de les 
possibilitats d’un Ajuntament».

Benlloch insistix en el fet que, 
amb les polítiques dutes a ter-
me en les dues últimes legisla-
tures, «s’ha creat un ecosistema 
de competitivitat a Vila-real que 
genera oportunitats», i remarca 
que «aquest no és un èxit només 
de l’Ajuntament, perquè tenim 
una societat molt viva i sense ella 
seria impossible generar aquest 
ecosistema». Al mateix temps, 
assevera que aquesta evolució 
positiva «no seria possible si no 
anàrem de la mà de la societat 
civil». Per la seua banda, l’edil 
Ochando, a pesar de reconéixer 
els avanços econòmics i la recu-
peració de l’ocupació, assegura 
que «hem d’estar atents  perquè 
molts dels llocs de treball que es 
generen no tenen la qualitat que 
seria desitjable». Apel·la a conti-
nuar «treballant per a donar to-
tes les facilitats, tant als treballa-
dors com als empresaris, perquè 
es genere ocupació, el nivell de 
la qual està ara a Vila-real per da-
munt dels registres d’Espanya.

Tots els sectors econòmics estan creixent en els últims mesos, com és el cas de l’industrial ceràmic on treballen gran quantitat de veïns de la localitat.
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«S’ha creat un 
ecosistema de 
competitivitat que 
genera oportunitats»

U

Informe de Cojuntura Laboral a Vila-real ; Abril 2018



L’Ajuntament i la Fundació Manantial signen 
un acord per a dotar Vila-real del primer CRIS
El Centre de Rehabilitació i Inserció Social tractarà persones amb trastorns mentals en el futur barri sociosanitari

L ’alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, i el president 
de la Fundació Manantial, 
Francisco Sardina, han 

signat un acord que permetrà la 
construcció en la ciutat del pri-
mer Centre de Rehabilitació i In-
serció Social (CRIS) per a persones 
amb trastorns mentals. L’acord 
contempla la cessió, per part de 
l’Ajuntament, d’una parcel·la 
de 1.174 m2 per a la construcció 
i gestió per part de la Fundació 
Manantial del CRIS, amb un pres-
supost de 773.403 euros.

«Sempre hem defensat que la 
gestió del passat, de l’herència i 
els empastres del PP en aquesta 
ciutat no poden hipotecar el pre-
sent ni restar oportunitats de fu-
tur. La rúbrica de l’acord amb la 
Fundació Manantial és una gran 
notícia per a la ciutat, perquè 
permet engegar un dels projec-
tes que més il·lusió ens fa pel que 
suposa de lluita per dignificar 
les persones amb malalties men-
tals i contra l’estigmatització 
d’aquests trastorns», assenyalà 
Benlloch, que va agrair a Manan-
tial la col·laboració amb la ciu-
tat per fer possible aquest nou 
recurs. El centre se situarà a la 
parcel·la del costat del Centre de 
Dia Molí la Vila, valorada en 1,6 
milions d’euros, que el consisto-
ri cedeix en concessió demanial 
per un període de 75 anys. Una 
vegada signat l’acord i concedida 
la llicència d’obres, la Fundació 
Manantial procedirà a la cons-
trucció del CRIS, per al funciona-
ment del qual, advertia Benlloch, 
«serà necessària l’ajuda i el con-
cert de la Generalitat».

L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, i el president de la Fundació Manantial, Francisco Sardina, durant la signatura.

només pot aconseguir-se dotant 
de serveis socials on no n’hi ha», 
argumenta Sardina, qui va desta-
car el «diàleg fluid» i l’aposta de 
la Generalitat amb l’atenció a la 
salut mental. L’objectiu de Ma-
nantial és que el CRIS puga estar 
en funcionament cap al mes de 
març de l’any que ve.

La ubicació del futur centre, al 
costat del Molí la Vila, s’emmarca 
en el projecte de barri sociosani-
tari, en el qual s’inscriuen altres 
recursos com la residència Santa 
Ana o la seu d’AECC, amb vocació 
de prestació de serveis comarcal. 
«Amb aquest projecte, apostem 
per les persones a través dels fets. 
Vila-real avança en atenció a les 
persones, en la marca de Ciutat 
de la Salut i de l’Esport, en cuidar-
nos entre tots i cuidar dels qui ho 
necessiten», va dir Benlloch.

«La malaltia mental ha sigut 
la gran oblidada de la xarxa 
d’atenció sociosanitària; afor-
tunadament, ara, després dels 
anys de balafiament i obres fa-
raòniques del Partit Popular, 
el Govern del Botànic està fent 
una aposta decidida per la salut 
mental», valora Benlloch, qui 
va agrair també a Sardina i Ana 
Ortells, representant de la Fun-
dació Manantial a la ciutat i la 
Comunitat, el seu compromís 
amb aquesta mateixa lluita, a 
partir de la Fundació Primavera, 
ara fusionada amb Manantial. 
«Gràcies a la Fundació Primave-
ra vam poder impulsar, amb la 
col·laboració municipal, el pro-
jecte de bugaderia social per a 
afavorir la inserció de les perso-
nes amb algun trastorn mental. 
D’aquella llavor, van germinar 

les plantes que hui han donat 
fruits molt importants, com la 
residència comunitària oberta 
de Santa Ana o l’acord per a la 
construcció del CRIS que signem 
hui, després de mesos de lluita 
burocràtica», valora. 

SENSIBILITAT
Ortells, per la seua banda, ha 
agraït la sensibilitat del consisto-
ri amb la salut mental i la cessió 
del terreny per al CRIS que, as-
senyala, permetrà millorar els re-
cursos d’orientació i formació la-
boral disponibles en l’actualitat. 
«La nostra Fundació té com a 
principal missió l’atenció inte-
gral a les persones amb trastorn 
mental. Per a açò, encara que la 
Llei de dependència va suposar 
un gran pas, la nostra gran apos-
ta és l’autonomia personal i açò 
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CoMpRoMíS ExIgEIx MESuRES 
EduCATIVES pER A ACABAR 
AMB L’hoMoFòBIA

Compromís ha presentat 
una moció en la qual reivindica 
accions per a promoure el res-
pecte i eradicar l’homofòbia, 
lesbofòbia, bifòbia i transfòbia, 
amb motiu del Dia de l’Orgull 
LGTB+. Així doncs demanen 
que el consistori engegue me-
sures, en l’àmbit educatiu, per 
a promoure el respecte i eradi-
car la xacra. També reclamen 
un compromís efectiu contra 
les retallades socials i noves 
campanyes.

U

breus

EL pp RECLAMA uN pLA 
INTEgRAL dE MILLoRA dEL
pARATgE dEL TERMET

El Partit Popular ha recla-
mat un pla integral de millora 
del Termet. Els populars han 
demanat una partida de man-
teniment de l’arbratge i de la 
neteja del paratge així com la 
reforma de les voreres i la re-
novació de la zona de jocs in-
fantils. A més, han criticat els 
«incompliments» de l’equip 
de govern en assumptes com 
la reforma del circuit de run-
ning o la millora de l’Alberg.

U

CIuTAdANS REpRoVA LA FALTA 
d’AJudES ECoNòMIQuES AL 
SECToR dE L’AgRICuLTuRA

El portaveu de Ciutadans, 
Domingo Vicent, ha lamentat 
«la retallada del bipartit als 
agricultors en els comptes de 
2018». Cs critica la reducció de 
la partida per a camins rurals 
o les ajudes, per 150.000 euros, 
per a l’ús sostenible de l’aigua 
després de dos anys reservant 
diners amb aquesta finalitat  
sense fer-los efectius.

U

Creu roja Commemora 
el Dia Del refugiat amb una 
setmana D’aCtivitats

U

Creu Roja, amb motiu del Dia del 
Refugiat, ha donat visibilitat al treball 
realitzat per a atendre els migrants 
amb dues exposicions -una fotogràfica 
i una altra de panells amb dibuixos 
dels xiquets refugiats-, una activitat 
de sensibilització mitjançant el poder 
evocador de l’olfacte i la xarrada de María 
José Català, delegada internacional en 
camps de refugiats de Grècia, seguida del 
testimoniatge de persones desplaçades 
acollides a la ciutat. «Vila-real és una 
ciutat tremendament solidària; per això, 
fa tres anys, ens vam declarar pel Ple 
com a Ciutat d’Acollida i ens hem posat 
sempre a la disposició de les autoritats 
i de Creu Roja per a tot allò en el que 
puguem col·laborar, com vam fer en el 
cas de l’Aquarius», valora l’alcalde de la 
ciutat, José Benlloch.

Municipal
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Vila-real aprueba un presupuesto 
«responsable y social» para 2018
Las cuentas ascienden a 45,9 millones e inciden, especialmente, en Servicios Sociales

E l pleno del Ayuntamien-
to de ha aprobado el pre-
supuesto municipal para 
2018, tras lograr desblo-

quear el pago de deuda urbanísti-
ca heredada de anteriores gobier-
nos. Las cuentas, que ascienden a 
45.912.000 euros, hacen especial 
incidencia en el apartado de Ser-
vicios Sociales, el capítulo de sub-
venciones y convenios con enti-
dades o personal, con programas 
especiales de contratación para 
mejorar la atención en el área so-
cial, Contratación, Urbanismo y 
Tesorería. 

«El presupuesto que aproba-
mos, tras muchos meses de traba-
jo por los que quiero agradecer al 
Departamento de Intervención, 
es un presupuesto responsable 
y social, con casi 3,5 millones 
de euros para esta área. Enten-
demos que la igualdad y la jus-
ticia social empiezan con tener 
las necesidades básicas cubiertas 
y unos servicios públicos de cali-
dad y gratuitos. Una sociedad no 
avanza si no cuida a su gente», 
argumenta la edila de Hacienda, 
Sabina Escrig, quien destaca que, 
por primera vez en más de una 
década, los presupuestos han 
contado con todos los informes 
favorables de la Intervención.

«Las inversiones serán pocas, 

PRINCIPALES ACTUACIONES 2018

Compra de vivienda social 250.000 €
Adecuación del Molí la Vila 180.000 €
Expropiaciones para la construcción de la rotonda del camí Les Voltes 171.784 €
Urbanización de las calles de Herabo 146.032 €
Plan piloto de juegos infantiles para parques (más grandes y adaptados) 125.000 €
Rotonda de la calle Encarnación 92.202,33 €
Adecuación de la Cámara Agraria 76.605,87 €
Mejora de la plaza Sant Ferran 75.000 €
Sustitución del sistema de caldera de los campos de la Fundación Flors 59.290 €
Rehabilitación de la Torre Motxa 47.678,37 €
Remodelación del parque Mayorazga 40.000 €
Deportes, mobiliario y enseres 56.720 €
Remodelación del parque de la Muntanyeta 30.000 €
Modificación de la intersección av. Alemanya - calle Sant Manuel 16.159,66 €
Adaptación de la rampa del Auditori 15.000 €
Continuidad acera avenida Castelló-Grècia 10.434 €
Adecuación rotonda avenida Cedre 7.341,43 €
Remodelación c/ Doctor Font 66.542 €
Convenio accesibilidad edificio Lluïsos 79.000 €
Restauración órgano de la iglesia Arciprestal 32.000 €
Adecuación coro basílica Sant Pasqual 50.000 €
Adecuación coro capilla Cristo del Hospital 16.010 €

MODIFICACIONES DE CRÉDITO CON CARGO A REMANENTES DEL 2017

Expropiaciones y reserva aprovechamiento urbanístico 408.880 €
Ayudas a la escolarización infantil de primer ciclo 30.000 €
Suplemento partida área de Cultura 37.871 €
Fiestas Mare de Déu de Gràcia 370.000 €
Autobús de verano gratuito al Termet 20.000 €
Rendimiento productividad trabajadores municipales 485.588 €
Rendimiento gratificaciones funcionarios 123.227 €
Remodelación plaza de la Panderola 57.484 €
Centro de atención niños de 0 a 6 años con discapacidad 21.749 €
Adecuación nueva sede de Cruz Roja 49.419 €

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vila-real sacó adelante las cuentas para el presente ejercicio.

pero enfocadas siempre a mejo-
rar la vida de las personas, elimi-
nando barreras arquitectónicas, 
con pequeñas obras, mejoras en 
jardines y patrimonio. No vamos 
a inaugurar obras faraónicas, co-
mo hacían otros, sino a mejorar 
el día a día de los vila-realenses», 
señala. «Seguiremos trabajando 
por el reequilibrio presupuesta-
rio que todavía arrastra el lastre 
de los gobiernos del PP, mirando 
siempre al futuro para que Vila-
real no deje de avanzar», conclu-
yó la concejala de Hacienda, Sa-
bina Escrig.

MEMORIA DE ALCALDÍA
Por su parte, el alcalde, José Ben-
lloch, recuerda que la memoria 
de Alcaldía que acompaña el pre-
supuesto incorpora informes téc-
nicos que avalan que la «delica-
da» situación económica se debe 
al impacto en la actualidad de las 
operaciones urbanísticas anterio-
res a 2011.

«Incertidumbre es la palabra 
que mejor marca la gestión a la 
que ha tenido que hacer frente 
este equipo de gobierno y que ha-
ce que, de un momento a otro, 
nos veamos obligados a pagar 
cantidades millonarias que deses-
tabilizan las cuentas y bloquean, 
como ha sucedido hasta ahora, la 

aprobación de las cuentas. En es-
ta situación, hemos actuado co-
mo siempre, bajo los principios 
de responsabilidad y prudencia, 
para que los empastres del Par-
tido Popular no obstaculicen el 
avance de la ciudad», concluyó 
el máximo responsable al frente 
del consistorio.

Firman el préstamo para 
hacer frente al pago de 
resoluciones urbanísticas
El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, ha firmado recientemen-
te el préstamo de 4,9 millones 
de euros con el que el Ayunta-
miento podrá hacer frente a los 
últimos «mazazos» de la «he-
rencia del PP en la ciudad». El 
crédito, suscrito con el BBVA, 
supone «el préstamo con me-
jores condiciones de la historia 
de Vila-real» y se destinará en 
un 89% al pago de resoluciones 
urbanísticas de gobiernos ante-
riores al 2011.

El  préstamo asciende a 
4.895.561 euros, de los cuales 

4.345.501 € servirán para ha-
cer frente al pago de resolucio-
nes del Jurado de Expropiación 
sobre operaciones urbanísticas 
de los gobiernos del Partido Po-
pular. El resto, 550.000 euros, 
se destinarán a sufragar la pe-
núltima cuota de la adquisi-
ción del Gran Casino. «Esto de-
muestra que, si no fuera por los 
empastres heredados del PP, el 
Ayuntamiento de Vila-real no 
tendría que pedir préstamos; 
mientras otros municipios de 
nuestro entorno los piden para 
avanzar y adquirir patrimonio, 

nosotros todavía estamos pagan-
do muy cara la herencia urbanís-
tica del PP en Vila-real», lamentó 
Benlloch.

Entre otras operaciones, se 
hará frente a reclamaciones de 
propietarios por operaciones ur-
banísticas que se remontan en 
algunos casos hasta los años 90. 
Expropiaciones en el entorno del 
jardín de Jaime I, la apertura de 
viales en la zona del colegio José 
Soriano o el párking frente a la 
piscina cubierta, entre otros.

«Con prudencia y responsabi-
lidad vamos desbloqueando los 
pagos», dijo el alcalde. Con este 
objetivo anunció en breve el ini-
cio de un proceso de negociación 
con los propietarios afectados 
por estos expedientes. «Vamos a 
dialogar con los propietarios y 
buscar acuerdos que puedan ser 
beneficiosos para todos, en la lí-
nea de los que hemos alcanzado 
hasta la fecha», señaló Benlloch. 



El Ple municipal aprova per unanimitat 
el projecte de modernització de l’Alberg
El projecte es presentarà a la convocatòria d’ajudes del Pla 135-2 de la Diputació Provincial de Castelló

L ’últim Ple de Vila-real va 
aprovar el projecte de mo-
dernització i condiciona-
ment de l’Alberg munici-

pal, que presentarà a la convo-
catòria d’ajudes del Pla 135-2 de 
Diputació, dotada amb 180.000 
euros. El projecte, aprovat per 
unanimitat, preveu la millora in-
tegral de l’edifici, situat al parat-
ge del Termet de la Mare de Déu 
de Gràcia, per a potenciar el seu 
ús i caminar cap a l’homologació 
de l’Alberg. El regidor de Territo-
ri, Emilio M. Obiol, va presentar 
alguns detalls del projecte, que 
preveu la creació d’una sala poli-
valent a la cara sud de l’immoble, 
a més de la reparació de balcons 
i de les finestres de la cara nord, 
amb vistes al riu, amb l’objectiu 
de millorar l’eficiència energèti-
ca. «És un edifici de molt d’interés 
per a la ciutat, datat en les prime-
ries dels anys trenta del segle pas-
sat, que cada any utilitzen milers 
de vila-realencs. La remodelació i 
modernització que plantegem és 
una inversió financerament sos-
tenible que ens permetrà anar 
fent camí cap a l’homologació 
de l’alberg», detalla.

AJUDES PROVINCIALS
Per a poder presentar aquest 
projecte al Pla 135-2, el Ple va 
aprovar abans el Pla econòmic 
financer elaborat per l’equip 
de govern per a reequilibrar els 
comptes. «Les bases de la convo-
catòria d’ajudes provincials esta-
bleixen la necessitat de complir 
les regles d’estabilitat pressu-
postària o haver aprovat un pla 
econòmic financer. Malaurada-
ment, la hipoteca urbanística 
del PP a Vila-real ens ha impedit 
complir l’objectiu de l’estabilitat, 
que sí que haguérem complit si 

El projecte preveu la remodelació i millora integral de l’edifici situat al paratge del Termet de la Mare de Déu de Gràcia.

no fóra pels empastres heretats 
del PP», va recordar la regidora 
d’Hisenda, Sabina Escrig. El Pla 
estableix mesures com un pro-
grama de recaptació per a millo-
rar els cobraments per via exe-
cutiva, mantenint els impostos 
congelats i sense retallades en 
serveis. La gestió urbanística va 
copar també bona part del Ple, 
que va aprovar la caducitat de 
dos PAI, una modificació del Pla 
general per a afavorir la reindus-
trialització i la reordenació ne-
cessària per a fer possible la nova 
rotonda del Camí de les Voltes. 
Aquesta última actuació parteix 
d’una alineació d’illes per a fer 
possible la construcció d’una ro-
tonda de 25 m de radi i una zona 
verda annexa, a més d’un vial de 
12 metres d’amplària i una àrea 
per a l’aparcament de camions. 
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AGRICULTURA IMPULSA UNA 
CAMPANYA DE LLUITA CONTRA 
LA MOSCA DE LA fRUITA

La Regidoria d’Agricultura, 
Medi Ambient i Canvi Climà-
tic, en col·laboració amb la 
Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient, Canvi Climà-
tic i Desenvolupament Rural, 
impulsa una campanya per a 
lluitar contra la mosca de la 
fruita. La Regidoria facilitarà 
als agricultors el producte ne-
cessari per a la producció de 
caqui, magraners i varietats 
primerenques de cítrics, tant 
per a cultius ecològics com 
convencionals amb una super-
fície mínima d’una hectàrea.

U

breus

EL COMERÇ LOCAL PREMIA LA 
fIDELITAT DELS CLIENTS AMB 
EL SORTEIG DE DOS VIATGES

Els comerços locals van 
engegar una campanya per a 
premiar la fidelitat dels seus 
clients. Sota el títol Viatja amb 
el teu comerç, la iniciativa va 
sortejar dos viatges per a dues 
persones a Espanya i altres 
països europeus. La Regido-
ria d’Economia va col·laborar 
amb la proposta impulsada 
per Ucovi, de la mà de Co-
vaco, que va oferir a tots els 
comerços adherits talonaris 
amb bitllets a repartir entre 
els clients per a participar en 
el sorteig. 

U

LA fVMP fORMA SOBRE EL 
CONTROL INTERN DE 
L’ADMINISTRACIó A VILA-REAL

La Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies (FVMP) 
ha impartit a les instal·lacions 
de la Policia Local de Vila-real 
la jornada formativa El con-
trol intern de l’Administració 
local: la posada en marxa del 
nou reglament de control in-
tern per a les entitats locals. 
Treballadors i representants 
de diferents administracions, 
com l’alcalde, José Benlloch, 
han participat en la sessió, 
que ha estat inaugurada per 
la regidora d’Administració 
Local, Anna Vicens.

U

CENTENARS DE DEVOTS 
VENEREN LES RELíqUIES DE 
SANT ANTONI DE PàDUA

La parròquia de Sant Fran-
cesc va tenir un ple total en el 
marc de la missa i posterior 
processó amb la qual la Jo-
ventut Antoniana va celebrar 
el dia gran de les seues festes 
anuals en honor a sant Antoni 
de Pàdua. Un ofici religiós en 
el qual va estar molt present 
el bustrelíquia amb restes de 
massa corpòria del sant francis-
cà i al qual centenars de veïns 
--fins i tot arribats d’altres pro-
víncies, com Tarragona-- han 
venerat. Durant la missa es van 
repartir 1.700 panets.

U

+DADES

El nou Pla econòmic financer per-
metrà reequilibrar els comptes, con-
gelar impostos i optar als 180.000 
euros que ofereix la Diputació dins 
del segon Pla 135. L’alcalde, José 
Benlloch, va detallar com s’estructura 
el document, elaborat per l’equip de 
govern després de recuperar la sen-
da de l’estabilitat pressupostària en 
el primer trimestre de l’any, que con-
templa sis milions d’euros per a fer 
front a resolucions urbanístiques per 
expropiacions, sense retallades ni pu-
ges fiscals. El Pla incorpora els 4,3 mi-

U

Un nou pla econòmic per 
reequilibrar els comptes

lions de l’últim préstec aprovat, que 
«també serviran per a fer front a sen-
tències del Jurat d’Expropiació i per a 
asseure’ns a negociar amb propieta-
ris afectats per a arribar a acords de 
pagament a terminis». D’altra banda, 
s’han reservat 400.000 € d’una altra 
modificació de crèdit «destinats a 
pagar empastres de la gestió urba-
nística del PP». «Són al voltant de sis 
milions d’euros els que es destinaran 
a pagar el que uns altres van generar, 
a seguir gestionant el passat», va dir 
l’alcalde Benlloch.

Prop de 2.900 escolars 
aprenen educació viària i 
uns 1.250 fan pràctiques

Un total de 2.874 alumnes de 
tots els centres educatius de Vila-
real han rebut educació viària al 
llarg d’aquest curs. D’ells, 1.255, 
a més, han pogut realitzar pràc-
tiques en el parc infantil de tràn-
sit, tant amb bicicleta -5é de pri-
mària- com amb karts, en el cas 
dels alumnes de 2n d’ESO.

Des del 2 d’octubre de 2017 fins 
al passat 25 de maig, els alumnes 
d’educació infantil (5 anys), així 
com els d’educació primària (2n 
i 5é) i els d’educació secundària 
(2n i 3r) i tots els del centre La 
Panderola han rebut formació 

U destinada a mentalitzar tots els 
ciutadans de la importància de 
circular correctament, amb pre-
caució i adoptant les mesures 
oportunes per a evitar els acci-
dents. La regidora de Seguretat 
Ciutadana, Silvia Gómez, acom-
panyada pel nou comissari de 
la Policia Local, Domingo Adán, 
i per l’inspector José Luis de Lla-
go, ha fet balanç d’aquesta cam-
panya, que «incideix en alguns 
aspectes molt importants en di-
ferents rangs d’edat per a aconse-
guir ciutadans més responsables 
i segurs en la circulació». Adán, Gómez i de Llago van presentar el balanç de la darrera campanya.
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La Policía Local 
participa en un 
curso en el 
circuito de Cheste

La Policía Local  en el mar-
co de la colaboración entre 
la empresa Auto Vila-real Vo-
lkswagen y la Efopol, partici-
pará un año más en los cursos 
de conducción organizados 
por Volkswagen España en 
el circuito de Cheste. Las jor-
nadas se enmarcan en el Vo-
lkswagen Race Tour, el evento 
de conducción que organizó la 
marca alemana el 29 de junio 
por la tarde. La empresa vila-
realense reservó varias plazas 
para miembros de la Policía 
Local, que pudieron adquirir 
conocimientos y experiencias 
al volante aplicables para la 
tarea diaria de los agentes en 
el cuidado del bienestar de los 
ciudadanos.

U

La UNED apuesta, 
un verano más, 
por la formación 
en varios ámbitos

La UNED tiene en marcha 
los cursos de verano y de ex-
tensión  para el período es-
tival. Para este mes está pre-
visto, del 5 al 8, el I Curso de 
Flauta Juan Gual Esteve; Salud 
mental y delito, es el nombre 
del curso organizado del 2 al 
4 de julio y se celebra en las 
instalaciones del centro aso-
ciado. Le sigue el curso Sobe-
ranía y secesión: sobre el de-
recho de autodeterminación 
de los pueblos, del 4 al 6. Y, 
por último, del 9 al 11, está 
previsto el curso El reto de ser 
mujer: realidad y perjuicio. El 
periodo de matrícula para el 
próximo curso arranca el 5 de 
julio hasta el 23 de octubre.

U

La EscoLa dE Tradicions 
ciErra EL curso con una fiEsTa 
En EL parajE dEL TErmET

U

La Escola de Tradicions ha celebrado 
la fiesta de final de curso con una 
actuación en el paraje del Termet. 
De todas las escuelas participantes, 
la Escuela de Bombos y Tambores 
(Agrupación de Bombos y Tambores 
de Vila-real), la de Dolçaina i Tabal (El 
Trull), la de Guitarra (Orquesta de Pulso 
y Púa Francesc Tàrrega) y la de Música 
(La Lira) han realizado exhibiciones ante 
familiares, amigos y vecinos y del resto 
de alumnos otros escuelas presentes 
durante la clausura. A las entidades que 
han actuado se suman para conformar 
la Escola de Tradicions entidades de 
diferentes ámbitos como la Coral Sant 
Jaume, el Grupo Pilotari de Vila-real, la 
Agrupación Musical Virgen de Gracia, 
el grupo de danzas El Raval, Apaval y la 
asociación cultural Aigua Fresca.

ToTs uniTs ‘dipLoma’ a Los 
aLumnos dEL TaLLEr dE mEjora 
dE La EmpLEabiLidad

U Un total de 11 personas participaron 
en el taller de formación y mejora de 
la empleabilidad para mayores de 45 
años, Aproximación al mercado laboral 
y competencias sociolaborales.

JUvENtUD ofrECE  UNa 
formaCióN EsPECífiCa DE 
saLvamENto EN sUrf

La Concejalía de Juventud 
ha promovido un nuevo cur-
so que reforzó la formación en 
socorrismo acuático, ofrecida 
recientemente y que garanti-
za un contrato de trabajo a los 
participantes en verano. En la 
programación se han prepara-
do diferentes simulacros y ca-
sos prácticos para que los asis-
tentes aprendieran algunas 
nociones básicas sobre cómo 
llevar a cabo una acción de sal-
vamento con tabla de surf.

U

breves

fUNDaCió Caixa rUraL 
fomENta Los ProyECtos EN 
matEria tUrístiCa

La Fundació Caixa Rural, 
a través de su centro de nego-
cios Efecte Vila-real, y con el 
apoyo de la Diputación de Cas-
tellón y el Ayuntamiento de la 
ciudad, ha puesto en marcha 
el proyecto Emprendimiento 
turístico en Castellón; sensa-
ciones de interior para perso-
nas que quieran fomentar la 
empleabilidad y la iniciativa 
empresarial en la provincia a 
través de la economía turística 
mediante el turismo rural. 

U

fUNDaCióN fLors rECoNoCE 
a PErsoNas y ENtiDaDEs 
DEstaCaDas Para EL CENtro

Fundación Flors ha he-
cho entrega de los II Premios 
anuales que otorga el centro 
a las personas y entidades que 
han contribuido a mejorar el 
centro y la ciudad. Este año, 
el reconocimiento ha ido a la 
Policía Nacional, el alumno 
Adrián Alegre por su expe-
diente brillante y el empre-
sario José Mansilla, antiguo 
alumno de Flors, además del 
personal del centro y su direc-
tor, Silverio Pérez.

U

t’avalem abre su segunda edición 
con la incorporación de 30 usuarios
La iniciativa tiene una inversión de 619.526 euros, 599.490 euros a cargo de la Generalitat

E l  programa mixto de 
e m p l e o  y  f o r m a c i ó n 
T’Avalem, que impulsa la 
Conselleria de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, para meno-
res de 30 años, vuelve a ser una 
realidad en Vila-real. Pocos días 
después de la clausura de la pri-
mera edición, se han incorpora-
do los 30 nuevos beneficiarios del 
proyecto, que se ubica en el Cen-
tro Cívico Maria de Luna, donde 
han recibido la visita del alcalde, 
José Benlloch, junto al concejal 
de Economía, Xavier Ochando. 

«Venir aquí a recibir a 30 jóve-
nes que se van a poder formar y 
van a conseguir un futuro mejor 
para ellos y para nuestra ciudad 
es todo un orgullo», afirma el al-
calde, quien destaca que «el mó-
dulo que abrimos por segunda 
vez es una iniciativa pionera e 
innovadora que ofrece grandes 

posibilidades a nivel laboral». 
«Nuevamente estamos muy sa-
tisfechos, porque tras una déca-
da pasando de largo, es la segun-
da vez que conseguimos que un 
programa de estas características 
llegue a nuestra ciudad», agrega 
Ochando, quien ha agradecido el 
trabajo de los técnicos de la Con-
cejalía. «Hemos pasado de una 
época en la que se hacían gran-
des inversiones para contenedo-
res vacíos de contenido a otra en 
la que las inversiones son para 
las personas y en la que lucha-
mos para que ni un euro pase de 
largo de la ciudad», detalla. 

ÁrEas DE formaCióN
El programa T’Avalem Maria de 
Luna formará en Operaciones 
básicas de restaurante (servicios 
de bar y cafetería), Operaciones 
básicas de cocina (cocinero/a) y 
Actividades auxiliares en viveros, 

jardines y centros de jardinería 
(jardinero/a). Los beneficiarios se 
formarán durante 12 meses pa-
ra obtener los correspondientes 
certificados de profesionalidad, 
títulos homologados y recono-
cidos por el Ministerio de Edu-
cación, en nivel 1 y 2, y además 
cobrarán desde el primer día el 
salario mínimo interprofesional. 
A ellos se suman un equipo de 
cinco docentes, un administra-
tivo y un director, contratados 
desde el Servef expresamente 
para el programa. Las escuelas 
taller T’Avalem suponen una 
inversión de 619.526 euros, sub-
vencionados en 599.490 euros 
por la Generalitat Valenciana. A 
esta dotación se sumará en bre-
ve los 1.452.852 euros de los pro-
gramas Avalem Joves + (EMPUJU 
y EMCUJU), subvencionados con 
1.252.356 euros, recientemente 
aprobados por la Conselleria.

El alcalde y el concejal de Economía visitaron en el Centro Cívico maría de Luna a los nuevos 30 beneficiarios.



El cementerio de la ciudad estrena 
240 nuevos nichos de bajo coste
S’han invertit 121.826 euros dins d’un pla de remodelació integral del recinte 

E l Cementerio Municipal 
acaba de sumar 240 ni-
chos nuevos que permi-
tirán alargar la vida del 

recinto, construidos, por prime-
ra vez, con un nuevo sistema de 
material prefabricado que ha re-
ducido los costes a la mitad. En 
total, se han invertido 121.826 € 
que, en otras circunstancias, hu-
bieron tenido como resultado la 
mitad de espacio para entierros 
y, además, habrían tardado más 
tiempo a estar disponibles, a cau-
sa del proceso de construcción. 

El edil de Territorio, Emilio M. 
Obiol, y la concejala de Cemen-
terio, Rosario Royo, han visitado 
la primera intervención, que se 
engloba dentro de un plan de re-
modelación integral del recinto 
que empezó en 2017 y que ha 
permitido obtener 620 unidades 
de entierro, entre la creación de 
más de 400 nuevas unidades y 
la remodelación de los espacios 
existentes. A estas se suma la re-

habilitación del muro perime-
tral, la reparación de cubiertas y 
la mejora de aceras y zonas pea-
tonales, entre otros.

Las obras empezaron con la 
construcción de 30 nuevas unida-
des en panteones verticales y han 
proseguido con diferentes traba-
jos, a los cuales se suma ahora la 
creación de 240 nichos nuevos le-
vantados con un nuevo sistema 
prefabricado de hormigón que 

«han ahorrado tiempo y, sobre 
todo, dinero», tal como explican 
Obiol y Royo que se muestran sa-
tisfechos después de comprobar 
«el excelente resultado frente a la 
edificación de obra tradicional».

«Por primera vez, el Cemente-
rio de Vila-real ha sido objeto de 
una remodelación con este ma-
terial, que ya se utiliza en otros 
municipios con muy buenos re-
sultados», indica Obiol, que des-
taca las «posibilidades y ventajas 
que ofrece». «Desde el punto de 
vista sanitario es homologado, 
cumple con los protocolos y es-
tándares legales de las inhuma-
ciones y cuesta la mitad», dice.

La inversión total es de 410.000 
euros, «una inversión escasa pero 
que ha dado mucho de sí», asegu-
ra Obiol. «Este equipo de gobier-
no de progreso actúa con respon-
sabilidad y transparencia hacien-
do que cada céntimo de nuestros 
ciudadanos revierta en su bienes-
tar», concluye el concejal.

Las obras se iniciaron 
con la construcción de 
30 nuevas unidades 
ubicadas en panteones 
verticales

U

El edil de Territorio, Emilio M. Obiol, y la concejala de Cementerio, Rosario Royo, han visitado los trabajos.

Vila-real intensifica el 
tratamiento contra los 
mosquitos todo el verano
El Ayuntamiento de Vila-real 
trabaja desde hace varios me-
ses en el tratamiento preventi-
vo contra los mosquitos. Una 
acción que se intensificará du-
rante todo el verano para evitar 
la aparición de plagas, ya que 
debido a los últimos episodios 
de lluvias se espera una tempo-
rada complicada. 

La concejala de Sanidad, Sil-
via Gómez, ha indicado que el 
área que dirige tiene marcado 
un calendario de fumigaciones, 
pensadas en un inicio como 
medida preventiva, que en las 
últimas semanas comenzó un 
período de mayor incidencia 
para tratar de atajar con efica-
cia cualquier foco que se pudie-
ra detectar de manera puntual. 
El calendario se irá modifican-
do y adaptando en función de 
las necesidades que se detecten 
en cada momento. 

COLABORACIÓN CIUDADANA
No obstante, Gómez pide cola-
boración ciudadana, ya que «la 
mayor parte de focos y casos se 
registran en parcelas privadas». 

Por ello, hace un llamamiento 
a los propietarios de terrenos y 
zonas donde pueda haber agua 
estancada para que «tomen me-
didas y que no se conviertan en 
focos». En este sentido, recuer-
da que el Ayuntamiento aprobó 
una nueva Ordenanza munici-
pal en 2016 que regula las ac-
tuaciones y protocolos a seguir 
para prevenir la proliferación 
del mosquito tigre también en 
el ámbito doméstico. 

«El mosquito tigre es funda-
mentalmente urbano y se re-
produce fácilmente en peque-
ños estancamientos de agua, 
como pueden ser macetas, ja-
rrones o balsas, en el ámbito 
privado, por lo que siguiendo 
unos sencillos consejos todos 
podemos contribuir a evitar la 
presencia y/o expansión de es-
tos insectos», asegura Gómez. 

«Nos espera un verano com-
plicado pero hemos estado tra-
bajando de manera anticipada 
y previsora para que sea lo me-
nos molesto posible para los 
vecinos», concluye la titular de 
Sanidad.

El departamento de Sanidad tiene fijado un calendario de fumigaciones.
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Avanzan los trámites para la construcción 
de la nueva rotonda del Camí les Voltes
Los trámites para la construcción 
de la nueva rotonda entre el Camí 
les Voltes y la avenida de Bélgica, 
que será la puerta de entrada a 
la ciudad y al polígono industrial 
sur, avanzan. El Ayuntamiento 
ha emitido el informe ambiental 
y territorial estratégico favorable 
para la modificación puntual del 
Plan General Municipal de Orde-
nación Urbana (PGMOU), que tie-
ne por objeto la modificación de 
las alineaciones de las manzanas 
529 y 522 para la reordenación 
del tráfico. 

«Estamos avanzando en la tra-
mitación y, tras la emisión del in-
forme ambiental favorable para 
la reordenación de los límites, se 

requiere de algún tiempo para la 
exposición pública del documen-
to y para la puesta en marcha de 
otras acciones», señala el conce-
jal de Territorio, Emilio M. Obiol. 
Concretamente, en el caso de es-
ta rotonda, se prevé la creación 
de una zona verde anexa de 1.000 
metros cuadrados, por lo que se 
necesita un terreno colindante 
que, «si es preciso expropiar, se 
hará», indica Obiol. El presupues-
to ha reservado una partida para 
hacer frente a esta gestión. 

«El objetivo de este equipo de 
gobierno es garantizar la segu-
ridad de todos los conductores», 
apunta. En esta línea, la Policía 
Local emitió un informe en el 

que recomendaba la construc-
ción de este elemento de regu-
lación del tráfico por motivos de 
seguridad vial, que, agrega, «con-
tribuirá a agilizar la circulación 
de vehículos en la zona».

No es la única rotonda que se 
construirá este año en la ciudad. 
También se ha adquirido una ca-
sa que será necesaria para poder 
ejecutar la glorieta proyectada 
en la confluencia del Camí Vell 
d’Onda a Castelló con la calle En-
carnación, en el norte de la ciu-
dad. Ambas rotondas, dice Obiol, 
buscan «garantizar la seguridad 
del tráfico rodado en dos puntos 
conflictivos y mejorar los accesos 
a las zonas industriales».

La Policía Local prolonga 
la campaña contra los 
excrementos de animales

La Policía Local, que desde 
el pasado 29 de mayo impulsa 
una campaña para evitar las 
deposiciones de los animales 
de compañía en la vía pública, 
ha decidido prolongar la inicia-
tiva hasta el 10 de julio. De es-
te modo, serán 23 días más los 
que los agentes salgan a patru-
llar en diferentes turnos todos 
los días de semana. Igual que 
durante el primer período de 
la campaña, los policías irán 
identificados con el uniforme 
reglamentario, aunque podrán 
circular en vehículos camufla-

U dos para sorprender a los due-
ños de animales que no recojan 
los excrementos. Las denuncias 
por no recoger las deposiciones 
de las mascotas de la vía públi-
ca ya sean zonas verdes, de pa-
so o juego oscilan entre los 60-
120 euros.

El dispositivo se mantiene 
con vigilancias por toda la ciu-
dad, pero con especial inciden-
cia en puntos como el paseo de 
la Estación, los alrededores de 
Correos, las inmediaciones de 
parques y jardines o la avenida 
de Alemania, entre otros.



El bus gratuito al Termet ya 
circula y suma otra parada
Estará en servicio hasta el 17 de septiembre y parará en la calle Atrevits

El transporte ampiará horario de jueves a sábado para cubrir las actividades en el paraje.

El autobús gratuito al Termet vuelve a 
prestar servicio desde esta semana para 
conectar la ciudad con los principales 
puntos de actividad durante el verano. 
El bus, completamente gratuito, circula-
rá hasta el 17 de septiembre y a las habi-
tuales paradas en su recorrido hasta el 
Termet suma, además de las cuatro co-
nexiones diarias con el Club de Tenis, co-
mo ya hiciera por primera vez de manera 
pionera el año pasado, una parada más 
en la calle Atrevits. 

El autobús conecta la ciudad con el 
Termet en un recorrido circular todos 
los días de la semana de 10.00 a 22.00 
horas, horario que se amplia de jueves 
a sábado para facilitar que los vila-rea-
lenses puedan disfrutar de los eventos 
programados fuera de la franja horaria. 
Las paradas son en la avenida Riu Ebre, 
Els Lluïsos, la Báscula, frente al colegio 
Carmelitas, en la ermita, delante del Ce-
menterio (de regreso a la ciudad) y en la 
calle Atrevits, en un itinerario de unos 25 
minutos aproximadamente. A estas para-
das, se suman los enlaces con el Club de 
Tenis, con el que el Ayuntamiento man-
tiene un acuerdo de uso de la piscina, a 
las 11.00, 13.30, 16.00 y 20.00 horas. 

«De este modo, los vecinos podrán dis-
frutar tanto del paraje del Termet como 
de las actividades que se organicen, así 

como de la piscina del Termet, el entor-
no del Millars y de las instalaciones del 
Club de Tenis», indica el concejal de Mo-
vilidad, Emilio M. Obiol. 

Tras el verano, el autobús funcionará 
durante las fiestas en honor a la Virgen 
de Gracia, facilitando el desplazamiento 
de los vecinos hasta los principales pun-
tos de la fiesta, como se viene haciendo 
durante cada período festivo. El concejal 
anima a los vecinos a hacer uso del auto-
bús este verano para «disfrutar de nues-
tro paraje natural más emblemático». 

Una vez finalice el periodo estival, el 
área de Movilidad ahondará en el diseño 
de una programa piloto de transporte 
público urbano. 

Una vez finalice el periodo 
estival, el área de Movilidad 
ahondará en el diseño de 
una programa piloto de 
transporte público urbano

U

El concejal de Movilidad anima a los vecinos a utilizar el autobús durante los meses de verano.
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Vila-real elevará al Gobierno 
central necesidades locales
La accesibilidad de la estación o el Hostal del Rey, temas a abordar

Benlloch también quiere trasladar a Madrid la reversión de la propiedad del Hostal del Rey.

El alcalde, José Benlloch, ha valorado el 
nuevo Consejo de Ministras y Ministros 
del presidente socialista, Pedro Sánchez, 
para marcar la hoja de ruta de la inter-
locución con el nuevo Gobierno central. 
La reversión del Hostal del Rey, la cons-
trucción de un paso subterráneo en la es-
tación de trenes o una nueva comisaría 
para la Policía Nacional son, entre otras, 
las reivindicaciones que Benlloch quiere 
poner en la agenda de un ejecutivo con 
el que espera «una interlocución mejor» 
que con el anterior Gobierno popular.

«En los últimas semanas, como conse-
cuencia de una sentencia histórica que 
condenaba al PP incluso a pagar una in-
demnización por haberse lucrado con 
una trama de corrupción, hemos vivido 
importantes y esperanzadores cambios 
que han derivado en la conformación de 
un Gobierno tremendamente preparado 
e ilusionante con el que vamos a empe-
zar a dialogar sobre las inversiones nece-
sarias en Vila-real, después de años de go-
biernos del Partido Popular que han pa-
sado completamente de largo en nuestra 
ciudad», valora Benlloch, quien recuerda 
que las tramas de corrupción del PP han 
salpicado también Vila-real. 

Respecto a las reivindicaciones loca-
les, agrega: «Sabemos que la situación 
que han heredado es muy complicada, 

pero no podemos dejar de poner sobre 
la mesa las necesidades de Vila-real, pa-
ra la que estamos seguros de que vamos 
a tener mucha mejor interlocución que 
hasta ahora». La construcción del paso 
subterráneo de la estación de trenes, que 
permita dar solución al empastre de la 
pasarela elevada, una nueva comisaría 
para la Policía Nacional «digna», la libera-
lización de la AP-7 o una solución a la ro-
tonda de acceso sur a la ciudad -la «roton-
da de la muerte», matiza Benlloch- son 
algunas de las peticiones del ejecutivo 
local. Benlloch también quiere trasladar 
a Madrid la reversión de la propiedad del 
Hostal del Rey, para que sea «patrimonio 
de todos los vila-realenses». 

Benlloch quiere poner 
en la agenda del ejecutivo 
varios asuntos y espera «una 
interlocución mejor» que con 
el anterior Gobierno popular

U

El alcalde valoró el nuevo Consejo de Ministras y Ministros del presidente socialista, Pedro Sánchez



la planificación 
urbanística industrial, a 
debate en Vila-real

U La Agrupación de Arquitectos Urbanistas 
de la Comunitat Valenciana ha celebrado 
el  curso Parques empresar iales, 
enmarcado en las XLII Jornadas de la 
entidad. El alcalde y el presidente de la 

AAUCV, Ernesto Ramos, han inaugurado 
la sesión, celebrada en el salón de 
actos de Porcelanosa que ha contado 
con las ponencias de reconocidos 
profesionales.

la buc acoge el ii congreso 
de especialidades Veterinarias 
del Hospital Valencia sur

U Durante dos jornadas y, con el 
patrocinio del Ayuntamiento, la cita 
abordó aspectos relacionados con la 
enfermedad hepatobiliar con unos 
70 participantes.

Congressos, Festivals i Esdeveniments
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La danza contemporánea 
coge fuerza en Vila-real

El festival Vila-real en Dansa 
ha despedido su séptima edi-
ción. Tres días intensos dedica-
dos a la danza contemporánea 
han hecho que el Festival de 
Danza Breve siga consolidán-
dose como uno de los referen-
tes del territorio valenciano. 
Romper la barrera entre esta 
disciplina artística y el público 
sigue siendo el reto del certa-
men, que, en su última jorna-
da ha contado con la sesión de 
Dansa en família, a cargo de Yo-
landa Peña, y el espectáculo Y 
Park, de ZUK. Performing Arts, 

U dentro de Dansa al carrer. 
La II Jornada de Danza Breve, 

en el Auditorio Municipal, tu-
vo la participación de los alum-
nos de la Escuela Municipal de 
Danza (EMD) para preceder a 
los artistas invitados: la brasi-
leña Natalia Fernandes, Adrián 
Castelló desde Alemania y Fil 
d’Arena. Las palabras del conce-
jal de Cultura, Eduardo Pérez, 
y la directora artística del festi-
val, Pepa Cases, materializaron 
la clausura de Vila-real en Dan-
sa 2018, con la mirada puesta 
ya en la próxima edición.

El Arenal Sound vuelve a Vila-real 
este verano con deporte y música
La plaza del Llaurador y el pabellón Bancaixa serán los escenarios de las actividades

El edil Diego Vila y el director del festival, Toño Sánchez, junto a otros responsables municipales en el encuentro.

Uno de los festivales mu-
sicales de mayor enver-
gadura del verano, el 
Arenal Sound, volverá a 

Vila-real los próximos 31 de julio 
y 1 de agosto, para conjugar la 
mejor música del momento con 
la práctica del deporte. El con-
cejal de Turismo, Diego A. Vila, 
coordinador de las actividades 
del Arenal Sound en la ciudad, 
y el director del certamen Toño 
Sánchez, han mantenido una re-
unión para perfilar los detalles 
de la tercera colaboración.

«En las primeras convocato-
rias, la Arenal Sound Cup superó 
las expectativas y se ha ido con-
solidando como un certamen 

esperado por los asistentes al fes-
tival de Burriana, un ejemplo de 
cooperación entre nuestros dos 
municipios hermanos que, esta-
mos seguros, este año volverá a 
superarse», detalla Vila, quien 
destaca que las jornadas conju-
gan dos de las marcas de Vila-
real como Ciudad de Festivales, 
Congreos y Eventos y Ciudad de 
la Salud y del Deporte. 

Las actividades comenzarán el 
martes 31 de julio, a partir de las 
20.00 horas, con las actuaciones 
musicales gratuitas en la plaza 
del Llaurador. Las formaciones 
que sonarán frente al Estadio de 
la Cerámica están todavía por de-
terminar, aunque, de nuevo, vol-

verán a tener un marcado sello 
local, de la mano de grupos vila-
realenses. Las actividades depor-
tivas tomarán el relevo el miérco-
les, 1 de agosto, por primera vez 
en horario de mañana y de tarde. 
El pabellón Bancaixa acogerá las 
competiciones de fútbol sala, ba-
loncesto y balonmano, cuyas ba-
ses e inscripciones estarán en la 
página web del festival.

En la reunión han participado 
también los ediles de Seguridad 
Ciudadana, Silvia Gómez y de De-
portes y Salud, Javier Serralvo; el 
comisario de la Policía Local de 
Vila-real, Domingo Adán, y el je-
fe del Servei Municipal d’Esports, 
José Ramón Cantavella.

Actuaciones y formación ocuparon varios espacios. Fotos: La Mary Posa
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Ciutat Educadora

Conclou el Seminari de 
Formació en Coeducació
La Casa dels Mundina ha aco-
llit la cloenda del Seminari de 
Formació Docent en Coeduca-
ció, organitzat per la Regidoria 
d’Igualtat, en el qual han parti-
cipat 140 mestres de nou centres 
educatius de Vila-real. 

L’objectiu de la iniciativa ha si-
gut formar tot el professorat in-
teressat perquè posteriorment es 
puga iniciar l’elaboració d’un pla 
d’igualtat i convivència en cada 
centre. Per a això, s’han tractat 
temes com la desigualtat, el femi-
nisme, la coeducació, la socialit-
zació i prevenció de la violència 
de gènere i la diversitat sexual, 
familiar i de gènere. A més, s’ha 
parlat sobre l’amor romàntic i 

els seus mites i problemes i el 
perill de les xarxes socials.

«La desigualtat estructural, 
la discriminació i l’opressió 
basada en el gènere com a me-
canisme social del patriarcat 
té les pitjors conseqüències: 
l’assassinat de dones», denun-
cia la regidora d’Igualtat, Ro-
sario Royo.

El Seminari ha estat coor-
dinat per M. Carmen Flor, de 
Concepció Arenal, i s’hi han 
sumat docents d’Angelina 
Abad, Bisbe Pont, Botànic Cal-
duch, Carles Sarthou, Cervan-
tes, Concepció Arenal, Escul-
tor Ortells, Pasqual Nácher i 
Pius XII.

L’Aula Mentor compleix cinc anys 
com a referent en formació oberta
El projecte suma dos nous mòduls d’especialització de formació professional

Representants del consistori, el Ministeri, la Generalitat i Caixa Rural van participar en l’acte d’aniversari

El programa de formació ober-
ta Aula Mentor compleix cinc 
anys a Vila-real i ho fa amb la in-
corporació de dos nous mòduls 
d’especialització de formació 
professional. El projecte, que 
ofereix 137 cursos en 25 àrees 
d’aprenentatge, va iniciar de 
manera pionera el 2017 l’oferta 
d’aquests cursos especialitzats i 
per segon any torna a oferir la 
possibilitat d’inscriure’s en al-
gun dels dos mòduls, titulats Dis-
seny i impressió digital i Comerç 
electrònic i Community Mana-
gement, que ofereixen formació 
teòrica semipresencial i pràcti-
ques en empreses per a millorar 
l’ocupabilitat dels alumnes.

L’alcalde, José Benlloch, ha 

assistit a la celebració d’aquest 
cinqué aniversari, on també han 
participat el cap de serveis d’Aula 
Mentor, dependent del Ministeri 
d’Educació, Joaquín González; 
la presidenta del Consell Escolar 
Valencià, dependent de la Gene-
ralitat, Encarna Cuenca; el presi-
dent de la Fundació Caixa Rural 
Vila-real, Enric Portalés, així com 
l’edil d’Universitat Popular, Ro-
sario Royo i alumnes que s’han 
format en algun dels cursos. 

El primer edil ha assenyalat 
que aquesta formació multidis-
ciplinària i innovadora és «fruit 
de la col·laboració entre dife-
rents administracions» i ha po-
sat de manifest el compromís de 
l’Ajuntament «amb una de les 

principals premisses d’aquest 
equip de govern, com és el fo-
ment de la formació al llarg de 
la vida, per a adaptar-se a la so-
cietat, cada vegada més canviant 
i competitiva».

Benlloch destaca que com a 
Ciutat de la Ciència i la Innova-
ció «no hem volgut quedar-nos 
amb l’oferta que el Ministeri ens 
donava i aquestes innovacions 
que incorporem amb mòduls 
d’especialització són les que fan 
d’aquest un projecte d’èxit, pel 
qual ja han passat 766 alumnes 
des del seu inici». «L’educació 
és la base de tot i per això vam 
creure en el potencial d’aquesta 
eina, que impulsem de manera 
pionera a Castelló», conclou.

El projecte Medes conclou 
però vol seguir exportant 
la mediació a les aules

El regidor de Cooperació i Inte-
gració, Álvaro Escorihuela, ha 
participat a la localitat italia-
na de Sacile en l’última reunió 
transnacional i esdeveniment 
final del projecte europeu Me-
des, que ha liderat Vila-real per 
a la promoció de la mediació 
escolar a Europa. La trobada 
ha servit per a presentar for-
malment el resultat del treball 
realitzat durant els prop de tres 
anys de durada del projecte, fi-
nançat pel programa europeu 
Erasmus+, entre els quals desta-
ca la creació d’un segell de qua-
litat per a les pràctiques media-
dores a Europa.

«Amb aquesta última trobada 
a Sacile posem fi a un projecte 
europeu que ha permés conso-
lidar i projectar el lideratge de 
Vila-real en l’àmbit de la media-
ció escolar, arran l’experiència 
pionera de l’IES Miralcamp, a 
tota Europa. El segell de quali-

tat Medes, el material educa-
tiu i la guia metodològica ela-
borats des de setembre de 2015 
són un pas importantíssim per 
a difondre i donar visibilitat a 
la mediació escolar en l’àmbit 
europeu. Però no ens queda-
rem ací: volem seguir treba-
llant per a desenvolupar noves 
eines i implicar més municipis 
en la pràctica de la paraula i el 
diàleg com la millor eina per a 
resoldre conflictes a l’aula», va-
lora Escorihuela.

Amb aquest objectiu, s’ha 
acordat treballar de la mà per 
a concórrer en la pròxima con-
vocatòria de finançament euro-
peu Erasmus + amb un pro-
jecte que permeta continuar 
el treball iniciat amb Medes i 
«seguir exportant el model de 
mediació escolar a Europa», 
conclou. La idea és implicar els 
altres municipis agermanats 
amb Sacile i amb Vila-real.

Escorihuela es va traslladar a Sacile per a participar en la darrera reunió.

Una trentena de joves participa en el I 
Campus d’Alumnes Mediadors al Termet
L’Associació El Porc Espí, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, ha 
realitzat el I Campus d’Alumnes 
Mediadors al Termet de la Mare 
de Déu de Gràcia que ha comptat 
amb la participació d’una trente-
na de joves de diferents centres 
educatius de la província i del 
municipi sevillà de Los Palacios. 
El campus estava dirigit exclusi-
vament als alumnes que havien 
rebut ja formació en mediació 
escolar i que van poder intercan-
viar experiències de forma lúdi-
ca. Entre les activitats previstes 
s’incloïa també una conferència 
oberta al públic general, a càrrec 
del mag Xuxo Ruiz, finalista del 
Premi Global Teacher Prize. Els assistents han participat en activitats per a fomentar la cultura mediadora.



Los carmelitas dan el visto bueno al 
acuerdo para el futuro pabellón
El centro tendrá derecho a utilizar el recinto deportivo 1.850 horas lectivas al año

La comunidad religiosa dona a la ciudad los 3.000 metros cuadrados sobre los que se edificará el nuevo polideportivo.

E l consejo de la Provincia 
de San Juan de la Cruz de 
Aragón, Castilla y Valen-
cia de la Orden Carmelita 

ha dado el visto bueno a los úl-
timo retoques, solicitados por 
el Ayuntamiento, del convenio 
por el que esta comunidad reli-
giosa dona a la ciudad los 3.000 
metros cuadrados sobre los que 
se edificará el nuevo polidepor-
tivo, cuya construcción llevará a 
cabo el Villarreal CF, en el mar-
co del acuerdo por el que el club 
groguet asumía el coste de esta 
infraestructura como compensa-
ción por el derribo del pabellón 
Campió Llorens y la creación del 
área peatonal frente al Estadio de 
la Cerámica.

Así lo informa el alcalde, José 
Benlloch, quien dará luz verde al 
pacto final a través de un decreto 
de alcaldía, con el fin de acelerar 

los siguientes pasos a tomar pa-
ra que el nuevo recinto deportivo 
pueda ser una realidad a media-
dos del 2019. Con todo, para com-
pletar el proceso de donación de 
los terrenos a la ciudad por parte 
de los carmelitas todavía restan 
los informes del Servei Municipal 
d’Esports, del arquitecto munici-
pal, del técnico en patrimonio y 
un último de legalidad «para que 
no haya ningún inconveniente al 
convenio».

El acuerdo definitivo con la 
orden religiosa establece, funda-
mentalmente, las horas de uso a 
las que tendrán derecho los car-
melitas --especialmente como po-
lideportivo para los 400 escolares 
del colegio concertado Virgen del 
Carmen y algunos fines de sema-
na para las entidades vinculadas 
a este colectivo, como las Juven-
tudes Carmelitas-- y que serán de 
1.850 horas lectivas al año. Aun 
así, este asunto siempre queda 
abierto a modificaciones.

El departamento técnico de 
Urbanismo del Ayuntamiento 
ha valorado la parcela de 3.000 
metros cuadrados que donarán 
los frailes para construir el poli-
deportivo en un total de 983.515 
euros, cifra que, pese a estar unos 
150.000 euros por debajo del pri-
mer borrador del convenio, ha 
sido aceptada sin reservas.

El objetivo es que 
el nuevo recinto 
deportivo pueda 
ser una realidad a 
mediados del 2019

U

El responsable de Territorio, Emilio M. Obiol, ha dado a conocer la noticia.

La Unión Europea respalda 
el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible
El programa operativo Feder de 
la Unión Europea, al que Vila-
real se presentó con cinco pro-
yectos para mejorar la ciudad, 
ha obtenido la primera respues-
ta positiva, con la concesión de 
37.500 € para sufragar parte del 
I Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS), con un coste to-
tal de 90.750 euros más IVA. 

Los proyectos presentados 
supondrían una inversión para 
la ciudad de cerca de tres millo-
nes de euros, de los que la UE 
podría financiar hasta el 50% 
de cada uno de ellos. El concejal 
de Territorio, Emilio M. Obiol, 
que ha dado a conocer la noti-
cia, explica que «la movilidad 
sostenible es una apuesta de es-
te equipo de gobierno, por eso 
queremos dotarnos de los ins-
trumentos necesarios para se-
guir avanzando en este ámbito, 
para lo que se requiere conocer 
a fondo la realidad y las nece-
sidades a través de un análisis 
para determinar las medidas a 
implementar». 

Este documento -que sería 
uno de los pocos que existirían 

en Castellón, según indica el 
edil- «es fundamental» y servirá 
para obtener un diagnóstico, es-
tablecer las medidas para hacer 
de Vila-real una ciudad más ac-
cesible y sostenible e impulsar 
infraestructuras y servicios pa-
ra facilitar los desplazamientos 
en transporte público, peatona-
les o ciclistas, entre otros objeti-
vos, lo que «supondrá el empuje 
definitivo al transporte público 
urbano que una ciudad como la 
nuestra necesita», apunta.

En los últimos años, el equipo 
de gobierno ha puesto en mar-
cha diversas actuaciones en es-
te sentido, como la creación de 
la línea de autobús gratuita al 
Termet, la construcción del pri-
mer carril bici de la ciudad o, 
más recientemente, la culmina-
ción de la vía ciclista entre Vila-
real y Burriana, que ejecuta la 
Generalitat. 

«Lograr un transporte colecti-
vo de calidad que favorezca su 
uso frente al vehículo privado 
es uno de los principales obje-
tivos que contempla el Plan», 
explica Obiol. 
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Las amas de Casa Cierran 
eL Curso Con La tradiCionaL 
misa y Comida en eL termet

U El alcalde, José Benlloch, y la concejala de 
Familia, Rosario Royo, entre otros ediles 
del Ayuntamiento, han acompañado 
a la Asociación de Amas de Casa de 
Vila-real en la tradicional despedida 

del curso de actividades . Como suele 
ser habitual durante los últimos años, 
llegados a mediados de junio, la entidad 
ha celebrado una misa en la ermita de la 
Virgen de Gracia y comida posterior.

La asoCiaCión CuLturaL 
FLamenCa andaLuza CeLebra 
La romería deL roCío

U Los concejales Silvia Gómez y Javier 
Serralvo han acompañado, entre 
otros ediles, a la Asociación Cultural 
Flamenca Andaluza en su tradicional 
romería del Rocío al Termet.
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L’AECC PRESENTA LA 
CAMISETA PER A LA PRòXIMA 
MARXA SOLIDàRIA

U L’Associació Espanyola Contra el Càncer 
(AECC) trau a la venda les camisetes 
(donatiu de 6 euros) de la pròxima marxa 
que convoca l’entitat i que està prevista 
per al mes d’octubre a la ciutat.

Economia gestionarà 6 milions 
d’euros per a lluitar contra l’atur
El regidor de l’àrea, Xavier Ochando, va desgranar els pressupostos del seu departament

El regidor d’Economia, Xavier Ochando, durant la presentació.

L a Regidoria d’Economia 
gestionarà enguany al vol-
tant de sis milions d’euros, 
que serviran per a seguir 

lluitant contra la desocupació, 
millorar la formació dels veïns 
i generar economia de la mà 
de la societat civil. El regidor 
d’Economia, Xavier Ochando, va 
desgranar els pressupostos del 
seu departament, que preveu su-
perar les xifres de l’any passat. 
«Si el 2017 va ser un any històric, 
aquest 2018 ens superem, gràcies 
a la consecució de noves ajudes 
de diferents administracions, 
que ens permeten arribar als sis 
milions d’euros, la qual cosa su-
posa un 13% del pressupost mu-
nicipal», va detallar.

En concret,  la  Regidoria 
compta amb una partida d’1,5 
milions d’euros, als quals se su-
men ja prop de 4,5 milions que 
arriben des del Fons Social Euro-
peu i la Generalitat Valenciana, 
principalment. «La lluita contra 
l’atur i la generació d’economia 
local són dues cares de la mateixa 
moneda. Des de l’Administració 
més pròxima als veïns som pro-
actius per a contribuir a millo-
rar la situació dels ciutadans, a 
través d’accions xicotetes, però 
potents», assegura. «Hem pas-
sat dels 6.250 aturats el 2011 als 
3.657 d’ara, amb una reducció 
del 10,6% interanual i un per-
centatge d’atur del 15,21%, xifres 
molt positives però darrere de les 
quals hi ha persones i mentre hi 
haja un sol aturat, no deixarem 
d’esforçar-nos», matisa. Malgrat 
això, Vila-real és, per segon mes 
consecutiu, la ciutat major de 
40.000 habitants de la Comuni-
tat amb menor taxa d’atur. 

El suport al comerç, amb un 
conveni de 20.000 euros amb 
Ucovi, o l’impuls de la Cita Ur-

bana Musical i Solidària, o la 
col·laboració amb associacions 
com Adavi, la Cambra de Comerç 
(amb 30.000 euros més), Quali-
cer, el Pacte de la Ceràmica o Tots 
Units (54.000 euros) són altres de 
les inversions previstes en l’àrea 
d’Economia. A més, s’invertiran 

77.000 euros en l’adequació de 
l’antiga Cambra Agrària per a 
fer-la més accessible. 

«L’emprenedoria és un altre 
dels punts en els quals focalit-
zem el nostre treball i seguirem 
contribuint a la creació de cur-
sos que, a través del portal ARA 
Treball, han arribat a 700 perso-
nes», va indicar Ochando, que 
va destacar també el paper de la 
Llançadora d’Ocupació. «Són xi-
cotetes accions però potents que 
ens permetran seguir el camí ini-
ciat per a fer de la nostra ciutat 
un referent en l’eixida de la crisi, 
amb nous projectes per a generar 
economia, lluitar contra l’atur i 
apostar pels nostres veïns», va 
concloure Ochando.

La Fundació de Sant 
Pasqual valora completar la 
porta principal de la basílica
La Fundació Pro Monestir i Basí-
lica de Sant Pasqual, presidida 
per l’alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, ha reunit el seu patro-
nat per a fer balanç de la gestió 
de l’organisme i valorar els pro-
jectes en marxa per a promoure 
l’entorn de la basílica i posar en 
relleu la figura del patró de la 
ciutat. Entre altres qüestions, 
la reunió, que va comptar amb 
la participació del president de 
la Diputació, Javier Moliner, va 
plantejar un nou projecte per a 
incorporar escultures de cerà-
mica a les fornícules de la por-
ta principal de la basílica. El ti-
nent d’alcalde Emilio M. Obiol, 
la Fundació Caixa Rural Vila-
real, Amics del Pouet i la mare 

abadessa del convent de Sant 
Pasqual, M. Dolores Pérez, van 
participar també en la reunió. 

Els assistents van conéixer 
el projecte plantejat per escul-
tors locals per a completar la 
façana principal del temple -la 
porta que dóna al jardí de Sant 
Pasqual-, incorporant a les cinc 
fornícules existents escultures 
de ceràmica d’1,70 metres amb 
les imatges de sants com el ma-
teix sant Pasqual o santa Clara. 
«És un projecte molt interes-
sant amb el qual es conjuguen 
diverses apostes de la ciutat de 
Vila-real i de la Fundació, com 
són la nostra tradició ceràmica, 
l’excel·lent planter d’artistes lo-
cals i la millora de l’entorn.

uN SECTOR DEL BARRI DEL 
PILAR TINDRà  COMPTADORS 
D’AIGuA INTEL·LIGENTS EN BREu

U El pla afectarà  uns 700 usuaris 
del servei d’aigua potable que 
resideixen en habitatges de la zona 
que es troba entre els vials Camí 
Real, Nàpols i Riu Ebre.

LA fAçANA DEL CONSISTORI 
LLuEIX LA BANDERA DE L’ARC DE 
SANT MARTí PER L’ORGuLL LGTBI

U L’Ajuntament de Vila-real  es va sumar 
a la commemoració del Dia de l’Orgull 
LGTBI amb el desplegament de la 
bandera de l’arc de Sant Martí, símbol 
de la lluita pels drets i la igualtat del 

col·lectiu, des de la balconada de Ca 
la Vila. A més, es va fer una declaració 
institucional signada per tots els partits 
polítics per a declarar  Vila-real ciutat 
respectuosa amb la diversitat sexual. 

«L’emprenedoria és 
un altre dels punts en 
els quals focalitzem 
el nostre treball», va 
assenyalar el regidor

U
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Connecten els 36 edificis municipals amb 
una xarxa de 150 quilòmetres de fibra
La primera edició del Congrés per a Smart Cities for Smart Citizens es va celebrar a València i hi va participar el regidor de Serveis Públics

E ls 150 quilòmetres de fibra 
òptica que interconnecten 
36 edificis municipals han 
sigut la targeta de presen-

tació de Vila-real en el I Congrés 
Smart Cities for Smart Citizens, 
celebrat a València. El regidor 
de Serveis Públics, Francisco Val-
verde, va presentar la iniciativa 
municipal de comunicar tota la 
ciutat a través d’infraestructures 
d’alta capacitat de dades, com 
a exemple destacat de l’aposta 
de Vila-real, com a Ciutat de la 
Ciència i la Innovació, per estar 
a l’avantguarda en l’àmbit de les 
ciutats intel·ligents.

El Congrés està organitzat per 
l’Associació d’Empreses amb Ac-
tivitats Vinculades amb el Sector 
Energètic a la Comunitat Valen-
ciana (Avaesen) i ha comptat 
amb la participació del regidor 
de Serveis Públics i Telecomu-
nicacions, Francisco Valverde. 
Concretament, el regidor ha in-
tervingut en una taula redona 
titulada «Normativa en el desen-
volupament de les Smart Cities», 
juntament amb l’alcalde de Beni-
dorm, Toni Pérez; el regidor de 
Smart City d’Alcoi, Manuel Go-
micia, i la coordinadora d’aquest 
Departament a l’Ajuntament de 
Rafelbunyol, Marta Fenollosa. 
Davant un centenar d’assistents, 
Valverde ha exposat els eixos 
principals del Departament que 
encapçala. 

aposta pEr lEs novEs tECnologiEs
«La nostra filosofia és que les 
noves tecnologies són una eina 
fonamental no solament per a 
prestar un servei millor i més 
eficient, sinó, sobretot, per a mi-
llorar el coneixement i benestar 
de la ciutadania. Del que es trac-
ta és de posar a la disposició de 
la població les possibilitats que 
ofereix la tecnologia actual per a 
millorar la vida de les persones», 
valora el responsable de Serveis 
Públics.

Vila-real, que lidera en aquests 
moments la Xarxa València 
de Ciutats per la Innovació, 
té en marxa en aquests mo-
ments diversos projectes que 
s’emmarquen en aquesta estra-
tègia. En l’apartat de Serveis Pú-
blics, destaquen, entre d’altres, 
la gestió del reg de zones verdes 
de forma remota en funció del 
grau d’humitat del sòl, la infor-
mació en temps real del consum 
d’aigua potable o l’ampliació a 
més del 60% de la seua flota mò-

AGENDA LOCAL

Títol: Innovació en producte turístic
Data: del 2 al 6 de juliol 
Lloc: Fundació Caixa Rural Vila-real
Més info: https://www.efectevr.com/wp-content/uploads/2018/06/
Curso-Innovaci%C3%B3n-en-producto-tur%C3%ADstico.pdf

Títol: Noves tendències en turisme
Data: del 9 al 13 de juliol
Lloc: Fundació Caixa Rural Vila-real
Més info: https://www.efectevr.com/wp-content/uploads/2018/06/
Curso-Nuevas-Tendencias-en-turismo.pdf

Títol: Social Media Strategist en turisme
Data: del 16 al 20 de juliol
Lloc: Fundació Caixa Rural Vila-real
Més info: https://www.efectevr.com/wp-content/uploads/2018/06/
Curso-Social-Media-Strategist-en-turismo.pdf

Títol: Comunicació i producte turístic
Data: del 23 al 27 de juliol
Lloc: Fundació Caixa Rural Vila-real
Més info: https://www.efectevr.com/wp-content/uploads/2018/06/
Curso-Comunicaci%C3%B3n-y-Producto-Tur%C3%ADstico.pdf
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AGENDA PROVINCIAL

Títol: Formació en línia: Anglés empresarial
Data: del 2 al 29 de juliol
Lloc: en línia
Més info: http://www.fevecta.coop/formacio/curso/71

Títol: #SuperDimarts per l’ocupació
Data: 3 de juliol, de 9.30 a 16.30 hores
Lloc: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Universitat 
Jaume I
Més info: https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/io/for-
macio-ocupacio/superdimarts/201718/presencial/

Títol: Gestió de la protecció de dades en l’empresa
Data: del 4 al 12 de juliol, de 9.30 a 14.30 hores
Lloc: FEVECTA Castellón, c/ Císcar, 39 baix
Més info: http://www.fevecta.coop/formacio/curso/145

Títol: Taller Design Thinking aplicat a empreses i sectors 
turístics
Data: 5 de juliol, de 10.00 a 14.00 hores
Lloc: Centre de Coneixement Vinalab, c/ Galícia, 12. Vinaròs
Més info: http://www.emprenemjunts.es/?op=14&n=13708

Títol: Jornada Beachemprende. Emprendre i Innovar
Data: 5 de juliol de 2018, de 18.30 a 21.00 hores
Lloc: Passeig Marítim del Mediterrani, 55. Orpesa
Més info: https://www.eventbrite.es/e/entradas-beachemprende-
emprender-e-innovar-47086154957?aff=ebdssbcitybrowse 

Títol: CAP- Renovació
Data: del 6 al 15 de juliol
Lloc: FEVECTA Castelló, c/ Císcar, 39 baix
Més info: http://www.fevecta.coop/formacio/curso/115

AGENDA AUTONÒMICA

Títol: Solucions eCommerce personalitzades per al sector 
hoteler
Data: 3 de juliol, a les 9.15 hores
Lloc: CdT València
Més info: http://invattur.gva.es/evento/soluciones-ecommerce-per-
sonalizadas-para-el-sector-hotelero/

Títol: Be Social: Empreses socialment responsables
Data: 5 de juliol, de 18.00 a 20.00 hores
Lloc: Coworking WILD Valencia, c/ Borrull, 16, València
Més info: http://www.emprenemjunts.es/?op=14&n=13719

sos espais públics o l’accés a da-
des meteorològiques importants 
com la quantitat de precipitació 
en temps real.

«Tots aquests avanços i l’esforç 

realitzat, a més, té un segell mar-
cadament local», agrega l’edil, 
en al·lusió al treball exercit per 
microempreses locals i amb els 
recursos de l’Ajuntament. 

Per aquest motiu, Valverde ad-
voca perquè tant el Govern cen-
tral com l’autonòmic incremen-
ten les línies de subvenció per a 
incentivar aquestes inversions.

valverde va participar en el congrés organitzat per l’associació d’Empreses amb activitats vinculades amb el sector Energètic a la Comunitat valenciana.

bil amb vehicles elèctrics de con-
taminació zero. 

En la mateixa línia, Valverde 
destaca la creació d’una xarxa 
pròpia de wifi gratuïta en diver-



Vila-real se suma a la moda de ocio 
alternativo de las ‘escape room’ 
El misterio de la isla del Roble centra la temática de esta sala abierta hace unas semanas

La primera sala de escape de Vila-real está en la avenida Francesc Tàrrega 58.

R eunir pistas y resolver 
enigmas para conseguir 
la libertad. Estos son los 
preámbulos de los que 

parten las escape room -sala de 
escape. Todo un fenómeno de 
ocio alternativo cada vez más 
extendido y que está abierto a la 
participación de, prácticamente, 
cualquier persona.

De hecho, Vila-real cuenta des-
de hace unas semanas con una de 
estas iniciativas, la Sala Enigma, 
propiedad de Yenny Rangel. «Se 
trata de una sala ocio donde vas 
con amigos o familia, adaptada a 
niños a partir seis años acompa-
ñados con sus padres o si tienen 
entre ocho y 14 van con una per-
sona que les ayuda a hacer el jue-
go de forma interactiva para que 
se les haga muy ameno y puedan 
salir», explica Rangel.

En el recinto abierto en la loca-
lidad todo gira entorno a la isla 
del Roble, un lugar real pertene-
ciente a Canadá envuelto de mis-
terio por el conocido como «pozo 
del dinero», una historia que cau-
tivó a Rangel y que motivó que 
centrara la sala de Vila-real en 
esta temática. En grupos de dos 
a seis personas, los integrantes 
disponen de un tiempo máximo 
(60 o 90 minutos según la opción 
elegida) para reunir pistas, obte-
ner combinaciones u objetos, re-
solver enigmas... que les permita 
salir del juego y ganar. 

NUEVOS RETOS
En un futuro, avanza la responsa-
ble de la sala, prevé abrir otro re-
cinto -Bajo el roble- relacionado 
al actual pero que se podrá com-

pletar de forma independiente.
Del porqué eligieron Vila-real 

para abrir este negocio, señala 
que les pareció una ciudad «muy 
alegre y que está abierta a la lle-
gada de nuevas propuestas». 

 Lo más complejo del proceso, 
comenta Yenny Rangel, han sido 

las obras para conseguir la am-
bientación y decoración. «Hemos 
querido evocar todo lo de la isla 
y queríamos que la gente que en-
trara a la sala se diera cuenta de 
donde estaba, poder trasmitirle 
el lugar», dice. Con todo, asegura, 
las personas que ya han probado 
la experiencia han salido muy sa-
tisfecha ya que «las pruebas son 
diferentes, hemos innovado».

«Cuando se cierra la puerta, 
la imaginación despierta». Así 
invitan desde la escape room a 
adentrarse en el misterio en el 
que la lógica y el ingenio son los 
mejores aliados para resolverlo y 
salir airoso. Más información en 
http://vilareal.salaenigma.com/.

Rangel avanza que 
ya está trabajando 
en la apertura de un 
segundo recinto, Bajo 
el Roble, en la localidad

U
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Vila-real suma un segundo 
paso de peatones en 3D y 
plantea otras innovaciones
La ciudad ya cuenta con el se-
gundo paso de peatones en 3D, 
que mejorará la circulación y 
la seguridad de los peatones en 
la avenida de Pius XII. Ubicado 
frente a la Biblioteca Universi-
tària del Coneixement (BUC), 
forma parte del proyecto de 
convertir a Vila-real en un Li-
ving-Lab, en el que ya se están 
estudiando otras ideas innova-
doras para la mejora de la movi-
lidad y la seguridad vial. 

La concejala de Innovación, 
Mónica Mañas, ha acudido a 
la zona para comprobar el re-
sultado final de este segundo 
paso, acompañada por la edila 
de Seguridad Ciudadana, Silvia 
Gómez, y por técnicos y repre-
sentantes del área de Movilidad 
y de la Generalitat, como los in-
genieros del Servicio de Seguri-
dad Vial, Francisco Soria y José 
Jara, así como la ingeniera de 
Caminos, Ainara Juliá, y la inge-
niera civil Araceli Balsalobre. 

«Hemos mantenido una re-
unión para estudiar nuevas 
ideas y proyectos sobre seguri-
dad dentro del Living-Lab, con el 

objetivo de mejorarla», explica 
Mañas. «El proyecto Living-lab 
cuenta con una cartera de nue-
vas aplicaciones que podrían 
ponerse en marcha e, incluso, 
desarrollarse por otros entes, ya 
que este paso ha suscitado mu-
cha expectación», dice.

El objetivo, indica la edila, 
es seguir ampliando las ideas o 
proyectos que faciliten la vida 
de los vecinos y «la de los pasos 
3D ha sido todo un éxito, por lo 
que la llevaremos a diferentes 
puntos de la ciudad donde se 
ha detectado la necesidad».

Mañas recuerda que para la 
implementación de estas ini-
ciativas se cuenta con cuatro 
ejes fundamentales, como son 
los ciudadanos, las empresas, el 
conocimiento y la Administra-
ción. «Tras recibir las propues-
tas de los vecinos, se inicia la 
búsqueda de una solución in-
novadora con empresas locales 
y la universidad -a través de la 
Càtedra Ceràmica-, creando si-
nergias entre estos cuatro pun-
tos necesarios para avanzar», 
indica Mañas.

El nuevo paso se ubica frente a la Biblioteca Universitària del Coneixement.

Los Premios Globalis 2018 abren el plazo 
para la presentación de candidaturas
La Fundación Globalis, con el 
apoyo del Ayuntamiento, ha 
convocado la quinta edición de 
los Premios Globalis, para iden-
tificar, reconocer, promover y di-
vulgar el esfuerzo de los empren-
dedores que están al frente de jó-
venes iniciativas empresariales. 
Los galardones pretenden poner 
en relieve los esfuerzos y las capa-
cidades para llevar adelante los 
proyectos empresariales presen-
tados, mostrando ejemplos que 
animen iniciativas parecidas.

El jurado encargado de fallar 
los galardones otorgará un pri-
mer premio valorado en 1.500 
euros y dos accésits de 500 euros, 
además del Premio Trayectoria. 

Por otro lado, se concederá el ga-
lardón Vila-real Innpulso, que se 
otorga junto al Ayuntamiento, 
a la empresa que representará 
a la ciudad en los diferentes en-
cuentros organizados en el mar-
co de la red nacional Innpulso 
de Ciudades de la Ciencia y la 
Innovación. Este galardón será 
exclusivamente concedido a una 
empresa que se ubique o tenga 
vinculación con la ciudad.

Pueden participar en los pre-
mios pymes, cooperativas, em-
presarios individuales, comercios 
y establecimientos hosteleros, in-
dependientemente de su forma 
jurídica, que hayan arrancado su 
actividad después del año 2012, 

y que posean un carácter innova-
dor, entendiéndose esa innova-
ción en sentido amplio (produc-
to, procesos, modelo de negocio, 
comercialización…). Los candida-
tos deberán cumplimentar y en-
viar por correo electrónico el for-
mulario de su candidatura, pre-
sentando su empresa, producto 
y oportunidad detectada, entre 
otros puntos. Los finalistas debe-
rán defender su empresa frente 
al jurado evaluador, formado 
por las entidades de la provincia 
más significativas en materia de 
innovación y emprendimiento. 
Los interesados pueden obtener 
más información en www.funda-
cionglobalis.org.

El taller ofrece técnicas 
para mejorar la búsqueda 
de empleo a 20 personas

El salón de actos de Servicios 
Sociales ha acogido la segunda 
sesión de ¡Tu motivación, tu 
éxito!, las jornadas-taller impul-
sadas por la Fundación Globalis 
con el apoyo del Ayuntamien-
to. Una sesión impartida por la 
psicóloga y orientadora labo-
ral Anna Ramos a la que han 
acudido cerca de 20 asistentes 
desempleados, trabajadores y 
estudiantes han conocido la 
importancia de la actitud en la 
búsqueda de empleo mediante 
el dominio y refuerzo de las for-
talezas propias. 

U Estas sesiones tienen como 
objetivo mostrar de qué mane-
ra de gestionar las emociones 
y facilitar los recursos para 
afrontar situaciones que deri-
van al desempleo.

La Fundación Globalis pro-
mueve métodos innovadores 
que complementen y enriquez-
can la búsqueda de empleo 
tradicional, para conseguir el 
empoderamiento de los desem-
pleados de la ciudad y aumen-
tar así sus opciones laborales 
mediante la autoeficiencia y la 
motivación personal.



La isla Herarbo y la Torre Motxa, las 
prioridades de Territorio para 2018
Las actuaciones, parte del presupuesto de la Concejalía para responder a necesidades vecinales

La zona de la isla de Herarbo, al suroeste de la ciudad, será urbanizada.

L a Concejalía de Territorio 
y Movilidad cuenta para 
2018 con un presupuesto 
modesto, «de acuerdo con 

la situación financiera del Ayun-
tamiento», pero que permitirá 
gestionar e impulsar actuaciones 
que, aunque lejos de las grandes 
inversiones, «darán respuesta a 
las necesidades de los ciudada-
nos». El concejal Emilio M. Obiol 
ha detallado las principales inter-
venciones del área una vez entre 
en vigor el presupuesto munici-
pal. «La gestión temeraria del PP 
en los últimos años de gobierno 
nos ha legado una situación que 
seguimos sufriendo y que nos 
obliga a ser muy cautos a la ho-
ra de presupuestar inversiones, 
aunque no podemos renunciar a 
ellas», indica. 

Entre las más importantes es-
tán los 151.000 euros para urba-
nizar la isla de la antigua factoría 
de Herarbo, en la zona sudeste 
de la ciudad. «Esta iniciativa nos 
permitirá abrir de una vez por 
todas las calles de Carinyena, Al-
fred Nobel e Isabel de Villena, de 
forma que no solamente respon-
demos a una reivindicación his-
tórica de los vecinos, sino que da-
mos continuidad a los viales de 
la zona, incrementamos las pla-
zas de aparcamiento y ganamos 
en fluidez en el tráfico rodado», 
destaca. «Hemos tardado más del 
que nos gustaría; por esto pedi-
mos disculpas a los vecinos y es-
peramos que pronto pueda ser 
una realidad», apunta. 

Otras actuaciones de microur-
banismo incluidas en la previ-
sión del área de Territorio son 
la continuación de la acera de 
la avenida de Castelló en el lado  
este (valorada en 11.000 €) o la 
mejora de las rotondas del Ce-
dre (8.000 €) y de Alemania con 

San Manuel (16.000 €). Desde Te-
rritorio también está prevista la 
construcción de una rotonda en 
el cruce del camino Viejo Onda/
Castellón con la calle Encarnació 
(92.000 €) y la expropiación de 
terrenos (171.000 €) para hacer 
próximamente una glorieta en 
el camino les Voltes, que conta-
rá con una zona verde anexa de 
1.800 metros y un vial y zona de 
aparcamiento para vehículos pe-
sados. En el ámbito de la mejora 
del patrimonio destaca la reha-
bilitación de la Torre Motxa, con 
un presupuesto de 48.000 euros. 
También se contemplan los pla-
nes Castelló 135 1 y 2 de la Dipu-
tación, que permitirán adecuar 
y convertir en espacio cultural el 
Molí de la Vila, que contará con 
un estaño anexo, y rehabilitar el 
Albergue del Termet. Los dos pro-
yectos están valorados en 180.000 
euros. Además, se destinarán 
57.000 euros a la remodelación 
de la plaza de la Panderola, se in-
vertirán 49.000 euros para la ade-
cuación de la estacioneta como 
sede de Cruz Roja y se adecuará 

la antigua Cámara Agraria, con 
76.000 euros. 

En otro apartado ligado al ám-
bito del patrimonio, pero en cola-
boración con otras instituciones, 
destacan la aportación de 32.000 
euros para la restauración del 
órgano principal de la iglesia Ar-
ciprestal y la dotación de 16.000 
euros para adecuar el coro de la 
capilla del Hospital, haciéndolo 
accesible, ambas intervenciones 
en colaboración con el obispado 
de la diócesis de Segorbe-Caste-
llón. También está previsto apor-
tar 50.000 euros para contribuir 
a la construcción del futuro coro 
de la basílica de San Pascual. 

Estas inversiones se completan 
con el primer plan de movilidad 
de Vila-real, para el cual ya se ha 
recibido el 50% de la aportación 
por parte de Conselleria. «Vamos 
a remodelar el servicio de auto-
bús interno para hacerlo visible, 
útil y que llegue a más puntos», 
indica. «Son inversiones significa-
tivas en número, pero modestas 
en cuantía, que harán la vida de 
los ciudadanos más fácil».

El cEntro ocupacional 
ExponE los trabajos dE los 
usuarios En El cortE inglés

U Los usuarios del centro ocupacional de 
Vila-real han expuesto sus trabajos en  
en la sala Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés. El alcalde, José Benlloch, los 
acompañó en la inauguración.
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una holi colors inclusiva 
dEstina sus bEnEficios a 
conquistando EscalonEs

U La I Marxa Inclusiva Holi Colors de la 
Asociación Conquistando Escalones 
y Comunica’t, que reunió a más de 
250 participantes, consiguió recaudar 
1.600 euros para la entidad social.

Vila-real recibe una inyección autonómica 
de 50.000€ para la mejora de caminos 
La Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climá-
tico y Desarrollo Rural financiará 
con unos 50.000 euros una nueva 
fase de mejora de los caminos ru-
rales del término municipal. Una 
intervención que tomará forma 
en breve y que seguirá a la pri-
merafase que se ha acometido en 
diferentes viales y ya concluyó.

Según explica el concejal de 
Servicios Públicos, Francisco Val-
verde, la aportación de la Genera-
litat se destinará, fundamental-
mente, a trabajos de rebacheo, 
así como a actuar en aquellos 
caminos que tuvieron que des-
viarse al quedar interrumpidos 
tanto por la autopista AP-7 y por Los trabajos de reasfaltado se acometen acorde al nivel de prioridad de la vía.

la autovía de la Plana (CV-10).
El edil explica que «a la hora de 

acometer el programa de reasfal-
tado de vías rurales que se impul-
só desde el consistorio se estable-
cieron tres niveles de prioridad 
--alto, medio y bajo-- en función 
de los riesgos que existían para la 
seguridad de quienes circulaban 
por ellos». Una prioridad que, 
añade, ha permitido completar 
en su totalidad la nueva pavi-
mentación de los caminos exis-
tentes en la zona de la partida 
de l’Horta, entre ellos los de Sant 
Jordi, Na Boneta, Darrer Sedeny o 
Vell de Borriana.

Por contra, en el área de seca-
no, Valverde reconoce que «que-

da algo por completar», en lo 
referente a dar solución a las si-
tuaciones más graves, como son 
aquellas en las que existen gran-
des baches y están más descarna-
das y que pueden suponer un pe-
ligro para los usuarios.

Por otra parte, el edil de Servi-
cios Públicos avanza que se está 
elaborando otro programa de ac-
tuación, conjuntamente con la 
Conselleria de Agricultura, para 
arreglar los viales del entorno del 
Centro de Capacitación Agraria, 
ubicado junto a la carretera de 
Onda y la AP-7. Un espacio que la 
Generalitat volvió a impulsar en 
2016 con la creación de un banco 
de semillas de especies vegetales.

CRÒNICA



El Pleno municipal 
da luz verde a la 
actualización de 
las cuotas de agua

El Pleno ha aprobado la ac-
tualización de las cuotas de 
agua, que se reducen a con-
secuencia de la participación 
de Vila-real en el Consorcio de 
Aguas de la Plana. «Este año, la 
previsión de consumo es de 0 
metros cúbicos de los dos mi-
llones que tenemos derecho; 
esto, junto a la compensación 
de la cuota fija por no haber 
gastado nuestros derechos, 
hace que los vecinos y vecinas 
pagarán menos por el mismo 
servicio, con la cuota más baja 
de los últimos años. Un ejem-
plo claro de que el Consorcio 
se está revelando como un ins-
trumento eficaz y solidario», 
concluye el edil de Servicios 
Públicos, Francisco Valverde.

U
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Solo un tercio de 
los examinados 
supera la prueba 
de administrativo

Solo un tercio de los 351 as-
pirantes que se presentaron a 
la prueba --se inscribieron ini-
cialmente 574, aunque final-
mente 223 desistieron acudir 
a la convocatoria-- superaron 
el test del ejercicio de la fase 
de oposición para constituir 
una bolsa de empleo tempo-
ral de auxiliar administrativo 
para cubrir cualquier puesto 
que pueda quedar vacante en 
el Ayuntamiento. Y es que de 
esos 351 pretendientes a optar 
a trabajar para el consistorio 
vila-realense, únicamente 128 
lograron pasar la prueba y ser 
considerados como aptos, lo 
que les permite pasar a la si-
guiente fase, la de concurso.

U

ComPromíS ExigE al 
gobiErno CEntral quE 
EliminE la ‘taSa roSa’

Compromís exige al Gobier-
no central que inicie los trámi-
tes para reformar la fiscalidad 
de los productos de higiene 
femenina, considerándolos 
bienes de primera necesidad y 
reduciendo su tipo impositivo 
al mínimo. La edil Gemma Gil 
explica que «la tasa rosa es el 
importe de más que pagamos 
exclusivamente las mujeres 
por el simple hecho de com-
prar un producto etiquetado 
para el público femenino».

U

breves

El PP CritiCa «rECortES» dEl 
60% En El mantEnimiEnto dE 
CEntroS EduCativoS

El edil del PP Alejo Font de 
Mora ha denunciado que el 
Ayuntamiento adeuda factu-
ras a la empresa de limpieza 
que se encarga de los colegios. 
Al mismo tiempo, lamenta que 
«el alcalde Benlloch recorta en 
la partida de mantenimiento 
de centros educativos, con una 
disminución del 60%, pasando 
de 250.000 euros del pasado 
año, a los 110.000 de 2018». 
Una situación, dice, agravada 
por el retraso del presupuesto.

U

CS rEClama CrEar zonaS 
dE Sombra En ParquES y 
ESPaCioS dE oCio PúbliCoS

El portavoz de Ciudadanos 
(Cs), Domingo Vicent, insiste 
en «la instalación de zonas de 
sombra en los parques del mu-
nicipio para hacer frente a las 
altas temperaturas». Una peti-
ción que, asegura, «no es nue-
va, ya que se trata de una de 
las enmiendas presentadas y 
aceptadas por parte del bipar-
tito para los presupuestos del 
2017, pero que, como viene 
siendo habitual, el ejecutivo 
ha incumplido».

U

Servicios Sociales se refuerza con 
900.000 euros en nuevos recursos 
El concejal del área, Álvaro Escorihuela, ha dado a conocer los detalles de esta partida

l a Concejalía de Servicios 
Sociales de Vila-real cuenta 
con 900.000 € para nuevos 
recursos en su presupues-

to para este 2018, en una nueva 
apuesta para seguir mejorando 
la calidad de vida de los vecinos. 
El edil del área, Álvaro Escori-
huela, ha dado a conocer los de-
talles de esta partida económica, 
que rondará los tres millones de 
euros y que incorpora algunas 
novedades para ofrecer una me-
jor atención a las personas. 

«Seguimos reforzando el presu-
puesto para dar respuesta a quie-
nes peor lo están pasando y para 
asumir nuevas competencias que 
permitirán ofrecer un servicio 
de mayor calidad», indica el edil. 
Entre las novedades destacan la 
incorporación de 240.000 € más 
para un programa de ocupación 
que contempla la contratación 
de 14 profesionales, entre los 
cuales habrá cinco trabajadores 
sociales, un educador social, dos 
psicólogos, dos asesores jurídi-
cos, dos administrativos y dos 
auxiliares administrativos. «Su 
ayuda nos permitirá seguir des-
bloqueando a un mayor ritmo 
los expedientes de la atención a 
la dependencia para garantizar 
que pronto cualquier vecino que 
presente una solicitud pueda te-
ner una respuesta rápida, ya que 
ahora la lista de espera es de un 
año aproximadamente, a pesar 
de que lo hemos rebajado mu-
cho», apunta.

Por otro lado, se han habilita-
do 250.000 € para la compra de 
vivienda social, que se incremen-
tarán hasta el medio millón de 
euros gracias a las ayudas de la 
Generalitat. «Mientras llega esta 
bolsa de viviendas, hemos dota-
do 50.000 euros para alquiler 
pisos que hagan de puente has-

ta la llegada de la solución defi-
nitiva», explica. El Ayuntamien-
to también cuenta con 21.000 € 
para reformar el entresuelo del 
centro cívico María de Luna para 
situar un centro de atención tem-
prana para niños de cero a tres 
años con alguna discapacidad, 
ampliable hasta los seis años.

ayudaS dE EmErgEnCia
En cuanto a las ayudas de emer-
gencia social, se mantienen en 
las mismas cifras que en años an-
teriores. «Después del incremen-
to que se produjo en la anterior 
legislatura, pasando de 135.000 € 
que destinaba el PP a los 270.000 
€ con los cuales este equipo de 
gobierno progresista dota esta 
partida, se ha demostrado que es 
una cantidad más que suficiente 
para dar respuesta a los vecinos, 
por lo cual la mantenemos igual», 
asegura. El apartado de conve-
nios contará con 600.000 €, una 

diferencia de 100.000 € más res-
pecto al 2017, que servirán para 
incrementar la aportación a en-
tidades como Cruz Roja, la Fun-
dación Manantial, Afervil y Con-
quistando Escalones. También 
se contempla un incremento de 
60.000 € más para los programas 
de ocio preventivo -Encuentro y 
Campus Natura- para cubrir una 
novedad, como es la ampliación 
al mes de agosto del Campus Na-
tura, que incluirá los servicios de 
desayuno y comedor. La misma 
cantidad se ha reservado para 
el nuevo contrato de transporte 
adaptado, «en una apuesta para 
mejorar el servicio». 

«Estos nuevos servicios supo-
nen 900.000 euros más respecto 
a hace un año para una Conceja-
lía que demuestra cada día que 
este gobierno apuesta por las per-
sonas y para ofrecer una mejora 
de la calidad de vida a todos los 
ciudadanos», concluye el edil.

El concejal de Servicios Sociales, Álvaro Escorihuela, durante su intervención.

vila-real adjudica por 77.803 euros la 
mejora del circuito de ‘running’ local
El Ayuntamiento ha adjudicado 
a la empresa Pavasal las obras 
del proyecto de sustitución del 
pavimento de la vía de running 
que recorre buena parte del pe-
rímetro de las pinadas del paraje 
del Termet. La concesión de estos 
trabajos se efectúa por importe e 
77.803 euros, lo que supone una 
rebaja de 23.307 euros respecto 
al presupuesto inicial por el que 
salió a licitación la citada actua-
ción. La adjudicación se produce 
cinco meses después de publicar-
se el anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP), tras supe-
rar las dificultades que supuso 
que los técnicos detectaran una 
posible baja temeraria en la ofer-

ta presentada por una de las mer-
cantiles que optaron a acometer 
las tareas de mejora de la pista de 
running del Termet. Algo que di-
lató la contratación, por cuanto 
la firma implicada tenía que jus-
tificar la reducción del coste.

Este hándicap ha impedido 
que la renovación del pavimen-
to de la pista, que se encuentra 
muy deteriorado en algunos tra-
mos, pudiese completarse antes 
del verano, como pretendían las 
autoridades locales. Con todo, y 
de no surgir problemas, la inter-
vención se completará a finales 
del mes de julio o principios de 
agosto. La empresa seleccionada 
tendrá que cambiar la actual pa-

vimentación de los casi dos kiló-
metros del circuito de running 
del Termet, compuesta princi-
palmente por zahorras, para lo 
que utilizará un material con ce-
mento de vidrio, para el que se 
garantiza una duración superior 
a los 10 años. Asimismo, y como 
mejoras, se construirá un peque-
ño tramo adicional, ahora inexis-
tente, comprendido entre el vial 
de acceso a la piscina de verano y 
las escalinatas por las que se baja 
a la ermita. Además, la firma sus-
tituirá hasta el 5% de las vigas de 
madera que puedan verse afecta-
das e, incluso, adecuará la señali-
zación horizontal y vertical para 
aumentar la seguridad. la empresa mejorará el firme y construirá un tramo adicional, entre otros.



Societat

L’Ajuntament de Vila-real dóna suport a 
l’Associació Andrea Carballo Claramonte
L’Ajuntament ha mostrat, de 
nou, el seu suport a l’Associació 
Andrea Carballo Claramonte en 
la lluita contra la violència i el 
maltractament. L’alcalde, José 
Benlloch, i la regidora d’Igualtat, 
Rosario Royo, juntament amb el 
portaveu de l’equip de govern, Ja-
vier Serralvo, s’han reunit amb la 
presidenta del col·lectiu, Carmen 
Risueño, i membres de la Junta 
Directiva, per a conéixer les no-
ves accions que estan emprenent 
des de l’associació per a visibilit-
zar la causa i per a treballar de 
manera coordinada i mostrar el 
suport municipal a la iniciativa. 

«La nostra ciutat està molt sen-
sibilitzada en la lluita contra la 

violència de gènere i així es de-
mostra a través de les polítiques 
que s’impulsen des de la Regido-
ria d’Igualtat», afirma l’alcalde, 
que reconeix que «és difícil arri-
bar a tot i per això agraïm que 
existisquen associacions com 
aquesta, que lluiten fermament 
i decidida contra aquesta xacra». 
Per aquest motiu, ha confirmat 
que s’han reservat 4.000 euros en 
el pressupost per a la signatura 
d’un conveni amb l’entitat. 

Per la seua banda, Royo asse-
nyala que «una de les principals 
preocupacions de l’Ajuntament, 
com a administració més pròxi-
ma al ciutadà, i de l’Associació 
Andrea Carballo, és la conscien-

ciació que tots hem de combatre 
el maltractament, especialment 
entre la gent jove». Royo destaca 
que l’entitat «està emprenent ac-
cions per a visibilitzar la causa i 
té molt d’interés a fer difusió en 
els instituts per a sensibilitzar 
la joventut i que entenguen que 
tots som iguals».

El nou conveni, agrega, «va en 
la línia de l’equip de govern de 
forjar aliances amb la societat 
civil». «Com a Ciutat Educadora, 
Vila-real no es podia quedar al 
marge en una causa tan impor-
tant, que l’única cosa que pretén 
és aconseguir una societat més 
educada, conscienciada, respec-
tuosa i lliure», conclou.Benlloch i Royo es van reunir amb alguns dels responsables de l’entitat.
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El Voluntariat pel Valencià tanca 
la seua edició més internacional
Han hagut dues parelles virtuals amb alumnes de les universitats de Jerusalem i Birmingham

La cloenda va servir per a fer el lliurament dels diplomes a les 28 parelles lingüístiques formades en aquesta edició.

E l programa Voluntariat 
pel valencià, impulsat 
per la Regidoria de Nor-
malització Lingüística en 

col·laboració amb Escola Valen-
ciana i l’Associació Cultural So-
carrats, ha lliurat els diplomes a 
les 28 parelles lingüístiques for-
mades en aquesta edició.

El regidor de Normalització 
Lingüística, Santi Cortells, s’ha 
mostrat molt satisfet amb el 
funcionament del programa, 
que va arrancar el passat mes 
de març amb 28 parelles lingüís-
tiques, formades per aprenents 
que desitgen millorar el seu co-
neixement de la llengua i cultu-
ra valencianes i per voluntaris 

disposats a compartir una hora 
a la setmana durant 10 setmanes 
amb la seua parella lingüística.

Cortells destaca que enguany, 
per primera vegada, el programa 
s’ha obert també a la participació 
virtual. «En total són 16 les perso-
nes que es van inscriure per a ser 

voluntaris virtuals, tots ells estu-
diants de la Universitat Jaume I 
(UJI), la qual cosa ens ha animat 
a proposar la participació en la 
iniciativa a estudiants que apre-
nen valencià en universitats de 
tot el món, gràcies a l’adhesió de 
l’Ajuntament a la Xarxa Llull», 
explica l’edil. 

«S’han confeccionat dues pa-
relles virtuals entre estudiants 
de l’UJI i estudiants de català de 
la Universitat de Jerusalem i la 
de Birmingham, que també ens 
han explicat la seua experiència 
i coincideixen amb els partici-
pants de la modalitat presencial: 
és totalment recomanable», indi-
ca Cortells.

En total són 16 les 
persones que es van 
inscriure per a ser 
voluntaris virtuals, tots 
estudiants de la Jaume I

U

Spotfer llança els anuncis 
guanyadors de la V edició
E l  c o n c u r s  d e  c r e a c i ó 
d’anuncis publicitaris per a 
sensibilitzar els joves sobre els 
riscos del consum de substàn-
cies addictives Spotfer ha pre-
sentat oficialment els espots 
guanyadors. Diferents autori-
tats han assistit a la presenta-
ció dels treballs, acompanyats 
per altres edils, els estudiants 
guardonats, actors i públic. 

Els espots guanyadors han 
sigut Quin camí tries?, de So-
phía Bodi Fernández i Salva-
dor Ferrando Sánchez (de l’IES 
Francesc Tàrrega); Drogues + 
alcohol + tabac = no futur, de 
Mario Pallarés Martínez i Pe-
dro Pina Martínez (IES Broch i 
Llop); Estàs disposat a jugar?, 
d’Andrea Fernández Calderón 
i Isabel Pérez Gómez (Funda-
ció Flors), i Sóc el més guai, 
d’Alba Ballester i Claudia Vi-
llar (Fundació Flors). L’alcalde,  
José Benlloch, ha destacat la 
qualitat i la creativitat dels 
guions. «És un orgull per a la 
ciutat comptar amb iniciati-
ves d’aquest tipus, que trauen 
a relluir el talent dels nostres 

Guanyadors i autoritats assistiren a l’acte de presentació dels anuncis.

joves i que fomenten valors com 
la creativitat, el treball en equip 
i la promoció de la salut», ha in-
dicat. 

La iniciativa, convocada per la 
Regidoria de Sanitat, a través de 
l’UPCCA, és un projecte innova-
dor en el camp de la prevenció 
dels danys causats per les dro-
gues i altres conductes addictives 
que «uneix els àmbits educatiu i 
comunitari». Silvia Gómez, regi-
dora de Sanitat, recorda el miss-
atge que s’intenta transmetre des 
d’Spotfer: «El consum de substàn-
cies addictives no ens fa millors i 
no és bo per a la salut».

La presentació dels anuncis po-
sa fi a la cinquena edició, celebra-
da entre 2016 i 2018, on han arri-
bat a vuit centres de Secundària, 
oferint 60 classes d’escriptura 
de guió i llenguatge publicitari 
a 2.500 alumnes. Els autors dels 
quatre millors guions han viscut 
l’experiència d’incorporar-se a 
una empresa de publicitat per a 
filmar els seus espots amb profes-
sionals i, finalitzats els treballs, 
s’emetran tant en la televisió lo-
cal com a xarxes socials.



El concurs de grafit Esprai convoca 12 
artistes urbans, quatre d’ells xiquets
Juny és a Vila-real el mes del gra-
fit per excel·lència. La Regidoria 
de Joventut, dirigida per Gemma 
Gil, va preparar el concurs exhi-
bició de grafit Esprai amb una 
jornada central, dissabte 23, al 
Centre de Congressos, Fires i Tro-
bades tot i que, dies abans, els 
centres de secundària van ser es-
cenari de les activitats prèvies.

El concurs va tenir quatre mo-
dalitats de participació: en grup, 
individual, concurs i exhibició. 
L’esdeveniment va comptar amb 
concerts, food-trucks, un mercat 
ambulant de vinils i exhibicions 
de skate i de bicis de muntan-
ya, a càrrec dels membres de 
l’Skatepark. Tots els participants La façana exterior del Centre de Congressos, Fires i Trobades, llenç dels artistes

van rebre una samarreta, menjar, 
aigua i sis esprais per a la inter-
venció. De la dotzena d’inscrits al 
concurs, quatre tenien entre vuit 
i deu anys.

A més, hi va haver un jurat for-
mat per diversos professionals 
del sector, el vot del qual valia el 
80%, i també va poder votar el pú-
blic (20% del valor), simplement 
amb donar-li clic a M’agrada a les 
diferents fotos dels treballs que 
s’aniran penjant en la pàgina 
de Facebook de l’Espai Jove. «Del 
25 a l’1 de juliol es realitzarà la 
votació i el dia 2 sabrem qui ha 
guanyat», apunta l’edila, que des-
taca que les 10 millors obres re-
bran 100 euros en material per a 

pròxims treballs.
Dins del concurs també s’han 

dut a terme activitats didàcti-
ques als centres educatius. La pri-
mera intervenció va ser un curs 
d’Introducció al grafit a l’IES Mi-
ralcamp a càrrec del col·lectiu 
Very Veritas, que va oferir una 
part teòrica i pràctica als alum-
nes. «Gràcies a aquest taller, els 
joves han pogut aprendre més 
sobre la història del grafit, com 
s’elabora i què cal saber abans de 
posar-se a pintar una paret per a 
no perjudicar a ningú», explicava 
Gil. També va intervenir Julieta.
xlf a la façana exterior del CEIP 
Bisbe Pont. La regidora va acom-
panyar els artistes.
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Vila-real atén les propostes del 
Consell de Xiquets i Xiquetes
Entre les aportacions estan el projecte de l’entorn del molí de la Vila o el pla de transport

L’alcalde, José Benlloch, i la regidora de Participació Ciutadana, Gemma Gil, han rebut els membres d’aquest òrgan.

C reat de manera pione-
ra a Vila-real en el curs 
2014-2015, el Consell de 
Xiquets i Xiquetes ha ce-

lebrat el tancament de la quar-
ta edició, amb la presentació 
de resultats del curs i el comiat 
dels consellers més veterans. 
L’alcalde, José Benlloch, i la regi-
dora de Participació Ciutadana, 
Gemma Gil, han rebut els mem-
bres d’aquest òrgan consultiu 
en l’última reunió de l’any, en 
la qual els joves han exposat les 
seues conclusions i propostes de 
millora de la ciutat, com una ma-
jor participació en la programa-
ció de festes patronals, la reduc-
ció dels deures escolars, millores 
en les zones verdes amb jocs per 
a diferents edats o la creació d’un 
consell de l’adolescència que 
donaria continuïtat al consell 
d’infància. 

«Vila-real és un clar exemple 
d’una ciutat participativa, que 
escolta els seus veïns i que, a 

més, avança de la mà dels més 
joves», afirma Benlloch, «ells són 
el futur i han de tenir el seu espai 
a l’hora de dissenyar la ciutat en 
la qual viuen». Per això, tant  Gil 
com Benlloch han valorat de for-
ma molt positiva el treball reali-
tzat pels 54 consellers d’aquest 
curs -31 titulars i 23 suplents. 
«Ha sigut un exercici intens en 
el qual han treballat molt i han 
aprés jugant valors com el treball 
en equip, la negociació o escoltar 
també les demandes dels altres», 
valora la regidora. 

PARTICIPACIÓ ACTIVA
De les sessions celebrades en-
guany, el Consell de Xiquets i 
Xiquetes ha tingut una partici-
pació activa en qüestions com la 
programació de l’Assaltabarris, 
el Pla participatiu de la séquia 
Major o l’elaboració de la Llei 
d’infància i adolescència de la 
Generalitat, els consellers han 
elaborat un document amb més 

de 30 propostes de millora.
L’alcalde i la regidora de Parti-

cipació Ciutadana han agraït als 
joves les seues aportacions, que, 
entre altres iniciatives, estan en 
la base del projecte de condicio-
nament de l’entorn del molí de 
la Vila amb una làmina d’aigua. 
El Pla pilot de transport públics 
que s’implantarà a partir de la 
tardor també donarà resposta a 
la demanda del Consell per a la 
millora en el transport urbà.

Amb l’inici del nou curs esco-
lar començarà la cinquena edi-
ció del Consell, que actualment 
està format per 54 membres de 
16 centres escolars, 31 d’ells en 
qualitat de titulars i 23 com a su-
plents. L’elecció dels membres es 
fa per sorteig entre tots els estu-
diants de 5é i 6é de primària i de 
1r de l’ESO que presenten candi-
datura en els seus centres. Cada 
any s’acomiada als membres que 
arriben a 1r de l’ESO i l’any se-
güent s’incorporen els de 5é.

El concurs de ball televisat 
‘Ballem?’ es consolida com a 
referent d’oci per a majors

La 4a edició de Ballem?, nom 
amb el qual es coneix la mostra 
de ball televisada adreçada a un 
públic sénior, supera totes les 
expectatives amb participants 
inscrits i, per primera vegada, 
públic assistent. Enguany, el 
programa promet ser tot un 
espectacle amb la participació 
de les acadèmies de Vila-real, 
Carisma i el club de ball espor-
tiu Azahar que realitzaran dife-
rents exhibicions.

També per primera vegada, 
s’han abandonat els premis di-
rectes per a potenciar els sorte-
jos adoptant un format molt 
més dinàmic. No obstant això, 
hi haurà reconeixements per a 
la parella més major, amb més 
sentit de l’espectacle, millor 
vestuari i estil.

A més de les exhibicions de 
les acadèmies, els participants 
ballaran en dues categories: en 
grup i ball en parella. Aquesta 
última categoria promet molt 
d’espectacle ja que els partici-
pants porten tot l’any prepa-

rant coreografies. A més, Asun-
ción Almancio i Vicente Ri-
daura, guanyadors de l’edició 
passada, obriran el primer pro-
grama amb una exhibició.

La Regidoria de Família pro-
dueix l’esdeveniment en el 
qual també col·labora la Regi-
doria de Congressos. També 
participen en l’entrega de re-
gals UCOVI (Unió de Comerç 
Vila-real), Fundació Caixa Ru-
ral Vila-real, Licors Nelet, Jo-
ieria David Martinavarro, res-
taurant Al d’Emilio, El Molí, El 
Cantonet de M. Pilar Modes i la 
revista Poble. A més, entre tots 
els participants se sortejarà un 
cap de setmana per a dues per-
sones en un lloc a triar de la 
província de Castelló.

Ballem? va tenir lloc els dies 
20 i 21 de juny al Centre de 
Congressos i Convencions El 
Molí de l’ermita amb la partici-
pació de més de 130 persones, 
entre parelles, grups i acadè-
mies vinguts de Vila-real, Bo-
rriana, Almassora o Castelló.

La gravació d’aquesta edició es va realizar els dies 20 i 21 de juny a El Molí.



Ciutat de la Salut i de l´Esport

La piscina deL TermeT 
acuLL eL iii aquaTLó escoLar 
deL cLub TriaTLó ViLa-reaL

U El III Aquatló escolar, organitzat pel Club 
Triatló Vila-real, amb la col·laboració de 
l’SME  va ‘estrenar’ l’estiu a la piscina del 
Termet. L’alcalde, José Benlloch, i la regidora 
Silvia Gómez van entregar els premis.

Esports manté les tarifes 
de la piscina d’estiu del 
Termet en 1 i 2 euros
La piscina del Termet va obrir 
el passat 22 de juny les seues 
portes. Com en ocasions an-
teriors, els preus d’accés a les 
instal·lacions es mantenen con-
gelats, de manera que els xi-
quets de tres a tretze anys abo-
nen una tarifa d’un euro, men-
tre que la dels adults és de dos 
euros. Així mateix, existeixen a 
la disposició dels usuaris abo-
naments de deu usos, al preu 
de set i quinze euros, respec-
tivament. I a açò se suma que 
els socis del Servei Municipal 
d’Esports tenen l’entrada inclo-
sa en la seua quota anual.

La instal·lació obri diària-
ment, de 10.00 a 21.00 hores, i 
preveuen tancar les seues por-
tes el 31 d’agost, coincidint amb 
l’inici de les festes patronals de 
la Mare de Déu de Gràcia, enca-
ra que no descarten que, com 
en estius anteriors, s’ajorne 
el tancament fins al comença-
ment del període escolar.

El regidor d’Esports, Javier 

Serralvo, destaca que «un any 
més, es dota els ciutadans, si-
guen o no socis de l’SME, d’una 
infraestructura que suposa un 
dels èxits d’aquest equip de go-
vern, ja que gràcies a la seua 
gestió es va reobrir un recin-
te que el PP mantenia bloque-
jat».

ESPORT PER A TOTS
L’arribada de l’estiu també su-
posa l’engegada de les activi-
tats especials d’aquest període. 
L’SME ha oferit enguany un to-
tal de 1.160 places dins l’Escola 
Esportiva d’Estiu i l’Estiu Ac-
tiu, programacions dirigides 
per als més joves en tres nivells 
(Iniciació, Descobriment, Aven-
tura) en el primer dels casos i 
també per al públic en gene-
ral amb propostes com pilates 
i ioga, cicle-ritme o un ampli 
ventall d’activitats aquàtiques. 
En tots dos casos, la programa-
ció va començar el 25 de juny i 
conclourà el 3 d’agost

La instal·lació obri de 10.00 a 21.00 hores i es preveu tancar el 31 d’agost.

La iii GirLs cup conGreGa 
a ViLa-reaL huiT equips de 
fuTboL femení en La cem

U El torneig de futbol femení de referència 
a Espanya, la Girls Cup, ha convertit 
novament Vila-real en epicentre del 
futbol femení d’elit durant quatre dies. 
La Ciutat Esportiva Municipal (CEM) ha 

acollit aquesta competició, organitzada 
per PinoSport Élite amb la col·laboració 
de les regidories de Turisme, Congressos 
i Esports. Huit equips, un d’ells arribat de 
Sud-àfrica, van participar en el torneig.

Vila-real destina 3,3 milions d’euros 
a Esports i potencia els d’aire lliure
La partida inclou despeses de personal, ajudes als clubs locals i el pla de manteniment

L a Regidoria d’Esports 
compta enguany amb un 
pressupost de 3,3 milions 
d’euros que serviran per 

a convertir la ciutat en un au-
tèntic poliesportiu a l’aire lliu-
re. Així ho ha afirmat el regidor 
de l’àrea, Javier Serralvo, que ha 
desglossat la partida econòmica, 
en la qual s’inclouen despeses de 
personal, ajudes als clubs espor-
tius locals i el Pla de manteni-
ment d’instal·lacions. 

Cadascun dels 65 clubs espor-
tius de la ciutat compten amb 
patrocini del Servei Municipal 
d’Esports perquè «mantinguen 
les seues activitats i seguisquen 
ajudant a mantenir un intens 
calendari tot l’any amb esdeve-

niments esportius». Una altra de 
les grans partides dels comptes 
correspon al manteniment 
d’instal·lacions. «Només en nete-
ja se’n van 460.000 euros; en elec-
tricitat, 235.000; en gas, 97.000 
i en reparacions, uns 120.000 
euros», indica l’edil. 

A la xarxa d’infraestructures 
esportives se sumen també les 
actuacions que es duran a terme 
en els espais a l’aire lliure. «Som 
una ciutat oberta, que durant tot 
l’any organitza esdeveniments al 
carrer, on també s’exerciten cen-
tenars de persones, per això vo-
lem centrar-nos a completar el 
nostre projecte per a convertir 
Vila-real en una ciutat esportiva a 
l’aire lliure», comenta Serralvo.

Per aquest motiu, enguany es 
farà realitat una de les peticio-
ns dels últims Pressupostos Par-
ticipatius, com és l’ampliació i 
millora del circuit de workout 
del jardí d’Alaplana, i es crearan 
dues noves zones al costat de la 
Piscina Yurema Requena i el pa-
velló Melilla. El sport point del 
Termet i el circuit de running, 
que enguany, a més, es millora-
rà, completen la xarxa a l’aire 
lliure, a la qual se sumarà la pista 
bàsica d’atletisme de la CEM. La 
remodelació del sistema d’aigua 
calenta dels camps de Fundació 
Flors o la instal·lació de bicicle-
tes més modernes al gimnàs de 
la Piscina Yurema Requena són 
unes altres de les actuacions.
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Enguany s’actuarà al circuit de ‘workout’ del jardí d’Alaplana i es crearan dues zones d’aquesta pràctica esportiva.
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Un any mes, Vila-real llueix orgullosa. 
Orgullosa per la lluita per al igualtat 
real entre persones. Orgullosa com a 
ciutat referent en la defensa dels drets 
dels seus ciutadans i ciutadanesI ho 
mostrem amb Orgull al balcó del nos-
tre Ajuntament i també a la plaça, si 
l’any passat fora un photocol enguany 
bancs per seure en parella o en família. 
I es que els Socialistes de Vila-real sem-
pre hem estat orgullosos de la nostra 
ciutat, la nostra Vila. Però des de del 
govern municipal volem que la gent 
sàpiga que la ciutat esta orgullosa de 
la seua gent. Per això un any mes im-
pulsem inciatives per a la igualtat en 
general, i per al col·lectiu LGTBI en par-
ticular.  

REIVINDICACIÓ DE LA IGUALTAT
Encara que moltes persones puguen 
pensar que hui en dia ja no seria ne-
cessari la reivindicació de la igualtat 
entre les persones de la nostra societat; 
resulta que encara hui son moltes les 
agressions que pateixen les persones de 
col·lectius minoritaris. Nomes a Espan-
ya en el 2017 hagueren 239 agressions 
al col·lectiu LGTBI.  Si es cert que es van 
guanyant espais i visualitzant-se cada 
volta mes la diversitat com algo posi-
tiu. Igual de cert es que en cada espai 
trobem una resistència, resistència que 
en massa ocasions es torna en agressio-
ns físiques i verbals. Al estat espanyol 
s’estima que el 6,9% de la població per-
tany a LGTBI. 

GUANyAR LA bATALLA
Hem de ser concients que encara que a 
ciutats com la nostra estem guanyant 
la batalla inclús en coses com evitar les 
cançons homòfobes a les festes (escol-
tar «borinot el qui no bote» en conter 
d’altres versions), en altres ciutats po-
dem vore com esta de moda gravar les 
agressions a persones del col·lectiu LG-
TBI. Per això hem d’estar orgullosos de 
mostrar la nostra ciutat com exemple 
de civisme i convivència. Hem d’estar 
orgullosos de Vila-real.

Som conscients que la visualització 
en mitjans de comunicació de perso-
nes LGTBI exercint rols fora dels este-
reotips és una eina important. 

GRANDE mARLAskA
Hui al govern de España, el ministre 
Grande Marlaska, va fer presència en 
el traspàs de poder acompanyat del seu 
marit. Han hagut de passar 13 anys des 
de l’aprovació del matrimoni igualita-
ri per a poder veure aquesta imatge. 
Però no ha sigut el primer ministre 
gai, Jeronimo Saavedra (qui ostentà 
les carteres de Funció pública i Admi-
nistracions, Educació i Ciència) en els 
governs de Felipe Gonzalez, va viure la 
seua etapa de ministre sense la accep-
tació que hui te Marlaska com a minis-
tre de l’Interior. A Vila-real tenim molt 
de talent i potencial en la nostra gent. 
Sempre hem estat orgullosos de la nos-
tra ciutat i volem que la ciutat estiga 
orgullosa de la seua gent.

Orgull d’una 
Vila-real 
orgullosa

PSPV

Juny ha estat molt intens a tots els ni-
vells. El passat dia 13 va fer tres anys 
des que vam celebrar el Ple on vam 
prendre possessió. L’equip ha canviat, 
com haureu comprovat, però seguim 
en la lluita per defensar els interessos 
de tots els ciutadans. També el mateix 
dia 13 de juny va fer un any des que 
vam perdre un referent, el nostre com-
pany, amic i portaveu Pasqual Batalla, 
al qual trobem a faltar cada dia.

Hem fet un any més al vostre servei, 
amb més de 140 accions i gestions rea-
litzades en els 365 dies anteriors des 
de les diferents regidories que dirigim, 
juntament amb una trentena de pro-
postes des de l’àmbit polític. En aquesta 
línia, tanquem el mes amb l’aprovació 
de dues mocions per tal d’eliminar la 
taxa rosa que grava els productes diri-
gits a les dones, tot i ser iguals per a ho-
mes i dones, així com una moció per a 
exigir mesures educatives per a acabar 
amb l’homofòbia, amb motiu del Dia 
de l’Orgull LGTB+, que es va convertir 
en declaració institucional.

En l’àmbit municipal, hem rebut 
els 30 participants del nou programa 
T’avalem Maria de Luna, tots menors 
de 30 anys que tindran una oportuni-
tat de formar-se de manera remune-
rada durant un any, gràcies a les aju-
des aconseguides des de la Regidoria 
d’Economia, de la mà del Consell, que 
ara sí té en compte la nostra ciutat.

Hem tancat també una nova edició 
del Voluntariat pel valencià, que en-
guany, de manera pionera, ha arri-
bat a persones de fora de les nostres 
fronteres, que han pogut fer tàndems 
de manera virtual per tal d’aprendre 
la nostra llengua. Un nou èxit que se 
suma a la cloenda de la quarta edició 
del Consell de Xiquets i Xiquetes i a la 
publicació d’una nova oportunitat dels 
programes EMPUJU i EMCUJU, que va 
atraure unes 300 persones interessades 
i que en breu donarà una nova oportu-
nitat laboral a joves amb i sense forma-
ció a l’Ajuntament.

Però aquestes no són les úniques 
accions per a fomentar la creació 
d’ocupació per als nostres veïns, ja 
que tindrem noves oportunitats en 
els pròxims mesos, en part gràcies a la 
gestió dels sis milions d’euros des de 
la Regidoria d’Economia, un 13% del 
pressupost global de l’Ajuntament.

Una nova edició del concurs de grafit 
‘Esprai’ de Joventut, les ajudes per al 
control de la mosca de la fruita -des de 
la Regidoria d’Agricultura- o la cloenda 
de l’Escola de Tradicions Locals són al-
tres de les tasques realitzades al juny, 
període en el qual hem visitat nova-
ment els participants de la Llançadora 
d’ocupació, que ja pràcticament estan 
tots inserits al mercat laboral.

El suport a la Holi Colors, de Con-
quistando Escalones, la convocatòria 
del XXIII Concurs de guitarra per a jo-
ves, el curs de salvament en surf, l’ARA 
Formació se sumen a totes les gestions 
que realitzem els quatre regidors de 
Compromís per Vila-real. 

Any d’intens 
treball i 
#Seguim

Compromís

Un presupuesto que confirma a Ben-
lloch como el alcalde que más contri-
bución obliga a pagar a los vecinos en 
toda nuestra historia. Este año prevé 
recaudar 3.200.000 € más que el últi-
mo Ayuntamiento del PP.

Incrementa los préstamos. En tan 
solo 7 años han solicitado más de 15 
millones de euros en nuevos préstamos 
para la Ciudad Deportiva, el Gran Ca-
sino o su inacción urbanística. Unos 
préstamos que no pagan ellos sino que 
deberá pagar la próxima corporación.

Imponen nuevas tasas a entidades lo-
cales. A las tasas impuestas a los clubes 
deportivos se suman ahora las Escuelas 
Infantiles que tendrán que pagar 1.200 
euros si quieren utilizar el Auditorio.

Incrementan incluso los ingresos 
por multas de tráfico. Este año los de 
Benlloch prevén ingresar un 34% mas 
multando a los vecinos.

Y mientras disparan los ingresos, re-
cortan los servicios dejando en eviden-
cia que han mentido a los vecinos.

Anunciaron un incremento de 
300.000€ para mejorar la limpieza y 
este incremento no aparece en el pre-
supuesto..

Prometieron redoblar esfuerzos para 
luchar contra los mosquitos cuando la 
realidad es que han recortado esta par-
tida un 25%.

Prometieron destinar 324.000€ anua-
les a la mejora de caminos rurales y 
han recortado esta partida a 100.000€.

Se ponen medallas hablando de un 
presupuesto social cuando el Ayunta-
miento debe a las entidades sociales y 
ONG’s del pueblo sus ayudas de 2015, 
2016, 2017 y 2018, dejando sin ejecu-
tar 780.000 euros de partidas sociales 
en 2017.

Prometieron inversiones para evitar 
inundaciones y no destinan ni 1euro.

Anunciaron para 2017 un parking 
de camiones y este año ya ni aparece 
en el presupuesto.

Prometieron nuevas infraestructuras 
educativas y este año los niños del Sar-
thou inaugurarán barracones.

Lo que sí es una prioridad de PSOE 
y Compromís es subir impuestos para 
gastar 2.050.000€ en el Gran Casino, 
1.500.000€ anuales en autobombo del 
alcalde o 500.000€ montando un bar 
en patos.

VILA-REAL, REINo DE Los mosqUITos
Hay dinero para caprichos pero no para 
llevar a cabo acciones contra los mos-
quitos. El Ayuntamiento ha recortado 
un 25% la inversión en luchar contra 
esta plaga mientras la Generalitat aún 
no ha tomado ninguna decisión des-
pués de años de plaga.

La competencia para luchar contra 
los mosquitos es de la Generalitat y los 
municipios pero en el caso de la Gene-
ralitat, de momento no ha actuado y 
nuestro Ayuntamiento apenas ha he-
cho nada, salvo culpar a los vecinos. To-
do ello ha provocado que, un verano 
más, Vila-real sea el reino de los mos-
quitos.

Habemus 
presupuesto

PP

Després de quasi sis mesos, Vila-real 
té per fi pressupostos. Uns pressupos-
tos que naixen morts i desfasats, amb 
més ombres que llums i que hauran 
d’executar-se en poc més d’un trimes-
tre, gràcies al Govern de la Marmota.

Uns pressupostos que constaten la 
pujada de rècord en l’IBI. Els veïns pa-
garan més Contribució que mai, 420 
euros per cap, i damunt hauran de pa-
gar el doble en l’IRPF pels seus immo-
bles perquè el bipartit s’ha negat a revi-
sar els valors cadastrals. És a dir, PSOE 
i Compromís han negat l’oportunitat 
als veïns d’estalviar-se diners, i, en al-
guns casos, facilitar-los l’arribada a fi 
de mes.

Uns pressupostos que han perjudi-
cat a les persones que diu defensar el 
Govern. El bloqueig dels comptes ha 
portat impagaments als funcionaris, 
impagaments als col·lectius i impaga-
ments en les ajudes socials. 

Uns pressupostos que retallen en in-
versions i en despeses. En inversions 
perquè desapareixen alguns dels pro-
jectes estrela de 2017 com el parking 
de camions o en despeses perquè reta-
llen en camins rurals, en El Termet, en 
agricultura o en neteja. També en co-
municació encara que aquesta segueix 
sent la segona xifra més alta de la his-
tòria, 800.000 euros es gasta el Govern 
per a fotos i titulars incomplits.

Però el més greu és que són uns 
pressupostos que no resolen el gran 
problema de l’urbanisme. El bipartit 
com es diu popularment ‘no sap per 
on tirar’. No sap quin és el seu model 
urbanístic. Tan prompte volen rescatar 
el concert en fase prèvia del PGOU del 
PP que tan han criticat o tan prompte 
revisar puntualment el Pla General ac-
tual. L’Executiu va donant pals de cec 
a veure si en un poc de sort troben la 
poció màgica, mentre trauen rèdit po-
lític de l’urbanisme de cortijo que va 
practicar l’anterior Executiu.

La passivitat i la indefinició està con-
demnant i llastrant el futur dels vila-
realencs que veuen com es busquen 
culpables i no solucions. En Cs, pel con-
trari, sí que tenim solucions i no ens 
amaguem amb herències rebudes.

L’exemple el tenim amb la proposta 
aprovada en ple per a aprofitar les ins-
tal.lacions existents a Vila-real creant-
se canals de desguàs i pal.liant els de-
fectes del clavegueram.

La xarxa de sanejament és un dels 
comptes pendents dels governs que han 
passat per Ca La Vila. Pegat darrer pe-
gat que no ha solucionat res i els veïns 
mentrestant han de patir com els seus 
baixos, comerços i garatges s’inunden. 
I és que ara no sols s’inunden, ara tam-
bé s’expulsen aigües fecals per la falta 
de neteja general dels carrers i per la 
manca de revisions periòdiques

Cal actuar sobre aquests 14 punts ne-
gres regularment i seriosament. Per a 
això, fan falta diners i executar-los per 
a que no es queden en un anunci més 
incomplit. Perquè en Cs volem fumata 
blanca i clara.

Fumata 
blanca... i 
espessa

Ciutadans



La creativitat de Hyuro se suma al 
museu a cel obert de la mostra TEST
‘Patriarcat’ és el nom de la peça erigida a una mitgera ubicada al carrer de Tarancón

L’obra de l’artista argentina és una crítica a la justícia patriarcal sobre la figura d’un jutge, sense peus ni cap.

L a Mostra d’Art i Creativi-
tat de Vila-real, TEST, aco-
miada oficialment la seua 
edició 2018. Ho fa amb Pa-

triarcat, la intervenció urbana 
amb la qual l’artista argentina 
resident a Espanya, Hyuro, sege-
lla i amplia el museu a cel obert 
d’aquesta cita referent per a la se-
lecció i promoció de nous i noves 
creadores. Cinc dies ha tardat a 
finalitzar la peça per a aquesta si-
sena edició, que s’erigeix ja sobre 
una mitgera del carrer de Taran-
cón de Vila-real, cedida per una 
comunitat de dotze propietaris.

L’obra és una crítica a la justí-
cia patriarcal sobre la figura d’un 
jutge, sense peus ni cap, i man-
té la visió extraordinàriament 
personal, l’univers seductor i les 
al·lusions a temes femenins inhe-
rents a les creacions de l’artista.

una obra acTuaL
Hyuro esquiva en aquesta ocasió, 
no obstant això, la línia estricta-
ment poètica que teixeix la seua 
obra perquè creu que la realitat 
actual «demanda que els artistes 
reflectisquen en el seu art una co-
sa tan sensible com és l’estat de 
la justícia al nostre país». 

Al seu judici, tots els este-
reotips i prejudicis de gènere 
que conflueixen en la violència 
sexual contra les dones es repro-
dueixen en el sistema judicial, 
explica l’artista en l’argumentari 
de l’obra compartit en les seues 
xarxes socials.

Al costat de la crítica a la justí-

cia patriarcal, la referència a la 
figura de la dona i la presència 
de les seues heroïnes invisibles es 
plasmen en els punyets (els bro-
dats típics de les mànigues de la 
toga dels jutges), molt presents 
en la peça i que fins a data recent 
s’elaboraven mitjançant un pro-
cés artesanal i a càrrec de dones.

El director artístic del TEST, 
Pascual Arnal, ha agraït «de ma-
nera molt especial les facilitats i 
sensibilitat dels veïns a l’hora de 
cedir la mitgera de forma desin-
teressada» per a materialitzar la 
proposta de Hyuro. 

L’art urbà de Hyuro posa la 
guinda a la sisena edició del 
TEST que ha mantingut la varie-
tat de disciplines en l’exposició 
col·lectiva del Convent, espai 
d’art, de Vila-real que va inau-
gurar el març passat la cita. Una 
mostra a la qual han donat for-
ma els treballs de Marina Igle-
sias (pintura), Laura Salguero 
(aquarel·la, fotografia, escultura 
i gravat) i Ester Pegueroles (fo-
tografia), i els seus llenguatges 
filats «per una certa preferència 
pel paisatge i la naturalesa», diu 
Arnal.
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l’escola de teatre tanca 
el curs amb una mostra dels 
actors més joves 

U L’Escola Municipal de Teatre i Arts de 
Carrer (EMTAC) va acomiadar el curs 
amb una mostra al teatre Els XIII. Un 
total de 36 xiquets i joves formen part 
del projecte dirigit per Sergio Heredia.

el concurs nacional 
sarthou carreres mostra 
les fotografies guanyadores

U La Casa de l’Oli ha exposat els treballs 
guanyadors del XXXVIII Concurs 
Nacional de Fotografia de l’Agrupació 
Fotogràfica Sarthou Carreres, al qual 
s’han presentat 180 imatges.

una festa i el lliurament 
de diplomes als alumnes en 
la cloenda del curs de l’emd

U L’Escola Municipal de Dansa (EMD), 
dirigida per Pepa Cases, ha clausurat 
el curs. L’alcalde, José Benlloch, i el 
regidor de Cultura, Eduardo Pérez, han 
acompanyat els alumnes i professors.

Els regidors Emilio M. obiol i Eduardo Pérez, amb el director artístic, P. arnal.

Cultura
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Agenda

joventut llança una escola 
d’estiu basada en l’art per a 
joves d’entre 6 i 13 anys

L’àrea de Joventut organitza 
una escola d’estiu: Laboratori 
d’art jove, activitat del Consorci 
de Museus, per a xiquets d’entre 
6 i 13 anys. Una iniciativa per a 
descobrir les necessitats reals i ex-
pressar-les a través d’una pràctica 
artística. Hi ha dos grups: un del 2 
al 13 i l’altre del 16 al 27 de juliol, 
ambdós de 9.00 a 14.00 hores.

U

el raval porta el folklore i la 
tradició al termet amb una 
actuació i un bureo 

El Grup de Danses El Raval or-
ganitza, el dissabte 7, una vespra-
da carregada de folklore i tradició 
a la plaça del Pastoret del paratge 
del Termet. L’activitat començarà 
a les 19.00 hores amb l’actuació 
de la formació i, a partir de les 
22.00 hores està previst un sopar 
de pa i porta al que seguirà el bu-
reo de l’estiu.

U

la trobada de malabars 
ofereix espectacles per a tots 
els públics durant tres dies  

La 6a edició de la Trobada de 
Malabars de Vila-real, Malabara’t, 
arriba del 13 al 15 de juliol al 
Termet amb un ampli ventall 
d’activitats a càrrec d’artistes na-
cionals i internacionals. Especta-
cles per a un públic familiar, ta-
llers, un cabaret, una gran gala i 
unes olimpíades són algunes de 
les activitats previstes.

U

la música de plectre a la 
fresca torna amb actuacions 
a tres espais de la ciutat

L’Orquestra de Pols i Pua Fran-
cesc Tàrrega organitza, del 13 al 
15 de juliol, el festival Plectre a 
la fresca amb tres actuacions. A 
l’amfitriona l’acompanyaran les 
formacions Com una guitarra 
i l’Associació Cultural Deleite 
que arribaran a la plaça Major, 
l’Auditori Municipal i la sala 
d’actes de Fundació Caixa Rural.

U

l’espai jove llança un curs 
per a aconseguir el carnet de 
conducció de carretons 

L’Espai Jove acull aquest mes 
una acció formativa. En aquesta 
ocasió serà el curs de carretons -
frontal, retràctil i manipuladora 
telescòpica- del 23 al 27 de juliol 
amb un horari de 8.30 a 14.30 ho-
res amb un preu de 80 euros per 
al públic general i de 40 euros 
per els usuaris que presenten el 
Carnet Jove.

U

 telèfons d’interés
AJUNTAMENT
Pl. Major s/n  . . . . . . . . . . Tel. 964 547 000
PROP
C/ Josep Ramon Batalla, 38 . .  Tel. 964 547 170
CADASTRE MUNICIPAL
Pl. Major s/n  . . . . . . . . . . Tel. 964 547 001
PISCINES COBERTES YUREMA REQUENA
C/ de Joanot Martorell, 62  . . Tel. 964 529 356
POLICIA LOCAL
C/ Josep Ramon Batalla, 62 . .  Tel. 964 547 010
RECAPTACIÓ MUNICIPAL
C/ Josep Ramon Batalla, 6. . . Tel. 964 547 060
POLICIA NACIONAL
C/ Comunió, 1 . . . . . . . . . Tel. 964 522 100
AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA
I MEDI AMBIENT
C/ Ponent Baix, 65 . . . . . . . Tel. 964 547 250
AGÈNCIA TRIBUTARIA
Av. del Mediterrani, 1 . . . . . Tel. 901 223 344
ATENCIÓ I TRÀMITS
Pl. Major s/n planta baixa. . .  Tel. 964 547 000
AUDITORI MUNICIPAL
Av. Murà  . . . . . . . . . . . . Tel. 964 547 200
CÁRITAS
C/ Calvari, 199 planta baixa .  Tel. 964 535 343
CEAM VILA-REAL
C/ Gamboa 29  . . . . . . . . .  Tel. 964 526 897
CEMENTERI MUNICIPAL
Camí de l’Ermita s/n. . . . . . Tel. 964 520 073
CORREUS
Carretera d’Onda s/n  . . . . . Tel. 964 530 614

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

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

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

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

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




