el festival real jazz
torna amb sis bandes i
tres dies d’activitat
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La UPCCA avaluarà el
consum de drogues de
més de 2.000 joves
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Les dependències, situades a la planta
superior del Mercat Central, es remodelaran i condicionaran per a crear
noves oficines administratives municipals. PÀGINA 5

Vila-real i els carmelites
signen l’acord per al nou
pavelló Campió Llorens
L’orde religiós dona a la ciutat una parcel·la de 3.000
metres, on el Villarreal CF obrarà el cinqué poliesportiu

Serà l’espai esportiu més utilitzat amb els usuaris
habituals i els 400 alumnes del Verge del Carme

Acord en el 87%
de resolucions
urbanístiques
U Els dos paquets de resolucions del Jurat d’Expropiació
derivades dels anys de gestió
del PP es refereixen a «ocupacions il·legals» i assoleixen els
4,3 milions d’euros.

Els comptes
sumen 1,5 milions
dels romanents
U Els diners serviran per a reforçar l’aliança amb la societat i la mobilitat urbana amb
projectes com l’ampliació del
centre Molí la Vila o el Pla pilot de transport urbà.

Els ens socials,
part del Pla de
cohesió i inclusió

Tot preparat per a les festes

Vila-real viu 10 dies en honor a la
Mare de Déu de Gràcia amb activitats
per a tots els públics i novetats.

U L’objectiu de Serveis So-

cials és oferir un diagnòstic
de la realitat social previ a la
proposta de mesures concretes per a fer front als reptes de
la cohesió i la inclusió social.
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Vila-real i l’orde de carmelites signen
l’acord per a construir el nou pavelló
Els religiosos donaran al municipi una parcel·la de 3.000 metres quadrats on el Villarreal CF construirà el cinqué poliesportiu de la ciutat

L

’alcalde, José Benlloch, i
els responsables de l’orde
de carmelites a Vila-real,
els pares Goyo i David, han
signat el conveni de col·laboració
que permetrà construir el nou
poliesportiu Campió Llorens al
pati del recinte educatiu. L’acord
estableix la donació a la ciutat
per part de l’orde d’una parcel·la
de 3.000 metres quadrats, on el
Villarreal CF construirà el cinqué poliesportiu de la ciutat, a
cost zero per a l’Ajuntament.
A canvi, es permet l’ús de les
instal·lacions en horari lectiu per
part dels alumnes de Carmelites,
que també es reserva la possibilitat d’utilitzar el recinte diversos
caps de setmana a l’any.
Tant Benlloch com els pares
carmelites s’han mostrat molt
satisfets de l’acord aconseguit,
després de diversos mesos de
converses. «Aquest nou poliesportiu serà el cinqué de la ciutat,
la qual cosa ens situa en una de
les millors ràtios d’instal·lacions
esportives per habitant d’Europa.
A més, serà també el pavelló més
utilitzat de la història de Vilareal, ja que, als usuaris habituals, se sumaran els 400 alumnes del col·legi Verge del Carme,
que, malgrat les crítiques que ha
rebut, hem de recordar que són
també famílies i associacions,
com Karit o JuCar, de Vila-real»,
recorda Benlloch, que ha volgut
agrair a la comunitat dels carmelites la predisposició per a aconseguir un acord i la generositat
de la donació.
L’emplaçament, a escassos
metres del vell Campió Llorens,
connectat amb el carril bici i
amb diversos recintes educatius
de la zona, és un altre dels avantatges que destaca Benlloch de
l’operació, que, recorda, ha resultat a «cost zero» per a la ciutat.

Els responsables municipals, de l’orde religiós i del centre educatiu es van reunir per a signar l’acord per a la creació del cinqué poliesportiu que tindrà la ciutat.

ACORD AMB EL VILLARREAL

La construcció del nou pavelló
Campió Llorens forma part de
l’acord aconseguit amb el Villarreal CF per a escometre la primera fase de condicionament de
l’entorn de l’Estadi de la Ceràmica, que va consistir a esponjar el
camp per a garantir la seguretat
en l’evacuació de l’estadi.
Amb aquest objectiu, el
Villarreal CF va assumir
l’enderrocament de l’antic poliesportiu i la construcció d’una
gran plaça diàfana enfront de
l’estadi, habilitada per a la celebració d’esdeveniments de gran
format. A més de la construcció

Els alumnes del centre educatiu també podran fer ús de la infraestructura.

El consistori va presentar, fa uns mesos, els plànols amb el nou pavelló.

de la plaça -- «la més gran de la
província», puntualitza l’alcalde- el conveni inclou l’obligació del
Villarreal CF de fer-se càrrec de
la construcció d’un nou pavelló
poliesportiu, amb un cost aproximat d’un milió d’euros, en els terrenys que dispose el consistori.
«El Campió Llorens va ser un
poliesportiu molt lligat al barri, al qual ha prestat un servei
imprescindible que no podíem

suprimir. Per això, una de les
prioritats ha sigut sempre mantenir-lo en aquesta mateixa zona,
amb la filosofia d’oferir serveis
de proximitat. La donació del sòl
per part dels carmelites, en un
lloc privilegiat, és una operació
excel·lent per a tots», conclou.
En la mateixa línia, el pare Goyo i el pare David han insistit en
el clima de col·laboració existent
entre l’orde i el consistori en tot

Una de les prioritats
era que l’obra nova
estiguera a la mateixa
zona que el pavello
Campió Llorens
U

moment i la «generositat» que ha
caracteritzat sempre la relació
de la comunitat amb la població
de Vila-real, on es van instal·lar
per primera vegada l’any 1593.
«L’orde carmelita hem estat sempre al servei del poble de Vila-real
i, amb aquest acord, ho seguim
estant», apunten.
El Consell Provincial de les Províncies Carmelites d’Aragó, Castella i València va donar el vistiplau

Crònica de Vila-real

Tema del mes
+dades

Un espai diàfan
i més segur
U Amb l’enderrocament del pave-

lló Campió Llorens es va aconseguir
una superfície de 10.000 metres.
«Un espai profitós per als veïns, on
es poden celebrar tot tipus d’actes,
tant relacionats amb l’esport, com
lúdics i culturals», valoraren des de
l’equip de govern. A més, l’actuació
va contemplar la reordenació de
l’espai d’aparcament i de les terrasses dels establiments hostalers per
a aconseguir un entorn més funcional i segur. D’aquesta manera,
es va permetre comptar amb el
mateix nombre de places de pàrquing -prop d’un centenar-, «fins i
tot alguna més», segons fonts municipals, i sense elements divisoris
de formigó. També es va crear un
passeig amb dues files de plataners en el lloc que ocupaven les terrasses dels locals, que van passar
a la vorera de davant, just enfront
dels negocis.
U La vorera que es troba al costat de l’estadi al carrer de Blasco
Ibáñez es va ampliar i es va dotar
d’espai per a la logística televisiva
i també per als cossos i forces de
seguretat, que també es poden
instal·lar a l’aparcament contigu.
U Amb les obres de la plaça i el
camp de futbol, la zona compta
amb vestidors i camerinos, així
com banys públics, per primera vegada, per a la celebració
d’esdeveniments.
U Per a la plaça es va utilitzar un
paviment antilliscant de tonalitats
grises dissenyat exclusivament per
a l’espai amb característiques específiques de flexibilitat i durabilitat.
A més, es va marcar amb un taulell
d’una tonalitat diferent la superfície que ocupava l’antic pavelló.
U La Diputació de Castelló va
concedir a l’Ajuntament el Premi
Som Ceràmica al millor ús de ceràmica en espais urbans, dotat amb
30.000 euros, per la substitució de
paviment ceràmic a la plaça del
Llaurador, un reconeixement que
es va lliurar en el marc de la fira Cevisama.

en la reunió celebrada a Saragossa el 29 de juny de l’any passat,
als termes de l’acord.
«Vila-real i els carmelites han
col·laborat sempre per a fer una
ciutat millor i ho seguirem fent»,
incideix Benlloch i afegeix que
«després de l’acord del pavelló,
no volem deixar de somiar i tenim ja molts més projectes al
pensament que esperem poder
fer realitat en breu».
NOVES POSSIBILITATS

L’alcalde s’ha referit a la possibilitat de convertir l’antic internat
de carmelites en un Alberg Municipal que podria completar-se
amb l’aprofitament de la gran
sala menjador del col·legi en un
complex «d’alt nivell, amb el qual
garantir també el manteniment
de l’edifici, protegit en el catàleg
del patrimoni municipal», recorda. «No deixarem d’explorar
oportunitats», conclou.
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Valoren el segon pis de l’edifici dels
Carmelites com a nou Alberg a la ciutat
L’espai té una capacitat d’uns 100 llits però manca d’ascensors, extintors i presenta un estat de deteriorament

V

ila-real estudia tenir un
nou Alberg al segon pis
de l’edifici dels Pares Carmelites situat al carrer
de l’Ermita. Així ho va anunciar
l’alcalde, José Benlloch, després
de la signatura del conveni amb
la congregació religiosa per a la
construcció del nou poliesportiu
Campió Llorens, que es farà realitat el pròxim estiu, sobre la base
del conveni amb el qual el Villarreal CF assumirà l’obra.
La iniciativa parteix «de la bona relació, la cerca de solucions
i el treball conjunt per a trobar
oportunitats», va destacar el primer edil, que va matisar que, fins
ara, solament existeix una memòria i no hi ha fons municipals
previstes ja que els tràmits «són
més complexos que per a la zona
esportiva i, per tant, necessiten
ser estudiats d’una manera més
cautelosa», va remarcar.
UBICACIÓ

La segona planta del col·legi dels
Carmelites és on s’habilitaria
l’Alberg, amb una capacitat d’uns
100 llits. La deterioració del local
així com la falta de mesures de
seguretat, són dos dels pilars per
al nou ús de les instal·lacions.
«L’absència d’ascensors, extintors i la deterioració dificulten
l’engegada», va dir Benlloch.
En aquest sentit, en el pròxim
acord també s’estipularia la creació d’una entrada independent,
que està prevista al lateral de
l’edifici, al carrer del Velòdrom.
«Els carmelites posseeixen un
dels edificis més antics de la ciutat, que consta com protegit i, en
aquest sentit, farem tot el possible per conservar-lo», va apuntar
l’alcalde.
L’orde es mostra «content i sa-

CRÒNICA

L’acord estipularia la creació d’una entrada independent, prevista al lateral de l’edifici, al carrer del Velòdrom.
tisfet» ja que «és una qüestió que
beneficia tots els veïns». Sobre
aquest tema, va assenyalar que
«es podran realitzar allí activitats
culturals i trobades i la ciutat disposarà d’un segon parador que
és molt necessari». Benlloch va
destacar «el treball i el compromís d’ambdues parts per dotar el
municipi d’aquests espais».
Vila-real ja compta amb
l’Alberg Mare de Déu de Gràcia,
amb unes xifres d’ús elevades i
que està ple pràcticament tots els
caps de setmana de l’any.
Un alberg per al qual, el darrer
mes de juny, el Ple va aprovar per
unanimitat optar a una subvenció de 180.000 euros per a escometre la primera fase de rehabilitació de l’Alberg Municipal.
Uns treballs que contemplen
l’envidrament de l’actual terras-

L’anterior Campió Llorens,
enderrocat el 2016 després
de 40 anys de servei
U El juny del 2016 va començar

l’enderrocament del pavelló
Campió Llorens, un espai esportiu amb més de quatre dècades
d’història. Amb tot i, en resposta a una petició realitzada per
membres de diversos col·lectius
locals, els operaris municipals
van retirar part del parquet, que
es va lliurar als diferents demandants com a record.
Unes tasques, amb una inversió propera als 140.000 euros,
que van permetre la renovació
de l’actual Estadi de la Ceràmica
i la construcció d’un gran espai

obert a la plaça del Llaurador que
actualment s’utilitza, més enllà
de l’activitat futbolística, per a
desenvolupar diferents esdeveniments municipals durant tot
l’any com concerts o cites multitudinaris de les festes patronals.
A canvi, el club groc es va comprometre a assumir el cost de la
construcció d’una nova superfície esportiva on l’Ajuntament
convinguera. Després de sospesar algunes opcions, l’equip de
govern va acordar la construcció
del nou pavelló al terreny del
col·legi Verge del Carme.

La iniciativa parteix
«de la bona relació, la
cerca de solucions i el
treball conjunt per a
trobar oportunitats»
U

L’orde religió es
mostra «content i
satisfet» ja que «és una
qüestió que beneficia
tots els veïns»
U

sa per a convertir aquest espai en
una sala polifuncional, la reparació d’algunes balconades en mal
estat i la substitució de les finestres que donen al riu Millars per
a millorar l’eficiència energètica
d’un edifici que utilitzen unes
3.000 persones a l’any.
Des de l’equip de govern van
recordar que l’última reforma
integral que es va efectuar en
aquest recinte va ser durant
l’Alcaldia del també socialista
Enrique Ayet, unes tres dècades
enrere.
«És un edifici de gran interès,
dels anys 30 del segle passat.
La remodelació i modernització plantejada és una inversió
financerament sostenible que
ens permetrà fer camí cap a
l’homologació de l’Alberg», van
apuntar.
CRÒNICA

Les tasques d’enderrocament prèvies a la construcció de l’actual espai obert.
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U T’Avalem s’acomiada fins
al setembre amb l’esmorzar
d’estiu dels alumnes
El programa mixt d’ocupació i formació
T’Avalem, de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç
i Treball, per a menors de 30 anys, ha
tancat temporalment la porta per
vacances d’estiu amb un esmorzar
preparat i servit pels alumnes dels
mòduls de restauració i bar. L’alcalde,
José Benlloch, i el regidor d’Economia,
Xavier Ochando, entre altres edils, han
volgut acompanyar els alumnes i la
directora del taller, Inma Enguídanos,
en aquesta ocasió especial. Benlloch ha
destacat la importància d’aquest tipus
d’iniciatives no només per a la inserció
laboral dels alumnes treballadors, sinó,
sobretot, per al seu empoderament.
Vila-real gestionarà enguany 4,5 milions
d’euros en programes d’ocupació i lluita
contra l’atur per a unes 400 persones.

Vila-real salda ja el 87% dels 4,3 milions
pendents amb afectats per l’urbanisme
Una vegada subscrit el préstec i desbloquejat el pressupost de 2018, l’alcalde va iniciar les negociacions

L

’alcalde, José Benlloch, ha
arribat ja a algun tipus
d’acord amb propietaris
de terrenys afectats pels
dos paquets de resolucions del
Jurat d’Expropiació de 2017 que
resolen el pagament del 87% del
total de les valoracions municipals endeutades. Benlloch ha donat compte dels últims avanços
en les negociacions, que se sumen als 2,9 milions d’euros signats el juliol. «Amb diàleg i bona
voluntat, tant del consistori com
dels propietaris, en menys d’un
mes hem sigut capaços de donar
eixida a bona part de l’empastre
heretat del PP que va tenir bloquejat el pressupost, evitar conflictes judicials i aconseguir un
important estalvi per a les arques
municipals», argumenta.
Els dos paquets de resolucions
del Jurat d’Expropiació del 17 de
gener i el 7 de març de 2017 es refereixen a «ocupacions il·legals»
de propietats de particulars que
«tenien dret que se’ls expropiara,
però l’equip de govern anterior
va preferir gastar els diners en
altres qüestions». Entre tots dos
paquets, els propietaris van reclamar a l’Ajuntament el pagament
de fins a 12 milions d’euros, si bé
les valoracions municipals, a les
quals el Jurat d’Expropiació ha
donat la raó, xifren la quantitat
a pagar en 4.345.561 euros.
NEGOCIACIONS

«Els propietaris podien o no estar
d’acord amb aquesta xifra i reclamar al Jutjat, però aquesta quantitat no té discussió; calia pagarla sí o sí. I això és el que ha tingut

breus
El PP proposa avançar els
terminis per a concedir les
ajudes als clubs esportius

U El Partit Popular ha proposat que s’avancen els terminis
per a concedir els patrocinis
als clubs esportius. A través
d’una moció, demanen que el
gener o febrer de cada any es
publiquen les bases i criteris
de baremació que regiran les
ajudes per patrocini publicitari que han de rebre els clubs
esportius locals, així com el
mecanisme mitjançant el
qual els clubs podran al·legar
a la llista provisional.
SANCHO i PARRA VISITEN
Frutinter després de
l’acord amb la upv

U Josep Pasqual Sancho i Mari Parra, de Compromís, han
visitat l’empresa Frutinter
SL, que recentment ha signat
amb la Universitat Politècnica
de València (UPV) un conveni
de col·laboració per a la creació d’una càtedra d’empresa,
l’objectiu del qual és la promoció i desenvolupament sostenible d’explotacions agrícoles per a aconseguir l’òptim
aprofitament de l’aigua.
Benlloch explica els últims avanços en les negociacions, que se sumen als 2,9 milions d’euros signats el juliol.
bloquejat el pressupost municipal», recorda Benlloch.
Una vegada subscrit el préstec
i desbloquejat el pressupost de
2018, l’alcalde ha iniciat les negociacions amb els propietaris,
sobre la base de dos criteris: els
propietaris que renunciaren a
la conflictivitat judicial amb el
consistori i als interessos generats (totals o parcials) des de la
data de les resolucions cobrarien
el deute de manera immediata;

els amos de solars afectats que no
renuncien a seguir litigant però
sí als interessos fins a hui serien
els segons a cobrar; en últim lloc
cobraran aquells amb els quals
no s’arribe a cap acord.
Els acords assolits suposen
un estalvi en interessos d’entre
90.000 i 100.000 euros i permeten
evitar un risc de 2,5 milions, xifra
que es correspon a la diferència
entre els 2,9 milions d’euros abonats i els 5,5 milions que els pro-

pietaris reclamaven en recursos
ara ja retirats.
«En menys d’un mes, hem
aconseguit resoldre el 87% de
l’empastre, evitar conflictivitat i generar un estalvi que
podrem destinar a qüestions com l’ampliació del centre
d’alzhèimer Molí la Vila», recorda Benlloch. Quedaran pendents
de pagar uns altres 631.439 euros
de propietaris amb els quals, fins
al moment, no hi ha acord.

Cs demana que es
convoquen les ajudes a
l’escolarització infantil

U El portaveu de Ciutadans
(Cs), Domingo Vicent, ha
demanat «la convocatòria
immediata de les ajudes a
l’escolarització infantil, una
vegada ha entrat per fi en vigor el pressupost per a 2018».
«Des de Cs esperem que almenys aquestes subvencions
s’engeguen abans d’iniciar-se
aquest curs», indica l’edil.
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El Ple aprova destinar altres 332.580 euros a l’ajuda del Govern valencià.

Les antigues dependències dels Jutjats, a la planta superior del Mercat Central, es remodelaran i condicionaran.

Les antigues dependències dels
Jutjats seran oficines municipals
Tresoreria i Economia es traslladaran quan concloguen les obres valorades en 301.000 €

L

es antigues dependències
dels Jutjats de Vila-real,
situades a la planta superior del Mercat Central, es
remodelaran i condicionaran per
a crear noves oficines administratives municipals al centre de la
ciutat, amb l’objectiu de traslladar allí el Departament de Tresoreria i la Regidoria d’Economia.
L’alcalde, José Benlloch, ha anunciat el projecte que, amb un cost
de 301.000 euros, permetrà alliberar l’actual edifici de Tresoreria, que se cedirà a Comissions Obreres en compliment de
l’acord pel qual el sindicat va cedir al consistori el patrimoni sindical de l’antic Solet per a poder
ampliar el CEAM de l’Olivera.
«A la planta superior del Mercat, on antigament se situaven la
sala de vistes i despatxos dels Jutjats, tenim 701 metres quadrats
de sales diàfanes sense ocupar
des del trasllat dels Jutjats al nou
Palau de Justícia i la demolició
de les velles dependències per a

construir la nova placeta al costat del BIC de l’Arxiprestal, fa ja
uns cinc anys.
Aquest projecte, amb el qual
estem especialment il·lusionats,
és una actuació humil i modesta,
comparada amb el balafiament
d’anteriors governs del Partit Popular, però ens permetrà
aprofitar unes instal·lacions fins
ara en desús, complir l’acord al
qual té dret CCOO i revitalitzar
el centre urbà i el mercat», valora l’alcalde. El projecte inclou la
remodelació de l’espai per a la
creació de despatxos administratius, l’adaptació de l’edifici amb
un ascensor i tots els requisits
d’accessibilitat i l’homologació
de les oficines per a poder acollir
cursos i un altre tipus d’accions,
dins dels condicionants que marca la llei.
«Estem segurs que aquest projecte servirà de revulsiu per a
dinamitzar una zona eminentment comercial, ja que atraurà gent i moviment a l’entorn

del Mercat Central», argumenta
Benlloch. Amb aquesta finalitat,
a més, l’equip de govern es planteja també incorporar a la nova
placeta del Mercat algun tipus
de servei de cafeteria o terrassa.
«Crearem Ajuntament en aquesta àrea i serà, sens dubte, un servei motor de l’activitat a l’entorn
de la plaça de Colom», puntualitza.
D’altra banda, el trasllat de Tresoreria a les noves dependències
municipals permetrà alliberar
l’actual edifici que ocupa el departament, al carrer de Josep Ramon Batalla, i cedir aquest espai
al sindicat Comissions Obreres.
«El local està al costat de la seua
actual ubicació, amb la qual cosa
s’eviten les distorsions que poden suposar els trasllats, i dotarà
al sindicat d’unes instal·lacions
en condicions, tal com ens vam
comprometre quan van cedir a la
ciutat l’antic Solet perquè poguérem ampliar el centre de majors
de l’Olivera», recorda Benlloch.

L’IVACE finança amb 3,1
milions quatre projectes
de reindustralització
El Ple ha aprovat dos expedients
de modificació de crèdits per
valor de 443.217 euros, que es
destinaran, en la seua majoria,
als quatre projectes de reindustrialització que han rebut el finançament de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), per un total de 3,1
milions d’euros. La quantitat
finançada per l’Ivace suposa el
91% del cost dels projectes, que
han de completar-se amb altres
332.580 euros de finançament
municipal, per a la qual cosa ha
sigut necessari tramitar una reserva de crèdits extraordinaris
de 332.580 euros. Un altre expedient de modificació pressupostària aprovat pel Ple permetrà
suplementar en 110.637 euros
partides com Emergència Social o Esports, entre d’altres.
«Vila-real ha rebut, gràcies al
suport de la Generalitat, una
subvenció històrica de més de
tres milions d’euros, en diversos projectes per a escometre la
reindustrialització de la nostra
ciutat. Projectes que ens permetran actuar en la modernització i millora de zones clau per
al futur desenvolupament de la
nostra indústria com són la ca-

rretera d’Onda, Miralcamp, Molí Nou o el camí de les Voltes.
L’Ivace ens ha concedit una subvenció per quasi el 91% del cost
total dels projectes, però és necessari completar aquesta aportació amb una xicoteta part
de finançament municipal»,
explica la regidora d’Hisenda,
Sabina Escrig. L’aportació municipal a aquests programes
serà de 332.580 euros, que es finançaran íntegrament amb romanents de Tresoreria de 2017.
També dels romanents eixiran
els 110.000 euros de l’expedient
de suplement de crèdits.
Els projectes de reindustrialització finançats es destinaran
a la millora i modernització de
la carretera d’Onda (608.828
euros), l’àrea industrial del camí de les Voltes (906.820 euros),
el polígon de l’àrea de Miralcamp (906.227 euros) i la zona
de Molí Nou (726.602 euros), on
es crearà una pantalla vegetal
i es millorarà la seguretat del
trànsit amb actuacions en rotondes, entre d’altres. Un vial
d’accés als polígons de l’àrea
del CTE i carrils bici són algunes de les actuacions previstes
en els projectes.
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Vila-real suma 1,5 milions per a reforçar
l’aliança amb la societat i la mobilitat
Els diners, provinents de romanents, serviran per al projecte de transport públic, el Molí la Vila d’AFA i patrocinis

L

a regidora d’Hisenda, Sabina Escrig, ha presentat els
expedients de modificació
de crèdits per a incorporar romanents de 2017 per un
import d’1.517.000 euros. Amb
aquesta modificació es finançarà,
a més del projecte de remodelació dels antics Jutjats per a ubicar-hi Tresoreria i la Regidoria
d’Economia (més informació en
la pàgina 5), el projecte pilot del
transport públic urbà (150.000
euros), l’ampliació del centre Molí la Vila d’AFA (50.000), els patrocinis esportius (155.000 euros) o
la col·laboració municipal en els
centenaris de la Caixa Rural, la
Cooperativa i Joventut Antoniana (7.500 euros cadascun), entre
altres, com els 20.000 euros que
es destinaran a complementar el
conveni per a les obres del cor de
Sant Pasqual.

L’ampliació del centre Molí la Vila, de l’Associació de Familiars i Malalts d’Alzheimer, rebrà 50.000 euros municipals.

+ dades

Altres 138.000 euros queden
pendents d’assignació
U Els romanents de Tresoreria de
l’any 2017 ascendeixen a 1.690.110
euros, dels quals, amb aquestes operacions, s’incorporaran 1.517.000
euros. «D’aquesta manera, ens quedaran encara 137.918 euros, per al
que poguera venir», avança la regidora. Els comptes d’enguany, que

ascendeixen a 45.912.000 euros, fan
especial incidència en l’apartat de
Serveis Socials, el capítol de subvencions i convenis amb entitats o personal, amb programes especials de
contractació per a millorar l’atenció
en l’àrea social, Contractació, Urbanisme i Tresoreria.

la-realencs, enguany hem patit
greus dificultats econòmiques.
Obstacles que, a poc a poc, hem
pogut salvar fins al punt que,
aquest estiu, l’alcalde deixarà resolt més del 80% dels conflictes
sobre acords amb propietaris».
TREBALL

«Amb responsabilitat, il·lusió i
esforç estem aconseguint que
Vila-real avance, apostant per
les persones, pels serveis públics,
per l’educació, l’esport i la salut i
l’ocupació, per a aconseguir una
societat igualitària i justa», conclou Escrig.

Vila-real renovarà part de
la flota de vehicles amb
altres totalment elèctrics
U La flota de vehicles de l’Ajun-

tament serà en tres quartes
parts no contaminant i lliure
d’emissions de CO2. Així ho assegura el regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde, que
explica que 30 dels 41 turismes,
furgonetes i xicotets camions que
disposa el consistori seran 100%
elèctrics, una vegada s’adjudique
la contractació del paquet de lloguer, mitjançant la modalitat de
renting, de la flota que renovarà
l’existent ara.
El plec de condicions que regiran aquest procés és a punt de

El PP lamenta la falta de
manteniment als parcs i
jardins de la ciutat

U L’edil del PP, Marisa Mezquita, ha criticat la falta de
manteniment, per part del
consistori, de les àrees verdes.
«Aquest total abandó de les
zones públiques provoca molt
mala imatge i, a més, és un
niu de plagues com els mosquits, sense anar més lluny,
o d’un altre tipus de problemes», ha lamentat. Així doncs,
els populars han sol·licitat una
actuació immediata en la neteja dels parcs, jardins i espais
públics per a evitar els problemes que poden generar.
Cs demana accelerar les
mesures per a actuar
contra les inundacions

NEXE AMB LA SOCIETAT

«Amb aquestes modificacions de
crèdit continuem apostant per la
societat i amb la societat, i prioritzem la nostra aliança amb les
associacions de la ciutat i amb les
persones, amb responsabilitat i
prudència. Lluny de despeses faraòniques, invertim en aquelles
coses necessàries, suplementant
partides, per a fer que Vila-real
continue avançant, que és el
principal objectiu d’aquest equip
de govern», argumenta Escrig.
La responsable d’Hisenda recorda les dificultats econòmiques
patides durant 2018, que van
portar a endarrerir l’aprovació
del pressupost. «A conseqüència
de l’herència urbanística del Partit Popular a Vila-real, d’aquell
urbanisme a cost zero que ens ha
costat ja molts milions d’euros
de les butxaques de tots els vi-

breus

publicar-se en el Diari Oficial de
la Unió Europea (DOUE), ja que
l’import del contracte així ho exigeix, perquè aquest serà en el seu
conjunt --41 unitats-- d’una mica
més de 30.000 euros mensuals.
Valverde destaca l’aposta del consistori per multiplicar l’ús de cotxes elèctrics en diferents departaments «després de quatre anys
d’experiència en un projecte pilot de Serveis Públics amb uns
resultats molt positius».
El responsable de l’àrea apunta
l’estalvi energètic i econòmic que
suposen aquests vehicles.

U El portaveu de Ciutadans
(Cs), Domingo Vicent, ha demanat, després de les últimes
pluges, «accelerar les mesures contra les inundacions».
«El bipartit no ha superat la
prova del cotó ja que malgrat
els múltiples anuncis per a
pal·liar aquesta problemàtica, --l’últim, una inversió de
200.000 euros--, la vida segueix
igual i punts com el camí Vell
Vila-real-Borriana, l’avinguda
de Francesc Tàrrega o el carrer
Betxí s’inunden o s’omplin
d’excrements», lamenta.
localitzen un cabirol a la
ruta botànica del Paisatge
Protegit del millars

U La guarderia rural del Consorci del Paisatge Protegit de
la Desembocadura del Riu Millars ha vist un exemplar de cabirol (Capreolus capreolus) en
plena Ruta Botànica. L’animal
va travessar ràpidament la ruta del Botànic Calduch, ubicada al marge dret del Riu
Millars, al terme de Vila-real,
concretament a l’altura de la
urbanització de Los Ángeles.
L’animal va ser albirat per un
dels dos guardes del Consorci
Riu Millars mentre feia la vigilància rutinària.
La mostra concurs El Món
del Parany exhibeix els
treballs a la casa de l’oli

L’àrea de Serveis Públics disposa des de fa uns anys de cotxes no contaminants.

U La 25a Mostra Concurs de
Fotografia El Món del Parany,
organitzada per Apaval amb
la col·laboració de la Regidoria de Tradicions, exhibirà els
treballs de l’1 al 9 de setembre
a la Casa de l’Oli. Hi haurà tres
premis: un primer, que lliurarà l’Ajuntament, de 300 euros;
un segon, de l’Associació Apaval, de 200 euros, i un tercer
de 100 euros de la Federació
de Caça. El dia 8 Apaval també
organitza el tercer concurs de
Reclam Bucal Tradicional al
Teatre Els XIII.
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Ciutat Educadora

La Universidad Popular
ofrece 380 plazas en una
treintena de talleres

Los ediles Xavier Ochando y Eduardo Pérez visitaron, el año pasado, el inicio de curso del colegio Carlos Sarthou.

Más de 500 escolares se incorporan
este año al sistema educativo
Durante el curso pasado, Educación y Servicios Públicos acometieron 700 actuaciones
Más de 500 niños y niñas se incorporan este curso al sistema
escolar en infantil a los 10 colegios públicos y a los 4 concertados. «El alumnado y las familias
se encontrarán unas instalaciones dignas y adecuadas», indica
el edil de Educación, Eduardo
Pérez, que recuerda que «a lo lar-

go del curso pasado, Educación
y Servicios Públicos llevaron a
cabo más de 700 actuaciones en
colegios públicos, aquellos en los
cuales tenemos competencia, para reparar desperfectos o hacer
mejoras». Pérez apunta que el
programa autonómico Edificant
pemitirá que Concepció Arenal,

Pasqual Nácher y Escultor Ortells puedan tener un gimnasio en
condiciones; renovar infraestructuras deterioradas y, arreglar las
goteras del CEIP José Soriano.
Este curso se licitarán las obras
del aulario de infantil de Carlos Sarthou, que estrenará, de
momento, aulas prefabricadas.

La edil del área, Rosario Royo, presentó la oferta de la actual campaña.
La concejala de Universidad
Popular, Rosario Royo, ha presentado la programación de la
campaña 66, que cuenta en este último trimestre del año con
un total de 380 plazas distribuidas en 26 talleres distintos.
«Vila-real, como Ciudad Educadora, apuesta por seguir ofreciendo formación, en este caso
no reglada, para satisfacer la
demanda de los ciudadanos»,
explica Royo, quien destaca que
desde la Concejalía se trabaja en
tres ámbitos: la organización de

estos talleres, así como de actividades complementarias que
se celebran de manera puntual
y también la colaboración con
asociaciones de la ciudad a través de la música.
Este año ha cambiado la forma de inscripción -abierta hasta completar grupos. Se puede
realizar desde la web municipal o de forma presencial en el
Ayuntamiento, entregando la
correspondiente instancia. Los
precios van desde los 60 hasta
los 75 euros.
CRÒNICA

Ya está abierto el periodo de inscripción en la UNED
para las titulaciones de grado, másteres y acceso
La UNED ha abierto su plazo
de matrícula para sus estudios
de Grado, Posgrados oficiales y
el Curso de Acceso para Mayores de 25 y 45 años para el curso 2018/2019. Así, la institución
asegura que se consolida la iniciativa de adelantar su periodo
de matriculación a julio y de
abrir un segundo plazo en febrero para que los alumnos planifiquen y gestionen sus estudios.

De esta forma, hasta el 23 de
octubre, los estudiantes pueden
formalizar su matrícula de forma on line. Asimismo, del 5 de
febrero al 7 de marzo se abrirá
un segundo periodo de matriculación, condicionado a su aprobación por el órgano pertinente.
El centro asociado de la UNED
en Vila-real tutorizó cerca de
1.800 alumnos en el pasado curso. Este apoyo docente, opcional

para el alumno, se realiza con
tutorías y clases presenciales en
el centro asociado a la UNED en
Vila-real, clases virtuales, webconferencias, etc.
Para facilitar la planificación
de sus estudios y orientar a los
nuevos estudiantes, la UNED
ha puesto en marcha un Plan
de Acogida para guiarlos en el
proceso de matriculación y en
la toma de decisiones.

La UNED ya ha abierto la matrícula para sus estudios de grado.
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Festes patronals ; Mare de Déu de Gràcia

Les festes presenten un programa
divers i plural per a tots els públics
Durant els 10 dies d’activitat hi haurà més de 200 actes tradicionals i algunes novetats

Jarabe de Palo, cap de
cartell d’unes festes amb tot
tipus d’actuacions musicals

U

n programa «divers i plural» amb més de 200 actes per a tots els públics.
Així es presenten les festes en honor a la Mare de Déu
de Gràcia amb 10 dies carregats
d’activitat que, «amb la millor
de les intencions, es dirigeixen
a tots els gustos», afirma el president de la Junta de Festes, José
Pascual Colás. Música, art, diversió i fervor entre els quals no
faltaran propostes per als més
menuts de la casa com el Jugant,
jugant i tampoc per als més majors com el dinar de germanor o
el concert del darrer diumenge.
L’alcalde, José Benlloch, qualifica el programa «d’obra coral»
que conjumina tradició i innovació amb la incorporació de novetats. També estarà el Punt Violeta, creat pel col·lectiu SOR i el
Grup de Dones de Vila-real, per a
«ajudar a garantir unes festes en
pau i harmonia per a les dones».
El màxim responsable municipal ha demanat a veïns i visitants
que respecten el descans de qui
ho necessita. «Sabem que és difícil, la nostra cultura és peculiar,
però tots hem de proposar-nos
millorar la convivència, el civisme i també, no cal oblidar-ho, el
respecte per la neteja», diu.
Des de la perspectiva de la seguretat ciutadana, un dispositiu
especial, format per la Policia Lo-

Representants municipals i del món fester van presentar la programació.

El cartell d’aquestes festes està
encapçalat pel grup Jarabe de
Palo, que serà el segon artista
de l’any en passar per la plaça
del Llaurador (dissabte 1). La
fórmula del musical es trasllada al diumenge 2 de setembre,
en aquest cas, amb Frecuencia.
A més, actuarà l’orquestra La
Cruzada al Recinte de la Marxa (dijous 6) i Despistaos, divendres, a la plaça Major. Tancaran el cartell Los Benito, el
La reina i les dames van repartir milers de programes els dies previs a la festa.
cal, Nacional i Autonòmica juntament amb altres cossos com la
Guàrdia Civil, Protecció Civil o
Creu Roja, reforçarà la vigilància

en els principals actes multitudinaris en espais com el Recinte
de la Marxa o la plaça del Llaurador.

Els gegants ixen per primera vegada de
festa i ballaran amb els veïns i la xaranga
Els gegants eixiran per primera
vegada de festa durant la setmana d’actes en honor a la Mare de
Déu de Gràcia. Acompanyats per
la xaranga Vakalenta, Pasqualet
i Marigracieta eixiran a ballar
pel recinte de la vila en una nova iniciativa amb la qual la Colla
Gegantera i la Regidoria de Tradicions volen implicar encara
més aquestes figures en les festes
patronals. L’activitat Gegants de
festa se celebrarà dimarts 4 de setembre, a les 20.15 hores des de
la plaça Major. «És una iniciativa
experimental que, en funció dels
resultats i la resposta ciutadana,
podrem instaurar o ampliar en
pròximes edicions», indica l’edil
de Tradicions, Santi Cortells.
«Des que vam recuperar la figura dels gegants, fa ja cinc anys,
Pasqualet, Marigracieta, Jaumet
i Pinella tenen una forta presència en els principals actes de festes, però ens faltava una activitat
de caràcter més lúdic perquè els
nostres gegants pogueren ballar

Els de Pau Donés actuaran el primer dissabte, a la mitjanit, al Llaurador.
dissabte 7, al Recinte de la Marxa, i l’Orquesta Mondragón, el
diumenge 9, com sempre a la
plaça Major.
«Intentem cobrir totes les
edats i gustos i, per sobre de
tot, s’ha procurat treballar
amb previsió i temps perquè
els veïns i visitants gaudisquen
d’un complet programa de concerts amb formacions musicals
de primera», diuen des de la
Comissió d’Espectacles.

La programació taurina
inclou 8 braus i una jornada
per al públic infantil

El correbou d’embolats és un dels plats forts de les jornades festives.

Marigracieta, Pasqualet, Jaumet i Pinella estaran en molts altres actes.
amb els veïns en un ambient
festiu», assenyala el regidor que
destaca que l’objectiu de Gegants
de festa és «implicar més els gegants en les festes de Vila-real».
Amb aquesta mateixa finalitat,
el recorregut dels gegants i la
xaranga pel recinte de la vila es

completarà amb el repartiment
de 400 xapes amb la imatge dels
gegants, dissenyades per Carlos
Chiva, membre de la Colla Gegantera.
Marigracieta, Pasqualet, Jaumet i Pinella estaran presents en
els principals actes de les festes.

Huit són els bous braus que
s’exhibiran aquests festejos. En
concret, tres els aporta la Junta de Festes, de les ramaderies
d’Arcadio Albarrán, La Pelegrina i Germans Ramos Valle; un
l’Associació Cultural Taurina
José María Manzanares, del ferro de Víctor i Marín; un altre
de l’entitat Un bou +, de João
Ramalho; un d’Amics del Bou,
de Trinidad; i altres dos la Comissió de Penyes, en aquest cas
dels ferros Torrehandilla i João
Ramalho.

Els dies grans seran els dos
dissabtes de festes, així com
del dimarts 4 de setembre i el
dimecres 5 amb les sessions
vespertines, a les 18.30 hores,
i nocturnes, a les 23.00 hores.
El programa taurí inclou altres esdeveniments com els correbous i vaques de corro, les
entrades i prova de vaques, les
vaques enfundades, el correbou d’embolats, una jornada
per al públic infantil amb classes de toreig de saló i la visita
al corro.
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Festes patronals ; Mare de Déu de Gràcia
PROGRAMA

DIVENDRES 31
12.00 A la plaça de la Vila, lliurament
de la Clau de la Festa i Crida a
la Festa.
13.00 Obertura de la festa al jardí de
Jaume I, amb volteig de campanes i descàrrega de coets.
13.30 Inauguració del Recinte de la
Marxa a l’avinguda d’Europa.
17.00 Eixida de la imatge de la Mare
de Déu de Gràcia des de
l’ermita.
18.00 Recepció de la Mare de Déu de
Gràcia. Tradicional traca i solta
de coloms. Seguidament, processó fins a l’Arxiprestal i cant
del Tota Pulchra.
18.20 Ofrena de flors a la Mare de Déu
de Gràcia. Després primer dia de
la novena, amb el cant de la Salve de la Coronació i els goigs.
20.00 A la plaça del Llaurador, discomòbil, prèvia al partit de futbol
que disputen Villarreal CF - Girona FC.

cional de Balls de Saló.
23.00 Bou embolat amb els bous de
la vesprada i embolades al carrer de Josep Ramon Batalla a
l’encreuament amb el Raval del
Carme.
00.00 A la plaça del Llaurador, concert
de Jarabe de Palo.
01.00 Al Recinte de la Marxa, discomòbil.
DIUMENGE 2
08.00 Diana a càrrec de la Colla de
Dolçainers i Tabaleters El Trull de
Vila-real.
10.30 A la plaça Major, XVIII Concentració de Seat 600 i vehicles
clàssics.
11.30 A la plaça Major, XIX Concentració de gos rater.
14.00 Mascletada al parc de la Panderola, a càrrec de la pirotècnia
Martí.

22.00 Al carrer Major Sant Doménec,
27, discomòbil.

01.00 Al Recinte de la Marxa, discomòbil.
DISSABTE 1
08.00 Entrada de bous i vaques pel
recinte de la vila, amb bestiar de
la ramaderia El Mijares.

17.30 Trasllat de la imatge de Sant
Pasqual des de la basílica fins
a l’església Arxiprestal. Després
missa y processó.
22.00 Al Recinte de la Marxa, 30é Concurs d’empedrats per a penyes.
Tot seguit, discomòbil.
23.00 Al carrer del Cardenal Tarancón
(Barranquet), el musical Frecuencia.
DILLUNS 3
10.30 Pujada al campanar. A partir
10.30 y vesprà fins 18.30.

16.00 A la plaça de la Maiorasga, Jugant, jugant, activitats per als
menuts.
17.00 A la plaça Major, Street Handball.
19.00 A la zona de cadafals, Jugant,
jugant, activitats per als menuts,
amb encierro infantil de carretons, correbous, concurs de retalls i regals, a càrrec de Bou per
la Vila.
19.00 A la placeta de l’església Arxiprestal, VII Trobada de Gràcies
i V de bessons.
10.30 A l’Arxiprestal, pas solidari del
mantell de la Mare de Déu.

22.00 Tradicional xulla pels carrers de
la ciutat.

12.00 A l’avinguda de la Murà, 79é
Concurs de paelles per a penyes.

23.00 A la zona de cadafals, Jugant,
jugant, activitats per als menuts,
amb carretó embolat a càrrec de
Bou per la Vila.

15.30 A l’església Arxiprestal, noveneta de les dones a la Mare de Déu
de Gràcia. Continuarà cada dia
fins al diumenge dia 9.
17.30 Al carrer de la Fàbrica, actuació
de l’orquestra Avenida Sur.
18.30 Bou per la vila, de la ramaderia
La Peregrina, i el bou de la ramaderia Ramos Valle Hnos.
19.00 A la plaça de la Vila, 3, actuació
de De Cajón.
19.30 A la plaça Major, mostra folklòrica amb la participació del Grup
de Danses El Raval (Vila-real) i el
Grup de Danses d’Ibi (Alacant).
20.30 A l’Arxiprestal, II Cicle d’orgue.
22.30 A la plaça Major, VIII Festival Na-

DIMARTS 4
11.00 A la plaça de Sant Ferran, Jugant, jugant, activitats per als
menuts.
12.30 Entrada de vaques a càrrec de
la ramaderia Hnos. Guillamón.
17.00 A la plaça de Sant Ferran, Jugant, jugant, activitats per als
menuts.

18.00 Al carrer Major Sant Doménec,
27, vesprada flamenca.
18.00 Al Trinquet actuació de Toni de
l’Hostal. A continuació, partida
professional de pilota valenciana.

19.00 A la plaça de la Vila, 3, actuació
de Patxi Ojana.
23.00 Bou embolat
la vesprada i
rrer de Josep
l’encreuament
Carme.

amb els bous de
embolades al caRamon Batalla, a
amb el Raval del

18.30 Vaques a càrrec de la ramaderia
La Espuela.

23.30 Al carrer de Benicarló, 40, discomòbil.

19.00 A la plaça Major, 34, concert de
rock amb el grup de versions
N’Rockats.

00.00 Al carrer del Bisbe Rocamora,

00.00 Al Recinte de la Marxa, concert
de Los Benito.

18.30 Bou per la vila, amb dos bous
de la ramaderia Joao Ramalho.
19.00 A la plaça Major, Vine a la moda
de Vila-real, desfilada de models.
20.15 A la plaça Major, eixida dels Gegants de festa, amb xaranga
d’animació, pel recinte de la vila.

DIMECRES 5

12.00 Davant del corro, classes de toreig de saló per a xiquets/es.

14.00 A l’avinguda de la Murà, 36é Dinar de penyes.

01.00 Al carrer de l’Exèrcit, 3, II Festa
de l’escuma amb discomòbil.

18.00 Al parc de la Panderola, tardeo
amb el grup Rumba Sierra.

19.00 Al carrer de Santa Caterina, encreuament amb Joan Baptista
Llorens, actuació de Los Dalton.

01.00 Al Recinte de la Marxa, discomòbil.

23.30 Al parc de la Panderola, nit flamenca amb el grup Efraín Castellón.

00.00 Al carrer de Sant Antoni, 68, actuació del grup Los Replicantes.

01.00 Al Recinte de la Marxa, discomòbil.

12.30 Entrada i solta de vaques a càrrec de la ramaderia Cantera.

23.00 Bou embolat amb els bous de la
vesprada.

23.00 A la plaça de la Vila, 3, remember mones amb els DJ Vicente
Añó, Micky i Tonet Marzá.

00.00 A l’encreuament de la plaça del
Llaurador amb el carrer de Sant
Joaquim, nit de rock amb els
grups Rebel Minds, Aerotuerto i
Txakal.

anys de la xaranga Reality Show,
juntament amb els grups Musicadversión i Jarana.

23.45 A la plaça Major, nit de xulla, 10

10.00 A la plaça de Colom, Jugant,
jugant, realització d’un taller de
robòtica i disseny de videojocs.

20.00 Al Vila-Beer Irish Pub, carrer de
València, 56, audiovisual Acid
Jazz & Trip Hop Music.

17.00 A la plaça del Llaurador, I Torneig futbol 3 de penyes.

20.30 A l’Arxiprestal, II Cicle d’orgue
en honor a la Mare de Déu.

18.30 Bou per la vila, amb el bou de la
ramaderia Trinidad, i el bou de la
ramaderia Víctor y Marín.

21.00 A la plaça del Llaurador, XIII Sopar de germanor per a veïns i
veïnes de Vila-real. Actuació de
un grup de ball i de l’orquestra
Twin’s.

20.00 A la zona de cadafals, festa infantil amb carretó embolat.
22.30 A la plaça Major, actuació del
Cor Ciutat de Vila-real i l’Orquesta
Laudística Daniel Fortea de Nules.

23.30 Al carrer de Sant Antoni, 68, y
Cervantes, 26, discomòbil.

23.00 Encierro de bous embolats, de
la ramaderia Fernando Mansilla.
A continuació, bou embolat amb
els bous de la vesprada.

00.00 A la plaça Major, concert de
Despistaos.

01.00 Al Recinte de la Marxa, discomòbil.
DIJOUS 6

23.30 Al carrer de Sant Vicent, 4, festa
de disfresses.

00.00 Vaques enfundades a la zona
de cadafals, a càrrec de la ramaderia El Mijares.
00.00 Al carrer de la Mare de Déu dels
Desemparats, 2, Sant Francesc,
12, y Pietat, 19, discomòbil.

10.30 Als Multicines Sucre Vila-real,
Dia del cine. Totes les exhibicions a 3 euros. Projeccions pel
matí i per la vesprada.

01.00 Al Recinte de la Marxa, discomòbil.

12.30 Entrada i solta de vaques de la
ramaderia Las Palomillas.

08.00 Entrada de bous i vaques de la
ramaderia El Mijares.

18.30 Al pavelló Bancaixa, jornada de
portes obertes de gimnàstica
rítmica per a xiquets/es a partir
de 4 anys.
18.30 Vaques pel recinte de la vila, a
càrrec de la ramaderia Germán
Vidal.
19.00 A la plaça Major, Jugant, jugant,
La Glüps Band amb l’espectacle
In Concert. A continuació, traca
de caramels i bou de foc.
19.00 Serenata a la Mare de Déu de
Gràcia, en acabar la novena.
20.30 A la plaça de la Vila, Arrels, XII
Mostra de cultura i tradicions
populars, ball de plaça.

DISSABTE 8

16.00 Al carrer del Rei En Jaume, 15,
discomòbil II Postisound.

DIUMENGE 9
08.00 Desmuntatge de cadafals.
09.00 Al camp de futbol de la Ciutat Esportiva Municipal, XIII i XIV Proves d’agility Ciutat de Vila-real.
10.00 A l’Espai Jove, XIV Campionat
d’Escacs Ciutat de Vila-real.
10.30 Al Termet de la Mare de Déu de
Gràcia, Jugant, jugant, Summer
Splash, festa de l’aigua, tobogan
aquàtic.
16.45 A l’església Arxiprestal, ofrena de
flors a la Mare de Déu de Gràcia,
realitzada per la reina i les dames
de la ciutat.
17.00 Processó de retorn de la imatge de la patrona fins a l’ermita.
17.00 Al CEAM, carrer de Gamboa, 29,
ball de disc fi de festes.
19.45 A la plaça Major, actuació de la
Orquesta Mondragón.

17.00 Al carrer del Salvador, 62, actuació del grup de flamenc pop
Atuvera.
17.30 A la sala de plens de l’Ajuntament,
recepció oficial a les reines de
festes de Vila-real.
18.30 Bou per la vila, amb el bou de la
ramaderia Torrehandilla, i el bou
de la ramaderia Arcadio Albarrán.

22.30 A l’Auditori teatre a càrrec de Tabola.
23.00 Al Recinte de la Marxa, actuació
de l’orquestra La Cruzada. Tot
seguit, discomòbil.

19.00 Al carrer de Pere Gil, 1, espectacle de flamenc fusió a càrrec de
Keco Fontana.

DIVENDRES 7

19.00 Al Teatre de l’Agrupació Coral Els
XIII, 3r Concurs de reclam bucal tradicional.

11.00 A la plaça de la Llibertat, Jugant,
jugant, activitats per als menuts,
amb Animatemps.

00.00 Al carrer del Bisbe Rocamora,
62, Festival Garbonet amb els
DJ Egdar Valera i Saúl Corma.

17.00 Al CEAM, carrer de Gamboa, 29,
ball de disc.

19.00 A l’església Arxiprestal, últim dia
de la novena a la Mare de Déu
de Gràcia i missa. En acabar, serenata a la Mare de Déu de Gràcia a càrrec del grup de València
Mariola y de colores band.

21.30 Al Recinte de la Marxa, 27a Nit
de penyes amb tombet de bou.

31, discomòbil 5é aniversari.
00.00 Al carrer del Crist de la Penitència, 81, discomòbil 5é aniversari
amb Warannä Entertainment.

19.00 Al carrer de l’Hospital, 20, tardeo
flamenc amb el grup Jarana.

22.00 Traca final de festes, des del
temple de Sant Pasqual fins a
l’Ajuntament. A continuació, correfocs a càrrec de Botafocs i de
la xaranga Vakalenta per la plaça
Major i els carrers Cervantes,
Mare de Déu dels Dolors, Penitència, Vilavella, av. Itàlia, Sant
Manuel, Pasqual Font de Mora,
fins al parc d’Alaplana.
22.45 Al parc d’Alaplana (carrers de
Sant Manuel i de Pasqual Font
de Mora), castell de final de
festes a càrrec de la pirotècnia
Martí.
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La UPCCA avaluarà el consum de drogues
de més de 2.000 adolescents de la ciutat
Amb els resultats obtinguts es pretén dissenyar noves campanyes de prevenció adreçades als menors

L

a Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes
Addictives (UPCCA) de la
Regidoria de Sanitat enquestarà el mes de desembre tots
els estudiants d’ensenyament secundari obligatori (ESO) sobre
l’ús que fan del tabac, les begudes alcohòliques, la marihuana,
la cocaïna i les drogues de síntesi. L’enquesta, que es realitza
cada dos anys des de 2004, permetrà obtenir un mapa complet
de la prevalença del consum de
substàncies addictives per part
dels menors d’edat i treballar en
el disseny de noves campanyes
per a la prevenció.
L’últim estudi data de 2016 i
en ell van ser consultats 2.118
joves dels huit centres d’ESO del
municipi. Aquests últims resultats i la seua comparació amb
els recollits des de 2004, revelen
l’evolució dels adolescents i la
seua relació amb el consum de
drogues. «El més destacable és
que, contra el que poguera semblar, hui són menys els menors
d’edat que consumeixen drogues, tant legals com il·legals»,
valora el responsable de la UPCCA, José Gisbert.
El major descens s’ha produït
en el consum de tabac; si el 2004
el 20% dels estudiants eren fumadors, ara només ho és el 13%.
També ha baixat el nombre de fumadors de marihuana o haixix,
del 10,4% el 2004 al 5,7% actual,
encara que ara es consumeix més
sovint. On no hi ha hagut canvis
ha sigut en el nombre de consumidors d’alcohol, que segueix

La regidora de Sanitat, Silvia Gómez, i el responsable de la Unitat de Prevenció Comunitària, José Gisbert.

«Contra el que
poguera semblar, hui
són menys els menors
que consumeixen
drogues», diu Gisbert
U

sent l’única substància addictiva
que ha sigut provada per la majoria d’adolescents abans d’acabar
l’ESO. Sí ha augmentat la tendència a emborratxar-se, cosa que
actualment cerca el 20% dels menors que beuen.
«Hem observat també un
augment progressiu de xiques
menors d’edat consumidores
d’alcohol i de tabac, fins a arribar a superar en percentatge als
xics. Hui, el 42% de les estudiants
d’ESO són bevedores i el 15% fumadores, enfront del 31% i 10%,

respectivament, en el cas dels
estudiants xics», detalla Gisbert,
que adverteix que els adolescents
«perceben de forma molt diferent
els perills que suposa beure alcohol o fumar porros, enfront dels
que provoca prendre cocaïna, èxtasi o amfetamines».
«Amb tot, els joves que estudien l’ESO a la nostra ciutat cuiden cada vegada més la salut,
s’impliquen en activitats esportives, s’alimenten-se millor i rebutgen les drogues», assenyala el
responsable de la UPCCA.

Educalimentant
tanca l’any amb
quatre tallers als
centres de salut
El programa Educalimentant,
que impulsa la Regidoria de
Sanitat, torna a partir de setembre amb nous tallers i xarrades en els diferents centres
de salut de la ciutat. Les sessions, a càrrec de professionals
en dietètica i nutrició, estan
dirigides als pacients crònics
amb l’objectiu de promoure
una alimentació saludable específica per a diferents tipus
de malalties i situacions.
La primera de les sessions -Aprén a interpretar
l’etiquetatge nutricionals’impartirà el dijous 20 de setembre a les 9.15 hores a Carinyena i a les 12.00 hores al Pilar.
El mateix taller es repetirà el
dimarts 25, a les 18.30 hores,
a la Bòvila.
El mes d’octubre estarà dedicat als aliments per a la hipertensió arterial (el dijous 25,
9.15 h a Carinyena i 12.00 h a
la Bòvila; el dimarts 30, 18.30
h al Pilar), seguit de la sessió
sobre alimentació per als problemes de tiroides (el dijous
22, 9.15 h, al Pilar i 12.00 h a
Carinyena; el dimarts 27, 18.30
h, a la Bòvila).
Tancarà el cicle un taller sobre receptes saludables al Nadal, que s’impartirà el dijous
13 a Carinyena (9.15 h) i al Pilar (12.00 h) i el dimarts 18 a la
Bòvila (18.30 h).
Les xarrades s’impartiran als
centres de salut de Carinyena,
La Bòvila i El Pilar, en diferents
horaris de matí i vesprada.
Per a participar en els tallers,
les persones interessades han
d’inscriure’s en qualsevol centre de salut.

U recepció a les campiones
del món d’hoquei línia Arantxa
Luna i Anna Doménech
L’alcalde, José Benlloch, i el regidor
d’Esports i Salut, Javier Serralvo, entre
altres membres de la corporació, han
rebut les jugadores del Club Patí Vilareal Arantxa Luna i Anna Doménech, que
recentment s’han proclamat campiones
del món amb la Selecció Espanyola
júnior d’hoquei sobre patins en línia
femení, després de guanyar a Finlàndia
per 4 a 2. Amb l’equip Fighters de Vilareal han sigut tres vegades guanyadores
de la Lliga autonòmica i Copa Federació
valenciana; actuals guanyadores de la
Lliga Or femenina i de la Copa Princesa,
quartes en el Campionat d’Espanya sub
20 2016/17, cinquenes classificades en
Espanya sub 20 temporada 2017/18.
En les dues últimes temporades, han
participat en la màxima categoria, la Liga
Élite, amb l’equip sénior de les Fighters.

U obrin les inscripcions de
la Marxa per la Salut Mental
de fundació manantial

La cita està prevista el 30 de setembre.
Els tiquets es poden adquirir a seu de
Manantial a Vila-real, en AFDEM a
Castelló i en les taules instal·lades a la
plaça Major els dies de mercat.
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Street ball vence en el
XXXVIII del 24 Hores de
bàsquet de La Merla

El programa pionero de becas Becaesport está plenamente consolidado en el ámbito de la formación deportiva.

El equipo vencedor, Streetball. Foto: Twitter 24 Hores de Bàsquet.

El SME lanza 36 plazas de monitores
en la sexta edición de Becaesport
El programa cuenta con dos vertientes diferentes, una formativa y otra de colaboradores

E

l Servei Municipal
d’Esports (SME) ha convocado una nueva edición
del programa de becas Becaesport, que en su sexta convocatoria ofrecerá una oportunidad
laboral y formativa en el ámbito
del deporte a un total de 36 beneficiarios.
En concreto, Becaesport constará de dos subprogramas: el
primero, con 14 becas, para la
formación y realización de estudios en el área de deportes, y un
segundo subprograma de colaboradores con un máximo de 22
beneficiarios, enfocados ambos
principalmente a la promoción
de la práctica deportiva en edad
escolar a través de la nueva cam-

U Benlloch acompaña al
Villarreal CF en la ofrenda a
los patrones de la ciudad
El alcalde, José Benlloch, y el concejal de
Deportes y Salud, Javier Serralvo, entre
otros representantes de la corporación
municipal, han acompañado a los
jugadores, cuerpo técnico y directivos
del Villarreal CF, encabezados por
el presidente, Fernando Roig, en la
tradicional ofrenda a los patrones
de la ciudad del club groguet. La
expedición partió desde la Ciudad
Deportiva Miralcamp a la conclusión del
entrenamiento matinal. La delegación
ha visitado la ermita de la Mare de Déu
de Gràcia donde fueron recibidos por
mosén Guillermo y, posteriormente,
se han trasladado a la basílica de Sant
Pasqual. Unos actos que marcaron el
arranque de la temporada y en los que
los aficionados pudieron mostrar su
apoyo a la familia amarilla.

paña y actividades del Campionat Multiesport Escolar. Desde el
equipo recuerdan que su política
es la de ofrecer a los escolares la
práctica de una gran variedad de
deportes y de manera gratuita,
introduciendo disciplinas como
voleibol, rugby, pelota valenciana en la modalidad de raspall,
atletismo, waterpolo y cross.
«Después de cinco años, el Becaesport está plenamente consolidado como un programa pionero de becas en el ámbito de la
formación deportiva que no sólo
ofrece una oportunidad a profesionales del sector; también mejora la calidad del servicio y, sobre todo, reconoce el papel de los
colaboradores deportivos y moni-

tores del deporte escolar para la
promoción de la actividad física
y los valores asociados al deporte
desde edades tempranas», valora
el concejal de Deportes y Salud,
Javier Serralvo.
Los becados se incorporarán a
partir de octubre al SME y se integrarán en sus respectivas actividades durante los ocho meses de
la campaña, hasta el 31 de mayo.
Las becas están dotadas con 500 o
250 euros, en función del subprograma, con una dedicación de 20
horas semanales. Las bases para
participar en el programa se han
publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica
municipal.

El pabellón Bancaixa acogió los diferentes encuentros del torneo.
Street ball se ha proclamado
campeón de la XXXVIII edición
del 24 Hores de bàsquet organizado por la Penya La Merla
(creadora del torneo en 1981),
y el patrocinio de la Concejalía
de Deportes.
Junto a los vencedores, que
revalidaron el título, concurrieron otra docena de equipos:
La TaVerda, Penya El Guitarró,
L.A. Lions, Los Canastos, Pipas

Team, Carnicería Escudero Els
de Sempre Team, Old School,
Sandalias Máverick, Kinder
Buenos, Sugurú, Philadelphia
Sevent Sexis, i Denver Durums.
Durante la segunda jornada, el
domingo 26 de agosto, se realizó el XI concurso de triples.
Parte de la historia y trayectoria de este evento deportivo
se recogió en un libro editado
por el Ayuntamiento.
CRÒNICA
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Benlloch refuerza
SPV con la dedicación
exclusiva de Valverde

El Ayuntamiento da la bienvenida a los menores de 30 años que trabajarán durante todo un año en la Administración.

Vila-real lidera los programas de
empleo e incorpora a 53 jóvenes
El plan se financia con una inversión de 1,4 millores de la Generalitat Valenciana

E

l Ayuntamiento ha incorporado a los 53 jóvenes
menores de 30 años que
trabajarán durante todo
un año en la Administración local gracias al programa Avalem
Joves+ de la Generalitat, que ha
supuesto una inversión de 1,4
millones de euros, financiados
por el Gobierno autonómico. El
alcalde, José Benlloch, y el concejal de Economía, Xavier Ochando, han dado la bienvenida a los
beneficiarios de los programas
EMPUJU y EMCUJU, que se incorporarán a los diferentes departamentos municipales para trabajar en la estrategia de ciudad.
La Biblioteca Universitaria del
Conocimiento (BUC) ha acogido
la sesión, en la que Benlloch y
Ochando han destacado que “esta será la primera oportunidad
laboral para muchos jóvenes con
y sin titulación y con diferentes
perfiles”. Los responsables municipales recuerdan la buena

acogida del programa, tanto en
la primera edición como esta segunda convocatoria, con unos
300 asistentes a las sesiones informativas.
«Este programa es heredero del
pionero Vilabeca, creado por este
equipo de gobierno en Vila-real
en 2012, que abrió el camino para que la Generalitat elaborara
estas ayudas que ahora llegan a
toda la Comunitat Valenciana»,
incide Benlloch. La gran mayoría
de departamentos municipales
incorporarán algún operario del
programa, destacando las 18 personas que se sumarán al área de
Servicios Públicos, con perfiles
destinados a trabajar en tareas
de jardinería, obras o microinformática.
También se incorporan a la
plantilla municipal integradores sociales, diseñadores, psicólogos o ingenieros industriales,
abogados y arquitectos que llegarán para reforzar concejalías

como la de Territorio o Servicios
Sociales.
«Todos, tanto quienes tengan
contrato laboral como de formación, estarán un año y tendrán
un sueldo prácticamente como
cualquier trabajador de la casa»,
afirma Ochando, quien recuerda
que el objetivo del Ayuntamiento
«siempre ha sido luchar contra
el paro, pasando de 6.200 desempleados a 3.790 en la actualidad».
«Gracias a todo el trabajo que
realizamos y al apoyo de la Generalitat, las ayudas no pasan de
largo y repercuten directamente
en los ciudadanos, convirtiendo
a Vila-real en una de las ciudades
de más de 40.000 habitantes con
menos paro de toda la Comunitat
y la primera de la provincia, después de liderar el ranking cuatro
meses», manifiesta el edil.
Benlloch, que agradece a los
técnicos y a los jóvenes su implicación para que esta segunda edición sea una realidad.

Valverde cede Comunicación a Anna Vicens para recuperar el pulso a SPV.
Con la entrada en vigor del presupuesto municipal de 2018, el
Ayuntamiento va a reforzar los
Servicios Públicos Vila-real y,
con este objetivo, el concejal del
área, Francisco Valverde, pasa a
gestionar de manera exclusiva
este departamento. Para ello,
la concejala de Administración
Local y Contratación, Anna Vicens, se responsabiliza del área
de Comunicación, que dependía también de Valverde.
El alcalde, José Benlloch, ha
anunciado la firma del decreto
con el que pretende «recuperar
el pulso de los servicios públicos, después de las enormes
dificultades que la herencia
del urbanismo del PP y los obstáculos que ha supuesto la Ley
de contratación de los últimos
meses». «Los servicios públicos
son un pilar fundamental de
nuestro modelo de ciudad, en
colaboración con la empresa
local, con pequeñas obras y actuaciones que mejoran el día a
día y la calidad de vida de los

vecinos. Por eso, queremos seguir reforzando esta área clave
y gestionar con agilidad y destinar el máximo de recursos posibles para que la ciudad esté
en condiciones óptimas», detalla. Con este objetivo, SPV suma
21 operarios de los programas
Avalem Joves+, un tercio de los
63 beneficiarios de las ayudas
de la Generalitat para contratar jóvenes.
«Los problemas que nos ha
generado el urbanismo de los
últimos años de gobierno del
PP, sumados a las dificultades
de la Ley de contratación, han
afectado de a la gestión de esta
área fundamental para nosotros, a la que hemos destinado
dos millones de euros este año.
Vamos a reforzar de manera
inmediata este departamento
para agilizar al máximo la ejecución del presupuesto de SPV,
con una importante incorporación de personal y el refuerzo
que supone la dedicación exclusiva del concejal», dice.

Las nuevas tecnologías centran la oferta
de ARA Formació del último trimestre

La BUC ha acogido alguno de los talleres realizados dentro de ARA Formació.

La Concejalía de Economía del
ha programado de septiembre a
noviembre una docena de nuevas
acciones formativas destinadas al
posicionamiento de los negocios
en el mercado aprovechando las
nuevas tecnologías y las aplicaciones móviles y redes sociales.
A través del itinerario ARA Formació, en colaboración con la
Cámara de Comercio, los cursos
y talleres se centran en la viabilidad de proyectos empresariales,
con un curso de posicionamiento SEO para ser el primero en Google, que se impartirá del 25 de
septiembre al 4 de octubre.
También se ofrece otro sobre
Marketing digital y otras téc-

nicas para atraer clientes, que
tendrá lugar los días 17, 19, 24
y 26 de septiembre y el 1, 3, 16 y
17 de octubre. La decoración digital INKJET también tendrá un
apartado, con un taller específico del 24 de septiembre al 11 de
octubre. Asimismo, la programación cuenta con un curso de Introducción al marketing digital
-certificado de Google-, previsto
para los días 18, 22, 23 y 25 de
octubre. En noviembre, del 5 al
16, se impartirá una formación
sobre community management
y gestión de redes sociales y otra
de diseño y creación de webs y
blogs con Wordpress.
Habrá un apartado destinado al

trabajo profesional en Instagram
y a la promoción de productos a
través de la red, que tendrá lugar
los días 19, 24 y 26 de octubre. A
estos se suman los talleres titulados Pequeños cambios rentables
para tu negocio -del 6 al 29 de noviembre- y Creatividad para tus
redes sociales, los días 23 y 30.
Los comercios cuentan con un
apartado específico con un curso
de fotografía con teléfono móvil,
los días 20 y 21 de septiembre, y
de paquetería y envoltorio de regalos navideños, los días 19 y 21
de noviembre.
Los interesados pueden informarse e inscribirse en http://portaltreball.vila-real.es.

Crònica de Vila-real

Municipal

SETEMBRE DEL 2018

13

Los programas de Tots Units
atienden a cerca de 700 personas
Durante el año pasado un total de 161 usuarios consiguieron un puesto de trabajo

U

n total de 161 personas
han logrado empleo en
2017 gracias a la ayuda
de la Fundación Tots
Units, con la que colabora el
Ayuntamiento. Así lo han anunciado el concejal de Economía,
Xavier Ochando, y los responsables de la entidad -su presidente,
Enric Reverter, y la gerente, Charo Castelló- en la presentación
de la memoria anual de la fundación y de la empresa de inserción
Reciplana.
A través del convenio con el
Ayuntamiento (54.000 euros) y de
los distintos programas impulsados por la entidad, Tots Units ha
podido atender en el último año
a un total de 687 personas. De estos usuarios, 298 han sido altas
nuevas, es decir, que acuden por
primera vez a Tots Units en 2017
para que se les oriente en materia de inserción sociolaboral.
MÚLTIPLES ÁMBITOS

«Nuestras líneas de trabajo se basan en la acogida y orientación,
así como en la formación ocupacional para dotar de competencias a las personas y en el acompañamiento e intermediación
en el acceso al mercado laboral»,
explica Reverter, al tiempo que
destaca el incremento en acciones formativas, que incluyen una
formación «dinámica y actual».
En este ámbito, a lo largo del año
han participado 175 personas,
que se han beneficiado de las
4.983 horas de formación impartidas. «Un total de 106 usuarios
han accedido a prácticas no laborales en empresas de Vila-real y
de la provincia», asegura Castelló, «y, de ellos, 63 han encontrado un empleo, insertándose en el
mercado laboral activo».
También en el ámbito formati-

Representantes de Vila-real acudieron a la cita en Cinctorres.

Benlloch hizo entrega de una lámina conmemorativa de la efeméride.
Reverter, Ochando y Castelló en la presentación de los datos de la memoria.

Reciplana gestionó
el año pasado117.000
kilos de textil, otros
5.300 de papel y cartón
así como 646 de pilas
U

vo, se han expedido 133 carnets
profesionales. En cuanto a la intermediación laboral, el servicio
ha atendido a 215 personas y se
han formalizado 98 contratos.
En la misma línea, han sido
seis las personas que han realizado trabajos en beneficio de la comunidad, «gracias al acuerdo con
el Ministerio de Justicia, que ha
permitido que presten 524 horas
de servicio y que se conviertan en
candidatos a pasar por nuestros

itinerarios para encontrar un futuro mejor».
Por otro lado, Reverter y Castelló han hecho balance de la actividad en la empresa Reciplana
Recuperacions, que ha permitido dar una oportunidad a 17 personas. En 2017 se han recogido
117.000 kilos de textil en los 17
contenedores distribuidos por la
ciudad, que se suman a los 5.300
kilos de papel y cartón, en 17
puntos en centros municipales, y
646 de pilas en 37 espacios como
colegios y edificios públicos.
«Es un orgullo contar con una
entidad que además de ayudar a
personas que realmente lo están
pasando mal también se encargan de cumplir con el medio ambiente», afirma el edil de Economía, Xavier Ochando, que señala
la voluntad del Ayuntamiento de
seguir contribuyendo.

Vila-real participa en el 150
aniversario de la ermita de
la Mare de Déu de Cinctorres
Un delegación local, encabezada por el alcalde, José Benlloch,
con la Junta de Fiestas, damas
de la ciudad y mosén Guillermo, Hijo Adoptivo de Vila-real,
han participado, invitados por
Cinctorres, en el inicio de las
fiestas en honor a la Mare de
Déu de Gràcia. Benlloch, que
ha ejercido de pregonero, ha
entregado a los cinctorranos
una lámina conmemorativa de
la fecha. La participación se enmarca en el 150 aniversario de
la construcción de la ermita de
la Virgen y en las relaciones de
hermandad que unen ambas

poblaciones, que comparten
devoción a la Mare de Déu de
Gràcia.
Son diversos los nexos de
unión entre ambos municipios como el origen cinctorrano de mosén Serafín Sorribes,
queejerció más de 30 años de
sacerdote en Vila-real o que, en
2009. Cinctorres nombrara Hijo
Adoptivo al paleontólogo de Vila-real Andrés Santos.
Vila-real mantiene un convenio de colaboración para difundir el patrimonio paleontológico de Els Ports entre los escolares de la ciudad.

El mercado de antigüedades mantiene la
Vila-real dispone de más
actividad todos los domingos del verano
de 70 personas para el
programa del Inem agrario
U El Ayuntamiento, una vez

completados los informes de
los diferentes departamentos
municipales implicados, pone
en marcha el proceso de selección, a través del llamamiento
único y conjunto de las personas seleccionadas, de los desempleados que se contratará
para el plan del paro agrario en
la ciudad.
El programa se divide en dos
fases --la primera del 28 de agosto al 27 de septiembre; y la segunda, del 28 de septiembre
al 27 de octubre-- en las que se

reparten a partes iguales los 66
peones y seis capataces que se
beneficiarán de esta iniciativa
que dirige la Concejalía de Economía y que financia el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio
Trabajo.
Para esta edición, se ha elaborado una memoria que recoge
actuaciones en el Termet y en
caminos rurales. La inversión
para desarrollar este programa
es de algo más de 54.000 euros
para cada una de las dos fases
en que se distribuye el trabajo.

El mercadillo de antigüedades
que se instala cada jornada dominical en la plaza del Llaurador ya
es todo un clásico entre las citas
de estas características en Vilareal. Y tal ha sido su crecimiento y aceptación que la treintena
de vendedores que actualmente
montan sus puestos en esta iniciativa decidieron, en colaboración con la Concejalía de Economía, abrir el recinto todos los domingos del año, incluidos los de
julio y agosto.
Se trata de una novedad, ya
que hasta el momento, muchos
de los comerciantes, especialmente los anticuarios, preferían
descansar o instalarse en otros

municipios, especialmente los
costeros, para aprovechar el aumento de turistas en esas zonas
del litoral y, por tanto, el incremento de las ventas.
Para el concejal del área, Xavier Ochando, el hecho de que
buena parte de los vendedores
de este mercadillo opten por quedarse cada jornada dominical en
Vila-real «demuestra el éxito que
tiene esta cita por los clientes
interesados en comprar, lo que
también da fe de la recuperación
económica que, poco a poco, se
está produciendo en la ciudad».
En cualquier caso, Ochando hace hincapié en la apuesta que viene impulsándose en los últimos

meses desde su departamento,
en el sentido de «hacer un esfuerzo por modernizar los mercados
y actualizarlos a los nuevos tiempos, usos y horarios de la gente,
que aprovecha su tiempo libre
para ir de compras».
El responsable de Economía insiste en que el hecho de ofrecer
a los vendedores diversas iniciativas mercantiles en Vila-real para ampliar la instalación de sus
puestos en días festivos, como ya
ocurrió el 15 de agosto --día de la
Mare de Déu d’Agost-- en el que
se montaron más de 40 paradas,
que se produce «a petición de los
propios mercaderes que, voluntariamente, así lo quisieron».
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La Fira Destaca, Premi Excellentia Ex
Cathedra de la Universitat de València
En la categoria de Bones pràctiques en el desenvolupament d’activitats de divulgació i difusió cultural, acadèmica, científica i tecnològica

L

a Fira Destaca, fira de
transferència científica,
tecnològica i d’innovació
de la Càtedra d’Innovació
Ceràmica Ciutat de Vila-real de
la Universitat Jaume I de Castelló, dirigida pel catedràtic Juan B.
Carda, ha sigut seleccionada per
a formar part de l’Observatori
Excellentia Ex Cathedra de la
Universitat de València, en la categoria de Bones pràctiques en el
desenvolupament d’activitats de
divulgació i difusió cultural, acadèmica, científica i tecnològica.
La Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real de l’UJI
es va crear el 2012 amb els objectius d’estudiar el sector socioeconòmic ceràmic; aprofundir en el coneixement de la ceràmica tradicional i del vidre; obrir
espais de debat entre el personal
investigador i els professionals
del sector; fomentar les àrees de
formació i integració dels joves
universitaris en el sector industrial de Vila-real i el seu entorn;
i promoure la divulgació científica amb visites concertades per
a centres educatius, així com exposicions i demostracions per al
públic en general.

A més del vessant investigador i de transferència de coneixement, la Càtedra realitza una important tasca de divulgació entre els més joves amb la Fira Destaca.

DIVULGACIÓ

A més del vessant investigador
i de transferència de coneixement, la Càtedra d’Innovació
Ceràmica realitza una important tasca de divulgació entre els
més joves, amb l’organització de
la Fira Destaca, que se celebra
cada dos anys i inclou una zona
de divulgació científica amb diferents espais d’experimentació
i el concurs científic dirigit a
estudiantat de centres educatius de Vila-real, que presenta
anualment treballs sobre un tema concret (en l’última edició,
l’economia circular).
L’any 2017 es va crear la marca
Destaca en Ruta, amb una primera parada a Vinaròs, agrupa una
sèrie d’accions itinerants amb
dos objectius principals: dinamitzar territoris a través de la transferència i la innovació, i donar a
conéixer el macroesdeveniment
biennal de transferència científica i tecnològica de la Comunitat
Valenciana, la Fira Destaca.
El guardó ha sigut atorgat per
l’Observatori Excellentia Ex Cathedra del Sistema Universitari
Espanyol (SUE) en la convocatòria
de 2018, un observatori nascut el
2017 amb tres propòsits principals: el primer, crear un espai

AGENDA NACIONAL SETEMBRE 2018 DE L’INSTITUT INNOVACIÓ CIUTAT DE VILA-REAL
AGENDA LOCAL

Més info: https://aulamentorvilareal.
wordpress.com/

Títol: Fòrum Nacional d’Innovació
Data: 13 de setembre a las 9.15 hores
Lloc: Teatre Els XIII, passatge de Mossén
Serafí Sorribes, 1, Vila-real
Més info: www.fundacionglobalis.org
Títol: Sessió Club Empresarial de
Networking Castelló
Data: 18 de setembre de 8.20 a 10.20 hores
Lloc: Centre d’Educació Ambiental del Termet, carrer de l’Ermita s/n (al costat del pinar)
Més info: www.networkingcastellon.org
Títol:
Mòduls d’especialització professional
Data: de setembre a juny
Lloc: Vila-real
de consulta on es puga facilitar
l’intercanvi d’experiències entre
institucions; el segon, ser un repositori que reunisca les bones
pràctiques de qualsevol càtedra
i, finalment, difondre les pràctiques innovadores per a la seua

AGENDA PROVINCIAL
Títol: Oportunitats de Negoci: Filipines
- Taiwan
Data: 12 de setembre de 9.30 a 11.30 hores
Lloc: Cambra de Comerç Castelló
Més info: https://www.camaracastellon.com/
es/jornadas/jornadas/jornada-filipinas-taiwan

AGENDA AUTONÒMICA
Títol: Disseny d’estratègies de màrqueting basades en estats emocionals
Data: 13 de setembre de 16.15 a 19.30 hores
Lloc: CEEI València. Sala d’actes. Av. Benjamin Franklin 12. Paterna (València)

anàlisi, discussió i transferència.
La Comissió d’Avaluació dels
Reconeixements, en la qual han
participat també el Consell Social de la Universitat de València, els directors de les càtedres
d’EVES-GSK, Depuració d’Aigües

Més info: http://ceeicastellon.emprenemjunts.
es/?op=14&n=13814
Títol: Focus Pime i Emprenedoria
València
Data: 18 de setembre a las 9.30 hores
Lloc: Innsomnia. Sala d’actes. Moll de Ponent - Base 2, 46024 València
Més info: http://ceeicastellon.emprenemjunts.
es/?op=14&n=13712
Títol: Curs de SEO Avançat
Data: del 21 al 29 de setembre de 15.30 a
20.30 hores
Lloc: IEM BUSINESS SCHOOL. Carrer de
Colón, 1. València
Més info: http://www.emprenemjunts.
es/?op=14&n=11658

del Mediterrani, Cultura Empresarial i DevStat i l’Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència, ha
valorat les 56 candidatures de
bones pràctiques de 33 càtedres,
que representen 17 universitats
espanyoles. Fruit d’aquest pro-

cés d’avaluació s’han admés en
l’Observatori 39 bones pràctiques
que representen el 69% de les
sol·licituds. Es poden consultar
els resultats de la convocatòria i
el catàleg complet en el web de la
Universitat de València.
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Globalis prepara el VI Foro
nacional de Innovación
En esta edición se abordarán nuevos modelos de negocio empresarial

Los más jóvenes han podido conocer ‘in situ’ las características y condiciones de los barrancos.

Los códigos QR servirán para
dar a conocer los barrancos
Un proyecto presentado por alumnos del Santa María gana el concurso

L

os alumnos de 4º de ESO del centro
Santa María han sido los ganadores
del Concurso Ciudad de Vila-real
Hacia el Desarrollo Sostenible, convocado por la Concejalía de Agricultura,
Medio Ambiente y Cambio Climático y
centrado este año en poner en valor el
patrimonio natural de Vila-real, concretamente los barrancos. El trabajo ganador, «Els barrancs ben cuidats, ja estem
tots salvats», recibirá 1.000 euros y servirá para difundir las características de los
diferentes barrancos de la ciudad a través
de códigos QR.
El concejal de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático, Josep Pasqual
Sancho, ha anunciado el ganador del certamen, que competía con el trabajo presentado por el IES Broch i Llop. «Además
del premio en metálico, que el instituto
ganador tendrá que destinar a material
o actividades para los alumnos, lo más
significativo es el impacto formativo y
sensibilizador que la participación en
este concurso supone para los alumnos
y la ciudadanía», valora Sancho. «Todos
los alumnos participantes estudiaron las
principales especies vegetales de las ramblas y barrancos, que pudieron visitar,
identificaron la fauna a través de restos
como excrementos, la geología y el índice de alteración de ramblas (IAR). Con
toda esta tarea, los alumnos han podido
concienciarse sobre la importancia de la
biodiversidad o el papel de los barrancos
como corredor verde, entre otras cuestiones», añade el edil.
Este conocimiento sobre los barrancos,
además, llegará ahora a toda la ciudadanía. Además de la presentación pública
de los resultados en la gala del Mes de la
Sostenibilidad, la información recopilada
en las investigaciones se incluirá, a través
de códigos QR, en las señales identificativas situadas por los diferentes barrancos del término. «Gracias a los trabajos
del concurso, cuando nos acerquemos

a las señales que instalamos a principio
de legislatura para dar visibilidad a los
barrancos, podremos conocer la información ambiental y características principales de estas zonas, como el río Seco, el
barranco de Ràtils, del Espaser, de Avellana, Pitoto, el barranco Roig o el Salt de
l’Aigua», argumenta.
El Jurado del concurso ha estado formado por el profesor de Historia y Geografía, Toni Pitarch; el profesor de Análisis
Geográfico de la Universitat de València,
Emilio M. Obiol; la experta en Biología
y Educación Secundaria de la UJI, Begoña Viciedo, y Óscar Climent, de la ONG
Pankara, expertos en sostenibilidad. Todos ellos valoraron positivamente los
trabajos y la tarea de los profesores para
estimular a los alumnos.
PRIMEROS PASOS DEL PROYECTO

La Concejalía que dirige Sancho inició
hace dos años la instalación de los rótulos con los nombres tradicionales de
caminos y barrancos del término municipal, con el objetivo de poner en valor
estas áreas y dar a conocer su importancia histórica entre la población. En total, se colocaron 53 señales verticales en
seis barrancos. El barranco de Ràtils fue
uno de los primeros en rotularse, con un
nombre tradicional acreditado al menos
desde el siglo XIV.
Sancho, acompañado del responsable
de la empresa encargada de los trabajos,
Maquiver, visitó la colocación de las señales, que se ubicaron en cruces de caminos
y torrenteras en los barrancos de Ràtils,
Riu Sec, l’Espaser, Roig, Pitoto i Avellana
o Sant Antoni. Con esta medida, se pretendía impulsar el conocimiento de la toponimia rural del término, trabajo para
el que se contó con la colaboración del
Arxiu Municipal. En aquellos puntos en
los que ya existía algún tipo de señalización, se aprovechan los materiales con el
objetivo de ajustar al máximo los costes.

La jornada tendrá lugar en el teatro “Els XIII”, en el pasaje Mosén Serafí Sorribes, desde las 9.30.
El «VI Foro Nacional de Innovación: Nuevos modelos de negocio» da continuidad
a los foros dedicados a la innovación que
anualmente Globalis impulsa con la colaboración de la Diputación de Castellón,
la Agencia Valenciana de Innovación, el
Ayuntamiento de Vila-real y la Red Innpulso. Este foro pretende fomentar la
cultura de innovación en la provincia
mediante la divulgación de nuevas e innovadoras prácticas y tendencias empresariales, que faciliten al tejido empresarial estar a la última en las tendencias de
mercado, aportando valor diferencial a la
red empresarial de Castellón.
Para este año, Globalis lanza una nueva
edición de este encuentro socio-empresa-

rial centrado en la difusión de tendencias
y oportunidades vinculadas a los nuevos
y futuros mercados emergentes, con el
objetivo de difundir la cultura de la innovación y apoyar el emprendimiento.
Entre los ponentes confirmados se encuentra el emprendedor e inversor, Javier
Megías, que hablará sobre innovación en
su ponencia «Del producto al mercado y
vuelta: claves para reinventarse». Por otro
lado, el emprendedor y cofundador de
MyAlert.com, Raúl Mata, hablará sobre
innovación en su ponencia «Nuevos Modelos de Negocio, cuando la Innovación
es una necesidad». En ella, explicará porqué es necesario innovar en una empresa
aunque ésta funcione.

Reinicio de actividad para
el club de Networking
El 18 de septiembre se reactivan las reuniones con una cita en el Termet
El club Empresarial de Networking se reunirá de nuevo desde el 18 de septiembre
en Centro de Educación Ambiental del
Termet en horario de 8.20 a 10.20 horas.
La misión del club es ayudar a sus
miembros a conseguir un crecimiento
para su empresa mediante un programa
estructurado y profesional de formación,
colaboración y marketing. Para ello, la
entidad aporta formación a los distintos
miembros sobre transformación digital
de la empresa, gestión personal y de equipos, energía, medio ambiente y sostenibilidad y seguridad industrial junto a la
Fundación Globalis.
De este modo, los miembros accederán
a la información para detectar oportu-

nidades de negocio, conocer las nuevas
tendencias de cada sector y establecer sinergias. Los asistentes a las conferencias
estarán al día en temas de gestión empresarial y comercial, tanto nacional como
internacional.
La iniciativa es una potente herramienta empresarial que pretende ser un foro de actualidad y novedades, y ofrecer
posibilidades de sinergias relacionadas
con las empresas de la provincia de Castellón. La Fundación Globalis aporta su
experiencia y conocimiento del emprendimiento y la innovación a este Club al
tiempo que potencia futuros encuentros
profesionales con los miembros del Club
y los patronos de la entidad.
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La EDAR Vora Riu ha generado numerosos problemas en los últimos años.

Valverde ya ha mantenido encuentros con representantes de varios sectores empresariales proveedores de la ciudad.

SPV avala la colaboración con
empresas locales pese a las trabas
Desde el consistorio se organizan reuniones sectoriales para explicar la nueva normativa

E

l Ayuntamiento trabaja para garantizar y consolidar
el modelo de trabajo con
la empresa local implantado en la ciudad desde hace siete
años. Con este objetivo, el concejal de Servicios Públicos Vila-real,
Francisco Valverde, ha empezado
a reunir a las empresas proveedoras del departamento en reuniones sectoriales en las que el edil
les traslada a los empresarios los
obstáculos que, hasta la fecha, ha
supuesto la nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada
por el último Gobierno del PP, y
los mecanismos en los que trabaja el consistorio para evitar que
estos obstáculos pongan en riesgo el modelo de empresa local.
«Las empresas locales del área
de Servicios Públicos se han demostrado en los últimos años
como una garantía de calidad

de la obra y del servicio, con un
trabajo competitivo, tiempos de
respuesta muy cortos y una clara implicación con el resultado
final de la actuación, además de
favorecer la economía local y la
creación de puestos de trabajo
en Vila-real», recuerda Valverde.
«Sin embargo», lamenta, «la nueva ley de contratación ha supuesto importantes trabas para poder
seguir trabajando con las pymes
en las condiciones en que lo hemos hecho hasta ahora».
Para salvar estos obstáculos y
poder seguir contratando con las
pequeñas y medianas empresas
de la ciudad cumpliendo con la
nueva normativa, la Junta de Gobierno de Vila-real aprobó una
instrucción en la que se establecen los procedimientos de contratación, tanto de obras como
de servicios y suministros.

apuesta

Refuerzo del
modelo actual
U “El modelo de empresa local
que hemos impulsado, promoviendo un clúster de empresas de servicios públicos innovadoras, se ha
demostrado eficaz y positivo para
la ciudad. Queremos seguir potenciándolo y reforzándolo, a pesar
de las trabas que nos impone la
nueva normativa, que, en los últimos meses ha provocado un cierto
bloqueo que confiamos superar”,
indica Valverde. Tras estas reuniones, el equipo de gobierno quiere
celebrar una sesión con representantes de la empresa local de diversos sectores, para informarles de la
situación y de los condicionantes.

El pleno da luz verde al
proyecto para clausurar la
depuradora Vora Riu
El Ayuntamiento ha aprobado
la eliminación de la depuradora Vora Riu para garantizar el
futuro del tratamiento de las
aguas residuales. Se trata de un
acuerdo de cooperación para la
ejecución de infraestructuras
de saneamiento y depuración
entre la Generalitat Valenciana, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales
(EPSAR) y los ayuntamientos de
Almassora y Vila-real, que permitirá eliminar la antigua infraestructura y conectar las aguas
residuales de la ciudad a la estación depuradora del municipio
vecino, «más moderna, avanzada, actualmente infrautilizada
y con capacidad de sobra para
atender ambas ciudades», tal y
como explica el edil de Territorio, Emilio Obiol.
El responsable recuerda que
la EDAR Vora Riu se construyó en 1978 y «desde entonces y
hasta la actualidad ha presentado numerosos problemas,
que no tienen solución, y que
nos han llegado a costar hasta

90.000 euros al año, en concepto de canon de vertidos».
Además, «desde 1995 existe la
depuradora mancomunada
de Onda, Betxí y les Alqueries
y cuatro años después se creó
la de Almassora y, teniendo estas opciones, hemos tenido que
aguantar desde 2003 promesas
de la anterior Generalitat para
ampliar y mejorar nuestra estación, que no han pasado de ser
una utopía», lamenta.
«Este equipo de gobierno y la
nueva Generalitat aparcan las
promesas y van directos a los
hechos», indica, «y gracias a las
gestiones realizadas, los problemas de la EDAR serán historia». «Se trata de dignificar
la ciudad desde la perspectiva
de la depuración de las aguas
mediante un proyecto de 2,3
millones más IVA y con 7.000
euros para expropiaciones, que
hará el consistorio, para dar
respuesta a una problemática
medioambiental y asegurando
las perspectivas de crecimiento
de futuro de la ciudad», dice.

Preparan un gran plan de asfaltado para
actuar en los caminos rurales dañados
U El Ayuntamiento prepara un

Valverde visitó las obras de rebacheo iniciadas a finales de julio.

macroplan de asfaltado «de la inmesa mayoría de viales rurales»
en colaboración con la Conselleria de Agricultura, según anunció
el concejal de Servicios Públicos,
Francisco Valverde. El proyecto
se presentará próximamente y
está previsto que se lleve a cabo
el año que viene. Mientras tanto,
trabajan en los caminos que están más dañados y «pueden suponer un peligro importante para
la seguridad vial». Por ello, se rebachearon diversos viales.
La iniciativa del consistorio
junto con el Consell pretende
ser un «proyecto ambicioso» que
pueda abarcar a la práctica tota-

lidad de unas vías muy utilizadas a diario, remarca el edil. En
este nuevo programa está previsto el asfaltado completo de las
mismas, extendiendo una capa
de firme que cubra el pavimento de forma homogénea, por lo
que sería una intervención más
duradera.
«Lo que estamos haciendo ahora es trabajar en las zonas que
están más castigadas», indicó el
concejal, quien detalló que «la
intervención en proceso es temporal», pues entienden que «pueden comportar un serio peligro
para los vecinos». En este sentido,
a finales de julio comenzaron las
labores en la calle Tramuntana,

en el vial del Molí Bisbal y en los
caminos de servicio anexos a la
AP-7.
Además de las mejoras que se
han ido completando este verano, el consistorio anuncia una
inversión de 40.000 euros para,
antes de que acabe el año, llevar
a cabo trabajos de reparación de
las vías que se encuentran en la
partida de Pinella. La zona, que
está deteriorada y en la que se
registra un elevado paso de vehículos puesto que hay zonas urbanizadas y agrícolas, no recibía
ninguna mejora de este tipo, por
lo que será adecuada, ya que se
contempla en los presupuestos
vigentes.
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La Policía Local
renueva cinco
vehículos con el
sistema ‘renting’
U La Policía Local ha incor-

porado cinco nuevos automóviles a su flota que, mediante
el sistema de renting, permitirán dar un mejor servicio. «Actualmente tenemos 15 unidades de turismos y furgonetas
y 11 motocicletas», explica el
intendente jefe, José Ramón
Nieto, que detalla que «cada
año se renueva un lote por el
sistema de renting, la opción
más rentable para nuestro
servicio». Esta opción incluye
una cobertura de todo riesgo
y la sustitución de cualquier
automóvil que tenga que estar
más de 24 horas en el taller. La
inversión durante los cuatro
añosde vigencia del renting
ronda los 210.000 euros.

Un brote de
legionela obliga a
activar protocolos
de seguridad
U El brote de legionela que

dejó tres afectados, uno de
ellos fallecido, a mitad de
agosto ha supuesto la activación, por parte del consistorio, de varias medidas de precaución como el apagado de
todas las fuentes para su limpieza, el riego por la noche
y con agua de red o la hipercloración del agua. El Centro
de Salud Pública de Castellón
tomó muestras en distintos
espacios de la ciudad como
empresas, fuentes o sistemas
de riego, para determinar el
origen de los contagios de
los afectados que, a priori, no
presentaban ningún nexo de
unión.
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Vila-real urge al Gobierno central
una comisaría «en condiciones»
Benlloch se reúne con la nueva subdelegada del Gobierno para trasladarle necesidades

E

l alcalde, José Benlloch, se
ha reunido con la nueva
subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad
Ten, en una primera toma de
contacto oficial para trasladarle
las principales necesidades de
la ciudad. Entre ellas, la urgencia de trasladar a los agentes
del Cuerpo Nacional de Policía a
una comisaría «en condiciones».
Benlloch ha acompañado a Ten
y al comisario jefe provincial de
operaciones, Emilio Romero, en
una visita a las dependencias de
la Policía Nacional, para que la
responsable del Gobierno en la
provincia conozca la situación.
«Después de años de abandono
por parte del Partido Popular,
son muchos los deberes pendientes del Gobierno con nuestra ciudad y, entre ellos, el estado de la
comisaría es una de las principales prioridades. Hemos ofrecido
siempre toda nuestra colaboración para encontrar una solución definitiva a una situación
que no puede prolongarse por
más tiempo, incluso poniendo a
disposición del Ministerio el suelo u otros edificios para su traslado. Hasta ahora, todo ha sido en
vano. El cambio en el Ejecutivo
central y la respuesta que hemos
recibido de la subdelegada, acudiendo a la llamada e incluso visitando en primera persona las
instalaciones, es un síntoma de
que las cosas están cambiando»,
valora Benlloch, quien ha querido agradecer la actitud de Ten.
La representante del Ejecutivo en Castellón, por su parte, ha
reafirmado su compromiso por
empezar a trabajar en la búsqueda de soluciones a este y otros
asuntos pendientes en Vila-real.
«Tomamos buena nota de las necesidades y vamos a ponernos a
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breves
EL PSPV PIDE AL CONSELL QUE
APLACE LA ACTIVACIÓN DE LA
NORMA DE EXTRAESCOLARES

U El Grup Municipal Socialista ha reclamado, mediante
una moción, que la Conselleria de Educación que aplace la
puesta en marcha de la resolución de actividades extraescolares en horario lectivo. Una
petición que llega tras reunirse con representantes de las
AMPA de para abordar dicha
resolución sobre extraescolares dentro de la jornada escolar pero fuera del horario
lectivo.
El PP solicita un plan de
asfaltado «real» para
calles y caminos rurales

U El PP ha reclamado un
plan de asfaltado real para las
calles y caminos rurales del
municipio, que valore más la
calidad del asfaltado y no tanto la cantidad de viales. Para
los populares, «un buen plan
no debería primar la cantidad
de caminos que se parchean y
que al final acaban estropeándose en poco tiempo, sino que
los trabajos deberían hacerse
con la calidad suficiente para
que el asfaltado dure».

Benlloch y Ten en un momento del encuentro en el despacho de Alcaldía.
trabajar de inmediato para llevar a los ministerios correspondientes unas demandas que, como hemos podido comprobar,
requieren de una respuesta por
parte de la Administración», afirma Ten.
En el encuentro, Benlloch y
Ten han podido abordar también
otras reivindicaciones municipales, como la eliminación de la
pasarela elevada de la estación
de trenes y la construcción de un

paso subterráneo más accesible y
seguro, para dignificar el acceso
ferroviario a la ciudad y garantizar la accesibilidad del servicio a
todas las personas. La mejora de
la seguridad en la rotonda de acceso norte a la ciudad por la carretera N-340, la liberalización
de la AP-7 o la reversión de la titularidad del Hostal del Rey para
su incorporación al patrimonio
municipal son otros de los asuntos abordados en la reunión.

ciudadanos reclama
mejorar la accesibilidad
en las paradas de autobús

U La edil de Ciudadanos (Cs),
Ana Riera, reclama al equipo
de gobierno «mejorar la accesibilidad en las paradas de
autobús del municipio». «Se
trata de una de las grandes barreras arquitectónicas que encuentran las personas con movilidad reducida a día de hoy
y que otras ciudades cercanas
como Castellón ya solventan»,
afirma. Por ello propone que
se incluya una partida en las
cuentas del próximo año.

U Investigan la aparición de
pintadas fascistas en cuatro
espacios de la ciudad
El IES Broch i Llop, en el muro de delante
del cementerio municipal y en el casal
popular, delante de la acequia, entre
otros puntos, fueron las fachadas que
aparecieron «teñidas con mensajes
fascistas como «El valle no se toca»»,
lamentaron desde el consistorio. La edil
de Seguridad Ciudadana, Silvia Gómez,
apuntó que es un ataque hacia toda
la ciudadanía y demuestra muy poco
respeto hacia lo público». Alguna de
las pintadas que habían aparecido en
un principio fue reescrita con notas
en contra de lo que reivindicaban los
primeros mensajes de ultraderecha.
La Polícia Local realizó las diligencias
y las derivó a la Policía Nacional, que
investigará los hechos para esclarecer
la autoría. Servicios Públicos limpió las
pintadas para eliminar las anotaciones.

U vila-real condena el
caso de violencia de género
registrado en orihuela

El Ayuntamiento ha guardado a
un minuto de silencio en señal de
condena y rechazo por el asesinado
machista de una mujer, Ivanka,
ocurrido en Orihuela.
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Escorihuela i representants de més d’una desena d’associacions van participar en la reunió.

La cita va servir per a apropar la percepció sobre la realitat social i els recursos municipals.

Vila-real implica les associacions locals en el
primer Pla d’inclusió i cohesió social de la ciutat
El Pla pretén oferir un diagnòstic de la realitat social previ a la proposta de mesures concretes per a fer front als reptes d’aquests àmbits

L

a Regidoria de Serveis Socials ha engegat la redacció
del primer Pla d’inclusió i
cohesió social que, a través
d’una anàlisi en profunditat de
les problemàtiques del municipi,
pretén oferir un diagnòstic de la
realitat social previ a la proposta de mesures concretes per a fer
front als reptes de la cohesió i la
inclusió social. Amb aquest objectiu, el Pla ha comptat amb les
entitats que treballen en aquests
àmbits, en una sessió participativa que ha permés identificar febleses i propostes de millora.
La sessió ha comptat amb la
participació d’una vintena de

persones de 13 entitats socials
com Acudim, Fundació Manantial, Afervil, Creu Roja o Tots
Units. També van assistir representants de Sant Vicent de Paül,
AECC, Càritas, RUSC, AFA o la
Fundació Síndrome de Down,
entre altres assistents. «Ha sigut
una reunió molt interessant i
profitosa, que ens ha permés conéixer millor la percepció sobre
la realitat social i els recursos
municipals dels professionals
que millor coneixen les problemàtiques que afecten moltes famílies. Una trobada de la qual
traiem conclusions clares per a
seguir millorant en l’atenció a

La sessió de treball
va comptar amb la
participació d’una
vintena de persones
de 13 entitats
socials del municipi

les persones i als col·lectius més
vulnerables i que resulten fonamentals per a l’elaboració del
Pla que vol garantir la cohesió i
la integració de tota la ciutadania, amb independència de les
circumstàncies personals i familiars», destaca el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela.
El Pla d’inclusió i cohesió social parteix d’un diagnòstic
previ realitzat per una empresa
especialitzada sobre la base de
l’anàlisi en profunditat de fonts
estadístiques i entrevistes personals. Una major incidència en les
tasques de prevenció, reduir les
traves burocràtiques, la forma-

ció del voluntariat o l’impuls de
l’ocupació social per a fer front
a les necessitats creixents de les
persones dependents i amb baixa
autonomia són algunes de les
qüestions recollides en la sessió.
«Prenem bona nota de les
aportacions, per a avançar en la
redacció d’aquest primer Pla per
a millorar els serveis a les persones i treballar perquè Vila-real siga una ciutat cohesionada i integradora, en la qual tots puguem
desenvolupar projectes vitals en
condicions d’igualtat. Aquesta ha
sigut sempre la nostra prioritat,
que ara recollim amb propostes
concretes», conclou Escorihuela.

Promou i Campus Natura, oci per a joves
en risc d’exclusió o capacitats diferents

Fundació Caixa Rural ha gestionat, per primera vegada, el Campus Natura.

Un total de 21 xiquets i xiquetes
d’entre 6 i 14 anys han participat
aquest estiu en el projecte socioeducatiu Promou, que impulsa
cada any la Regidoria de Serveis
Socials. L’objectiu d’aquest programa és oferir una alternativa
d’oci i integració social a xiquets
en risc d’exclusió o amb mesures
de protecció durant l’estiu.
Amb aquesta finalitat, els xiquets i xiquetes de Promou han
pogut gaudir durant tot el mes
de juliol d’activitats lúdiques,
com excursions a Portaventura,
Dinópolis o el parc miner del
Maestrat, a més del campament
al Mas de Borràs, en la població
de Villahermosa, del 16 al 22 de

juliol. El regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, va visitar el campament i destaca la importància que ha adquirit el programa Promou per a garantir el
seguiment dels menors de famílies amb problemes d’exclusió o
bé que són atesos pels Serveis Socials amb alguna mesura de protecció durant els mesos d’estiu, a
més de treballar en valors i afavorir la integració dels xiquets.
«El programa Promou pretén
oferir als menors, derivats sempre per professionals de Serveis
Socials, un seguit d’activitats que,
a través de l’aproximació a la naturalesa, l’esport o la interacció
amb altres xiquets i xiquetes en

un entorn normalitzat i sempre
supervisats per experts, ens permeten abordar la inserció social
des d’una perspectiva integral»,
valora Escorihuela. Per això, el
programa també té en compte la
intervenció amb els pares, mares
o tutors dels menors.
Una altra de les opcions d’oci
és el Campus Natura. El programa, promogut per l’àrea de Serveis Socials i gestionat per primera vegada a l’estiu per la Fundació Caixa Rural Vila-real, ofereix
activitats lúdiques i educatives
dirigides a persones amb capacitats diferents. Les activitats es
van desenvolupar al Termet i al
col·legi La Panderola.
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El regidor de Normalització, Santi Cortells, va repassar les accions realitzades per la Regidoria els darrers anys.

La campanya «El nom és Vila-real»
pren força en les xarxes socials
El consistori fa una crida al veïnat per a aconseguir que el nom de la ciutat s’utilitze bé

L

a Regidoria de Normalització Lingüística ha donat
un nou impuls a la històrica campanya «El nom és
Vila-real», que funciona des de
1995, amb una acció que cerca
la col·laboració del veïnat per
a aconseguir que les principals
xarxes socials i alguns localizadors d’internet que utilitzen de
forma incorrecta el nom de la
ciutat el modifiquen.
El regidor de l’àrea, Santi Cortells, ha presentat la iniciativa i
recorda que «l’Ajuntament porta
anys treballant per a normalitzar el nom de la ciutat en la seua
denominació oficial i única».
«Després de molts anys, seguim
trobant nombrosos errors, tant

en l’ús per part d’empreses com
en administracions i, una cosa
que ens preocupa molt, les xarxes socials i mitjans virtuals», indica. L’edil lamenta que moltes
persones no es geolocalitzen en
les xarxes en el municipi perquè
el nom no està ben escrit, «cosa
que fa perdre potència a la marca de ciutat, però que s’agreuja
quan, al no tenir més remei,
s’etiqueten a Villarreal de los Infantes -derogat el 1982- o a Vila
Real (Portugal)».
MESOS DE GESTIONS

Per aquest motiu, Normalització
Lingüística porta mesos contactant amb grans companyies que
són la base de la qual després es

El camí de Cuquello
celebra els seus festejos
Els veïns dels masets integrants
de l’àrea residencial del camí de
Cuquello i el seu entorn, han homenatjat la Mare de Déu d’Agost
amb un complet programa amb
prop de mig centenar d’activitats
durant sis dies i amb propostes
per a tots els públics.
El dia gran va arrancar amb el
ja habitual esmorzar de pa i porta a la placeta d’aquesta zona, a
l’oest de la ciutat, al qual va seguir el llançament de coets al
migdia i, a la vesprada, la missa
en honor a la Mare de Déu i la
processó que va seguir a l’ofici religiós i que va recórrer diferents
camins fins a arribar a la capelleta que se situa al camí de Cuque-

llo, on es va entonar el Salve
Regina.
Per a la resta de jornades,
l’organització dels festejos havia preparat diferents actes,
entre ells els de caràcter gastronòmic --com l’elaboració i
repartiment de calderes o el
sopar de pa i porta o els concursos de rebosteria i preparació d’allioli previ a la nit de
xulla-- i altres lúdiques, com
actuacions de màgia i música
en directe. Per als més menuts,
hi va haver pintacares, jocs
d’aigua i berenars.
Patrimoni va restaurar l’any
passat la capelleta de la Verge
del camí de Cuquello.

retroalimenta l’escriptura incorrecta del topònim. «Ens referim
a Facebook, Twitter o Instagram,
que es basen en el motor Bing
Maps, entre moltes altres, i de
les quals parteixen molts errors»,
assegura l’edil. «En el cas de Facebook i Bing, després d’enviar-los
cartes i fins i tot contactar per telèfon amb les seus fora del país,
han fet cas omís i per això demanem la col·laboració de tots els
veïns», assenyala.
Per a fer-ho, quan s’entra en
elnom.vila-real.es , s’accedeix a
tota la informació sobre la campanya i sobre el nom de la ciutat.
En aquest apartat, es troben també quatre documents dels quals
poden fer ús els ciutadans.

U TRadicions i EL GRUP DE
DANSES EL RAVAL CONVOquen
LA FESTA DEL FANALET

Els més menuts, acompanyats pels
pares o avis, van participar en la Festa
del fanalet on van aprendre a realitzar
aquests fanals de meló d’alger que van
buidar i decorar per a introduir un ciri.

Música i oci centren la
programació del Dia de la
Joventut celebrat al Termet
La plaça del Pastoret es va convertir en l’epicentre d’una jornada en la qual la música i els
espectacles van ser protagonistes de la celebració del Dia Internacional de la Joventut que
Nacions Unides va instaurar el
1999 cada 12 d’agost.
La regidora de l’àrea, Gemma
Gil, va recordar que l’objectiu
fonamental d’aquesta festa no
és altre que promoure una major presa de consciència sobre
els drets dels joves, la seua participació activa en les decisions
i en el conjunt de la societat
així com fomentar el seu paper en el disseny de les polítiques en temes prioritaris com
l’ocupació, l’educació, la salut o

els drets universals bàsics.
En aquesta ocasió, la música va centrar la programació,
de manera que poc després de
les 18.00 hores va tenir lloc
el primer concert, amb escenificacions teatrals incloses,
a càrrec de Marcel el Marcià
i dirigit a un públic infantil.
Posteriorment, van prendre el
relleu els valencians de Fulla
Kaduka, aquest més orientat
als adolescents i joves.
Gil va agrair la implicació de
la Ràdio Espai Jove i l’Associació
Otakuonda en l’organització
de l’esdeveniment; i va recalcar
la «importància de visibilizar el
paper dels joves i impulsar la
seua participació social».

La vila-realenca Ainara Moreno guanya
el concurs Miss Espanya Plus Size 2018
L’alcalde, José Benlloch, ha rebut
la vila-realenca Ainara Moreno,
guanyadora del títol Miss Espanya Plus Size, en el certamen de
bellesa Royal Spain celebrat a
Madrid el passat juliol. Benlloch
ha felicitat la jove i ha destacat
la necessitat de trencar amb els
cànons actuals de bellesa, per a
aconseguir «les mateixes oportunitats per a tots, tant en l’àmbit
personal com en el laboral, més
enllà de la forma o de l’aspecte
físic de cadascú».
El concurs de bellesa va enfrontar 50 persones en diferents categories; Ainara Moreno va aconseguir el títol després de competir
amb altres 15 dones.
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Benlloch va rebre la jove bellesa Ainara Moreno al despatx d’Alcaldia.
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Ciutat de Festivals, Congressos i Esdeveniments

El Congrés de Mediació Policial supera
les expectatives del 85% dels assistents
Els organitzadors van enquestar aspectes com els continguts, la percepció de la ciutat i les instal·lacions

E

l III Congrés Iberoamericà de Mediació Policial
va superar les expectatives professionals del 85%
dels assistents. L’organització del
simposi, promogut per la Policia
Local i la Regidoria de Congressos, ha fet públics els resultats de
l’enquesta d’impacte del certamen referent de la mediació policial que, del 21 al 23 de març, va
reunir els millors professionals i
experts en aquest mètode de resolució pacífica de conflictes de
l’àmbit internacional.
Per a l’anàlisi de l’impacte del
Congrés, l’organització s’ha basat en les enquestes realitzades
als assistents al simposi, tant en
relació amb els continguts com
amb la percepció de la ciutat
i les instal·lacions o la despesa
realitzada. De les conclusions
de l’estudi, destaca la impressió
positiva -bona o molt bona- de la
ciutat per al 87% dels assistents,
que els portaria a recomanar la
visita o tornar entre un 94 i 99%
dels casos; o la valoració de les
instal·lacions del Congrés, celebrat al Centre de Convencions
El Molí del Termet, amb un 74%
dels assistents que les considera
adequades o molt adequades.
Quant al contingut, la majoria
considera que li va aportar coneixements i eines útils per a la
pràctica de la mediació en el desenvolupament professional. Així,
el 84% considera que ha millorat
els seus coneixements i el 81% valora l’establiment de noves relacions professionals, mentre que
un 85% considera satisfetes les

U L’Arenal Sound Cup cita
32 equips de ‘sounders’ al
pavelló Bancaixa
El pavelló Bancaixa ha estat l’escenari
de l’Arenal Sound Cup, la competició
esportiva del festival musical de major
envergadura de l’estiu. Fins a 32 equips
d’handbol, futbol sala i bàsquet formats
per sounders han pres part de la
competició. Els regidors d’Esports i Salut
i de Turisme, Javier Serralvo i Diego A.
Vila, van lliurar els trofeus als guanyadors.
L’agenda prevista es va completar en
l’apartat musical amb els concerts
celebrats a la plaça del Llaurador amb
les actuacions de Dayan Soul, Five
Fingers, Kharma, tots tres locals, així
com Kasparov i Blisters. El festival va
habilitar un autobús llançadora gratuït
que va connectar la nostra ciutat amb
Borriana per a facilitar els desplaçaments
i la participació en les activitats. Foto
concert: Facebook Enrique Bellido.

La darrera edició del Congrés va congregar més de 300 assistents de diferents perfils professionals i parts del món.

Els participants valoren de forma positiva molts dels aspectes de les jornades.

seues expectatives.
Els assistents valoren positivament l’estada a la ciutat, amb
una despesa en allotjament
d’entre 75 i 150 euros, similar a
la despesa realitzada en l’àrea de
restauració. Els sectors d’oci i de
comerç van suposar una despesa
inferior a 75 euros.
«Els resultats corroboraren la
consolidació i projecció adquirida pel Congrés Iberoamericà de
Mediació Policial i per la nostra
Policia Local com a principal
referent en la pràctica d’aquest
mètode de resolució de conflictes basat en la paraula», valora la
regidora de Seguretat Ciutadana,
Silvia Gómez.

La segona fira
Save the Date
arriba a la Casa
dels Mundina
La Unió del Comerç de Vila-real
(Ucovi), amb la col·laboració
de la Regidoria d’Economia,
preparen la segona edició de
Save the Date, la fira de bodes i comunions del comerç
local. Després de l’èxit de la
primera convocatòria, la Casa dels Mundina es vestirà de
festa per a convertir-se en un
aparador únic de tot allò necessari per a organitzar qualsevol tipus d’esdeveniment de
la mà dels establiments de la
ciutat. L’esdeveniment tindrà
lloc els dies 29 i 30 de setembre, d’11.00 a 14.00 hores i de
17.00 a 21.00 (dissabte) i el diumenge fins les 19.30 hores.
«Les diferents celebracions
mereixen la millor organització. Per a això, UCOVI volem reunir els millors professionals de Vila-real dels diferents sectors que intervenen
en l’organització de qualsevol esdeveniment», assenyala
l’entitat que defineix la fira
com «un punt de trobada on
els professionals de cada sector
podran mostrar la seua oferta
perquè el públic trobe la millor proposta per a les seues
celebracions especials, tant
bodes com comunions o altre
tipus d’esdeveniment».
Amb aquest objectiu, la Casa dels Mundina es convertirà en la recreació d’una gran
celebració amb diferents ambients, on els visitants podran
trobar vestits, complements,
perruqueria, salons, animació, wedding planner, música
per a esdeveniments, així com
fotografia i vídeo, agències de
viatge o floristeries.
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Compromís

Vila-real,
Ciutat
Educadora

Nosaltres no Vila-real
depenem de retrocede
Madrid

Compte
enrere

Comença un curs escolar nou i, amb
aquest, tot un seguit de reptes que des
del govern municipal encarem amb
responsabilitat i realisme, conscients
de la importància que l’educació té per
al desenvolupament de les persones de
qualsevol edat (com a Ciutat Educadora que som, compartim la idea de la
formació al llarg de la vida), però, especialment, dels menuts i els joves.
Amb el nou curs que ara comença, més de 500 xiquets i xiquetes
s’incorporen al sistema escolar en educació infantil als 10 col·legis públics i
als 4 concertats que tenim a la ciutat,
on l’alumnat i les famílies es trobaran
unes instal·lacions dignes i adequades.
Aquestes són el nostre objectiu principal de millora constant. Al llarg del
curs passat, la Regidoria d’Educació
i els Serveis Públics Municipals van
dur a terme més de 700 actuacions als
col·legis públics (aquells en els quals tenim competències) a fi de reparar desperfectes o fer millores als espais educatius. A l’esforç econòmic i en personal que cada any realitza l’Ajuntament,
cal afegir el que fa la Generalitat amb
el programa EDIFICANT, que permetrà
que els CEIP Concepció Arenal, Pasqual
Nácher i Escultor Ortells puguen tenir
un gimnàs en condicions i, a més, renovar infraestructures deteriorades pel
temps. El programa preveu també arreglar el sostre del CEIP José Soriano, per
a apanyar unes goteres que exemplifiquen el model constructiu amb sobrecostos milionaris de l’època del PP en
la Generalitat. Aquest curs veurà també la licitació de les obres de l’aulari
d’infantil del CEIP Carlos Sarthou, que
estrenarà, de moment al setembre, aules prefabricades noves.
També esperem per al setembre el
decret de la Generalitat de creació de
l’EOI de la Plana Baixa, que tindrà la
seu a Vila-real, de moment, a l’IES Francesc Tàrrega, on fins ara estava l’aulari
que depenia de Castelló. Des del grup
socialista municipal volem agrair a
la Conselleria d’Educació la decisió
d’ubicar a Vila-real la seu de la nova
EOI. A diferència del que va fer el Partit Popular (expropiar terrenys però no
portar l’Escola Oficial d’Idiomes), el Govern valencià que presideix el socialista Ximo Puig ha prioritzat la creació de
l’EOI, que farà possible que estudiants
de Vila-real i de la comarca puguen
acabar els seus estudis d’idiomes a la
nostra localitat. Actualment, i perquè
tenim ambició per la nostra ciutat i volem una EOI amb més possibilitats, estem treballant per tal que, en un futur
pròxim, l’EOI tinga la seu a la BUC.
Si treballem pels nostres col·legis,
col·laborem amb els nostres instituts,
mantenim una estreta relació amb les
nostres universitats (UJI, UNED, UOC),
amb l’oferta formativa de l’Aula Mentor i amb altres activitats, com la Universitat Popular, continuarem apostant per la formació al llarg de la vida
de manera que, com a Ciutat Educadora, Vila-real avance en educació.

No ens cansem mai de dir que Compromís és l’única força d’estricta obediència valenciana, i per a molts de vosaltres, segur que això no vos diu res, però
si ho analitzeu, és l’única veu que sí o
sí defensa els interessos dels valencians
i valencianes allà on estiga.
Per exemple, portem anys reclamant
un tracte just, el PSPV-PSOE, durant
aquesta legislatura, també se’n va pujar al carro d’aquesta reclamació històrica del nostre partit, però clar, això
va ser mentre al Govern central governaven uns altres (PP amb la connivència de C’s), ara, que són ells qui governen, aquestes reclamacions ja no són
transcendentals. De fet, han arribat a
anunciar que no hi ha «temps». Mire
senyor Sánchez, l’única cosa que s’ha
de fer és agafar la proposta de Compromís aprovada al Congrés durant
aquesta legislatura i posar-se a treballar en el tema. Però els problemes dels
valencians i valencianes, MAI són imprescindibles.
L’AP-7? El mateix, el ministre de Foment, el valencià Jose Luis Ábalos, ha
bonificat l’AP-7 des de Peníscola cap al
nord. Dels 215 km bonificats, només
30 transcorren pel territori valencià.
De nou, els valencians exclosos pel
Govern de Madrid. Podríem dir que el
problema és que allà no coneixen la
nostra realitat, però aquest argument
perd força des del moment que el ministre és un històric dirigent socialista
valencià. Els valencians i les valencianes no els interessem des del moment
que seuen a les seues butaques. El virus
loctite li diuen alguns. També podem
parlar del Corredor Mediterrani, tots
sabem de la importància que tindria
aquesta infraestructura al nostre territori, però, de nou, el Govern central no
deixa clar el trajecte.
Els nostres diputats i diputades, i els
nostres senadors, són els únics que dia
sí, dia també, dediquen la seua vida
parlamentària a defendre, sense fissures, les nostres necessitats.
Són els únics que TOTS els anys presenten esmenes al pressupost per intentar aconseguir per al País Valencià
infraestructures imprescindibles. I per
descomptat, dins d’aquestes esmenes,
un bon grapat afecten a Vila-real. La nova Comissaria de Policia, la passarel·la
de l’estació de trens, l’eixida de l’AP-7…
i així, fins a 13 actuacions que l’únic
partit que les defensa SEMPRE és Compromís. La resta de partits, ací al poble
fan declaracions institucionals, es fan
la foto, però no presenten l’esmena o,
fins i tot, no pressionen els seus companys perquè no les voten en contra.
I podríem continuar amb mil i mil
propostes més, que els socialistes valencians com són ells qui governen, ja
no necessiten reclamar tant.
Però comença un nou curs, nous
pressupostos, i tenen una nova oportunitat per demostrar que tots els diputats i diputades del nostre territori
defensen els seus conciutadans. De veritat que ho esperem.

A punt d’acabar l’estiu tots ens marquem nous objectius i reptes. Serà perquè venim d’un temps de descans i relaxació que ens permet analitzar com
han anat les coses i com volem que vagen en un futur.
A nivell polític, més que a començar
un nou curs el que anem a viure els
pròxims mesos és el final d’una legislatura, tant en l’àmbit municipal com
en l’autonòmic. Malauradament, no
podem dir que haja sigut una etapa
per a recordar en el futur. L’ombra del
Procés ha estat cada vegada més gran
i més espessa, i els intents del Govern
del Botànic en copiar la manera de fer
les coses dels nostres veïns, ha encès no
poques alarmes. Tant a l’educació com
a l’administració han tractat d’imposar
un model que no compta amb el vist
i plau de la societat, amb el perill de
provocar rebuig cap al valencià en
lloc d’acceptació i interès. Així mentre el bipartit gasta forces i recursos en
eixos menesters s’oblida de qüestions
més reclamades pels ciutadans, com
l’eliminació dels barracons, que tan
van prometre en campanya electoral.
No m’estranya aquesta inacció del
bipartit a la Generalitat, quan a Vilareal portem set anys vivint, patint, eixa
manera de fer les coses. Anuncis i més
anuncis d’iniciatives que mai han vist
la llum, com ara l’adquisició de vivenda social, el pàrquing de camions, la
pista d’atletisme, l’EOI, el quart institut, l’aulari de Carles Sarthou, etc. O
que de moment s’han quedat a meitat
camí malgrat que ja s’han gastat importants sumes de diners com El Gran
Casino o El Molí La Vila. Inclús el pavelló Campió Llorens que anava a estar “reconstruït” en un any, no arriba
de cap manera, veurem si el tenim en
aquesta legislatura o no.
De res ha valgut tampoc tindré un
govern del mateix signe a la Generalitat valenciana, el bagatge és molt trist,
ens han llevat el Centre de Salut Verge de Gràcia, i en la Ronda Sud-oest
no s’aclareixen. Tampoc tenim resposta sobre la modificació puntual del
PGOU, clau per al futur de la ciutat i
que el bipartit local no ha volgut ni sabut afrontar.
No soles coincideixen en vendre fum
els dos bipartits, també ho fan pelant a
la gent treballadora i estalviadora, amb
les seues pujades d’impostos. Si a Vilareal estan recaptant més que mai en
Contribució, amb un IBI per càpita més
alt de la mitjana i ens han negat la revisió dels valors cadastrals, que haguera
ficat al descobert l’esforç real que els
habitants estem fent; a la Comunitat
Valenciana, des de l’arribada de PSOE
i Compromís, hem passat a ser dels espanyols que més paguen per estalviar,
per fer un raconet per als imprevistos
o la vellesa.
En definitiva, el temps s’acaba, entrem en el compte enrere i ens adonem que hem xocat front als governs
del canvi per a que res canvie. Vila-real
i els vila-realencs som els que perdem.

Dicen que las aguas no se pueden detener, sino sólo encauzar. Esto viene a
significar que la verdad, al final, prevalece y que no se puede ocultar la realidad. Por muchos titulares que venda
nuestro alcalde, cualquiera que pasee
por sus calles sabrá que nuestra ciudad
no está como antes y, ni mucho menos
está como debería estar.
No nos podemos olvidar que por primera vez no se han podado los árboles,
lo que ha supuesto un grave problema
de higiene y un problema también para el crecimiento de los árboles. Pero
no sólo eso, la ciudad está más sucia
que nunca y a ello se le añade que también han abandonado los parques y
jardines.
No es de extrañar que Vila-real sea
un nido de mosquitos y otras plagas ya
que este abandono nos convierte en un
foco de infecciones muy peligroso.
Desde el PP hemos pedido que se
ponga en marcha un plan urgente que
recupere el mantenimiento de la ciudad y se limpien bien las calles y espacios públicos ya que hasta la zona del
Termet ha estado abandonada en pleno verano.
De hecho, otra de las propuestas
del Partido Popular ha sido que en las
fiestas de la Mare de Déu de Gràcia hubiera un plan especial de limpieza. Si
de forma habitual nuestra ciudad no
tiene mantenimiento, la suciedad se
incrementa con las fiestas como es lógico. Pensamos que pagamos muchos
impuestos, especialmente en Vila-real,
donde el IBI es muy, muy caro, para
que al menos tengamos unos servicios
de calidad y la limpieza debería ser
fundamental.
Pero en nuestro Ayuntamiento todo
es diferente al resto del mundo: el alcalde tiene 4 millones de euros para el
Gran Casino pero no para limpiar las
calles, para recoger la basura, para pagar a las ONG o para pagar, incluso, a
la Comissió de Penyes.
Tomadura de pelo con la EOI

Una nueva tomadura de pelo de la
mano de PSOE y Compromís a los vecinos de Vila-real. El alcalde Benlloch y
el conseller Marzà siguen sin avanzar
en la puesta en marcha de la Escuela
Oficial de Idiomas para Vila-real y se
han visto obligados a admitir un nuevo retraso del centro de aprendizaje de
idiomas.
Antes cuando gobernaba el PP se manifestaban en la calle. Ahora no hacen
nada, retrasos y mentiras, y se callan...
ese es el doble rasero.
Los dependientes sin valoración

Y dentro del gran caos de la gestión de
los Servicios Sociales de PSOE y Compromís se encuentra el hecho de que
los dependientes ni siquiera son valorados para ver si les corresponde una
ayuda... una situación que evidencia
que por mucho que quieran engañar,
no están solucionando los problemas
de los vila-realenses.
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L’església Arxiprestal acull
en festes un nou cicle que
farà sonar l’orgue barroc

L’esdeveniment ha aconseguit reunir un nombrós públic en les dues primeres convocatòries a la ciutat.

La música jazz s’apropa a tots els
públics al tercer festival Real Jazz
El Casino de Caixa Rural serà l’escenari de les sis actuacions previstes aquesta edició

S

etembre és ja sinònim de
jazz a l’agenda cultural
de Vila-real. Per tercer any
consecutiu, la ciutat acull --del 21 al 23-- una nova edició,
i ja en van tres, del festival Real
Jazz. En aquesta ocasió seran sis
les formacions musicals que actuaran al Casino de Caixa Rural,
espai que ja va servir d’escenari
en les dues primeres edicions.
Obrirà l’esdeveniment el Fabián Barraza Quartet (divendres
21, 19.30 hores), un projecte que
gira al voltant d’un estil molt
particular, el jazz manouche o
gypsy jazz , referent a Europa
i que ret homenatge a uns dels
grans guitarristes del jazz de tots
elstemps, Django Reinhardt.
També en la primera jornada, però a les 23.00 hores, serà
el torn de l’Ángela Furquet Trio.
La veu i el plantejament musical
són propis de l’artista, amb un
timbre i unes maneres versàtils
per a una música acolorida de
pinzellada lliure.
L’Arturo Serra Quartet (dissabte 22 a les 19.30 hores) estarà
acompanyat per Celia Mur. Tots
dos presenten el nou treball Celia canta a Roberto Menescal, basat en les composicions del brasiler Roberto Menescal.
Blowing the Groove és el quart
treball discogràfic com a líder del
clarinetista castellonenc Chema
Peñalver (dissabte 22 a les 23.00
hores), constituït íntegrament
per un repertori de composicions i arranjaments originals, una
fusió del jazz amb el funk, el soul
i el rock.
La darrera jornada arrancarà
amb Nina Dinamita y la swing
milicia (diumenge 23, 12.00 hores), combatents organitzades a

A Vila-real, amb llarga tradició ‘jazzística’, arriben formacions de gran prestigi.
ritme de swing, guerrilles desenfrenades entre metalls, contrabaix i piano.
Tancarà l’edició d’enguany
(diumenge 23 a les 19.30 hores)
Perico Sambeat amb el projecte
Perico Sambeat plays Zappa, un
treball que oscil·la entre la intervenció profunda amb elaborats
arranjaments i temes interpretats segons una transcripció literal, però sempre de manera fidel
a l’esperit de Zappa.
«València és una de les capitals
del jazz de l’Estat espanyol, per
això volem aprofitar la qualitat
de les bandes i els grans músics
de la terra per a oferir un festival
únic que ja en les dues edicions
anteriors, va conquistar nom-

brosos aficionats”, indica l’edil
de Cultura, Eduardo Pérez, que
destaca que totes les actuacions
són gratuïtes.
ELS ORÍGENS

Amb una llarga tradició i reputació consolidada en el món
del jazz , Vila-real va apostar
per mantenir una de les manifestacions més importants i
influents de la música contemporània amb aquest festival. El
certamen va nàixer el 2016 per
a prendre el relleu de la tradició
jazzística local concentrant en
un únic cap de setmana una selecció de les millors bandes del
moment amb concerts i activitats de lliure accés.

Pérez i Belau van presentar els músics que participen en la segona edició.
L’orgue barroc de l’església Arxiprestal, una peça única de
l’any 1724, és el protagonista
de la segona edició del Cicle
d’orgue barroc, patrocinat per
la Regidoria de Cultura i amb
la col·laboració de l’església
Arxiprestal. El cicle consta de
dues actuacions, els dies 1 i 7
de setembre a les 20.30 hores,
i persegueix posar de manifest
el valor del ric patrimoni cultural de la ciutat en l’àmbit instrumental, amb l’orgue barroc
de l’església de Sant Jaume com
un dels principals referents.
El regidor de Cultura, Eduardo Pérez, i el director del cicle,
l’organista Augusto Belau, han
presentat els concerts amb la
participació de l’organista italià
Carlo Maria Barile i la soprano
Rosa Cortese. Tots dos interpretaran, el dissabte 1 de setembre,
un programa de música antiga
italiana i altres peces més conegudes de mestres del Barroc
com Bach i Haendel.
En el segon concert, el mateix
Belau –organista de la concatedral de Santa Maria i coordinador del Cicle d’orgue del Lledó,

entre altres- oferirà obres del
Barroc europeu i música antiga
espanyola, amb peces de Sebastián Aguilera, Bruna, Araujo o
Cabanilles, entre altres.
«Es tracta, en tot cas, de música poc coneguda, ja que cal
tenir en compte que parlem de
peces del segles XVIII i el nostre
objectiu amb aquest cicle és interpretar aquesta música amb
el major rigor històric, tot intentant reproduir amb la música el que succeïa en aquella
època», explica el director del
cicle que afegeix que hi haurà
una pantalla perquè els assistents puguen veure com és un
concert d’aquestes característiques.
«A Vila-real comptem amb
un patrimoni cultural molt ric
quant a instruments i volem
destacar-los, que la gent els conega i els gaudisca», assenyala
Pérez que recorda que a l’orgue
barroc –«una joia de principis
del segle XVIII»- s’uneix l’orgue
romàntic de l’Arxiprestal, en
restauració, o el conjunt de
campanes de la basílica de Sant
Pasqual.

Cinc obres de teatre per a
acomiadar l’Abonament
L’Abonament de les Arts Escèniques porta cinc propostes aquesta tardor a l’Auditori.
L’octubre hi haurà tres obres.
La primera serà La vida inventada
de Godofredo Villa de Sonia Alejo (dia 13) que tracta la història
del republicà espanyol i com
l’afectaren les tres guerres a les
quals va sobreviure. El dia 20 arribarà el torn de Cuzco de Víctor
Sánchez Rodríguez. Narra la història del viatge, també interior,
que fa una parella en crisi a Perú,
que obrirà ferides i canviarà les
seues vides. Una setmana després,

el 27, La ternura, una comèdia
romàntica d’aventures que intenta explicar que no es pot
protegir del dany de l’amor.
Al anochecer és la proposta
de novembre, el dia 10. Amb
text de Juli Disla i dirigida per
Sergio Caballero. Una peça íntima amb dos personatges sense
nom, éssers exiliats del món,
que anhelen i temen per igual
estimar i ser estimats.
Per últim, l’1 de desembre,
arriba The Primitials, una divertida comèdia musical a cappella amb quatre aborigens.
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Agenda
otakuniverse programa
activitats per a descobrir
la cultura japonesa

L’ESPAI JOVE rep el campionat
d’escacs, classificatori per a
la copa de campions

la congregació de lluïsos
celebra els festejos anuals
amb un programa complet

apesocas imparteix un curs
homologat d’introducció a
la llengua de signes

DOBLE CITA ESPORTIVA AMB LA
XXXV MITJA MARATÓ I EL III 10K
D’EFECTE VILA-REAL EL DIA 23

U Tots els diumenges de setembre, de 17.00 a 20.00 hores, l’Espai
Jove es converteix en un punt de
trobada per als amants del Japó
amb diferents activitats relacionades amb la cultura del país,
com ara tallers, jocs tradicionals,
projeccions… La programació
diària es pot consultar en les xarxes. A càrrec d’OtakUniverse.

U El diumenge 9, a les 10.30
hores, l’Espai Jove acull el Campionat d’escacs a càrrec del Club
d’Escacs Vila-real, una prova classificatòria per a la final de la Copa de campions. Les places estaran limitades a la capacitat i per
a participar, de forma gratuïta,
cal inscriure’s a clubescacsvilareal@gmail.com.

U Del 14 al 23 de setembre, la
Congregació de Lluïsos celebra la
seua festa anual. Tota una setmana d’activitats com la tradicional
missa i processó; la revista parlada Camino; la tradicional xulla
del dilluns a la nit, entre altres esdeveniments gastronòmics: concursos; cites musicals, així com
actes per al públic més jove.

U APESOCAS ofereix un curs de
llengua de signes de nivell A1 (Espai Jove, 60 hores) per a comprendre i utilitzar expressions quotidianes, i relacionar-se si se signa
a poc a poc i molt clar. Reconegut
per la CNSE i homologat per FESORD CV. Tots els dilluns i dimecres del 17 de setembre al 5 de
desembre de 18.00 a 20.30 hores.

U El diumenge 23 de setembre,
a les 9.30 hores, tindrà lloc la
XXXV Mitja Marató i III 10K Efecte Vila-real amb eixida i arribada
a la Ciutat Esportiva Municipal.
Inscripcions als webs de Top run,
H&J Crono, Circuit Carreres Populars i Urban Running. Més informació en www.clubatletismevilareal.com

adreces d’interés

trens

BIBLIOTECA SECCIÓ INFANTIL PIUS XII
Av. de Pius XII, 43: Tel. 964 547 232
AGÈNCIA DE LECTURA EL PILAR
C/ Martí l’Humà, 24: Tel. 964 547 233
ARXIU MUNICIPAL DE VILA-REAL
Av. de la Murà, 14: Tel. 964 547 220
BIBLIOTECA MUNICIPAL-AGÈNCIA DE SOLADES
C/ de Solades, 25: Tel. 964 547 230
CASA DE L’OLI:
Pl. de Mossén Ballester, 1: Tel. 964 547 222
CULTURA - AUDITORI MUNICIPAL: Av. de la
Murà, 1: Tel. 964 547 200
MUSEU DE LA CIUTAT CASA DE POLO:
C/ de Joan Fuster, 33: Tel. 964 547 222
MUSEU ETNOLÒGIC: Ermita de la Mare de Déu: Tel. 964 547 222
AGÈNCIA LOCAL D’HABITATGE: Pl. Major, s/n: Tel. 964 547 000
AMICS: C/ de Betxí, 49: Tel. 964 547 138
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL
Pl. de Colom, s/n: Tel. 964 520 838
CÀMARA DE COMERÇ - VIVER D’EMPRESES I i II
C/ del Monestir de Poblet, 24: Tels. 964 506 661 / 964 533 681
CASA DE LA DONA: C/ de Santa Sofia, 2: Tel. 964 547 160
FUNDACIÓ GLOBALIS:
C/ del Monestir de Poblet, 15. Despatx 39: Tel. 964 054 522
CENTRE DE DIA LLUÍS ALCANYÍS: C/ del Molí, 4-A: Tel. 964 547 140
CENTRE DE DIA TERAPÈUTIC: C/ de la Soledat, 27: Tel. 964538465
COMUNITAT DE REGANTS: C/ del Mestre Goterris, 11: Tel. 964 521 995
GD’OS, GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS. Camí de Betxí, 26: Tel. 010 / 954 547 100
INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL:
C/ de València, 31-A: Tel. 964 521 341
FACSA: C/ de Carles Sarthou, 10: Tel. 964 527 680
ESCOLA TALLER: Av. d’Europa, 34: Tel. 964 500 153

VILA-REAL - CASTELLÓ:
Dilluns a divendres a 6.55, 7.05, 7.33 (CIVIs),
7.50, 8.03 (CIVIs), 8.20, 8.33. (CIVIs), 8.57, 9.20,
9.46, 10.20, 10.47, 11.20, 11.47, 12.20, 12.47,
13.20, 13.47, 14.20, 14.47, 15.03 (CIVIs), 15.30,
15.47, 16.04 (CIVIs), 16.30, 16.47, 17.20, 17.47,
18.20, 18.47, 19.03 (CIVIs), 19.35, 19.46, 20.03
(CIVIs), 20.30, 20.47, 21.20, 21.46, 22.20, 22.47,
23.30. Cap de setmana a les 8.20, 9.20, 10.20,
11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.30, 16.30, 17.20,
18.20, 19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 23.30 hores.
CASTELLÓ - VILA-REAL:
Dilluns a divendres a 5.55, 6.15, 6.45 (CIVIs),
7.02, 7.17 (CIVIs), 7.35, 7.47 (CIVIs), 8.05, 8.20,
8.55, 9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 12.00, 12.20,
12.50, 13.25, 13.50 (CIVIs), 14.15, 14.30, 15.05
(CIVIs), 15.20, 15.35, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20,
18.00, 18.20 (CIVIs), 18.25, 18.50, 19.15 (CIVIs),
19.20, 19.50, 20.20, 20.50, 21.20, 21.50, 22.30.
Cap de setmana a les 7.35, 8.20, 9.20, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 14.30, 15.35, 16.20, 17.20,
18.25, 19.20, 20.20, 21.20, 22.30 hores.
VILA-REAL - VALÈNCIA:
Dilluns a divendres a 6.02, 6.21, 6.50 (CIVIs),
7.09, 7.22 (CIVIs), 7.41, 7.54, 8.10 (CIVIs), 8.26,
9.02, 9.26, 9.56, 10.26, 10.56, 11.26, 12.07, 12.26,
12.56, 13.31, 13.56, 14.20 (CIVIs), 14.36, 15.11,
15.25 (CIVIs), 15.41, 15.56, 16.26, 16.56, 17.26,
18.07, 18.25 (CIVIs), 18.31, 18.56, 19.20 (CIVIs),
19.26, 19.57, 20.26, 20.56, 21.26, 21.56, 22.36.
Cap de setmana a les 7.41, 8.26, 9.26, 10.26,
11.26, 12.26, 13.31, 14.36, 15.41, 16.26, 17.26,
18.31, 19.26, 20.26, 21.26, 22.36 hores.

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

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

Festes de la Mare de
Déu de Gràcia 2018
Gaudix-les en TVCS Mediterráneo, la tele de la província

