ocupa’t bat rècords amb
més de 2.100 inscrits i 700
entrevistes de treball
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el bus urbà: 7.600 usuaris
en tres mesos i 42 noves
vitrines informatives
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vila-real, localitat de
referència per a les
competicions ciclistes

Els cossos i els serveis
d’emergències
mostren el seu treball
La XVIII Jornada de Portes Obertes sobre Emergències i Seguretat Pública,
que ha reunit a Vila-real més de 300
professionals de 22 organismes que
han realitzat tallers i demostracions.

El pla de camins millorarà
més de 60 quilòmetres
amb 600.000 € d’inversió
L’Ajuntament hi destina 320.000 euros, altres 180.000
són de la Diputació i la Generalitat n’aporta 100.000

14

Dels 150 quilòmetres de vies rurals, 120 quilòmetres
necessiten millores i enguany s’actuarà en la meitat

Urgeixen opcions
per a l’alumnat de
La Panderola
U Benlloch reclama a la Gene-

ralitat una solució urgent a la
necessitat de places públiques
que permeten als usuaris continuar amb itineraris assistencials i ocupacionals als 21 anys
quan abandonen el centre.

Gestiona’t obri una
nova oficina per a
ajudar les famílies
U El servei es trasllada a la

planta baixa de l’ajuntament i
incorpora per primera vegada
assessorament específic per a
la instal·lació d’energies renovables o l’adquisició de cotxes
elèctrics sense oblidar l’estudi
dels rebuts de la llum o el gas.

L’Alberg Municipal
s’amplia i millora
amb un nou espai

U Amb un pressupost de

166.000 euros, es crearà una
nova sala polivalent, que
aprofitarà la terrassa exterior, i a l’interior es millorarà
l’eficiència energètica.

Vila-real, 745 anys d’història
La programació d’enguany ha comptat amb l’estrena
de l’òpera Bienaventurado Pascual que s’ha sumat a
l’homenatge al rei i als Premis 20 de Febrer, entre d’altres.

L’òpera, epicentre
d’un nou festival
cultural a la ciutat
U L’Associació Crea Escena

ha organitzat per als mesos
d’abril a desembre el primer
Festival d’Òpera de Vila-real,
que es desenvoluparà en diferents espais de la ciutat amb
activitats per a totes les edats.
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Més de mig milió d’euros per a la
millora dels camins més deteriorats
Ajuntament, Diputació i Generalitat uneixen esforços per a actuar en la reparació de més de la meitat de vials del terme municipal

L

’Ajuntament ultima la redacció d’un projecte que
permetrà donar solució a
les reivindicacions i necessitats manifestades pels agricultors en l’últim Consell Agrari,
que se centrarà en la reparació,
millora i posada a punt dels camins rurals del terme municipal.
Es tracta d’un pla que compta
amb una inversió de 320.000
euros per part de l’Ajuntament,
a la qual se sumaran els 180.000
euros de les ajudes que es demanaran dins del Pla 135, que
concedeix cada any la Diputació, i que, a més, disposaran de
la col·laboració de la Conselleria
d’Agricultura, que aportarà uns
100.000 euros més.
Aquesta suma d’esforços permetrà actuar en més de la meitat dels camins rurals que ho necessiten, tal com ha assegurat el
regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde, que destaca que
els tècnics encarregats de valorar
l’estat dels 150 quilòmetres dels
vials determinen que almenys en
120 quilòmetres es necessiten millores, la qual cosa «no ve d’ara»,
tal com assenyala l’edil, que posa
de manifest que «són els tècnics
els que, durant l’elaboració de
l’informe, indiquen que molts
d’aquests vials no han tingut un
manteniment digne en dècades,
la qual cosa demostra que és una
qüestió que ve des de lluny i no
solament dels últims set anys i
mig. I ara ja no serveix una actuació de manteniment, sinó que cal
intervenir de forma seriosa».

SPV va acticar l’any passat un pla municipal de manteniment de vies urbanes i camins rurals que va incloure Vora Riu, Molí Bisbal i Comte de Ribagorça.

L’inici, en un parell de mesos

D’aquesta manera, el pla permetrà actuar en més de 60 dels
120 quilòmetres que ho necessiten, actuacions que podrien començar en el termini d’uns dos o
tres mesos, segons ha especificat
Valverde, «una vegada elaborat el
cronograma de les obres».
«Són calçades molt utilitzades,
no solament per agricultors, sinó
per altres conductors, en molts
casos de trànsit pesat que van
a fàbriques de l’entorn, per la
qual cosa ens preocupa l’estat
d’aquests camins i com mantenir-los», manifesta. «És un gran
projecte amb el qual estem compromesos i així ho demostrem»,
afegeix.
A més, Valverde afirma que
«més enllà de si els camins estan
malament, el més important és
la sensibilitat d’aquest govern
amb el Consell Agrari, ja que escoltem les seues reivindicacions

El ple va aprovar destinar 180.000 euros dels plans provincials per a camins.

El regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde, va detallar les accions.

i prenem nota de quins són els
vials més urgents», afirma. «Els
agricultors són els nostres ulls i
quan ens han explicat les seues
necessitats hem donat la cara i
ens hem posat a la feina. Fruit
d’això és aquest pla, que ha sorgit en menys de dos mesos, amb
la clara intenció de donar una
resposta com mereixen», diu.
D’altra banda, l’edil explica que «si no ho hem pogut fer

abans és per la situació econòmica que arrosseguem des de fa
anys, amb el llast de sentències
i deutes que ens va deixar el PP
i als quals hem de fer front dia
a dia».
«Ara, gràcies al desbloqueig
de nou milions d’euros podrem
actuar d’una manera ràpida i
eficient per a tallar un problema
que no hem creat nosaltres i que
ens preocupa, perquè fa patir el

«Els agricultors són
els nostres ulls i quan
ens han explicat les
seues necessitats hem
donat la cara», diu l’edil
U

sector agrícola de la nostra ciutat», conclou.
Per la seua part, el portaveu de
Ciutadans, Domingo Vicent, va
criticar que «en les immediates
convocatòries del Consell Agrari
no s’haja contemplat la presentació del pla pluriennal per a
l’adequació dels camins rurals».
I va afegir que aquestes vies «necessiten un manteniment regular i no de nyaps».
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U asfaltatge del vial de
servei de l’AP-7, entre el
camí de Betxí i el riu Sec
Serveis Públics ha treballat en l’asfaltatge
del camí de servei de l’AP-7, entre el camí
de Betxí i el riu Sec. «Es tracta d’un dels
camins de major ús, molt transitat cada
dia, sobretot per trànsit pesat. Dins del
programa anual d’asfaltatge de camins
rurals, és un dels projectes de major
envergadura que tenim damunt la
taula tant per la seua rellevància com
per la seua longitud», valoren des de la
regidoria. En concret, s’actuarà sobre
2,5 quilòmetres, de manera discontínua,
amb un pressupost d’uns 38.000 euros.

U el de Santa Cecília, primer
camí millorat dins del pla
d’infraestructures 2019

El pla de camins va arrancar enguany
al camí de Santa Cecília. Primer es
van rastellar les restes de paviment
per a després mesclar-les amb llastos,
compactar-ho i aplicar una capa d’asfalt.
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U Creu Roja reparteix des de
Vila-real l’ajuda alimentària
per a 8.000 persones
Creu Roja distribuirà des del magatzem
de la Cooperativa Catòlica Agrària de
Vila-real un total de 235.439 quilos
d’aliments entre persones vulnerables
de tota la província en la tercera fase
del programa estatal de repartiment
de productes no peribles del 2018.
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch; la
subdelegada del Govern, Soledad Ten;
el vicepresident provincial de Creu
Roja, Antonio Fayos, i el president de la
Cooperativa, Juan José Ortells, han visitat
les instal·lacions que cedeix l’entitat vilarealenca en l’inici d’aquesta tercera fase,
que arribarà a 40 entitats i a unes 8.000
persones. Els aliments del programa són
de caràcter bàsic, poc peribles, de fàcil
transport i emmagatzematge com llet,
arròs, galetes, fruita en conserva, tomaca
fregida o potets infantils.

El bus Groguet suma 7.600 viatgers i
panells informatius a les 42 parades
El servei d’autobús urbà gratuït es consolida durant el primer trimestre en funcionament amb més passatgers

E

l servei d’autobús urbà
gratuït, impulsat de manera pilot des del mes de
novembre, tanca el primer
trimestre en funcionament amb
un balanç altament positiu i la
consolidació de les línies amb
la instal·lació de vitrines informatives en les 42 parades del
bus urbà. El mes de gener passat
7.621 viatgers van fer ús del servei, xifra que contrasta significativament amb els 1.399 de l’any
passat, amb el vell bus circular
de pagament, o els 4.900 usuaris
dels dos primers mesos del nou
servei de transport públic urbà,
amb dues línies que connecten
tota la ciutat, horaris amplis i
completament gratuït.
«Aquest servei municipal i gratuït, el nostre Groguet, funciona.
A poc a poc, com totes les qüestions de llarg recorregut --i el canvi de mentalitat cap a una mobilitat sostenible ho és--, va fent
camí i ara, en només tres mesos
de funcionament, el balanç ens
deixa unes xifres d’ús que donen
compte de la importància que està adquirint ja per als desplaçaments urbans dels vila-realencs,
d’una manera sostenible, àgil,
còmoda, eficaç i gratuïta», valora
l’alcalde, José Benlloch. En concret, en el primer mes de funcionament, novembre, al Groguet
van pujar 4.864 viatgers, que van
incrementar lleugerament al desembre, amb 4.962 usuaris.
Aquestes xifres contrasten positivament amb les del vell bus
de pagament i recorregut circular restringit, al qual el novembre de 2017 van pujar a penes

breus
Compromís sol·licita
millores que dignifiquen
el servei de Rodalia

U Compromís ha presentat
una moció en nom de la plataforma #IndignatsRenfe, en la
qual denuncia el greu deteriorament del servei de transport
de viatgers, concretament la
línia C6 de Rodalia, que passa
per Vila-real i que usen diàriament unes 40.000 persones.
«El que s’havia considerat un
transport imprescindible, eficient i de prestigi, fa temps
que ha deixat de ser-ho», denuncien des del grup.
El PP demana que Vila-real
se sume al manifest Una
educació en llibertat

U El Partit Popular ha proposat que l’Ajuntament s’unisca
al manifest Una educació en
llibertat, presentat per més
de 700 col·legis de la Comunitat. Els populars van indicar que «el PP ha hagut de
defensar durant quatre anys
la llibertat educativa de les
famílies davant els atacs del
PSOE, Compromís i Podem»
com el fet d’eliminar el districte únic.
Les parades del servei de bus urbà ja disposen d’informació amb les rutes i horaris i es treballa en altres millores.
1.507 persones i altres 1.056 al
desembre d’aquest mateix any.
La comparativa resulta particularment significativa en les dades
de gener: el mes passat, van ser
ja 7.621 viatgers els que van fer
ús del nou servei pilot d’autobús
urbà, un 545% més que el mateix període de l’any anterior,
amb només 1.399. Les xifres de
gener suposen també un increment considerable respecte als
mesos precedents, ja amb el Gro-

guet, i suposen més de la meitat
d’usuaris que l’últim any íntegre
del vell autobús circular de pagament (15.623 usuaris durant tot
l’any 2017).
INFORMACIÓ

«Després del primer trimestre de
funcionament i d’incorporar algunes millores, estàvem en disposició d’instal·lar en les 42 parades
del transport públic urbà la informació de línies, horaris i recorre-

guts. Per això, s’han instal·lat vitrines amb la informació detallada dels busos, que estem segurs
que milloraran encara més el
servei», valora el regidor de Mobilitat, Emilio M. Obiol. «No serà
l’única millora: treballarem amb
noves facilitats i l’ús de tecnologia perquè el Groguet continue
consolidant-se com el transport
urbà gratuït, sostenible i modern
que una ciutat com Vila-real necessita», conclou Obiol.

Cs de Vila-real demana la
publicació de les despeses
en EL web MUNICIPAL

U El portaveu de Ciutadans,
Domingo Vicent, ha demanat
al bipartit «la publicació de les
despeses i costos dels serveis
i activitats en el web perquè
els veïns sàpien en què es gasten PSOE i Compromís fins a
l’últim cèntim dels seus impostos». «El portal de transparència
és tan transparent que pràcticament ni es veu», lamenta.
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La millora del polígon de la
carretera d’Onda comptarà
amb 621.000 € d’inversió

Els vehicles, presentats a la plaça del Llaurador, tenen emissions zero de CO2 i un menor impacte acústic.

Vila-real, primera ciutat valenciana
amb una flota mòbil 100% elèctrica
Una mercantil proveeix 31 turismes i furgonetes mitjanes del concessionari Nissan Satra

V

ila-real s’ha convertit en
la primera ciutat de la
Comunitat Valenciana
amb una flota de vehicles 100% elèctrics, gràcies al
contracte de renting signat amb
una mercantil que ha proveït 31
turismes i furgonetes mitjanes
del concessionari Nissan Satra
per als diferents departaments
municipals que funcionen únicament amb energia elèctrica.
L’acord, que preveu una aportació de 371.000 euros anuals
durant quatre anys, és «el més
econòmic dels que es van presentar i serà un exemple per a altres
municipis ja que, a més, incorpora una clàusula d’innovació,
centrada en la posada en marxa
d’electrolineres per a la recàrrega dels vehicles», han assenyalat
l’alcalde, José Benlloch, i el regidor de Serveis Públics, Francisco
Valverde, durant la presentació.
«És una aposta decidida per
les energies netes, la cura del

medi ambient i també l’estalvi
econòmic», explica Valverde,
que destaca, entre les qualitats
d’aquests vehicles, les emissions zero de CO2, sofre i nitrogen
a l’atmosfera, a més d’emetre
menys sorolls, amb la qual cosa «ajuden a fer una ciutat més
tranquil·la i a combatre l’efecte
d’hivernacle. Les administracions hem de ser la punta de llança
per a avançar en aquest àmbit,
lluitar pel respecte cap al medi
ambient i per l’estalvi econòmic», explica.
PUNTS DE RECÀRREGA

El projecte contempla també la
instal·lació de diversos punts de
recàrrega, que es completaran
amb la col·locació de plaques fotovoltaiques al sostre de l’àrea de
Serveis Públics, que permetran
cobrir la meitat de la flota. A més,
cada vehicle portarà una targeta
de geolocalització per a agilitar la
resposta en cas d’incidència.

«Comptar amb cotxes elèctrics
és una gran notícia per a la ciutat
i per a la societat i farem una cosa
brutal: contribuir a no contaminar més la ciutat i, sobretot, donar exemple perquè això no siga
vist com una moda, sinó com una
cosa necessària», assenyala Benlloch i afig que «o canviem la nostra
forma de viure o destrossarem el
planeta».
«Estic convençut que no
m’equivoque si dic que Vila-real
és la primera ciutat de la província de Castelló i de tota la Comunitat Valenciana que té una flota
de vehicles completament elèctrica, amb la qual cosa llancem un
missatge significatiu als veïns: no
ens quedarem simplement ací,
perquè hi ha més projectes en
camí», apunta l’alcalde. Segons
avancen, ara, l’objectiu de l’equip
de govern és estendre les electrolineres també a l’espai públic, no
solament dins de les instal·lacions
municipals.

Obiol destaca que les obres se centren en la millora de la connectivitat.
L’Ajuntament invertirà
621.194,64 euros en els pròxims mesos en la millora i modernització de l’entorn de la
carretera d’Onda, gràcies a
l’ajuda de l’Institut Valencià
de Competitivitat Empresarial
(Ivace), dins de les subvencions
que concedeix per a la millora
de polígons industrials. Així
ho ha anunciat el regidor de
Territori, Emilio M. Obiol, que
destaca que les obres, en procés
de licitació i amb una durada
d’unes vint setmanes, se centraran especialment en la millora
de la connectivitat a través de
la urbanització de la zona.
Els treballs afectaran el tram
comprés entre el pont de l’AP-7
i la rotonda amb què comptarà
la futura ronda Sud-oest, que
es construirà prop del conegut com a pou de la Pau i que
unirà l’encreuament que va,
d’una banda, fins a la zona del
Madrigal i, d’altra banda, fins
a la Ciutat Esportiva del Villarreal CF, «per a donar seguretat

a aquest espai». Les obres, que
s’espera que comencen dins de
la primera meitat d’enguany,
contemplen la construcció de
dos col·lectors d’aigües pluvials per a controlar les inundacions. També hi haurà una
mitjana que separarà tots dos
carrils, en la qual s’instal·larà
enllumenat i s’aprofitarà per
a afegir fibra òptica, xarxa telefònica i tots aquells serveis
d’obra civil que es necessiten.
«Parlem d’un tram deficient,
sense enllumenat, amb el ferm
deteriorat i sense desaigües,
que necessita una acció urgent
des del punt de vista urbanístic
i de la mobilitat», explica Obiol,
que detalla que la mitjana tindrà un metre d’amplitud i que
a banda i banda de la carretera
-de 3,5 metres en total- hi haurà sengles voreres d’1,5 metres
per a vianants. Així mateix, en
el costat nord anirà paral·lel un
carril bici, de 2,5 metres, separat del vial per un parterre amb
arbustos que farà de mitgera.

Vila-real obté l’estabilitat pressupostària i
preveu prop de nou milions de romanents

Benlloch ha explicat les primeres previsions de liquidació pressupostària.

L’Ajuntament tanca el 2018 complint la Llei d’estabilitat pressupostària i amb uns romanents
previstos al voltant dels nou milions d’euros. L’alcalde, José Benlloch, ha donat compte de les
primeres previsions de liquidació pressupostària que, assenyala, llancen, «per primera vegada,
bones notícies». «Malgrat totes
les dificultats, els obstacles de la
nova llei de contractes del sector
públic, haver hagut de fer front a
nou milions d’euros en herència
del PP i haver hagut d’aprovar
el pressupost al juliol, tots els
informes indiquen que s’ha fet
una gestió excel·lent i, per primera vegada, complim tant el

període mitjà de pagament -14
dies-, com la regla de despesa,
l’endeutament i l’estabilitat pressupostària», detalla l’alcalde.
Quant als romanents previstos, Benlloch calcula que es fixaran al voltant dels nou milions.
Aquesta quantitat es distribuirà
principalment a evitar un major endeutament, escometre els
projectes de finançament afectat
que no han pogut executar-se
l’any 2018 per l’escàs període de
vigència dels comptes, fer front
a factures pendents que no han
pogut tramitar-se d’acord amb
les noves directrius de la llei de
contractes, completar les diferents regidories o l’abonament

del 2,25% d’increment salarial
dels funcionaris aprovat pel Consell de Ministres a la fi d’any. En
concret, aquest concepte suposarà una despesa addicional de
415.246,85 euros.
Per al pagament de factures
que, per adaptació al nou model
de pagaments de la llei de contractes, no van poder tramitar-se
a temps, es destinaran uns dos
milions d’euros, que ja s’estan
gestionant per al seu pagament
immediat, mentre que, segons
els càlculs de l’equip de govern,
altres tres milions completaran
les diferents regidories per a funcionar amb major tranquil·litat
fins a final d’any.
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El albergue ampliará sus usos y
mejorará en eficiencia energética
El proyecto de rehabilitación se ejecutará, por 166.000€, en base al Plan provincial 135-2

E

l Albergue Municipal de
la localidad se ampliará próximamente con la
creación de una nueva sala polivalente, que aprovechará
la terraza exterior, y con una remodelación parcial del interior
que permitirá mejorar la eficiencia energética de este espacio
tan emblemático. Ubicado en el
paraje del Termet, el proyecto de
rehabilitación y mejora del albergue se aprobó en 2018 y se ejecutará este 2019 en base al Plan
135-2 de la Diputación.
Con un presupuesto de 166.000
euros, IVA incluido, el proyecto
se encuentra en fase de licitación
y el 13 de febrero se presentaron
las plicas, tal y como ha anunciado el concejal de Territorio, Emilio Obiol, quien, junto al alcalde,
José Benlloch, ha dado a conocer
públicamente los detalles de la
iniciativa. «Se están cumpliendo
los plazos previstos, por lo que
esperamos que pronto pueda ser
una realidad esta actuación; la
primera de varias fases más para
poner en valor este inmueble tan
utilizado por vecinos y entidades
de Vila-real», apunta.
DISEÑO

El proyecto prevé remodelar la
cocina y el hall, reordenando los
usos e incluyendo un trastero,
además de renovar la carpintería
para ganar en eficiencia energética. También se creará una pequeña zona verde junto a la entrada
y se construirá un pabellón polifuncional acristalado que ocupará la terraza que mira hacia la
plaza del Pastoret. «Este pabellón
está en la base de las ideas que
nos han hecho llegar los usuarios», indica Obiol, quien destaca que «este espacio permitirá
celebrar actos, presentaciones o

El Centre de Congressos, Fires i Trobades acogió esta exitosa convocatoria.

El cuarto foro Ocupa’t
bate todos los récords con
más de 2.100 inscritos
Benlloch y Obiol explicaron cuáles son las actuaciones previstas en el recinto.

Crearán un
pabellón polifuncional
acristalado con
capacidad para más
de 100 personas
U

talleres de trabajo, con una capacidad para más de un centenar
de personas».
La principal característica de
esta sala es que estará integrada en el entorno, ya que contará
con un sistema de cristaleras que
en verano podrán estar abiertas,
pero que en invierno se cerrarán
de manera hermética y, con el
correspondiente sistema de calefacción, permitirán acoger todo
tipo de actos como convivencias

Gestiona’t abre nueva
oficina y amplía la cartera
de servicios ofrecidos
U El servicio Gestiona’t, im-

plantado de manera pionera
por el Ayuntamiento en el año
2014 para atender tanto a vecinos como a pequeñas y medianas empresas, regresa con
una nueva oficina para ayudar
a las familias a reducir el importe de su factura energética.
A partir de ahora, el servicio
se presta los martes, de 9.30 a
13.30 horas, en la planta baja
del Ayuntamiento e incorpora,
por primera vez, asesoramiento
específico para la instalación de
energías renovables o alternati-

vas como placas solares o la adquisición de coches eléctricos.
Para hacer uso de este servicio gratuito se puede acudir
directamente a la planta baja
del ayuntamiento, si bien los
responsables recomiendan solicitar cita previa en el correo
info@m3a.es. Tras una primera entrevista, el personal técnico de la oficina analiza la factura de suministros como de
luz, agua o gas y traslada sus
recomendaciones de ahorro y
ayuda para cambios en el contrato.

o reuniones de trabajo y presentaciones.
«Es un edificio emblemático de
los años 30, por el que han pasado miles de vecinos a lo largo de
su historia, a través de entidades
de todo tipo», indica Benlloch,
quien pide disculpas de antemano y paciencia a todas las asociaciones que puedan verse afectadas por los trabajos. «Las obras
siempre son molestas, pero son
para bien y esperamos que cuando vean el resultado comprendan
el trámite», manifiesta.
La modernización se incluye
en el Plan de mejora del Termet.
«En 2011 encontramos un Termet abandonado y nos propusimos diferentes proyectos para
revitalizarlo, que están prácticamente completados, a pesar de
las dificultades económicas y la
herencia», recuerda el alcalde.

La cuarta edición del foro de
búsqueda de empleo, asesoramiento, formación e información laboral Ocupa’t ha batido
todos los récords, con un total
de 2.150 inscritos de Vila-real
y de la comarca, que se dieron
cita en el Centre de Congressos,
Fires i Trobades.
El alcalde, José Benlloch, el secretario autonómico de Labora,
Enric Nomdedéu, y el concejal
de Economía, Xavier Ochando,
han inaugurado el evento que,
entre otras cosas, ha puesto en
contacto de forma rápida y directa a empresas que buscan
candidatos con personas que
buscan empleo. En total han sido 33 las entidades colaboradoras, de las que 23 han sido compañías que ofrecían 117 puestos
de trabajo –también para personas con capacidades diferentes
y titulados universitarios- y que
han realizad más de 700 entrevistas a los inscritos.
«La situación es difícil y nos
gustaría que no hubiese tanta
gente en búsqueda de empleo,
pero también nos satisface sa-

ber que este foro ya se ha convertido en un referente, con
cifras históricas que superan,
incluso, eventos similares organizados por otras administraciones», señala Ochando, quien
recuerda que un año antes, el
Espai Jove se quedaba pequeño
para esta macroferia del empleo
y las oportunidades. «Los 4,6
millones de euros que hemos
invertido este año en planes de
empleo han llegado a 500 familias de Vila-real», indica.
Por su parte, Nomdedéu se ha
mostrado satisfecho de visitar
una ciudad «que es un modelo
en el esfuerzo presupuestario
que realiza para crear empleo
y, aunque la situación no es la
que nos gustaría, trabajamos
para que todo cambie».
Benlloch, ha recordado que
«desde 2011 trabajamos en
crear iniciativas pioneras para
salir del atolladero del paro y,
aunque ha habido dificultades,
este equipo de gobierno siempre ha tenido claro que no estamos para invertir en castillos,
sino en las personas».

El juez abre juicio oral por el conocido
como ‘caso Piaf’ por indicios de delito
Habrá juicio oral por el conocido
caso Piaf. El juez mantiene sus indicios de delito y grado de tentativa, a pesar de que el fiscal pedía
archivar la causa, y dictamina
continuar con el procedimiento.
Una decisión que corroboran estos días las partes implicadas, al
recibir el auto de apertura de la
nueva fase del proceso,
El equipo de gobierno ha reiterado la defensa de los intereses
de la ciudad en el caso Piaf y ha
pedido explicaciones al PP. Así lo
ha hecho el portavoz municipal,
Javier Serralvo, después de conocer el nuevo paso. El caso Piaf
se destapó en 2011, a la llegada
del nuevo equipo de gobierno al

Ayuntamiento, cuando el alcalde, José Benlloch, evitó el pago de
600.000 euros en facturas falsas,
tal y como acreditaron los servicios técnicos.
«Siempre hemos defendido de
manera rigurosa los intereses de
la ciudad y hemos buscado la verdad y no venganza », afirma. Además, Serralvo recuerda que entre
los 600.000 euros que el exalcalde popular, Juan José Rubert, intentó endosar a una entidad bancaria para su pago a pocos días
de la entrada del nuevo equipo,
se encuentra “lo más flagrante,
una factura de final de obra de la
sede de la Policía Local, por valor
de 300.000 euros, que no estaba

acabada».
Serralvo recuerda que se abrió
una comisión de investigación en
la que comparecieron los anteriores responsables políticos del
PP, a excepción de Rubert. «Todos
apuntaban a Ramón Tomás y este culpaba Rubert, que era quien
supuestamente daba las órdenes.
Pero nunca compareció y no se
pudo resolver quién tiene la responsabilidad, por lo que está en
manos de la justicia, que va a
abrir el juicio oral», dice.
«Pedimos que esto, que afecta
al PP de la época -en el que se encontraba el líder actual, Héctor
Folgado- que dé la cara y que se
explique», reclama Serralvo.
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Vila-real commemora 745 anys d’història
La programació inclou una quinzena d’actes per a celebrar que el rei Jaume I atorgara la Carta Pobla a la ciutat

E

nguany s’han complit 745
anys des que el rei Jaume I
atorgara la Carta Pobla a Vila-real i, per a celebrar-ho,
l’Ajuntament ha organitzat una
completa agenda commemorativa
amb una quinzena de propostes.
L’acte solemne d’homenatge
al rei Jaume I va arrancar amb
la tradicional concentració
d’entitats ciutadanes, autoritats
i la marxa cívica posterior fins al
jardí de Jaume I on Enric Portalés, president de Caixa Rural, va
llegir la Carta Pobla. «És la persona ideal, ja que a banda de ser filòleg amb una notable trajectòria
en el món de l’ensenyament -tant
a l’IES Francesc Tàrrega, com a
l’UJI-, enguany se celebra el centenari de l’entitat que presideix,
per la qual cosa aquests factors,
units a la seua activitat investigadora, les seues publicacions, tots
els reconeixements i premis que
ha obtingut al llarg de la seua carrera, juntament amb el seu arrelament a aquesta ciutat, el fan
mereixedor d’aquest encàrrec»,
va indicar l’edil de Tradicions,
Santi Cortells.
Després de l’homenatge,
l’activitat es va traslladar a
l’Auditori per a fer el lliurament dels Premis 20 de Febrer a
l’Associació Conquistando Escalones, Juan Bautista Llorens Bort,
Conchita Català Font i Leandre
Adsuara Llorens. A la vesprada,
es van retre honors a la reina
de 2018, Cristina Pesudo, i a les
seues dames.
El dia 20, coincidint amb la
fundació de la ciutat, l’Associació
Gastronòmica va oferir, al restaurant Cal Dimoni i per a un centenar de comensals, la 16a edició
de la Mostra de Cuina Medieval,
inspirada en el Llibre de Sent Soví, de 1324 i un dels receptaris
més antics del món. El menú incloïa pastís de peix, escudella de
fongs i castanyes, bullit de perca
amb espàrrecs verds, fogassa farcida de conill amb cigrons i picadeta d’ametlla, pastís reial i les
tradicionals llesquetes.
Dos dies després es va inaugurar el Mercat Medieval que va
oferir exhibicions, teatre, dansa,
música, mostra d’oficis, activitats
per als més menuts i una cambra
de tortures, tot això ambientat
amb l’attrezzo històric estrenat
l’any passat, que compta amb
banderoles i estendards dels
principals escuts, blasons i símbols heràldics dels alcaldes de
Vila-real a l’edat mitjana.
També es va fer la presentació
oficial de les sales permanents
del Museu de la Ciutat Casa de
Polo, «que van haver de ser restaurades per a l’exposició de
l’escultor Amorós fa un any i
ara tornen a incorporar els tre-

Autoritats, amb reina i dames i representants de la societat civil van assistir al jardí de Jaume I per a retre honors al fundador de la ciutat fa més de set segles.

Portalés va llegir la Carta Pobla a l’homenatge al rei, acte que va estar seguit per l’entrega dels 20 de Febrer i l’homenatge a reina i dames, aquest de vesprada.
balls del pintor Gimeno Barón,
l’escultor Ortells, el pintor Gumbau i Francesc Tàrrega», manifesta el regidor de Cultura, Eduardo
Pérez, que destaca que s’ha aprofitat la intervenció per a «incloure obres dels autors que fins ara
no es mostraven».
Amb tot, la programació im-

L’homenatge al rei,
els Premis 20 de Febrer,
la mostra de cuina o el
Mercat Medieval són
els principals actes
U

pulsada per les regidories de
Cultura, Normalització Lingüística, Tradicions, Turisme i Economia, va començar amb la mostra
«Bíblia i cultura», que també va
comptar amb les Jornades Traducció i Literatura Religiosa Medieval, a la Casa dels Mundina.
Altres de les propostes van ser

l’exposició de Krasi Veleva «Colorida variedad», els XIX Premis
Poble i el lliurament del Socarrat
Major 2019 a l’Associació Cívica
per la Llengua El Tempir.
La revista parlada Camino,
el diumenge 24, i la Gala de
l’Esport, el dijous 28, van tancar
la programació.
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‘Bienaventurado Pascual’, èxit de públic
L’òpera de Rafael Beltrán i Jacinto Heredia forma part dels actes del 400 aniversari de la beatificació del patró de la ciutat, sant Pasqual

L

’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner
ha acollit l’estrena exitosa
de l’òpera Bienaventurado
Pascual creada pel mateix Rafael
Beltrán, Fill Predilecte de la ciutat, i per l’historiador Jacinto Heredia. Una obra composta amb
motiu del 400é aniversari de la
beatificació del patró i dirigida
pel també vila-realenc Pepe Gil.
Jacinto Heredia ha explicat que
«el nom de l’obra, en castellà, és
pel fet que el patró parlava en
castellà i també perquè creiem
que pot arribar més enllà del que
és la nostra ciutat, ja que va ser
reconegut en molts altres llocs».
A més, indica que «hem intentat
narrar de manera activa la seua
vida a través de dos moments essencials: quan es desplaça a París
a peu a portar uns documents
sobre la declaració de la província franciscana de València, i els
seus últims anys fins a la mort,
a Vila-real». Un text en el qual
també s’inclouen fragments dels
escrits del sant, que «al final va

L’obra inclou textos
del mateix sant i
barreja estils musicals
d’influència barroca i
renaixentista
U

viure una vida consagrada a la
caritat i al compliment dels seus
vots com a cristià, la qual cosa
hem intentat plasmar d’una manera una mica minimalista, amb
pocs personatges», afirma.
Per la seua banda, Rafael Beltrán ha qualificat «d’eclèctic»
l’estil musical que ha utilitzat
en la composició, basant-se en la
música de l’època (segle XVI), «especialment durant el seu naixement a Torrehermosa, d’estil
renaixentista». Contrasta amb
l’època de la beatificació que, «en
ser un segle després, comença a
tenir més expressió, a través del
que coneixem com el barroc».
El director, Pepe Gil, ha manifestat que ha sigut «un repte»
treballar amb una obra inèdita, ja que «implica unir tres
parts: l’orquestra Supramúsica;
l’escenografia, amb un cor -Tutte Voci- de més d’una vintena de
persones,i els cinc protagonistes,
que escenifiquen diverses etapes
de la vida de sant Pasqual i sempre resulta complicat».
Per a l’edil Emilio Obiol «aquesta és una aposta decidida des
d’una perspectiva cultural, etnològica, religiosa i turística per a
pujar un graó més en el camí de
convertir sant Pasqual i la seua
basílica en un referent».

Més de 60 músics, veus corals i solistes van formar part de la interpretació aquesta òpera que, a grans trets, narra els capítols més destacats de la vida del patró.

Es van retirar algunes butaques per a donar cabuda als músics de l’orquestra.

Rafael Betrán i Jacinto Heredia, autor de l’obra, conversen abans de l’inici.

Benlloch, Heredia, Beltrán i Gil amb part dels músics i artistes de l’òpera.

L’escenografia va ser minimalista i va incloure la projecció d’imatges.
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U Un centenar de persones
degusta els menjars basats
en la fundació de la ciutat

U un llibre de garcia candau
evoca el vila-real i els vilarealencs de mitjan segle xx

U dansa, teatre, música,
mostra d’oficis i venda de
productes d’artesania

La 16a Mostra de Cuina Medieval
ha comptat amb un centenar de
comensals que han gaudit d’un
menú inspirat en els menjars de

El periodista i escriptor Julián
García Candau ha presentat el llibre Vila-real, memorias y contramemorias en què repassa lloc i

Els voltants del carrer de Bayarri i
de la basílica de Sant Pasqual han
albergat el Mercat Medieval amb
tot tipus d’exhibicions, teatre,

U Presentació de les sales
permanents del Museu de la
Ciutat casa de polo

El Museu de la Ciutat Casa de
Polo té unes sales permanents
renovades amb obres que no
s’havien mostrat fins ara.

U el tempir, associació
guardonada amb el premi
Socarrat Major 2019

L’AC Socarrats va lliurar el
Premi Socarrat Major 2019 a
l’associació d’Elx, El Tempir, per
la seua tasca per la llengua.

U els premis poble valoren
el treball d’abella, chabrera
i el cPee la panderola

Manuel Abella, Núria Chabrera i
el col·legi La Panderola han rebut
el Premi Poble 2019 en reconeixement per la seua trajectòria.

U La Casa de l’Oli acull
les obres de ‘Colorida
variedad’, de Krasi Veleva

La Casa de l’Oli ha exposat la
mostra de paisatges, retrats i
pintures mortes Colorida variedad, de Krasi Veleva.

l’època fundacional. El consistori
va realitzar un homenatge a la figura de Pepe Cabanes, el Dimoni.
amb els companys i els familiars.

històries de la seua vida a la localitat i trau de l’oblit vila-realencs
que van tenir un paper destacat
en la seua època.

dansa, música, mostra d’oficis,
activitats per als més menuts i
una cambra de tortures. Tot ambientat amb attrezzo històric.
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Vilabot lliura els diplomes
als dissenys més originals
per al logotip del concurs

La Panderola atén uns 60 alumnes de diferents edats, bona part d’ells de Vila-real que acaben aquesta etapa amb 21 anys.

Reclamen opcions de futur per a
l’alumnat format a la Panderola
La ciutat, el centre educatiu i els familiars exigeixen recursos per als majors de 21 anys

L

’alcalde, José Benlloch,
ha sol·licitat una reunió
urgent amb el director
general de Diversitat Funcional de la Generalitat, Antonio
Raya, per a tractar, conjuntament amb el director del Centre
d’Educació Especial La Panderola, Vicent Esteve, i els pares i mares d’alumnes, la necessitat imminent de places públiques que
permeten als usuaris del centre
continuar amb itineraris assistencials i ocupacionals quan,
als 21 anys, han d’abandonar el
col·legi.
«Quan aquests xics i xiques
acaben l’etapa escolar a La Panderola, amb 21 anys, hem de

garantir els recursos necessaris
perquè puguen continuar desenvolupant-se i evolucionant, i oferir també suport a les famílies, ja
siga en centres de dia o ocupacionals. No obstant això, la veritat és
que en l’actualitat no disposem a
Vila-real de suficients places per
a garantir una resposta adequada a aquesta situació», lamenta
Benlloch.
Vila-real compta en aquests
moments amb un centre ocupacional, amb 60 places ja cobertes, i un centre de dia, amb capacitat per a 20 persones, mentre
que a La Panderola s’atén uns
60 alumnes de diferents edats,
bona part d’ells de Vila-real.

«Des de l’Administració, hem
d’assegurar des de ja que aquests
xavals podran continuar estant
atesos de la millor manera possible d’acord amb la seua situació;
en cas contrari, estem abocant
aquestes famílies a haver de fer
front a recursos privats, molt costosos, i desplaçaments en absolut
recomanables en aquests casos, o
bé a mantenir a casa els seus fills
i filles, amb els problemes que
això pot suposar per a la qualitat
de vida tant dels alumnes com
de les famílies», afirma. Quatre
famílies de la ciutat es troben ja
en aquesta situació.
«És urgent oferir ja una solució
a aquestes famílies», incideix.

Els responsables del projecte van lliurar els reconeixements als guanyadors.
El projecte Vilabot, que porta les noves tecnologies i
l’apassionant món de la robòtica als centres educatius de Vilareal, ja té logotip per al seu concurs, després de triar els millors
dissenys entre més d’un centenar de propostes. Els alumnes
Noelia Mingol, de 2n d’ESO B,
i Felipe Fornàs, de 4t d’ESO B,
han sigut respectivament finalista i guanyador del concurs.
La iniciativa, impulsada per
la Fundació Flors, amb la implicació de l’Ajuntament, forma
professors de diferents centres
educatius que ho han sol·licitat
i que, al seu torn, apliquen
aquests coneixements a l’aula
amb els alumnes per a participar, posteriorment, en el concurs que es convoca en l’àmbit
provincial i que se celebrarà a
les instal·lacions de la Fundació

Flors el pròxim 17 d’abril.
Professors del col·legi Bisbe
Pont i del CEIP Carles Sarthou
estan realitzant el curs gratuït
de formació en programació de
robots Lego Mindstorms, materials que aporta l’Ajuntament.
«En el curs aprenen a programar els moviments del robot
i a utilitzar els sensors perquè
supere diversos reptes», explica
la regidora de Noves Tecnologies, Mónica Mañas, que destaca que «aquests professors han
pres la iniciativa d’introduir la
robòtica en els seus centres i
molts alumnes aprendran ciència i tecnologia divertint-se».
Ja han confirmat la participació Fundació Flors, Carles
Sarthou, Pius XII, Santa Maria,
IES Francesc Tàrrega i Laude
British School of Vila-real tot i
que poden sumar-se’n d’altres.

U Els escolars celebren el
Dia de l’Arbre amb activitats
i plantacions als jardins

Prop de 600 xiquets i xiquetes
han celebrat el Dia de l’Arbre, amb
activitats i plantacions en diferents
jardins de la ciutat promogudes per
la Regidoria de Medi Ambient.

U El Consell de Xiquets i
Xiquetes incorpora 22 nous
membres en l’inici de cicle
El Consell de Xiquets i Xiquetes ha iniciat
un nou cicle amb el nomenament de
22 membres nous, que s’incorporen a
l’equip per a aquest exercici, després
de la marxa dels veterans, el passat
mes de juny. La regidora de Participació
Ciutadana, Gemma Gil, ha donat la
benvinguda als consellers, alumnes de
diferents centres educatius de la ciutat,
dels quals 12 seran titulars i 10 suplents,
en la seua majoria de 5é curs de primària
(19), juntament amb dos nous titulars
de 1r de l’ESO i un nou suplent de 6é
curs. A més, en l’acte, celebrat a la sala
de plens de l’Ajuntament, els membres
de l’òrgan consultiu han rebut l’acta
que els acredita com a consellers i el
material necessari per a treballar al llarg
d’enguany en la proposta i seguiment
d’iniciatives per a millorar la ciutat.
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La XVIII Jornada d’Emergències
reuneix més de 300 professionals
Més d’una vintena d’organismes expliquen el seu treball i realitzen demostracions i tallers

La BUC va acollir l’entrega dels guardons de la convocatòria literària.

Vila-real apropa el gènere
negre a l’alumnat amb un
concurs literari i xarrades

Durant la jornada es van dur a terme tallers i demostracions per parts de les més de 20 agrupacions participants.

L

a XVIII Jornada de Portes
Obertes d’Emergències i
Seguretat Pública han reunit a Vila-real més de 300
professionals de 22 organismes
relacionats amb l’actuació en tot
tipus d’emergències, en una autèntica exhibició dels recursos
disponibles a la Comunitat -helicòpters, globus sonda, cavalls, camions de bombers, drons, investigació criminal, lloc de comandament avançat…- per a fer front
a aquest tipus de situacions.
La Policia Local de Vila-real i
el Servei Municipal i Agrupació
Local de Voluntaris de Protecció
Civil van exercir d’amfitrions
de la fira, en la qual van participar policies locals de municipis
veïns, representants dels cossos
i forces de seguretat de l’Estat,
l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, serveis sanitaris, prevenció i extinció d’incendis, l’UME,
l’Agència Estatal de Meteorologia, voluntaris de Protecció Civil, salvament aquàtic, Creu Roja
o recursos d’atenció psicològica,
entre d’altres. Cadascun dels organismes participants, a més de
comptar amb estand, van impartir tallers i demostracions de manera ininterrompuda durant tota
la jornada, amb un ampli programa que va incloure demostracions d’excarceració, investigació
criminal o primers auxilis. En
el cas de la Policia Local de Vilareal, va oferir un taller de defensa personal femenina i un altre
de detecció d’estupefaents amb
gossos policia; per la seua banda,
Protecció Civil Vila-real va presentar el projecte Identifica i un
taller d’ennuegament.
Entre les novetats d’enguany,

La periodista i escriptora Marta
Robles va donar el tret d’eixida
del festival Vila-real Negra, amb
una xarrada amb els alumnes
de l’IES Miralcamp i la posterior presentació de la seua última novel·la, La mala suerte.
L’autora també va presentar
aquest llibre, guanyador del
Premi Lletres del Mediterrani
de la Diputació Provincial, al
Casino de Caixa Rural. Els escriptors Julio César Cano, Pere
Cervantes, Susana Rodríguez
i David Jiménez completen el
cartell del festival de literatura.
Aquests van realitzar xarrades
a l’IES Miralcamp, col·legi Bisbe
Pont, IES Broch i Llop, Fundació
Flors i col·legi Santa Maria.
Una altra de les activitats de
l’esdeveniment, en aquest cas
d’àmbit provincial, va ser el II
Concurs juvenil de relats curts
Castelló Negre que va lliurar els
premis a la Biblioteca Universitària del Coneixement, amb
l’assistència del regidor de Cultura, Eduardo Pérez. En el con-

curs van participar 200 relats
breus d’estudiants de nou centres educatius de la província,
dels quals 14 han quedat finalistes. Els tres relats guanyadors
es van emportar un val de 200,
150 i 100 euros per a El Corte
Inglés. Ángel Cucala (Alcalà de
Xivert), Alejandra Bernad (Vilareal) i Neus Alcàcer (Castelló)
van fer els millors escrits. El
regidor de Cultura destaca la
importància de difondre la lectura entre els joves i la qualitat
dels relats.
«Vila-real és una ciutat de
gran tradició literària, bressol d’escriptors. Des de fa un
parell d’anys, amb Vila-real
Negra hem recuperat el pols
que, d’alguna manera, havíem
perdut en l’àmbit literari, i ens
hem centrat principalment
en l’aspecte pedagògic: volem
portar la literatura als més joves, per a afavorir la creació
d’hàbits de lectura que ens faran una societat més educada,
culta i crítica», valora Pérez.

U viii Cicle de Conferències
sobre Economia i Societat
organitzat per economia

El secretari autonòmic d’Ocupació,
Enric Nomdedéu, ha participat en
una sessió en què s’han repassat les
accions del servei autonòmic Labora i
els programes d’ocupació a la ciutat.

La consellera Gabriela Bravo i la subdelegada Soledad Ten tambe van assistir.
la XVIII Jornada de Portes Obertes va disposar d’un jardí meteorològic, amb taller de simulació
de predicció meteorològica i sondeig aerològic amb globus d’heli.
També per primera vegada van
participar en l’esdeveniment
els instituts de la província amb
mòduls formatius relacionats
amb les emergències.
«L’objectiu d’aquesta fira ha estat servir d’aparador per a mostrar com totes les agències i organismes en matèria de seguretat i
emergències a la Comunitat Valenciana treballen diàriament i
durant una emergència, i quins
són els recursos que utilitzen en
una intervenció. En resum, què
som i com ho fem», assenyala el

director general de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta
a les Emergències, José María Ángel. «A través de les diferents activitats, tallers, exhibicions, dirigides tant a un públic infantil com
adult, acostem a la ciutadania
la important tasca que realitzen
aquests col·lectius professionals
i de voluntaris, posant de manifest el valor de la seua dedicació
desinteressada als altres», agrega
Ángel, que destaca que el telèfon
d’emergències 1·1·2 rep al dia entre 8.000 i 10.000 trucades.
Per la seua part, l’alcalde, José
Benlloch, ha agraït a la Generalitat «l’oportunitat que suposa per
a Vila-real ser aquest gran aparador dels serveis d’emergència».
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Centenario Caixa Rural y Cooperativa

33 Una multitudinaria chocolatada y un espectáculo piromusical puso el broche de oro a una primera jornada de celebración a la que no faltaron representantes políticos autonómicos y provinciales.

El apoyo al desarrollo
económico local, clave
en un siglo de servicio

A

parecimos por la necesidad de ayudar a los villarrealenses que no tenían
las mismas oportunidades para acceder a los servicios
que ofrecían otras instituciones
bancarias. Hoy, si echamos la vista atrás y repasamos momentos
y lugares que han marcado la
historia de Vila-real, se pone de
manifiesto el protagonismo de
Caixa Rural y la Cooperativa en
el desarrollo económico, cultural
y social de la ciudad que, seguramente, hoy no sería la misma».
Con estas palabras resumió el
presidente de Caixa Rural Vilareal, Enric Portalés, el pasado,
presente y futuro de la entidad
que lidera, en el acto institucional de celebración del centenario
de la misma. Un evento en el que
estuvieron presentes, entre otras
autoridades, el presidente de la
Generalitat, Ximo Puig; el de la
Diputación, Javier Moliner; y el
alcalde, José Benlloch.
Numerosos representantes de
entidades de todo tipo asistieron a una cita en la que además
,aprovecharon para inaugurar la

remodelación del centro social
de la Fundació Caixa Rural.
Una cita en la que no faltaron
los momentos emotivos, especialmente con el homenaje que rindieron a las personas y organizaciones que han sido parte fundamental de la caja en sus 100 años
de historia, como fue el caso de
la Congregació de Lluïsos, de la
que surgió el Sindicato Agrícola
Católico, el 30 de enero de 1919.
RECUERDOS ESPECIALES

Especial carga emocional tuvo la
entrega de placas conmemorativas a dos de los socios más antiguos: José Peset Bautista, vinculado a la entidad desde el año 1952;
y Rosario Cantavella Pitarch, que
por cuestiones de salud no pudo
estar presente en el acto.
También rindieron homenaje,
esta vez a través de una proyección audiovisual, a los presidentes ya fallecidos, que formaron
parte tanto de Caixa Rural como
de la Cooperativa. Y, posteriormente, repartieron los distintivos entre los antiguos directivos;
José Cantavella Vicent, José Llop

También se descubrió una placa en el edificio renovado de la Fundació.

Benlloch destaca el
«papel fundamental
y la gran ayuda
que ha supuesto y
supone la entidad
para la ciudad»

Usó, Manuel Viciedo Colonques y
José Balaguer Marmaneu.
Por su parte, el alcalde destacó
el «papel fundamental y la gran
ayuda que ha supuesto y sigue
suponiendo la entidad para la
ciudad». El munícipe plasmó su
deseo de que esta institución financiera y social «continúe con
su filosofía de vocación de servicio público y siga trabajando los
valores que la caracterizan».
Moliner también tuvo palabras
de reconocimiento a Caixa Rural
y la Cooperativa, «sin las que no
se entendería la historia de esta ciudad en el último siglo». El
máximo representante provincial aprovechó para agradecer la
labor «de todas las personas que
han hecho posible este milagro
de cumplir 100 años, abriendo
nuevos caminos de progreso».

Por último, el president Puig
resaltó que «Caixa Rural ha mantenido su firmeza, a pesar de las
dificultades que ha encontrado
por el camino», e hizo hincapié
en que «la fuerza de una entidad
como la vuestra es haber sido
fiel a los orígenes». Una trayectoria de un siglo por la que Puig
subrayó: «Sois un ejemplo para
la Comunitat». E incidió en que
«aquella gente que inició el proyecto decidió algo que es clave, y
es que juntos podían ir mejor».
Tras los parlamentos se estrenó el himno corporativo del centenario, con música del compositor e Hijo Predilecto de Vila-real
Rafael Beltrán Moner, y letra del
profesor e historiador Jacinto
Heredia. El Cor de la Ciutat fue
el encargado de interpretar esta
pieza.
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Una misa, un homenaje a la ciudad, un concierto y
una paella monumental en el día de la fiesta mayor
Fueron 16 los vecinos que el 30 de enero de 1919 constituyeron el Sindicato Agrícola Católico que años después pasó a llamarse Cooperativa

L

a fiesta mayor en la celebración del centenario de
Caixa Rural y la Cooperativa contó con una misa oficiada por el obispo, la donación
de una escultura a la ciudad, una
mascletada, un concierto y una
paella monumental.
La jornada arrancó a las 10.30
horas, con la celebración de la
‘Missa del Llaurador’ oficiada por
el responsable de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López,
en la iglesia arciprestal Sant Jaume. La ceremonia religiosa contó
con la participación del Cor Ciutat de Vila-real. A continuación el
alcalde, José Benlloch, firmó en el
libro de honor de la Cooperativa
y Caixa Rural en representación
de toda la corporación municipal, que asistió en pleno.
Luego llegó un homenaje a la
ciudad, en el que la Fundació
Caixa Rural cedió a la población
la Escultura del Llaurador, una
réplica en bronce de la obra hecha por el artista Vicente Llorens
Poy, encargo que la entidad hizo
al artista local para simbolizar
sus orígenes. La escultura se ubicó en la plaza Mayor, desde donde se disparó una mascletada terrestre. A continuación, el salón
de actos del Centro Social de la
entidad acogió un concierto de la
Unió Musical La Lira. Finalmente,
se sirvieron unas 2.000 raciones
una paella monumental popular
en la plaza de la Vila

Los responsables e integrantes de las entidades centenarias, autoridades eclesiásticas e integrantes del consistorio también degustaron la paella monumental.

ORÍGENES

Un total de 16 fueron los vecinos
de Vila-real que el 30 de enero de

U la xi volta al terme,
centrada en la importancia
del rio, cita a 400 personas
Unas 400 fueron las personas que
participaron en la 11ª edición de la Volta
al Terme que, de la mano del Centre
Excursionista de Vila-real, tuvo un carácter
especial al incluirse en los actos del
centenario de Caixa Rural. Una actividad
titulada Els camins de l’aigua que contó
con el Sindicat de Regants que celebra
150 años. Sobre las 8.30 horas --antes
los asistentes cargaron pilas degustando
rotllets y mistela-- arrancó la marcha
para disfrutar de un recorrido vinculado
con el Millars y el aprovechamiento de
sus aguas. La Séquia Major fue el hilo
conductor del trayecto que incluyó
paradas en otros lugares como la plaza
del Llaurador, el paraje del Termet, el
edificio del Assut, el Molí de Benedito, la
senda botánica, el Sindicato Central de
Aguas del Millars o el Molí Nou.

La Escultura del Llaurador ya luce en el exterior de la oficina de la plaza Major.

1919 constituyeron el Sindicato
Agrícola Católico, que 25 años
después pasaría a denominarse
Cooperativa Católico Agraria,
que además contaba con distintas secciones, entre las que estaba la Caja Rural de Crédito, una
herramienta que resultó decisiva
en la promoción y el desarrollo
de la economía local, especialmente en momentos muy duros
para la agricultura, la principal
fuente de recursos durante décadas.
Fueron 16 lluïsos quienes dieron forma a la junta directiva de
una entidad que ni ellos mismos
imaginaban que cumpliría 100

años en plena forma. Eran los
vila-realenses José Soriano, Antonio Viciedo, José Carratalá, José
Almela, Pascual Vilanova, Vicente Monfort, Pascual Agulleiro,
Miguel Cantavella, José Pascual
Moreno, Orencio Lucía, Juan
Flors, Manuel Candau, Francisco
Garbató, Manuel Usó, José Martín y Manuel Almela.
En 1970, la actual Caixa Rural
Vila-real tomó personalidad jurídica propia, iniciando un camino
independiente de la cooperativa
de la que nació. Varios han sido
los nombres desde entonces, aunque la del Sindicat cuenta, aún
hoy, con un gran arraigo.
CRÒNICA
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Ciutat de la Salut i l’Esport

Vila-real es posiciona com a parada obligada
de les competicions ciclistes autonòmiques

La ciutat acull l’eixida de l’etapa reina de la 70a Volta Ciclista a la Comunitat i l’arribada d’una jornada de la Setmana Ciclista Valenciana

V

ila-real ha acollit durant
les darreres setmanes
dues sessions destacades
per al ciclisme valencià.
La ciutat es va convertir en
l’escenari d’eixida de la quarta etapa, la reina, amb final en l’ermita
de Santa Llúcia d’Alcossebre de
la 70a edició de la Volta Ciclista
a la Comunitat Valenciana Gran
Premi Banc Sabadell. Una etapa
que va guanyar el ciclista britànic
Adam Yates, de l’equip australià
Mitchelton Scott. Amb tot, fou el
basc Ion Izaguirre de l’Astana el
guanyador de l’esdeveniment esportiu.
El director de la competició,
Ángel Casero, va indicar que
«des de l’organització coneixem
l’aposta de Vila-real per l’esport i
el ciclisme, amb una gran afició
i amb molt d’interés per aquest
esdeveniment, que és un dels
pocs que faltaven per exposar a
la ciutat».
L’esdeveniment esportiu disposava d’una app, xarxes socials
amb 12.000 seguidors, web amb
200.000 visites i més de 200 periodistes de 68 mitjans acreditats, «per la qual cosa l’impacte
va ser molt important», va assegurar Casero.
CICLISME FEMENÍ

I, per tercer any consecutiu, la
ciutat va acollir la Setmana Ciclista Valenciana. Volta Comunitat Valenciana Dones. La finlandesa Lotta Lepistö, del Trek Segafredo, va guanyar l’etapa.
«La jornada forma part d’una
gira europea en la qual participen dones de fins a 11 nacionali-

Abans de l’eixida de l’etapa de la Volta a la Comunitat va haver molta activitat.
tats i, en el nostre cas, tenia quatre etapes: la primera a València, la segona a la província de
Castelló, la tercera a Alacant i la
quarta novament a València», va
explicar el president del Club Ciclista Escapada, Rubén Donet.
Va ser en aquesta segona jornada en la qual les ciclistes van
eixir de Borriol vora les 13.30 hores per a fer cap a Vila-real per a
començar a arribar, aproximadament, a les 16.00 hores a l’entorn
de l’Estadi de la Ceràmica, on
també hi va haver una pantalla
gegant per a seguir el recorregut.
Des de l’organitzación van destacar «la gran quantitat de corredo-

Serralvo destaca
la vinculació de la
ciutat i el ciclisme
amb figures com
el campió Llorens i
Sebastián Mora

Lepistö va guanyar l’etapa de la competició femenina en una arribada intensa.
res que s’hi donaran cita, «totes
de gran nivell, una de les quals
és de Castelló».
La carrera, que va comptar
amb la col·laboració de diferents
administracions -com la Generalitat-, entitats privades i cossos de
seguretat, suposa «una mostra
més de la nostra implicació en
l’esport i, especialment, en el ciclisme femení, així com en la generació d’economia i turisme per
a la nostra ciutat», afirma l’edil
d’Esports, Javier Serralvo.
APOSTA FERMA PER L’ESPORT

Per al regidor, aquests esdeveniments suposen «un important

impuls per a la marca de Ciutat
de la Salut i l’Esport». «Nosaltres
ens creiem les nostres marques
i ho demostrem dia a dia, amb
el servei que oferim als nostres
7.000 socis, a 65 clubs i a la resta
de la ciutadania, portant el nom
de la nostra ciutat fora de les nostres fronteres», afirma.
En aquest sentit, destaca que el
ciclisme és «molt important per a
Vila-real, tenim molts seguidors
i la figura històrica del primer
campió, Juan Bautista Llorens,
que va posar la ciutat en el mapa
amb els seus assoliments, i de qui
ara pren el relleu l’olímpic i internacional, Sebastián Mora».

3.200 participants en el IV
Circuit de Carreres Populars
El Circuit de Carreres Populars,
impulsat pel Servei Municipal
d’Esports (SME), ha lliurat els premis de la quarta edició. El 2018
ha comptat amb set proves, amb
un total de 41 quilòmetres de carreres urbanes, en les quals han
participat 3.198 atletes. D’ells, hi
ha hagut 64 finishers, corredors
que han conclòs totes les proves
als quals s’ha fet un reconeixement especial, a més dels 70 premiats en les diferents categories
del Circuit. El regidor d’Esports i
Salut, Javier Serralvo, ha tancat
la gala i ha donat l’enhorabona a
tots els premiats, també ha anunciat el calendari de curses del V
Circuit, el 2019.

Les competicions arrancaran el
31 de març amb la XXXVI Mitja
Marató del Club Atletisme Vilareal i el IV 10K Efecte Vila-real.
Uns dies després, el 7 d’abril, tindrà lloc el cinqué 5K SME al que
seguirà un altre 5K. Serà el de
Ford Vedat Castelló previst el 5
de maig. La cursa per parelles de
la Celtic Submarí (6K) es disputarà el 15 de juny. Durant l’estiu,
el 6 de juliol, arribarà el 5K de
Creu Roja. A la recta final d’any
s’inclouen altres tres cites de 5
quilòmetres: les curses solidàries
de la Puríssima (26 d’octubre) i
dels Lluïsos (17 de novembre) i
la X Sant Silvestre (27 de desembre).

El Circuit de Carreres Populars, impulsat per l’SME, ha lliurat els premis de la quarta edició que ha tingut set proves.
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Las nutricionistas que imparten las charlas junto con el gerente de La Plana, Miguel Rovira.
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La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública premió cerca de 40 proyectos de estos ámbitos.

El programa Educaliment, reconocido como una
buena práctica del sistema valenciano de salud

Surgido en 2017, el proyecto realiza aborda la prevención y tratamiento de enfermedades de gran prevalencia en diferentes edades desde la nutrición

L

a Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública
ha reconocido el programa Educalimentant como
una de las buenas prácticas en el
sistema valenciano de salud.
El proyecto, que tiene como
objetivo el abordaje nutricional
para la prevención y tratamiento
de enfermedades de gran prevalencia en las diferentes etapas de
la vida, está dirigido a pacientes
y profesionales de los centros de
salud Dolores Cano Royo, Carinyena y La Bòvila.
Las nutricionistas que desarrollan el proyecto, acompañadas
por el gerente del área de la Plana, Miquel Rovira, han asistido a
la II Jornada de Buenas Prácticas
organizada por la Conselleria, en
la cual se han reconocido 37 proyectos de buenas prácticas del

sistema valenciano de salud.
La concejala de Sanidad, Silvia
Gómez, ha felicitado al equipo
de nutricionistas por la tarea realizada y señala la importancia de
seguir trabajando para mejorar
los hábitos de vida de la ciudadanía como modelo de prevención
y tratamiento de enfermedades.
arranque de la iniciativa

El programa, que comenzó a
mediados de 2017, cuenta con
el respaldo del Ayuntamiento a
través del asesoramiento profesional de titulados en Dietética y
Nutrición y en él participan pacientes en los que el control de
su enfermedad crónica puede estar influenciado por la dieta y el
estilo de vida.
Entre los asuntos que se han
tratado durante estos años están

La iniciativa está
dirigida a pacientes
y profesionales de
los centros de salud
Dolores Cano Royo,
Carinyena y La Bòvila

la diabetes, la lucha contra el sobrepeso con pautas para aprender a comer, alimentación y cáncer, envejecimiento saludable,
conocer y aprender a interpretar
el etiquetado nutricional de los
productos, la alimentación a seguir en los casos de personas de
tiroides o hipertensión arterial y
las recetas más saludables para
las fiestas de Navidad
OTRAS DISTINCIONES

Otros dos proyectos impulsados
por el Departament de Salut de la
Plana han sido distinguidos. Han
sido el taller grupal teórico-práctico para pacientes con diabetes
tipo II en tratamiento con insulina, desarrollado por el personal
del centro de salud Onda II y que
tiene como objetivo la mejoría de
la enfermedad a través del auto-

cuidado. Y, por último, la formación de las personas cuidadoras
a través del programa de Educación para la salud de cuidadores
de las personas enfermas crónicas, ancianas o con discapacidad.
Este programa está coordinado
por el Centro de Salud Pública
de Castellón y en él interviene
el equipo de enfermeras gestoras de casos del Departamento
de Salud de la Plana, entre otros
profesionales tanto del Hospital
Universitario de la Plana como
de Atención Primaria.
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha reconocido un 37 iniciativas en base a
la experiencia y el conocimiento
científico que han demostrado
ser efectivas, pueden ser transferibles y aportan innovación y mejora continua del sistema.

Cuida’t en salut programa La Gala de l’Esport premia a los mejores
salidas al balneario de
deportistas y clubs y reconoce a los socios
Marina d’Or por 15 euros
U La Concejalía de Sanidad y el

Club de Proximidad del Ayuntamiento lanzan una nueva
campaña de salidas de salud al
balneario de Marina d’Or, con
siete actividades programadas
hasta el mes de julio y una capacidad prevista de unas 100
personas en cada salida. La primera de ellas, para la que ya se
ha abierto la inscripción, tendrá lugar el 10 de marzo.
Las salidas, bajo el nombre
Cuida’t en salut, consisten en el
traslado a Oropesa en autobús,
con entrada al balneario y co-

mida en el complejo vacacional
por tan sólo 15 euros. Además,
la campaña incluye una charla de salud y nutrición en cada salida. Se han programado
otras salidas los días 24 y 31 de
este mismo mes. Posteriormente, la campaña se retomará en
los meses de mayo y junio. Para
participar en el programa tan
sólo hay que cumplimentar la
instancia correspondiente y registrarla a través de la oficina
municipal de Atención y Trámites. La actividad está abierta
a todas las edades.

Vila-real ha reconocido a los mejores deportistas, clubs, entrenadores y directivos del 2018, en
una Gala de l’Esport que sumó este año, como novedad, el reconocimiento a los vecinos que practican actividad física en las instalaciones y actividades del Servei
Municipal d’Esports (SME).
Los premiados fueron, como
mejor deportista femenina Ione
Vilar Alcamí (Club Natació Vilareal), mejor deportista masculino recae en Juan Manuel Revuelta Grenada (Judo Club Vila-real),
mejor equipo femenino: Fighters
Vila-real, mejor equipo masculino: Villarreal CF B y los internacionales del Club en 2018. Los

mejores deportistas adaptados
fueron Nerea Gil Peláez y Oriol
Mezquita Monfort, ambos del
EDI fútbol adaptado Villarreal.
El mejor directivo de una entidad para el responsable del Club
Handbol Vila-real, Abel Rico Bermejo mientras que Ana Cabello
Méndez, fútbol sala, fue la mejor
entrenadora. Por sus trayectorias se distinguió, en el apartado
deportivo, al pilotari Pepe Mezquita García mientras que como
entrenador se premió a Manuel
Rubert Casanova (baloncesto). El
Club Triatló Vila-real fue la mejor
entidad mientras que A&A Fisioterapia y Podología consiguió ser
la empresa promotora del depor-

te reconocida. Respecto la incorporación de este año, los galardones a los participantes de menor
y mayor edad en las campañas
fueron para Pol Gómez Samblas
(menor edad) y Dolores Cortés
Goterris (mayor edad).
«Vila-real es una Ciudad de la
Salud y del Deporte y lo demuestra con sus más de 7.000 socios
del SME, los 60 clubs, competiciones o programas específicos
como el Campionat Multiesport
Escolar. Por eso, este año, además
de los premios por categorías, incorporamos el reconocimiento a
la apuesta por la actividad física»,
detalló el edil de Deportes, Javier
Serralvo.
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Ciutat de la ciència i la innovació

La igualtat en la ciència, objectiu de la
Càtedra d’Innovació Ceràmica per a 2019
La Càtedra participa en el Fòrum Transfiere per a obrir noves relacions amb empreses i entitats convidades a visitar la Fira Destaca en el futur

Benlloch i Carda han presentat les principals pinzellades del programa d’actuacions de la Càtedra de cara a aquest exercici dies abans que Carda acudira a Transfiere per a establir nous contactes.

I

mpulsar la igualtat en la ciència, destacant el paper de la
dona i afavorint la feminització del sector científic i tecnològic, és la meta que s’ha proposat la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real de cara
a l’any 2019. L’alcalde, José Benlloch; el vicerector d’Investigació
de l’UJI, Jesús Lancis, i el director
de la Càtedra, Juan B. Carda, han
presentat les principals pinzellades del programa d’actuacions
de l’entitat de cara a aquest exercici, en la presentació de les dades de Destaca 2018.
Més de 7.500 visites, 2.200 escolars en l’apartat de Divulgació,
30 ponents internacionals i 50
expositors d’empreses, start-ups
i centres d’investigació són les xifres que consoliden Destaca com
la principal fira científica del territori i una de les referències del
sector en l’àmbit internacional.
DESTACA EN RUTA

Algunes de les activitats de la
programació de 2019 seran una
nova edició de Destaca en Ruta,
encara sense definir-ne la localitat ja que hi ha diverses propostes, el programa de divulgació
científica Ràdio-Ciència, una jornada i un concurs sobre Big Data,
en col·laboració amb l’empresa
Nunsys, la commemoració de
l’Any Internacional de la Taula
Periòdica dels Elements Químics,
un programa de televisió de divulgació científica i Somnis de
fang, un documental amb Endo-

AGENDA NACIONAL MARÇ 2019 DE L’INSTITUT INNOVACIÓ CIUTAT DE VILA-REAL
AGENDA LOCAL

Més info: https://www.fevecta.coop/formacio/curso/189

TíTOL: SESSió CLub EmprESAriAL DE NETwOrkiNG CASTELLó
Data: 5 i 19 de març de 8.20 a 10.30 hores
Lloc: Sala de formació del Viver d’Empreses de Vilareal. C/ Monestir del Poblet, 24, Vila-real
Més info: www.networkingcastellon.org

AGENDA prOViNCiAL
TíTOL: NETwOrkiNG EmprENEDOrS CAFECrEA- miCrO-xArrA “ObJECTiuS 2019:
pErquè EL GimNàS Obri ELS 11 mESOS
DESpréS DE GENEr!” by ELENA iGuALADA
(ESELiA)
Data: 3 de març de 10.00 a 11.00 hores
Lloc: Edifici CIES. Carrer de Lituània, 10. Castelló
Més info: https://docs.google.com/forms/d/e/1faip
qlsfvxzkeifibbabismugltnhngijmcd_on4g9xzavkuz9tvzow/viewform
TíTOL: ATENCió AL CLiENT i quALiTAT EN EL
SErVEi
Data: del 4 al 18 de febrer de 9.30 a 14.30 hores
Lloc: FEVECTA. C/ Císcar, 39 baix. Castelló

ra Produccions sobre els últims
terris-saires de la Comunitat.
PARTICIPACIÓ en TRANSFIERE

L’Ajuntament, a través de la
Càtedra d’Innovació Ceràmica
de la Universitat Jaume I (UJI),
ha estat present en el principal
fòrum professional i multisectorial per a la transferència de
coneixement i tecnologia Transfiere, que s’ha celebrat a Màlaga,
on s’ha exposat el full de ruta

TíTOL: mèxiC: OpOrTuNiTATS DE NEGOCi i
iNVErSió
Data: 5 de març de 12.30 a 14.30 hores
Lloc: Cambra de Comerç de Castelló. Sala O
Més info:https://www.camaracastellon.com/es/jornadas/jornadas/jornada-mexico
TíTOL: CLAuS pEr A LA CrEACió D’uNA EmprESA AGrOALimENTàriA
Data: 5 de març de 17.00 a 20.00 hores
Lloc: Biblioteca Municipal, en c/ Alcalde Paris núm. 3
Torreblanca. Més info: http://ceeicastellon.emprenemjunts.es/?op=14&n=14388
TíTOL: AFTErwOrk rEiNVENThADA DE L’ANy
Data: 8 de març de 20.30 a 22.30 hores
Lloc: Edifici CIES. Carrer de Lituània, 10. Planta 3a
Despatx 18. Castelló. Més info: http://www.reinventhadas.com/eventos-networking/
TíTOL: TALLEr: GESTió DEL TEmpS i TèCNiquES pEr A miLLOrAr LA prODuCTiViTAT
Data: 12 i 14 de març de 15.00 a 19.00 hores

de la Fira Destaca. El director de
la Càtedra Ceràmica, Juan Carda, ha presentat el projecte en
l’Open Innovation Area -un espai
enfocat a propostes noves, startups i grups d’investigació, entre
d’altres- i ha aprofitat per a obrir
noves relacions amb empreses i
entitats convidades a visitar la
Fira Destaca en el futur i per a
establir col·laboracions amb altres països. En aquesta edició de
Transfiere el país convidat ha si-

Lloc: CEDES Morella. Camí de Quatre Camins, 1
- Barri Hostal Nou. Morella
Més info: https://docs.google.com/forms/d/
e/1faipqlsf-f8cc0u7z14t8lez-5yut4e1zc9xn6rfxa67zktpxhg-tda/viewform
TíTOL: TALLEr: GESTió DEL TEmpS i TèCNiquES pEr A miLLOrAr LA prODuCTiViTAT
Data: 27 i 28 de març de 15.00 a 19.00 hores
Lloc: CEDES Sogorb. Plaça de l’Almudín, 1. Sogorb
Més info: http://ceeicastellon.emprenemjunts.
es/?op=14&n=14744

AGENDA AuTONÒmiCA
TíTOL: JOrNADA EurOpA: iNSTrumENT pimE
D’h2020 i LA SEuA TrANSiCió CAp AL prÒxim
prOGrAmA mArC EurOpEu D’i+D
Data: 5 de març de 9.30 a 14.00 hores
Lloc: Cambra de Comerç de València. Saló d’Actes
2a Planta. C/ Poeta Querol, 15, València
Més info: https://www.seimed.eu/event/jornada-europa-instrumento-pyme-de-h2020-y-su-transicionhacia-el-proximo-programa-marco-europeo-de-i-d2019-03-05-11306/register

gut el Japó. A més de la trobada
amb els responsables japonesos,
Carda ressalta la importància
de les relacions obertes amb la
Xarxa Espanyola de Fundacions
Universitat Empresa a través del
seu president, Antonio Aracil;
així com amb la nova vicepresidenta adjunta de Transferència
del Coneixement del CSIC, Isabel
Masip, o amb el cap del Departament de Piles de Combustible i
Integració de Sistemes del Centre

d’Investigacions Energètiques,
Mediambientals i Tecnològiques
(Ciemat), Tomás Ayuso, pertanyent al Ministeri de Ciència i Innovació. També destaca el contacte establit amb la Fundació Repsol, el centre tecnològic AITIIP o
l’International Nanotechnology
Laboratory (INL), que han sigut
convidats a visitar la província
de la mà de la Càtedra, ja que estan explorant zones d’interés per
a establir-se a Espanya.
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Cevisama 2019

Vila-real muestra su apoyo en Cevisama
al sector cerámico, clave para la ciudad
Benlloch visitó varios estands de empresas locales acompañando por una delegación encabezada por el presidente autonòmico, Ximo Puig

E

l alcalde, José Benlloch, visitó la feria de la cerámica
Cevisama, acompañando
al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra
de Industria, Reyes Maroto, en la
inauguración del certamen.
De este modo, el alcalde mostró el apoyo del Ayuntamiento
a la industria cerámica de Vilareal, principal motor de la economía local. Benlloch visitó los
expositores de varias empresas
cerámicas, para conocer las últimas novedades del sector. «La cerámica es una industria potente
y tremendamente innovadora,
base fundamental del proyecto
de Ciudad de la Ciencia y la Innovación que abanderamos y eje
de desarrollo y creación de riqueza y empleo en la ciudad, que se
sitúa de nuevo como el municipio de más de 40.000 habitantes
con menos paro de la Comunitat
Valenciana. Sin la cerámica, este
liderazgo no sería posible», asegura Benlloch.

La ciudad también presentó, en el espacio habilitado por la Diputación, la línea de trabajo de la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real para este año.

INNOVACIÓN, EJE DE DESARROLLO

Con el objetivo compartido de
asentar la innovación como eje
principal de desarrollo como
Ciudad de la Ciencia y la Innovación que somos desde 2011, Vilareal ha centrado en los últimos
años buena parte de los esfuerzos
de reconversión económica de la
ciudad. La promoción de los usos
urbanos de la cerámica –reconocida con el premio de la Diputación Somos Cerámica por el proyecto de la renovada plaza del
Labrador frente al Estadio de la
Cerámica-; la creación de la Cátedra de Innovación Cerámica Ciudad de Vila-real y el lanzamiento
de la feria de transferencia tecnológica y científica Destaca, que
ha celebrado su tercera edición
en 2018, con más de 5.000 visitantes únicos, son algunos de los
pasos que ha dado el municipio
en los últimos años.
Pero también,argumenta el
alcalde, la mejora de los equipamientos e infraestructuras para hacer de Vila-real un espacio
atractivo para nuevas inversiones como los diversos proyectos
de reindustrialización previstos,
financiados por el Ivace, o la consecución, por fin, de la ronda Suroeste, que la Generalitat tiene
ya en licitación con una inversión prevista de más de 9 millones de euros, tras varias décadas
de promesas vacías, son otros de
los ámbitos en los que trabaja el
consistorio, de la mano de los

Benlloch y Puig recorrieron juntos los estands de diversas firmas del sector.

Los proyectos de
reindustralización o
la construcción de la
ronda suroeste, claves
para potenciar el sector
U

sectores industriales.
Respecto la ronda, Benlloch
destacó que este vial será «un antes y un después para la ciudad»
así como un estímulo para la industria cerámica local.
Más de una veintena de empresas locales o estrechamente vinculadas a la ciudad participaron
en la edición 2019 de Cevisama
que fue una dosis de optimismo
para el sector, después de un último semestre del 2018 muy dubitativo, y todo apunta a que la
primera mitad de este ejercicio
comercial sea de crecimiento. La
gran afluencia de visitantes y el
poder de compra mostrado, alentaron a la industria.

El recinto ferial registró un incesante goteo de visitantes en cada jornada.

BALANCE

20.000 extranjeros por
primera vez en Cevisama
U La feria Cevisama alcanzó por
primera vez en sus 37 ediciones los
20.000 visitantes extranjeros. Según
informó ayer la organización, el certamen recibió durante sus cinco jornadas a 91.179 profesionales de 155
países, unas cifras que se consideran
exitosas teniendo en cuenta que la
oferta de maquinaria cerámica no
participó en esta edición.

U Con estos datos, se situó en el 22%
el porcentaje de foráneos sobre el total de asistentes y, además, atrajó a
mercados clave para el sector, ya que
el 55% de los compradores extranjeros era de mercados tradicionales europeos como Italia, Francia, Portugal,
Reino Unido y Alemania (un 36,84%
del total), Rusia, Argelia, Marruecos,
Estados Unidos, Bélgica y Polonia.
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ARKAIS-LLAC. Desde la firma, autora de estands de otras empresas,
destacaron la acogida de novedades como el expositor Niobe que da
protagonismo a piezas de gran formato y permite combinaciones.

AZUVI. Destacaron sus colecciones de gran formato como Aran , una
de las elaboradas con Lamiker, material porcelánico con un espesor
mínimo. Ganadores del premio de Interiorismo al mejor estand.

B10 BY BAÑOS 10. Llegaron con las colecciones de muebles Carey y
Clos, con nuevos módulos, acabados y materiales. También con el material
Corian by Dupont con dos modelos exclusivos de b10, Agata y Paste.

COYCAMA. Entre los nuevos productos desarrollados por la empresa, el
lavabo de sobreponer Masai con superficie con tratamiento antibacterias.
o la encimera de carga mineral Epsilon con toallero incluído.

DEF MEDITERRÁNEO. Lanzaron la campaña Reacciona, con productos
más pulcros gracias a esmaltes reactivos, categoría destacada para la
firma; granillas especiales y, mejorados efectos de inyección digital.

ESMALGLASS-ITACA GRUPO. La apuesta medioambiental a través
del set de tintas Natural Inks, y el desarrollo de una completa gama de
englobes y esmaltes de base agua, Full Digital, principales bazas.

IBERPOLIGRAPH. La firma presentó las últimas novedades en diseño
cerámico y objetos 3D. Una gran variedad de texturas y tonalidades que
marcarán tendencia sin olvidar los servicios de impresión cerámica.

INSCA. Presentaron los expositor Circus y Kansas, ambos versátiles
y funcionales pensados para albergar piezas de gran formato de
diferentes medidas y para mostrar piezas por ambos lados.

INTERMATEX. La empresa consolida su paso hacia la modularidad
de las colecciones, a la vez que enriquece sus diseños. Concrete, Valira,
Domus, Roma o Tech fueron algunas de las múltiples propuesta.

MAINZU. Entre las novedades presentada estaba Optym, porcelánico
de 20x20, con diferentes series como Norland. Para los que no visitaran
o quieran revisitar el estand, pueden hacerlo en la web mainzu.com.

NATUCER. La empresa, que celebra su 30º aniversario, apostó por el
nuevo pavimento Tech-land, resistente y antideslizante, confirmando
así que el barro es una tendencia natural que vuelve y se abre paso.

NÍTIDA EXPRESIÓN. La empresa especializada en diseño cerámico,
aterrizó por segunda vez en Cevisama para potenciar su marca en el
exterior. El impacto visual en sus proyectos es una seña de identidad.
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NOVOGRES. La compañía llegó con diversas novedades como Art
Bauhaus o Ceppo di Gre en varios formatos, colores y decorados así como
la serie La Femme by Donnaker que atiende al público femenino actual.

U representacióN LOCAL EN
LOS Life is for living awards
de la firma living ceramics

PALO ROSA. Expusó dos series nuevas:Cashmere y Pashmina; unos 100
modelos con formatos grandes, porcelánicos, pulidos, mates y lapattos de
gran calidad y, nuevos mosaicos de madera. Estarán en Coverings 2019.

PAMESA. Presentó las últimas tendencias en recubrimientos cerámicos,
pero también para la última tecnología del márketing y la promoción
con entornos digitales de última generación gracias a Cromat.

CRÒNICA

Una delegación municipal, liderada
por el alcalde José Benlloch, asistió
a la entrega de los premios Life is
for Living Award de la firma Living
Ceramics. La votación finalmente
seleccionó como ganador del
concurso al estudio belga In Lijn
Interieur Architectuur, por el
proyecto Tectum ubicado en Genk
(Bélgica). Los galardones destacanla
aplicación del material de la empresa
en los proyectos en los que se han
trabajado desde su creación.

PROFILPAS. La firma, de origen italiano, trabaja con el XL Design (perfiles
para grandes paneles), Profilpas drain&glass profile (sumideros, desagües a
ras de pavimento) o Metal Line (zócalos de aluminio y acero inoxidable).

ROCERSA. Premio Alfa de Oro 2019 por lograr, junto a Digit-S, la
tecnología D.D.S, una triple carga digital sincronizada, una revolución
en la fabricación el porcelánico al resultar un producto en 3D.

TECNOGRÁFICA. Tecnología digital y diseño italiano en una firma que
promueve la creatividad realística con una nueva colección de diseños
para superficies cerámicas inspirada en los colores de la naturaleza.

VIDRES. La novedad más importante fue digitAll, tecnología de decoración
de piezas de forma íntegramente digital. No faltaron las colecciones a partir
de la técnica Rocker o los acabados del material antideslizante KRATOS.

VITACER. La compañía acercó a los visitantes las series Rockland,
Greenheart o Techstone, la más completa en porcelánico por formatos
-incluye dos en pasta blanca-, colores y en acabado antideslizante.

ZIRCONIO. Su propuesta fue Dover, colección con la que potencian
la elegancia del cemento. También hubo otras colecciones y formatos
nuevos como el 75×75, 100×100 o el 25×150 para las series de madera.

ZSCHIMMER&SCHWARZ. Apostaron por soluciones innovadoras
para la impresión digital de azulejos, las tintas de impresión y efectos
digitales TRUCOLOR y novedosas tintas y colas a base de agua.
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La Ruta de la Tapa cita a 26 locales
participantes en su 13ª edición
Los aperitivos pueden degustarse hasta el 17 de marzo y habrá sorteo de cenas y regalos

Personas de todas las edades estamparon su mano para dar forma a la obra.

Un mural colaborativo
alza la voz contra los casos
de violencia de género
El edil de Turismo, Diego Vila, y el coordinador de la ruta, Lluís Ferriols, durante la presentación de la actual edición.

H

asta el 17 de marzo, Vila-real está sumida en la
Ruta de la Tapa que llega
a su 13 edición consolidada con un referente provincial
al ser la cita decana.
Una cita que este año se adelanta para ofrecer los aperitivos
más innovadores en 26 locales a
lo largo de cuatro semanas. Los
interesados pueden consultar los
participantes y sus propuestas
gastronómicas en rutadelatapavila-real.es o en Facebook.
«A petición de los participantes, se ha decidido por unanimidad avanzar la fecha de celebración, con el objetivo de evitar coincidencias con festejos en otros

Con el adelanto de
la fecha se pretende
fomentar el consumo
en semanas de menor
actividad hostelera
U

municipios de la zona y con la
propia Semana Santa», indica el
edil de Turismo, Diego Vila. Por
su parte, el coordinador de la ruta, Lluís Ferriols, ha asegurado
que «con este cambio se pretende fomentar el consumo, ya que
son meses de menos actividad

hostelera, porque venimos de
fechas navideñas y lo que queremos conseguir es que la gente se
anime a salir más de casa».
Los establecimientos, un año
más, han hecho una aportación
voluntaria que, en esta ocasión,
se destinará a Aludme, que estudia la distonía mioclónica que
sufre el niño Jesús Dueñas.
Las personas que hagan la ruta
y sellen su tapaporte, entrarán
en el sorteo de cinco cenas en locales participantes. Industrias Tello, regalará 10 jamones, cinco se
sortearán entre los clientes y cinco entre los bares y restaurantes.
Los mejores bocados, también
tendrán premio.

Decenas de personas participaron en la confección del
mural cerámico contra la
violencia de género La Comunitat. Un conjunto de piezas
cerámicas hexagonales, cocidas con leña de naranjos, que
evocan una colmena de abejas, donde cada celda sirve de
apoyo a otra, de manera que
entre todas ellas dan forma a
una estructura fuerte basada
en el soporte mutuo. Iniciativa que rodará por España.
Los artistas ceramistas Ángel Igual y Antonio Pérez dirigieron esta iniciativa que dará
como resultado la confección
de un mural «que tendrá que
ver con algún elemento característico de Vila-real y que se

colocará en un espacio visible de
la ciudad».
La iniciativa incluyó eventos
complementarios como un tardeo solidario, cuya recaudación
se destinó a una oenegé; así como el cuentacuentos Amb V de
valentes, en el que Contaclown
narró a los niños los logros históricos conseguidos por la mujer.

Las piezas, de forma
hexagonal, emulan a
las de una colmena en
la que cada celda sirve
de apoyo al resto
U

‘Bíblia i cultura’ profundiza en la historia
y traducciones del ‘libro de los libros’

La inauguración contó con representantes de todas las confesiones religiosas.

La Concejalía de Normalización
Lingüística, en la colaboración
de la Sociedad Bíblica de España
y la Acadèmia Valenciana de la
Llengua, ha organizado las Jornadas: Traducción y Literatura Religiosa Medieval y la exposición
‘Bíblia i cultura’, un recorrido
por su historia a través de 33 paneles. El concejal del área, Santi
Cortells, explica que la iniciativa
quería dar a conocer el libro de
los libros, las lenguas originales
y sus múltiples traducciones.
«La Biblia es un texto capital
para nuestra historia, tradición,
literatura, arte e incluso arquitectura. Sus textos son fundamentales para entender quiénes

somos. La mayoría de las confesiones cristianas y también el Islam reconoce a la Biblia un papel
fundamental, de inspiración y de
fuente para la espiritualidad»,
explica Cortells. «Con estas Jornadas, además, reivindicaremos
también la Bíblia Valenciana traducida por fray Bonifacio Ferrer,
la cuarta Biblia impresa de todo
el mundo, de la cual solo nos
queda una página del Apocalipsis en la Hispanic Society de Nueva York, de la cual mostramos
una reproducción», indicó.
La inauguración de la muestra
contó con la participación del
presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon

Ferrer; Vicent Boscà (editor de
la Biblia en valenciano); Gonzalo Soriano (Sociedad Bíblica y
comisario de la exposición); mosén Nuno-Miguel Carvalho Vieira (delegado de Ecumenismo del
Obispado de Segorbe-Castellón);
parinte Aurelian Stoica (rector
de la iglesia ortodoxa rumana de
Vila-real); Francisco Hilario (pastor evangélico del Centro Cristiano de Vila-real); Alejandro Bustamante (pastor de la iglesia de
Filadelfia); y Mehdi Cherifi (imán
de la mezquita de Vila-real).
La programación incluyó también una serie de conferencias
impartidas por especialistas en
lengua y literatura.
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Ciutadans

Per què
Moment d’un
commemorar Govern amb
el 8 de març? Compromís

El cambio
que Vila-real
merece

La ruïna de les
herències

El naixement del Dia Internacional de
la Dona s’ha vinculat, tradicionalment,
a diferents fets, en record a les 129 treballadores que van morir en un incendi en una fàbrica tèxtil a Nova York
el 1911 i també a una vaga que es va
celebrar el 27 de setembre de 1909 de
tretze setmanes i que va ser dispersada
per la policia, d’una manera brutal i
desproporcionada.
Des del segle XVIII, les dones prenen
consciència de les desigualtats i la falta
de drets, sobretot, d’accés a l’educació,
les condicions del treball i, una altra
més important, el dret al vot. El sufragisme va ser un moviment internacional en totes les societats industrials
Les propostes que el Partit Socialista
ha incorporat del feminisme i ha traslladat en els seus congressos i en les
polítiques desenvolupades en les seues
diferents etapes de govern, realitzades
des dels valors de democràcia, solidaritat i igualtat, han beneficiat tota la
societat espanyola i han estat en gran
manera responsables de la modernització i l’avanç en drets socials i civils
experimentats al nostre país en les últimes dècades.
Totes les conquestes de les dones ja
formen part de la columna vertebral
de la societat moderna i per molt que
les posicions ultraconservadores hagen
intentat desacreditar-les, s’han consolidat en la vida quotidiana de les persones.
Malgrat això, encara existeixen grans
nivells de tolerància a la desigualtat i
forts corrents de resistència als avanços
en drets i llibertats de les dones.
El Partit Socialista, els seus militants
i els seus líders –totes i tots–, tenim una
responsabilitat i un compromís amb la
ciutadania espanyola. No només per a
defensar les posicions aconseguides,
sinó per a continuar donant importància al que ja és un senyal d’identitat i
un camí ineludible per al benestar social i el creixement econòmic.
Perquè la igualtat es construeix a
l’escola i a la universitat, en les famílies, en l’ocupació, a les empreses, en
les organitzacions polítiques i socials,
en les organitzacions de dones; es construeix amb la gent, amb les dones i els
homes que anhelen una societat més
justa, lliure i solidària.
Necessitem el 8 de març, per què
som conscients que no hi ha receptes
màgiques, que la igualtat es conquista i es baralla pegada a les necessitats,
expectatives i il·lusions de les persones
que creem en un món millor.
Volem en aquest 8 de març, ser visibles a totes les dones que han lluitat
en la nostra societat, al nostre poble,
i en especial, Carmen Alborch, que
ens ha deixat l’encàrrec de continuar
avançant en el camí de la igualtat, no
podem deixar que ens lleven cap dels
drets que hem aconseguit.
La societat està formada per persones
de diferents sexes, condicions i capacitats, però totes elles, han de poder fer
el que la seua capacitat els permeta.

Hace solo unos días el PP celebrábamos
un acto de renovación en el que los jóvenes de la ciudad se sumaban a nuestro proyecto por el cambio en Vila-real.
Un cambio para el que ya ha empezado
la cuenta atrás y con el que la ciudad
empezará a mejorar: menos impuestos,
una ciudad más limpia, más oportunidades de empleo y, sobre todo, orgullo
y defensa por nuestra ciudad después
de 8 años perdiendo oportunidades de
manos de Benlloch.
El proyecto del PP es sinónimo de Vila-real: de libertad, de moderación, de
respeto, de emprendedores y de futuro.
Un cambio a mejor ya que se recuperará el Ayuntamiento para los vecinos,
sin palacios, sin muros bajo los que se
esconde el alcalde.
Porque el proyecto de Benlloch no
hay quien se lo crea después de ocho
años de mentiras. Muchos vecinos nos
han trasladado su asombro ante uno
de los últimos anuncios de Benlloch.
¿Cómo es posible que el alcalde diga que le han sobrado 9.000.000€ del
2018 si asegura que el Ayuntamiento
está arruinado?
La explicación es muy sencilla: ¡Benlloch manipula y miente!
Primero, el alcalde lleva años haciéndonos creer que el Ayuntamiento está
arruinado para intentar esconder su mala gestión. Prefiere que los vecinos piensen que no se atienden sus necesidades
por falta de dinero, cuando en realidad
no solucionan los problemas de Vila-real
por que son malos gestores.
Segundo, le sobra mucho dinero
porque Benlloch nos ha subido la contribución al máximo histórico. Cada
año nos hace pagar por contribución
3.200.000 € más que con el Partido Popular.
Y tercero, le sobran 9.000.000€ porque NO PAGA! Benlloch lleva meses sin
pagar las nominas a las trabajadoras
del Solet. Dos años sin pagar a las asociaciones de vecinos. Dos años sin pagar a las entidades sociales. Tres años
sin pagar las ayudas a los agricultores
locales. Tres años sin pagar las ayudas
a familias y escuelas infantiles. Cuatro
años sin pagar a las ONGs, entre muchos otros impagos...!
Frente a las subidas de impuestos y
los impagos de Benlloch, me comprometo a que la primera decisión que
adoptaré si soy elegido alcalde sea solicitar al gobierno de España la reducción de los valores catastrales en Vilareal que el alcalde ha impedido. Una
decisión que persigue hacer justicia
con los vecinos. Des del 2016 el alcalde
esta impidiendo que los vila-realenses
nos beneficiemos de una reducción de
valores catastrales que supondrían una
reducción en impuestos como la contribución, IRPF, plusvalia, etc.
En la misma línea, hemos presentado
una moción para respaldar la propuesta del Partido Popular a nivel nacional
de eliminar el impuesto de sucesiones
y donaciones, evitando que los vecinos
tengamos que pagar por heredar.

Heretar per allò que a un li pertany ix
car, molt car. Molts de vostès hauran
hagut de renunciar obligatòriament
a la casa o al local de negoci familiar
perquè no tenien més eixida. O perdreho tot, o la ruïna. Una barbaritat i una
vertadera injustícia.
L’arreplegueta i l’esforç que fan els
nostres pares per acumular un poc de
Patrimoni es pot evaporar en un tres
i no res. I és que haver guanyat quatre perres treballant de sol a sol no is
gratis, tot el contrari has de seguir pagant pel teu treball, la teua activitat o
simplement per ta casa. Com si tota la
faena duta a terme anys i anys haguera sigut en vano.
Tenim un Impost de Successions dels
més alts d’Espanya. I saben què ha fet
el Botànic? Doncs, pujar-lo una miqueta més. Així, els qui presumeixen de
ser els únics salvadors dels valencians,
ens han ofegat encara més, castigant
a la classe mitjana per a traure-li tot
el suc possible i poder mantenir ells
els seus privilegis com la seua enorme
despesa en assessors i alts càrrecs.
Però és que per si no fóra poc, a
l’àmbit local tampoc estem per a tirar
coets. A banda de pagar més Contribució que mai en la història, vostès també han de pagar la plusvàlua al heretar el que ja és seu. I això és el que des
de Ciutadans volem canviar. Perquè
els diners on millor estan és en la butxaca dels veïns i no en els caixons de
l’Ajuntament.
Aleshores hem proposat la bonificació del 95 per cent d’aquest impost per
a la vivenda habitual i el local de negoci destinada a fills, cònjuges i parelles
de fet. D’aquesta manera s’alleugera la
càrrega fiscal, així com es garanteix la
continuïtat econòmica i per tant, la supervivència de molts autònoms. Igualment, amb la nostra iniciativa cap la
possibilitat demanar la bonificació en
la donació del local d’activitat quan hi
ha interessos econòmics o socials, tal i
com es contempla en la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
En Ciutadans ho tenim clar. Baixar
els impostos és possible i necessari per
a garantir el creixement econòmic. Si
la gent té diners i no té por, consumirà; si hi ha consum, hi haurà prosperitat i llocs de treball cada vegada de
major qualitat. És a dir, el contrari del
que vénen fent els socialistes a Espanya, a la Comunitat Valenciana i a Vilareal.

Al final tot s’ha precipitat i, en un mes
aproximadament, tindrem una cita
amb les urnes. Fins fa uns dies, Compromís treballava com sempre ho ha
fet, amb trellat i seny, per tal de millorar aquesta ciutat i per a presentar tots
els avanços aconseguits abans dels comicis locals i autonòmics.
Però ara per ara, ens hem de preparar per a lliurar una altra batalla en
l’àmbit nacional molt abans del que
esperàvem. Un procés que és molt important per a totes i tots i que ens afecta de manera clara i directa.
Perquè ara tornem a tenir una oportunitat d’or per a reivindicar el Govern
que volem. Un Govern amb Compromís, lluny dels preceptes de noves formacions polítiques –i no tan noves- que
competeixen entre elles per a veure qui
destrossa més i millor els drets de les
persones i tots els mèrits i fites aconseguides al llarg dels darrers temps.
Aquest Estat necessita un Govern on
Compromís tinga un paper de rellevància, com també ho necessita el País
Valencià. Ací, per sort, ja són prop de
quatre els anys que governem dins del
Govern del Botànic i hem revertit totalment la situació que ens vam trobar
amb la marxa del PP, que va deixar una
autèntica desfeta, amb més de 40.000
milions de deute i un autèntic saqueig
de la caixa de cabdals i nombroses retallades en els nostres drets, que gràcies
als companys de Compromís a la Generalitat hem aconseguit retornar, fins
i tot, instaurant-ne de noves garanties
perquè ningú es quede pel camí.
Són temps difícils, i després de quatre anys segueix quedant molta feina
per fer, però estem decidits a continuar-la, sempre amb la teua confiança,
a partir del 26 de maig.
El mateix pretenem fer a Vila-real,
després de huit anys formant part de
l’equip de govern. Ací estem impulsant
més que mai la democràcia, la participació i la transparència, tant en l’àmbit
municipal com de partit, amb la presentació del nostre programa electoral
en societat a través del nostre web, on
tothom pot entrar i votar les propostes que més li agraden perquè les treballem i posem en marxa a partir del
proper 26 de maig. Un programa que
naix de les peticions veïnals, que hem
escoltat de primera mà, a peu de carrer, a través de la campanya Mulla’t, a
diferents zones del poble. Com sempre,
estarem al costat de la gent i complirem amb allò que ens demanen.
Per a aconseguir-ho tenim ja preparada una llista electoral que no deixa
indiferent. Incorpora el millor de cada
casa: joventut, formació, experiència i
una gran capacitat de gestió i d’escolta,
com la que ja hem demostrat fins ara.
Amb Josep Pasqual Sancho al capdavant, seguirem treballant amb humilitat, que és el que millor sabem fer, resolent allò que més preocupa els nostres
veïns i veïnes de manera prioritària i
deixant les obres faraòniques per a uns
altres. Perquè #SomCompromís.

NECESSITAT DE CANVI

Per això, és necessari una nova etapa
política en totes les administracions.
Una nova etapa que estiga liderada pel
centre amb un model liberal, modern,
constitucionalista i patriòtic com el
de Ciutadans. Que no estiga lligat a
partits que han volgut trencar Espanya i que hui tenen les seues sucursals
a Vila-real i la Comunitat Valenciana
amb els nacionalistes de Compromís.
Sols així heretar deixarà de ser car i
l’economia un problema.
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L’Òpera de Vila-real apropa aquest
gènere al públic amb actes tot l’any
El festival, a càrrec de Crea Escena, s’organitza en tres seccions i inclou accions formatives

L

’Associació Crea Escena ha
organitzat per als mesos
d’abril a desembre el primer Festival d’Òpera de
Vila-real amb la col·laboració de
l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura, les fundacions
Caixa Rural i José Soriano.
Aquest cicle, que atraurà la
millor música del repertori líric
a la ciutat, vol donar a conéixer
i posar a l’abast de tot el públic
un gènere considerat l’art total
i col·locarà Vila-real en el mapa
cultural de la música clàssica.
Per a això, el festival s’ha dividit
en tres seccions diferents.
La primera és l’Òpera Gourmet, una selecció dels millors
moments de cada títol d’òpera
i una durada de 50 a 60 minuts.
«Cada representació tindrà tres
cantants, un pianista i un presentador que explicarà de què va cada obra», indica el director musical i representant de Crea Escena,
Josep Gil. «Aquest format reduït,
que serveix com a introducció a
l’òpera, comptarà amb audicions
didàctiques per a escolars en el
Casino», explica.
D’altra banda, el festival
compta amb l’apartat Música Sacra, que oferirà un concert per
Setmana Santa (el dia 20 d’abril)
i un altre per Nadal (el 26 de desembre). Representacions de gran
format, amb cor, orquestra i solistes, sempre en el marc incomparable de l’església Arxiprestal.
La tercera pota del festival és
el Taller d’Òpera. «Al juliol, Vilareal es convertirà en Ciutat Òpera
i acollirà tres setmanes intenses
de formació per a joves cantants,

U El projecte Inflexions
comença amb els alumnes de
Fundació Flors

Contreras, Pérez i Linares van explicar el treball realitzat amb els exemplars.

L’Arxiu recupera sis llibres
dels segles XV i XVI gràcies
a la restauració de l’IVCR+i

Durant la presentació es va interpretar alguna de les peces que estarà al festival.

L’Ajuntament i les
fundacions José Soriano
i Caixa Rural col·laboren
en la primera edició de
l’esdeveniment cultural
U

El projecte Inflexions, promogut
per la Regidoria de Joventut amb la
col·laboració del Consorci de Museus
de la Generalitat, ha arrancat a l’Espai
Jove amb l’alumnat de Fundació Flors.

repertoristes i regidors d’òpera
del panorama nacional i internacional», indica. Tots treballaran
l’obra Così fan tutte de Mozart,
sota la tutela de professors de
luxe com Marta Pujol (pianista
repertorista), Celso Albelo (cant),
Pablo López (direcció escènica) i
el mateix Josep Gil com a director musical. La funció tindrà lloc
el 20 de juliol al Termet.
Rèquiem en re menor KV 626,
La traviata, Tosca, Così fan tutte,
La tavernera del puerto, Turandot i Missa en do major op. 86 sonaran durant els propers mesos
a Vila-real.

La iniciativa pretén afavorir la implicació
dels joves de la ciutat amb l’art i la cultura
del territori, a través d’accions directes de
dinamització i contacte amb educadors
artístics i artistes contemporanis.

L’Ajuntament ha rebut els sis
llibres dels segles XV i XVI que
fins ara es conservaven a l’Arxiu
Municipal i que, després de passar més d’un any a les dependències de l’Institut Valencià de
Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) per a la seua
restauració integral, tornen
al seu lloc d’origen. El regidor
de Cultura, Eduardo Pérez, ha
recepcionat els manuscrits, de
mans de la subdirectora general de l’IVCR+i, Gemma Contreras, i el subdirector territorial
de Cultura, Cristian Linares.
Les obres intervingudes han
sigut un Llibre de Murs e Valls
de Vila-real, de 1543-1545; dos
llibres de Manual de Consells,
un de 1494-1495 i un altre de
1489-1490; un Baldufari dels
documents extesos pel notari
Miquel Avinent de 1526-1570;
un llibre de Capbreus dels cens
dels Almoines Majors de Vilareal de 1483-1568 i un llibre
Rebedor del notari Gabriel Avi-

U Marcelo Díaz exposa
a la Casa de Vacas, en ple
parc d’El Retiro de Madrid

nent, datat de 1577-1578.
Aquests llibres es caracteritzen per tenir una enquadernació de pergamí flexible i, en
alguns casos, estan reutilitzats
i es troben manuscrits, són documents molt més antics que
el mateix cos del llibre, per la
qual cosa resulten d’un alt valor documental. «En arxivística,
valorem molt aquests treballs,
ja que parlen sobre l’entramat
urbà des de poc després de la
fundació de la vila a càrrec de
Jaume I, la seua evolució, els
baluards defensius, les successives ampliacions… és una joia», assenyala Linares.
Els danys més acusats sobre
els quals s’ha hagut d’actuar
eren l’oxidació del paper per
les tintes d’origen ferrogàlic i
les taques d’humitat. D’altra
banda, hi havia quadernets descosits i la pell de les cobertes es
trobava molt deshidratada, a
banda de presentar esquinçaments i manques en el paper.

L’alcalde, José Benlloch, ha visitat
l’exposició «Pulso almado, voz lignaria»,
que l’artista vila-realenc Marcelo Díaz va
inaugurar a la sala Casa de Vacas, en ple
parc d’El Retiro de Madrid.
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Agenda
EL TEATRO DE LA RESISTENciA
PORTA A L’ESCENA DE L’AUDITORI
‘LAZARILLO, EL HAMBRIENTO’

NARRACIÓ I MÚSICA PER A
FOMENTAR ELS BONS HÀBITS
ALIMENTARIS EN LA FAMÍLIA

LA MÀGIA TORNA A LA CIUTAT
AMB EL 12É FESTIVAL I ACTIVITATS
PER A TOTS ELS PÚBLICS

Arturo Fernández i Carmen
del Valle PROTAGONITZEN ‘ALTA
SEDUCCIÓ’, EL 30 A L’AUDITORI

ÁLVARO BELTRÁN ESTRENA
EL CURTMETRATGE ‘98: UNA
HISTORIA DE BONUS TRACK’

U Lazarillo, el hambriento, vist
pel Teatro de la Resistencia sota
la direcció de Hadi Kurich, arriba el dissabte 9, a les 20.30 hores,
a l’Auditori Municipal dins de
l’Abonament. És responsable Lázaro dels seus actes? Es pot jutjar i
condemnar la picardia induïda per
necessitat?… El preu de l’entrada,
sense Abonament, és de 12 euros.

U L’Orquestra Supramúsica porta a l’Auditori, el 10 de març a les
12.00 hores, Cincàpats, la ciutat
dels aliments. Un conte musical en
el qual dos xiquets s’introdueixen
en Cincàpats, una ciutat on cada
barri pertany a un grup d’aliments
bàsics. Narració i música per a
aconseguir bons hàbits alimentaris. Entrada amb invitació.

U El 12é Festival de Màgia de Vila
-real, MÀGIA X ACÍ, aterra del 21
al 24 de març amb diferents propostes. La màgia solidària arriba
el dijous 21 i el dia següent serà el
torn de les actuacions al carrer. Hi
haurà tres gales a l’Auditori: la unipersonal (divendres 22, 10 euros),
la internacional (dissabte 23, 10€) i
la familiar (diumenge 24, 5€).

U Alta Seducció amb Arturo Fernández i Carmen del Valle és la
proposta de l’Auditori Municipal per al dissabte 30, a les 20.30
hores. Una comèdia elegant que
planteja què és la seducció, si és
quelcom innat o si és un estil de
vida. Les entrades poden adquirirse, per 25 euros, en el web www.
entradascastellon.com.

U L’Auditori Municipal és el lloc
triat per a l’estrena del curtmtratge 98: Una historia de Bonus
Track, dirigit per Àlvaro Beltrán,
responsable d’altres curts com
Bonus track I-Man man, Bonus
track II -Rise of the inmutants i
Bonus track III-A better and justier world. Serà el diumenge 31,
a les 19.00 hores.

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

