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HomENAtgE ALs VEïNs 
qUE VAN VIURE AL CAmp DE 
CoNCENtRACIó NAzI
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Fervor per sant pasqual
Els festejos patronals han incorporat diferents novetats 
que han tingut bona acceptació i han transcorregut sense 
incidències greus i amb una alta participació

L’smE oFEREIX mÉs DE 1.500 
pLACEs pER A pRACtICAR 
EspoRt AqUEst EstIU

15ARRANCA LA CoNstRUCCIó 
DE LA RoNDA sUD-oEst 
DEspRÉs D’ANYs D’EspERA 
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Ja s’està repartint aquest dispositiu que, 
a través d’un codi QR, permet als serveis 
d’emergència conéixer les dades de con-
tacte i de rellevància de xiquets, majors 
o persones amb capacitats especials. 

Una polsera pionera 
agilitza la identificació 
de col·lectius sensibles

Benlloch revalida la majoria 
absoluta amb 13 regidors 
per al mandat 2019-2023
Irrompen al consistori, amb un edil cadascun, VOX i 
Unides Podem, que es presentaven per primera vegada

El PP i Compromís perden un representant i Ciutadans 
es manté en un ple multicolor amb sis grups municipals 

Risc de 3,7 milions 
per la gestió del 
pp en urbanisme

La valoració municipal xi-
fra en 1,9 milions els valors de 
les parcel·les ocupades els anys 
2009 i 2010 però l’estimació 
del Jurat d’Expropiació és de 
quasi el doble. El consistori re-
correrà contra la decisió.  

U

60.000 € en ajudes
per a escolaritzar 
xiquets de 0-3 anys

El dia 3 de juny s’obri el ter-
mini de sol·licitud d’aquesta 
ajuda de la qual pot benefi-
ciar-se l’alumnat de les escoles 
infantils de 0 a 3 anys autorit-
zades a la ciutat. La quantitat 
mínima a que es pot obtenir 
és de 130 € per menor.

U

El FItCarrer tanca 
la 32a edició amb 
bones sensacions

Després de tres dies de re-
flexió i espectacle en diferents 
escenaris urbans amb una vin-
tena de companyies, FITCarrer 
emplaça els amants de les arts 
de carrer a 2020.

U

Redistribueixen 
313.000 € entre
la societat civil

Entre les entitats benefi-
ciàries estan Fundació Caixa 
Rural, els Lluïsos, l’Associació 
de Filles de Maria del Rosari, 
l’Associació de Diversitat Fun-
cional RUSC o l‘Associació 
d’Esclerosi Múltiple.

U



El PSPV revalida la majoria absoluta
Entren, per primera vegada al consistori, VOX i Unides Podem amb un representant i seran sis els grups municipals 

E l que era alcalde de Vila-
real i candidat del PSPV-
PSOE per a les eleccio -
ns municipals del 26 de 

maig, José Benlloch, va aconse-
guir l’objectiu de reeditar la ma-
joria absoluta que ja va obtenir 
en els comicis locals de fa qua-
tre anys. Una majoria, amb 13 
edils, que havia demanat durant 
la campanya electoral justificada 
en una estabilitat per a desenvo-
lupar el seu model de ciutat i ¡ 
permetrà beneficiar-se de sinèr-
gies amb els governs nacional i 
autonòmic que, segons tot apun-
ta, estaran encapçalats per socia-
listes. 

Una majoria absoluta amb 
la qual podrà continuar el seu 
projecte de ciutat, basat en la in-
novació i la cerca de noves opor-
tunitats. I això sense que siga 
necessari cap pacte amb la resta 
de partits progressistes, tot i que 
obri la porta a acords de govern, 
que formaran part del nou con-
sistori a partir del 15 de juny.

Benlloch, en paraules als exte-
riors de la seu socialista, va indi-
car que obtenir aquests resultats 
per al partit que encapçala arri-
ba «en el moment més difícil», 
ja que la tendència era la de la 
irrupció de nous partits que po-
drien haver debilitat un govern 
majoritari. «Hi haurà sis partits 
en el Ple, una clara expressió dels 
vila-realencs que han volgut que 
tots els partits amb opcions de te-
nir representanció, en tinguen». 
«Ara sabrem quin projecte de ciu-
tat té cadascú i què pot oferir», 
va afegir.

La participació d’enguany ha 
baixat prop de sis punts respecte 
la del 2015. Dels 36.800 electors, 
va acudir a les urnes un 62,44% 
front al 68,68% passat. Tot i obte-
nir 318 vots menys que les elec-
cions anteriors, el PSOE va obte-
nir un percentatge major que li 
va servir per a mantenir la repre-
sentació amb 13 regidors. El PP es 
va deixar pel camí 1.093 votants 
i altres 1.402 va perdre Compro-
mís. Van guanyar recolzaments 
Ciudadanos (561), VOX que era la 
primera vegada que concorria i 
Unides Podem (29) si es compa-
ren les dades amb les d’Esquerra 
Unida, un dels partits que con-
formen la confluència, de fa qua-
tre anys.

MÉS COLORS AL CONSISTORI
La nova corporació tindrà dos 
noves tonalitats --el verd i el mo-
rat, en entrar Irene Herrero (Vox) 
i José Ramón Ventura Chalmeta 
(Unides-Podem-EUPV-Confluència 
d’Esquerres de Vila-real). Dues for-
macions que ocuparan butaca en 
a la sala de plens a costa del PP (5 
regidors) i de Compromís (3 regi-
dors), que en perden un cadascun.

RESULTATS ELECTORALS VILA-REAL

REGI-
DORS

REGI-
DORS

2019
ELECTORS:

36.800

CANDIDATURES VOTS %

PSOE 10.578 46,28 13

PP 4.610 20,17 5

COMPROMÍS 2.506 10,96 3

CIUDADANOS 2.419 10,58 2

VOX 1.250 5,42 1

PODEM-EUPV
(EUPV-AC) 1.240 5,42 1

CCD 95 0,41 -

En blanc 155 0,67

Nuls 127 0,55

VOTANTS:

22.980
(62,44%)

AbSTENCIó:

13.820
(37,55%)

2015
ELECTORS:

36.540

CANDIDATURES VOTS %

PSOE 10.896 43,89 13

PP 5.703 22,98 6

COMPROMÍS 3.908 15,74 4

CIUDADANOS 1.858 7,48 2

VOX - - -

PODEM-EUPV
(EUPV-AC) 1.211 4,87 -

CCD 196 0,78 -

En blanc 267 1,07

Nuls 280 1,12

VOTANTS:

25.097
(68,68%)

AbSTENCIó:

11.443
(31,31%)

Imatge compartida en Facebook pels integrants de VOX el dia de les eleccions. Chalmeta (Unides Podem) va compartir en xarxes socials el moment del vot.

Sancho (Compromís) va exercir al dret a vot amb integrants de la candidatura. Vicent (Ciudadanos) va acudir a la cita amb les urnes durant el matí electoral.

Benlloch (PSPV) va depositar el vot a les 10.00 hores a la seu de la UM La Lira Folgado (PP) va votar a la piscina municipal acompanyat per família i companys.

Durant tot el recompte, els 
socialistes es van mostrar molt 
prudents respecte als resultats 
parcials que, des dels primers 
percentatges escrutats, donaven 
la victòria sense necessitats de 
socis al partit. De fet, l’alegria a 
la seu del PSPV-PSOE era contin-
guda fins a assegurar-se els socia-
listes la majoria absoluta amb el 
100% dels vots escrutats. Una ale-
gria que diferia dels ànims que 
es van respirar a la del PP, on les 
emocions van aflorar i a les llàgri-
mes es van sumar les abraçades 
d’ànim dels integrants de la can-
didatura, amb Héctor Folgado al 
capdavant, i els seus militants.

REACCIONS
Tampoc en Compromís van ce-
lebrar amb eufòria uns resultats 
que els fan perdre un regidor. 

En Ciutadans, el sabor era agre-
dolç, perquè l’increment en la xi-
fra de vots no s’ha traduït en més 
edils (2 representants). Vox i Uni-
des-Podem es van mostrar satis-
fets per tenir presència en el Ple.

Tema del mes 
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La corporació estrena nou dels 25 edils
Sabina Escrig anuncia la seua renúncia a l’acta de regidora per a centrar-se en la tasca com a portaveu adjunta del grup socialista a Les Corts

M és d’un terç de la cor-
poració que es confor-
marà el dia 15 de juny 
estarà composta per 

persones que s’estrenaran en res-
ponsabilitats municipals. Per part 
dels socialistes entren Xus Madri-
gal (5é en la llista del PSPV-PSOE), 
Noelia Samblás (6), Miriam Cara-
vaca (8) i Aida Beteta (14). Aquesta 
darrera accedirà per la renúncia 
de Sabina Escrig a l’acta munici-
pal per a centrar-se a la tasca a Les 
Corts com a portaveu adjunta. Vi-
siblement emocionada, Escrig va 
comparéixer acompanyada per 

l’alcalde José Benlloch. «Ara co-
mence una nova etapa, per a con-
tinuar treballant per Vila-real», va 
dir Escrig.

Per part dels populars, ocupa-
ran càrrec de regidors Adrián Ca-
sabó (2n en la candidatura del PP) 
i Gema Ferreres (5). Així mateix, 
Natalia Gil ocuparà la segona cadi-
ra de Ciutadans. Per últim, entren 
els caps de llista de dos partits que 
concorrien per primera vegada, 
Irene Herrero de VOX i José Ra-
món Chalmeta de la confluència 
d’esquerres Unides Podem. 

Saba nova, tot i que alguns 

GEMA FERRERES
PP

CARLOS GIL
PP

DORA LLOP
PP

ADRIÁN CASABÓ
PP

HÉCTOR FOLGADO
PP

AIDA BETETA
PSOE

DIEGO VILA
PSOE

ROSARIO ROYO
PSOE

ÁLVARO ESCORIHUELA
PSOE

ANNA VICENS
PSOE

JAVIER SERRALVO
PSOE

MÍRIAM CARAVACA
PSOE

FRANCISCO VALVERDE
PSOE

NOELIA SAMBLÁS
PSOE

JESÚS MADRIGAL
PSOE

EMILIO OBIOL
PSOE

SILVIA GÓMEZ
PSOE

nologies), Eduardo Pérez (Educació 
i Cultura) i M. Carmen Pesudo (Re-
cursos Humans). Per part de Com-
promís, el responsable d’Economia 
Xavier Ochando i l’edil de Joventut 
i Participació Ciutadana, Gemma 
Gil. Per part del PP, no tornen a 
l’esfera política municipal Alejo 
Font de Mora, Marisa Mezquita i 
Jaume Llorens. Per últim, Ana Rie-
ra no torna amb Ciutadans.

Un ple els dies previs al de cons-
titució de la següent corporació 
municipal servirà perquè part 
d’aquests regidors s’acomiadaren 
oficialment.

JOSÉ BENLLOCH
PSOE

dels nous edils han ostentat dife-
rents càrrecs de confiança dins de 
l’Ajuntament els darrers mandats 
als gabinets d’Alcaldia o premsa 
com és el cas de Madrigal, Sam-
blás o Casabó en els últims anys 
de govern popular, o bé com a as-
sessors del partit, com el cas de 
Caravaca. 

Deixen la vida política, bé per-
què no formaven part de cap llista 
o perquè la posició en la candida-
tura del seu partit no els ha per-
més tenir presència municipal, els 
regidors socialistes Mónica Mañas 
(delegada d’Innovació i Noves Tec-
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JOSEP P. SANCHO
COMPROMÍS

IRENE HERRERO
VOX

JOSÉ R. CHALMETA
UNIDES PODEM

NATALIA GIL
CIUTADANS

DOMINGO VICENT
CIUTADANS

SANTI CORTELLS
COMPROMÍS

M. DOLORES PARRA
COMPROMÍS



Vila-real redistribueix 313.000 euros 
per a col·laborar amb la societat civil
Els diners serviran per al Pla d’habitatge social o les reformes de les seus de Fundació Caixa Rural i dels Lluïsos

L ’Ajuntament ha aprovat 
destinar 313.000 euros 
finançats amb part dels 
romanents  a  reforçar 

l’aliança amb la societat civil. 
L’edil d’Hisenda, Sabina Escrig, ha 
recordat que entre les propostes 
està destinar 7.500 euros per a la 
festa d’aniversari de les Filles de 
Maria del Rosari, ja que el 2020 
compliran 200 anys a la ciutat per 
tal que puguen organitzar actes 
que posen en relleu la seua his-
tòria; 7.500 per al 50 aniversari 
dels franciscans a la ciutat; 30.000 
euros per a part de la reforma de la 
seu dels Lluïsos, en concret, per a 
millorar els banys i les canonades 
tot i que l’entitat ja compta amb 
un conveni de 90.000 euros per a 
instal·lar ascensors i fer accessible 
l’edifici i el local de restauració; 
50.000 euros per a la residència 
d’AFA; 30.000 per al projecte Xi-
CaEs amb els quals es contribuirà 
al projecte de formació i pràcti-
ques per a set persones amb diver-
sitat funcional; 4.000 euros per 
a l’Associació RUSC; 6.000 per a 
l’Associació d’Esclerosi Múltiple; 
23.000 euros per a l’adquisició 
d’una furgoneta per a Càritas.

HABITATGE SOCIAL
La redistribució de romanents 
arriba al Pla d’habitatge social 
de l’Ajuntament, dotat ja amb 
250.000 euros. «Afegim 35.000 
euros per a despeses notarials i 
altres gestions, ja que en un pa-
rell de setmanes podríem forma-
litzar la compra dels primers sis 
habitatges socials -per a donar 
una eixida d’emergència-, als 
quals es podrien sumar prompte 

Al carrer de Sant Joan Bosco s’ubiquen tres pisos i un baix, que s’acondicionarà, que passaran al Pla d’Habitatge Social.

Amb tot, el gruix més impor-
tant, 120.000 euros, es destina 
a la Fundació Caixa Rural, per a 
col·laborar amb les obres realit-
zades recentment a la seua seu 
social, que han ascendit a més de 
400.000 euros. «És un projecte im-
portant, un edifici molt utilitzat 
per tots i que requeria una millora 
en l’accessibilitat, i serà essencial 
per a l’atenció de persones amb 
diversitat funcional, per això hi 
volíem col·laborar», va apuntar.

11 més adquirits per la Genera-
litat», va indicar l’alcalde, José 
Benlloch.

D’aquesta forma, quatre im-
mobles --tres habitatges i un baix, 
susceptible d’adaptar-lo perquè 
siga habitable, i situats al carrer 
de Sant Joan Bosco-- es compren 
a la Fundació Flors, del patro-
nat de la qual també forma part 
l’Ajuntament. 

D’altra banda, una altra pro-
pietat procedeix de Caixa Rural 

Vila-real i se situa al barri de Sant 
Ferran, als voltants del col·legi 
Concepció Arenal. I un últim pis 
al centre urbà, a l’entorn dels ca-
rrers de vianants, serà l’última ad-
quisició d’enguany.

 «Continuem donant suport al 
treball de les associacions de la 
ciutat i ampliem l’import per a 
comprar habitatges socials a tra-
vés d’una distribució de roma-
nents solidària i que ens permet 
mirar al futur», va explicar Escrig.

rAdArS PEdAGòGICS A 
L’AVInGudA d’EurOPA I EL 
CArrEr dE L’ErmITA

L’Ajuntament ha com-
pleta la instal·lació dels dos 
primers radars pedagògics 
al nucli urbà, amb l’objectiu 
d’«incrementar la seguretat, 
la informació sobre el tràn-
sit i, al seu torn, conscien-
ciar els conductors perquè 
reduïsquen la velocitat, si 
aquesta és excessiva», apun-
ten des del Departament de 
Mobilitat. S’ubiquen al car-
rer de l’Ermita i a l’avinguda 
d’Europa. 

U

breus

30.000 EurOS PEr A rEPArAr 
I ACTuALITzAr LES fOnTS 
OrnAmEnTALS urBAnES

L’Ajuntament ha assignat 
uns 30.000 euros a un progra-
ma de reparació i posada a 
punt de diferents fonts orna-
mentals al nucli urbà. A la del 
jardí de Jaume I s’han destinat 
5.000 euros. A aquesta xifra cal 
sumar altres 18.000 per a re-
parar la de la Ciutat Esportiva 
Municipal. Uns 10.000 euros 
han estat necessaris per a la 
font de la rotonda de les avin-
gudes de Grècia i Castelló.

U

EL COmErç LOCAL TAnCA A 
LA mITJAnIT En unA nOVA 
EdICIó dE LA fASHIOn nIGHT

El comerç local va celebrar 
la sisena Fashion Night. La ci-
ta, organitzada per la Unió de 
Comerç de Vila-real (Ucovi), 
amb la col·laboració de la Re-
gidoria d’Economia, va oferir 
descomptes, regals, animació 
i música en directe. Mig cente-
nar d’establiments van partici-
par en aquesta nit de compres 
tan especial.

U

L’EscoLa TaLLEr T’avaLEm 
dipLoma ELs 30 bEnEficiaris   
dE La sEgona Edició

U

L’alcalde, José Benlloch; el secretari 
a u t o n ò m i c  d ’ O c u p a c i ó ,  E n r i c 
Nomdedéu, i el regidor d’Economia, 
Xavier Ochando, han clausurat la segona 
edició de l’Escola Taller T’Avalem, un 
programa de formació remunerada en 
el qual han participat 30 joves menors 
de 30 anys. En el programa s’han 
impartit tres especialitats: Operacions 
bàsiques de restaurant i cafeteria, Cuina 
i Jardineria. Per al desenvolupament de 
l’Escola Taller s’han destinat uns 600.000 
euros, subvencionats majoritàriament 
per la Generalitat. En la cloenda del 
programa s’han entregat els diplomes 
als beneficiaris. Vila-real va aconseguir 
el 2017 que arribara la primera escola 
taller a la ciutat després d’una dècada 
d’oblit per part de l’anterior Generalitat, 
governada pel PP.

Municipal
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Nueva ‘bomba’ de 3,7 millones por 
ocupar terrenos en el 2009 y 2010
El consistorio discrepa de la cifra dada por el Jurado de Expropiación y valora 1,9 millones

Una de las zonas incluídas es el jardín que se creó en el entorno de la Acequia Mayor donde se ubicó la figura de Jaume I.

Un nuevo «mazazo» del Ju-
rado de Expropiación de-
rivado de la gestión urba-
nística del Partido Popu-

lar obligará al Ayuntamiento de 
Vila-real a pagar, por el momento, 
al menos 1,9 millones de euros. 
Esta cantidad corresponde a la 
valoración hecha por los técnicos 
municipales de los terrenos del 
último paquete de resoluciones, 
que podría incrementarse hasta 
los 3,7 millones en los que el Jura-
do ha valorado las fincas.

«Se trata del último paquete de 
expedientes que estaba en el Ju-
rado de Expropiación pendiente 
de resolución”, explica el alcalde, 
José Benlloch, quien hoy ha da-
do cuenta de este nuevo golpe a 

la economía municipal. Los pro-
pietarios de los terrenos -corres-
pondientes a solares del CTE, los 
accesos al Centro de Congresos o 
el jardín Jaume I, todos ellos en 
operaciones urbanísticas de los 
años 2009 y 2010- reclamaban 
8.554.904 euros, frente a los 1,9 
millones de la valoración muni-
cipal. Finalmente, el Jurado de 
Expropiación ha estimado el va-
lor de los terrenos en 3,749.785 
euros. «Aunque vamos a recurrir 
para defender, como siempre he-
mos hecho, hasta el último euro 
de los vila-realenses, lo que que-
da fuera de toda duda es que esos 
1,9 millones de euros en los que 
los técnicos municipales han va-
lorado los solares vamos a tener 

que pagarlos en un plazo de seis 
meses, con lo que, una vez más, 
los empastres y el casino urbanís-
tico del PP van a poner en serias 
dificultades las arcas municipa-
les», lamenta Benlloch.

«Con este nuevo mazazo, por 
ocupaciones ilegales de hace 10 
años, Vila-real va a tener que pa-
gar nuevamente por lo que otros 
gestionaron de manera nefasta, 
dejando en graves dificultades a 
la ciudad. Nunca hemos puesto 
en cuestión el derecho de los pro-
pietarios a cobrar, pero sí hemos 
defendido siempre los intereses 
de la ciudad buscando acuerdos 
y peleando cada euro, lo que nos 
ha permitido ahorrar hasta 8 mi-
llones de euros», concluye.

Arrancan las labores de la 
ronda suroeste con la meta 
de concluirla en 18 meses

La colocación del cartel anun-
ciador de la construcción de la 
ronda suroeste abre la puerta a 
que la ciudad disponga de cir-
cunvalación, que discurrirá por 
el oeste de la ciudad entre la ca-
rretera de Onda y la nacional 
340, en un plazo de año y me-
dio. Será si se cumplen los pla-
zos establecidos en la licitación 
de la remodelación, por lo que 
concluirá en 18 meses o, lo que 
es lo mismo, a final del 2020.

La previsión era que las má-
quinas entraran en la zona a fi-
nales de mayo o inicios de junio 
lo que permitiría a las autorida-
des, tanto autonómicas como 
del consistorio, a realizar una 
visita institucional que ahora 
podría acabar con el veto de la 
Junta Electoral.

El proyecto, con una inver-
sión de 7,8 millones de euros 
por parte de la Generalitat, se 
adjudicó en abril a la unión 

temporal de empresas (UTE) 
formada por Durantia Infraes-
tructuras y Corporación Euro-
pea de Servicios y Capitales.

Asimismo, desde los colecti-
vos vecinales califican de «espe-
ranzador» el arranque de unos 
trabajos que, pese a ser reivin-
dicados durante dos décadas, 
se mantuvieron paralizados --
incluso con inclusión y desapa-
rición de los presupuestos del 
Consell--, hasta que el Gobierno 
autonómico liderado por Ximo 
Puig adjudicó en febrero del 
2017 la redacción del nuevo 
proyecto que incluye una cal-
zada de dos carriles y sendas 
bandas de integración ambien-
tal arboladas en los márgenes, 
que se completarán con una 
vía ciclista en su trazado.

Con todo, los responsables de 
entidades ciudadanas advier-
ten que estarán «muy atentos» 
al avance de la ronda.

Las máquinas ya han accedido para realizar los primeros movimientos.

El INEM Agrario permite contratar a 74 
personas durante el período estival
El Ayuntamiento contratará a 74 
trabajadores agrícolas este vera-
no gracias a una subvención de 
116.104,58 euros del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE) –el 
antiguo INEM-, que permitirán 
dar trabajo a desempleados que 
durante la pasada campaña coti-
zaron en el régimen agrario. La 
previsión es contar con un grupo 
de 38 operarios y capataces entre 
el 15 de julio y el 14 de agosto y 
36 personas más del 16 de agos-
to al 18 de septiembre, que esta-
rán bajo el mando de Servicios 
Públicos y realizarán labores de 
mantenimiento de espacios, via-
les o infraestructuras agrícolas de 
competencia municipal La limpieza de cunetas o espacios de paso de agua son zonas prioritarias.

Plantean casi 10 años de 
cárcel para Rubert y Tomás
Hasta nueve años y 10 meses de 
prisión pide la acusación particu-
lar del caso Piaf, que representa al 
Ayuntamiento de Vila-real, para 
el que fue alcalde en la última le-
gislatura del PP, Juan José Rubert, 
así como para su primer teniente 
de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Ramón Tomás. Una so-
licitud de pena de privación de 
libertad que se suma a la de un 
máximo de 26 años de inhabilita-
ción para empleo o cargo en pues-
tos públicos.

Así se refleja en el escrito de 
acusación que realiza el consisto-
rio, como parte en el proceso. Sin 
embargo, la Fiscalía de Castellón 
mantiene su apuesta por no pedir 

responsabilidades, al conside-
rar que el endoso de 600.000 
euros que el exalcalde Rubert 
firmó poco antes de abandonar 
la alcaldía para que un banco 
abonara esta cifra a la empresa 
Piaf --sin los informes favorables 
de Intervención y Tesorería-- no 
se tradujo en un perjuicio para 
el Ayuntamiento, por cuanto el 
nuevo ejecutivo liderado por el 
socialista José Benlloch decidió, 
en junio del año 2011, no pa-
gar la cantidad que la entidad 
financiera le reclamaba.

Las defensas de los imputa-
dos en el auto redactan sus es-
critos a la espera de la apertura 
del juicio oral.
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Refuerzan la seguridad del tráfico con 
la mejora y la creación de dos rotondas
El Ayuntamiento ha acometido 
la ampliación del diámetro de 
la rotonda que regula el tráfico 
en la confluencia de las avenidas 
Alemanya e Itàlia con la calle 
Sant Manuel. El objetivo, ganar 
en seguridad en un punto en el 
que muchos conductores igno-
ran los dos carriles de la glorieta 
y la cruzan directamente como si 
se tratara de una línea recta.

La intervención, con un presu-
puesto de 16.000 euros, ha con-
sistido en ensanchar los márge-
nes de la mediana y parte de la 
acera del carril que discurre en 
dirección a Valencia para obli-
gar a los conductores a reducir 
la velocidad antes de entrar a la 

rotonda.
El concejal de Territorio, Emi-

lio Obiol, explica que esta es una 
petición de la asociación de ve-
cinos del barrio de Sant Ferran, 
«que advirtió del riesgo de esta 
intersección, ya los vehículos que 
circulan en sentido hacia el sur 
de la ciudad podían entrar direc-
tamente sin frenar y seguir en lí-
nea recta, lo que incluso obligaba 
a frenar bruscamente a conduc-
tores que circulan correctamente 
por el carril exterior».

Obiol insiste en que las obras, 
ejecutadas por una empresa lo-
cal, «son otra muestra de que con 
un presupuesto ajustado e inter-
venciones sencillas se consiguen 

grandes resultados».
Así mismo, la empresa adjudi-

cataria de la construcción de la 
rotonda que regulará el tráfico 
en el cruce del Camí Vell d’Onda 
a Castelló y la calle Encarnació 
ya ha iniciado los primeros tra-
bajos.Unas labores que afectan 
en principio al terreno de la zona 
verde existente junto al pabellón 
polideportivo Sebastián Mora y 
que se ve afectado por esta inter-
vención. 

Las autoridades confían en que 
la obra acabe en julio, de manera 
que la rotonda --con un diámetro 
de 21 metros y que estará decora-
da en su centro con una escultu-
ra-- esté operativa en verano.

Destinan 120.000 euros a la mejora 
y modernización de dos polígonos 
El consistorio completa la asignación autonómica para las obras de Travessa y Reg Nou

El edil de Territorio explicó algunas de las actuaciones previstas en las áreas industriales que está previsto adecuar.

L a corporación municipal 
ha aprobado un nuevo ex-
pediente de suplementos 
de crédito, financiado con 

cargo a los remanentes del 2018, 
dirigido a aportar 120.000 euros 
a dos nuevas ayudas del Institu-
to Valenciano de Competitividad 
Empresarial (Ivace), con las que 
pretenden acometer mejoras en 
otros dos polígonos industriales 
de la ciudad, en concreto los de 
Reg Nou y la Travessa.

En este sentido, la Generali-
tat destina una subvención de 
61.000 euros para el primero --el 
Ayuntamiento completa el pre-
supuesto de ejecución con otros 
40.000 euros-- y 120.000 para el 
segundo, de manera que el con-
sistorio asigna 80.000 euros.Se 
trata de unas ayudas que se su-
man a las ya concedidas por el 
Ivace para modernizar los polígo-
nos empresariales de la carretera 
de Onda, Molí Nou y les Voltes, lo 
que supone una inyección para 

estas áreas por parte del Consell 
de cerca de tres millones.

«Son dos nuevos proyectos im-
portantísimos para continuar 
trabajando en la línea de colocar 
a Vila-real como referente para 
la instalación de inversiones in-
dustriales, continuar generando 
economía y puestos de trabajo y 
mejorar la integración de estas 
zonas, muy próximas al casco ur-
bano, para revertir en una mejor 
calidad de vida para todos», argu-
mentó el concejal de Territorio, 
Emilio Obiol.

ACCIONES
En Reg Nou, con una superfície 
de 51.000 metros cuadrados jun-
to a la ronda norte de acceso a la 
ciudad, se instalará una peque-
ña estación de bombeo con una 
tubería que enlazará con la ave-
nida de França para mejorar el 
sistema de saneamiento, se crea-
rán aceras y se instalará alum-
brado público. En el de Travessa, 

112.000 metros cuadrados y deli-
mitado  por la prolongación de la 
avenida de França, la de Grècia, 
la de Castelló y la N-340, se cons-
truirá una glorieta en el primer 
desvío de la N-340, que continúa 
en la prolongación de la avenida 
Francesc Tàrrega que permitirá 
dotar al tráfico de mayor seguri-
dad. «Es una zona peligrosa que, 
además, se inunda cuando llue-
ve, por eso vamos a actuar en es-
te tramo», explica Obiol, al tiem-
po que añade que se construirá 
un carril bici en la acera norte de 
la avenida de Grècia, «con el ob-
jetivo de ir cosiendo estos tramos 
en las principales avenidas de la 
ciudad, como se hará también 
en el polígono de la avenida de 
Castelló».

En ambos casos, se creará una 
web, habrá cámaras de vigilan-
cia, señalización horizontal y 
vertical, asfalto nuevo, hidrantes 
para incendios y un talud con 
pantalla vegetal.

Eliminan restricciones para 
animar el desarrollo en la 
zona Madrigal fuera del PAI

El último pleno ordinario del 
período 2015-2019 en el Ayun-
tamiento aprobó, por unanimi-
dad, el primer paquete de medi-
das surgido de la oficina puesta 
en marcha hace seis meses para 
impulsar la reindustrialización 
y la gestión del área residencial 
del Madrigal. «Una pincelada 
de la apuesta para desarrollar 
el Madrigal de este equipo de 
gobierno», dijo el alcalde, José 
Benlloch.

En este caso, la iniciativa tie-
ne por objetivo facilitar la cons-
trucción de masets o viviendas 
unifamiliares a los propietarios 
de parcelas incluidas en el pro-
grama urbanístico pendiente 
de desarrollar. En concreto, la 
corporación dio su visto bueno 
a modificar una serie de artícu-
los de las normas urbanísticas 
establecidas en el Plan General 
de Ordenación Urbana aproba-
do en 1993, todavía vigente y 
que, como explicó el concejal 
de Territorio, Emilio Obiol, «su-
ponen trabas importantes para 

que los dueños edifiquen en sus 
terrenos».

«Esta zona presenta disfun-
ciones y supone restricciones a 
proyectos de desarrollo futuro; 
las modificaciones que hemos 
aprobado permitirán resolver 
la problemática actual y hacer 
más dinámica la oferta y la de-
manda en esa zona de masets», 
indicó el edil de Territorio.

Con este objetivo, se reducen 
las medidas mínimas de facha-
da en las parcelas de esta zona, 
que pasan de 15 a 10 metros de 
ancho y de 20 a 15 metros de 
longitud, manteniendo la par-
cela mínima en los 700 metros 
actuales. También se modifican 
cuestiones de actuaciones con-
juntas, para permitir la cons-
trucción de casas proporcional 
a la superficie y al ritmo que 
marcan los propietarios, ade-
más de pasar los viales interio-
res de estas actuaciones conjun-
tas de públicos a privados.

Benlloch, felicitó a los técni-
cos por el trabajo realizado.

Uno de los objetivos es dinamizar la oferta y demanda de masets en la zona.
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Limpian los imbornales 
para optimizar la lucha 
contra plagas de insectos

La Concejalía de Sanidad de 
continúa con las actuaciones 
del Plan integral de control de 
plagas de mosquitos, con un re-
fuerzo en las últimas semanas 
cuyo objetivo es prevenir duran-
te todo el año y, especialmente, 
de cara a la llegada, en breve, 
de las altas temperaturas.

La concejala del área, Silvia 
Gómez, ha supervisado los nue-
vos trabajos realizados por la 
empresa responsable de la ges-
tión del agua en la ciudad, FAC-
SA, que se ha encargado de lim-
piar a fondo los imbornales, co-

menzando por la zona centro 
de la ciudad. Tras la limpieza 
se ha procedido a iniciar el tra-
tamiento, que podría conside-
rarse una continuación de las 
diferentes intervenciones que 
se realizan a lo largo del año 
para mantener bajo control a 
este insecto.

Gómez aseguró que «es im-
portante que los propietarios 
sigan una serie de pautas pre-
ventivas, pero también que la 
ciudadanía se ponga en con-
tacto de manera oficial con la 
Concejalía de Sanidad».



Milers de veïns van acompanyar la imatge del patró pel recorregut de la tradicional processó per alguns dels carrers més cèntrics de la localitat.

Un dels actes destacats del dia dedicat al patró va ser la santa missa pontifical. L’alcalde, José Benlloch, i la reina de festes, Carmen Rubert, en la foguera.

Centenars de persones de totes les edats van honrar el patró amb flors. La cort d’honor va encendre la tradicional mascletada del dia central de festes.

Tranquil·litat, convivència, participació 
massiva i respecte per Sant Pasqual 2019
Les queixes per molèsties de les penyes s’han reduït, han augmentat les denúncies a conductors i no s’han registrat ferits per cornades

L es festes en honor a sant 
Pasqual van estar marca-
des per la tranquil·litat, el 
respecte, la convivència i 

l’alta participació. El regidor de 
Festes, Diego Vila, acompa-nyat 
pel president de la Junta de Fes-
tes, José Pascual Colás, i pel co-
missari en cap de la Policia Local, 
Domingo Adán, ha fet un balanç 
«molt positiu» dels festejos, que 
han comptat amb «més de 250 
actes per a tots els públics i con-
vocats per diferents entitats, bo-
na climatologia, esdeveniments 
multitudinaris i els car-rers 
plens». No obstant això, per a Vi-
la, aquesta ha sigut la prova de 
foc de la Comissió de Convivèn-
cia, creada recentment, que «es 
demostra una eina molt positiva, 
ja que han sigut unes festes mas-
sives marcades pel respecte». 

Per la seua banda, Adán in-
dica que s’han reduït un 30% 
les queixes per molèsties de les 
penyes. «Tampoc hi ha quasi re-
clamacions per molèsties en el 
veïnat i quan se’ns ha cridat, al 
primer requeriment les penyes 
s’han comportat, per la qual co-
sa no hem hagut de tornar de 
forma reiterada», apunta. No 
obstant això, explica que les de-
núncies per conduir sota els efec-
tes de les drogues han augmen-
tat un 24%, en part, a causa de 
l’increment dels controls. També 
han augmentat un 50% els delic-
tes contra la seguretat viària per 
consumir alcohol i drogues al vo-
lant. En un altre ordre de coses, 
des de la Policia Local es mostren 
sorpresos perquè, mentre fa un 
any es registraven tres ferits per 
cornada en els actes taurins, en-
guany només hi ha hagut huit 
afectats per xicotetes contusions, 
cap per cornada.

«Han sigut unes festes molt 
tranquil·les, no hi ha hagut de-
núncies a les penyes per brutícia 
–mentre que l’any passat va ha-
ver-n’hi diverses-- i els actes mul-
titudinaris han funcionat a la 
perfecció, malgrat comptar amb 
el nivell 4 d’alerta antiterrorista, 
la qual cosa ens ha fet extremar 
les precaucions», afig. 

TASCA PRÈVIA
D’altra banda, Colás destaca 
l’escassetat d’incidències i tot el 
treball previ i durant les festes 
per part de la Junta de Festes, que 
«ha contribuït a la tranquil·litat». 
Així mateix, apunta al bon aco-
lliment d’algunes novetats, com 
la Crida a la Festa a la vesprada o 
l’elaboració massiva d’allioli.

Festes de Sant Pasqual
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La Nit de Xulla més turística estrena 
una ‘quedada’ per a preparar allioli
El president autonòmic, Ximo Puig, visita la ciutat per a conéixer de primera mà la festa 

La Nit de la Xulla d’aquests fes-
tejos no va ser com les anteriors. 
Va suposar la consagració d’un 
esdeveniment de fort arrelament 
popular que es va estrenar com 
a Festa d’Interés Turístic Provin-
cial. Una distinció que reconeix 
les peculiaritats d’aquesta con-
vocatòria que, el que fora primer 
alcalde triat democràticament 
pels veïns, Bautista Carceller, va 
decidir traslladar, a manera de 
pla pilot, dels festejos de carrer, 
barris i masets als patronals de 
Sant Pasqual. Era l’any 1979.

Una prova que no solament 
va eixir bé, sinó que va tenir un 
acolliment tan important que 
quatre dècades després continua 
sent l’acte més participatiu i el 
que menys organització i pressu-
post requereix per part de la Jun-
ta de Festes.

Per a commemorar l’estrena de 
la declaració oficial, l’organisme 
festiu i l’Ajuntament van decidir 
complementar-lo amb una troba-
da d’elaboració d’allioli o allio-
liada (denominació que va co-
mençar a rodar per la ciutat una 
vegada es va programar l’acte), 
que va reunir centenars de pen-
yistes i veïns en general, entre els 
quals van repartir morters amb 
la inscripció commemorativa de 
la prerrogativa concedida per la 
Generalitat Valenciana. De fet, el 
president Ximo Puig va mostrar 
el seu suport a la proposta amb 
la seua presència i participació 
activa en aquesta, durant la qual 

es va interessar per l’habilitat a 
fer aquesta salsa culinària. 

Una cita, a més, que va tenir 
una vessant solidària ja que els 
assistents van fer un donatiu de 
dos euros previ a la recepció dels 

ingredients i estris necessaris per 
a la preparació que es van desti-
nar, de forma íntegra al projecte 
XiCaEs que impulsa la Fundació 
Caixa Rural per a xiquets i xique-
tes amb capacitats especials.

Benlloch i Puig van estar presents a la trobada per a preparar allioli.

Les penyes i veïns van ocupar molts carrers de la ciutat el dilluns de festes.

La Crida a la Festa vespertina 
té futur amb una major 
participació de la ciutadania

Una altra de les novetats del pro-
grama, amb l’objectiu de guan-
yar participació, fou que el tret 
oficial d’eixida de les celebracio-
ns va arribar de vesprada i no a 
migdia. Tot i que l’ambient fes-
tiu es va deixar notar des de pri-
mera hora del matí, la Crida va 
tenir lloc a les 19.00 hores des 
de l’escenari de la plaça Major.

La reina de les festes, Carmen 
Rubert, i les seues dames (Àgata 
Martínez, Tania Ripollés, Bàrba-
ra Martínez i Isabel González) 

van llegir alguns paràgrafs del 
pregó, escrit per Bautista Car-
celler l’any 1963. Una lectura 
en la qual també van partici-
par integrants de la Colla Ge-
gantera, que posteriorment 
van passejar i van fer ballar al 
ritme de la dolçaina i el tabal 
els gegants Pasqualet, Marigra-
cieta, Jaumet i Pinella.

El president de la Junta de 
Festes, José Pascual Colás, va in-
dicar en el balanç de festes que 
aquest format «té futur».

Unes animades reina i dames van ser part destacada de la crida vespertina.

Els col·lectius veïnals reconeixen Xavier 
Ochando durant el macrosopar de festes
La Federació d’Associacions de 
Veïns va voler reconéixer la im-
plicació i el treball desenvolupat 
pel regidor Xavier Ochando --que 
aparca la seua dedicació política, 
almenys de moment-- en l’impuls 
de la participació ciutadana du-
rant els anys en què es va ocupar 
d’aquesta àrea a l’Ajuntament.

Ochando va rebre l’homenatge 
enmig d’un mult it udinar i 
aplaudiment, durant el macro-
sopar veïnal que va congregar 
a la plaça del Llaurador a 2.200 
vila-realencs, en la seua majoria 
vinculats a l’associacionisme 
local. Visiblement emocionat, 
l’encara edil va agrair a les en-
titats que recullen el sentir del 
veïnat que pensaren en ell «per 
a donar aquesta primera distin-
ció». «Si hi ha una cosa bonica i 
que t’ompli de gratitud és que 
la gent del teu poble et recorde i 
que ho faça en positiu», va indi-

El president de la federació, José María Rubert, amb l’edil Xavier Ochando.

car l’homenatjat.
Ochando va destacar que una 

de les seues prioritats «ha sigut 
sempre fer una política de proxi-
mitat». Així mateix, també va tin-
dre paraules per a l’alcalde, José 
Benlloch, a qui va donar les grà-
cies «per la confiança» que va de-

positar en ell, i per a l’oposició, 
als qui sempre ha considerat no-
més «com a rivals polítics i mai 
com a enemics».

L’esdeveniment va comptar 
amb l’actuació del grup de ball 
de l’Associació de Veïns Barri de 
l’Hospital.

Un ‘encierro’ d’encasts ràpid 
i sense incidències greus, 
plat fort del programa taurí

 El programa taurí va començar 
amb una noveta: un encierro 
d’encasts marcat per la rapi-
desa i alguns esglais per la cai-
guda d’alguns corredors i el 
conseqüent perill d’enganxada 
per part del bestiar. Dos minuts 
va ser el temps emprat pels 
bous d’aquest debut.

La peculiaritat d’aquest encie-
rro va estar que era d’encasts, 
que significa que cadascun dels 
bous pertanyia a una ramade-
ria diferent i tenia una proce-

dència genètica peculiar. En 
concret, van passar exemplars 
de Marqués de Albaserrada 
(encast Pedrajas), Ordi Gago 
(encast Ordi Gago, Núñez), Ja-
ra del Retamar (encast Xixona), 
Justo Barba (encast Veragua), 
Sánchez Urbina (encast Aldea-
nueva) i Soto de la Font (encast 
Juan Pedro Domecq).

Una jornada per als més me-
nuts, un concurs d’emboladors 
i onze bous braus van ser altres 
de les propostes taurines.

Alguns corredors van caure, sense major incidència, durant el recorregut.
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‘No teNim uNa malaltia, 
teNim uNa coNdició difereNt’, 
campaNya d’acudim eN festes

U ACUDIM va realitzar una acció 
de sensibilització a la plaça Ma-
jor dedicada a les persones amb 
discapacitat intel·lectual.

els més meNuts pugeN al 
treN gràcies a la proposta 
de jugaNt, jugaNt

U Jugant, Jugant va incloure ac-
tivitats relacionades amb la lo-
comoció, amb la col·laboració 
d’Amics del Ferrocarril La Farja.

Festes patronals ; Sant Pasqual 2019

la festa de la tercera edat 
No decep i milers de persoNes 
participeN eN l’esdeveNimeNt

U El Centre de Congressos, Fires 
i Trobades va acollir la festa de 
la 3a edat, que va comptar amb 
una paella monumental i un ball 

amb orquestra. La reina i les da-
mes van servir els comensals de 
totes les edats ja que molts ma-
jors van acudir amb la família.

de gaidoNet, capçots i 
travaluc cuiNeN les millors 
paelles dels festejos

U El concurs de paelles ha reunit 
1.500 persones. La Penya De 
Gaidonet es va endur el primer 
premi, seguida de Capçots i Tra-

valuc. No Problem va causar ex-
pectació amb un recipient fruit 
de la unió de set paellers, per a 
alimentar més de 60 penyistes.

els empedrats agafeN 
força amb 1.600 assisteNts al 
reciNte de la marxa

U El Recinte de la Marxa va con-
gregar un total de 52 col·lectius 
festers per a participar en el con-
curs d’empredats. Una xifra que 

es va traduir en uns 1.600 penyis-
tes, tot i que durant la festa pos-
terior al certamen culinari es van 
reunir 3.500 persones.

la década prodigiosa 
coNvoca ceNteNars de 
persoNes a la plaça major

U Amb les 840 cadires disposa-
des ocupades i gent dempeus, 
l’actuació de La Década Prodi-
giosa fou l’apoteosi musical.

la segoNa edició de la 
marxa saludable mobilitza 
ceNteNars de persoNes

U Tot i ser el darrer matí de festes, 
centenars de persones van par-
ticipar en la II Marxa saludable 
a benefici d’Aspanion.

Actualitat Crònica de Vila-real
JUNY DEL 2019 9



la crisi citrícola, al·lusions 
a la campanya electorals o les 
tasques, temes en la cavalcada

U L’horari triat --les 16.00 hores, amb motiu del Villarreal-Eibar 
a l’Estadi de la Ceràmica-- no va frenar la participació en 
la Cavalcada. Un total de 15 van ser els col·lectius que van 
desfilar amb crítiques i missatges sobre la crisi del sector 
citrícola, la classe política en campanya o les tasques.

honors a susana pesudo 
i gisela usó, les reines de les 
festes de 1969 i 1994

U La Casa dels Mundina va acollir l’acte d’homenatge a les 
reines de les festes de 1969 i 1994, Susana Pesudo Calatayud 
i Gisela Usó Rubert, respectivament, i les dames de la ciutat 
d’aquells anys. Un acte, ja tradicional, que es va celebrar en 
finalitzar l’ofrena al patró.

homenatge municipal a 
31 parelles que celebren 
enguany 50 anys junts

U L’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner va acollir 
l’acte d’homenatge a les noces d’or matrimonials. Una 
convocatòria presidida per l’alcalde, José Benlloch, amb la 
presència de la reina i les dames de les festes. Es va retre 
homenatge a 31 parelles que es van casar l’any 1969.

visita oficial al centre 
social de caixa rural després 
de les obres d’adequació

U Després de mesos de reformes per a millorar l’accessibilitat, la 
comitiva municipal i els representants de la festa van visitar, 
amb motiu del dia de portes obertes les noves instal·lacions 
del Centre Social de Caixa Rural que inclouen el nou espai 
que ocuparà Ràdio Vila-real .

càritas estrena furgoneta 
en la campanya de donatius i 
aliments solidaris

U Càritas i la Junta de Festes, amb la col·laboració de la Comissió de 
Penyes i la Caixa Rural, van organitzar una campanya de donatius 
i aliments solidaris que s’han traslladat al magatzem amb la nova 
furgoneta de Càritas, adquirida amb ajuda municipal. El rector de 
Sant Jaume, mossén Javier Aparici, va beneir el vehicle.

noves  trobades de 
pasquals, pasquales i gent amb 
els cognom villarreal 

U Prop de mig centenar de persones de totes les edats i, 
especialment homes, van participar en la huitena Trobada de 
Pasquals i Pasquales i la tercera Trobada de cognoms Villarreal 
que es va convocar als exteriors de la basílica de Sant Pasqual 
amb la presència dels gegants Pasqualet i Maria Gracieta.

Festes patronals ; Sant Pasqual 2019
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el cinqué BeeRROcK 
fest Recapta 4.400 € peR a 
cOnquistandO escalOnes

U L’Associació Conquistando Esca-
lones va organitzar el Beerrock 
Fest Vol.5 que va recaptar 4.400 
€ per a investigació mèdica.

plum i addict guanyen  el 
cOncuRs de gRups musicals 
vmOl que estRena categORia

U Plum va guanyar el concurs de 
grups musicals, VMOL, que va es-
trenar categoria de música elec-
trònica, que va ser per a Addict.

natividad cuBedO i JOsé 
maRía vidal RecOneguts cOm 
la dOna i l’hOme de més edat

U Natividad Cubedo Bort (99 anys) i 
José María Vidal Albella (97) han re-
but l’homenatge per part de la rei-
na i les dames de les Festes i la cor-

poració, encapçalada per l’alcalde, 
José Benlloch, per ser els veïns de 
més edat de la ciutat. L’acte va ser 
al Convent, espai d’art.

la Revista ‘fOnt’ aRRiBa a la 
21a edició amB huit aRticles de 
temàtiques vaRiades

U La Casa dels Mundina va acollir la 
presentació del número 21 de la 
revista Font, editada per la Regi-
doria de Normalització Lingüísti-

ca. El responsable de l’àrea, Santi 
Cortells, va presentar, juntament 
amb l’alcalde, José Benlloch, els 
huit articles inclosos.

‘pOBle’ lliuRa els pRemis i 
diplOmes dels cOncuRsOs de 
Redacció i diBuix

U La revista Poble ha lliurat, amb 
la col·laboració de la Regidoria 
d’Educació, els diplomes als 50 
finalistes i els premis als guanya-

dors del XIII Concurs de redacció 
escolar, el V Concurs de papiro-
flexia i el III Concurs de dibuix 
amb més de 500 participants.

els cOl·lectius agRaRis 
es dOnen cita en la missa peR  
sant isidRe llauRadOR

U L’Associació Local d’Agricultors i 
el Consell Agrari així com la cor-
poració i la cort d’honor van as-
sistir a la missa de Sant Isidre.

la puRíssima ORganitza 
una mOstRa centRada en el 
sagRat cOR de Jesús

U La Congregació de Filles de Ma-
ria Immaculada va organitzar 
l’exposició «El Sagrat Cor de Jesús», 
amb motiu del seu any jubilar.



un taller de creativitat 
per a commemorar el dia 
internacional dels museus

U Vila-real es va sumar el 18 de maig al Dia Internacional dels 
Museus. Enguany la proposta va ser el taller de creativitat 
«Les paraules dibuixades», coordinat i dirigit per l’artista 
valencià Luce –que enguany va ser un dels artistes present 
en la mostra TEST- al Convent.

vila-real aposta per unes 
festes més sostenibles amb 
una campanya de reciclatge

U La Comissió de Penyes i la Junta de Festes han organitzat, 
amb el patrocini d’Ecovidrio i la Regidoria d’Agricultura, Medi 
Ambient i Canvi Climàtic, van promoure una campanya de 
reciclatge en què la penya que més vidre deposite, obté un 
lot de productes de la terra.

els més joves porten la 
música coral pels carrers de 
la ciutat de la mà del rosari

U L’Associació de Filles de Maria del Rosari va organitzar la 
novena edició de la Trobada coral amb la participació del cor 
de la UM La Lira i de l’agrupació religiosa, que van recórrer 
alguns carrers de la ciutat oferint la seua música i també van 
realitzar una actuació a la plaça de la Vila.

afervil commemora el 
dia internacional de la 
fibromiàlgia amb una marxa

U L’Associació de Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques de Vila-
real i la Regidoria d’Esports van organitzar l’XI Caminata 
d’Afervil amb motiu del Dia Internacional de la Fibromiàlgia. 
La marxa va sorgir des de la plaça Major, on es va fer la lectura 
d’un manifest.

mostra dels treballs 
realitzats pels usuaris del 
ceam l’olivera

U L’alcalde, José Benlloch, i la regidora de Família, Rosario 
Royo, van acompanyar els usuaris del CEAM l’Olivera en la 
inauguració de l’exposició de treballs realitzats en els tallers 
que desenvolupa el centre, entre ells un mural en el qual es 
reprodueix la planta històrica que tenia la ciutat.

la pòlvora cobra 
protagonisme en les últimes 
hores de les festes patronals

U La recta final de les festes va estar marcada per l’encesa de 
la traca i posterior correfocs i xaranga que, des de la plaça 
Major, van completar l’itinerari fins arribar al parc d’Alaplana 
on la pirotècnia Martí va llançar el castell de focs que va 
suposar el punt i final dels festejos de maig.

Festes patronals ; Sant Pasqual 2019
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L’Ajuntament convoca les primeres 
ajudes per a l’escolarització infantil 
El dia 3 s’obri el termini de presentació per a optar a part dels 60.000 euros consignats

Poden beneficiar-se alumnes de les unitats de 0 a 1 any i d’1 a 2 anys del Solet i de les guarderies privades autoritzades.

L ’Ajuntament ha aprovat 
les bases per a la concessió 
d’ajudes a l’escolarització 
infantil, que podran co-

mençar a sol·licitar-se a par-
tir del 3 de juny. Les ajudes 
persegueixen el foment de 
l’escolarització dels xiquets i les 
xiquetes de 0 a 3 anys a les esco-
les infantils autoritzades de Vila-
real en el curs 2018-2019, i afa-
voreixen la conciliació de la vida 
laboral i familiar. 

Els beneficiaris de les ajudes 
són totes les famílies amb xiquets 
i xiquetes menors de 3 anys em-
padronats a Vila-real i inscrits 
en qualsevol de les escoles infan-
tils situades a la localitat i au-
toritzades aquest curs (Babisol, 
Bambilàndia, Caperucita Roja, 5 
sentits, El Solet -unitats de 0 a 1 
any i unitats d’1 a 2 anys- Kinder 
Park, L’Esquirol i Món de fades). 
Per a cada menor escolaritzat en 
una d’aquestes escoles infantils 
es concedirà una ajuda, en paga-
ment únic, de 130 euros. En cas 
que el nombre de sol·licituds si-
ga menor de les previstes -es cal-
culen un total de 459 potencials 
beneficiaris- es procedirà a redis-
tribuir equitativament la resta 
entre totes les sol·licituds aprova-
des. La percepció d’aquestes aju-
des és complementària a les be-
ques concedides per la Conselle-
ria d’Educació o qualsevol altra.

SOL·LICITUD
La sol·licitud d’aquestes ajudes 
a l’escolarització infantil ha de 
formalitzar-se a partir del 3 de 
juny en el Registre General mu-
nicipal, a través del model de 
sol·licitud que estarà disponible 
en la seu electrònica municipal i 
en l’oficina d’Atenció i Tràmits.

L’alcalde, José Benlloch, va as-
senyalar que, tot i que en els úl-
tims tres pressupostos s’havien 
consignat 20.000 euros per a 
aquesta iniciativa, les dificultats 
de tipus legal ho han fet impos-
sible. «Després de molt de treball 
hem aconseguit informes a favor, 
ja que fins ara, en no ser una com-
petència municipal i un tipus 
d’escolarització no obligatòria, 
se’ns feia molt difícil convocar 
aquestes ajudes, que comptaran 
amb tots els diners acumulats 
en els últims tres anys: 60.000 
euros», explica.

En aquest sentit, ha lamentat 
que les lleis del Govern d’Espanya 
«han causat molts problemes als 
ajuntaments» i destaca que «si 

hem pogut arribar fins ací, és 
gràcies al Govern autonòmic, 
que fa dos anys va modificar una 
normativa i va donar una mica 
d’oxigen».

«Gràcies a aquest canvi podem 
dir que estem en disposició de ti-
rar avant aquestes ajudes per a 
garantir que qualsevol persona 
que necessite portar els seus fills 
a una escola infantil puga fer-ho, 
independentment de la seua ren-
da», manifesta. «La lluita i l’aposta 
serà que l’educació de 0 a 3 anys 
puga estar garantida i que siga 
gratuïta i esperem que el nou Go-
vern del Botànic ho aconseguisca. 
Igual és el primer i l’últim any 
que convoquem aquestes subven-
cions com a Ajuntament», diu.

Benlloch va explicar els detalls del procediment per a accedir a les ajudes.

Vila-real assumeix la 
competència per a reparar 
el sostre del José Soriano

L’Ajuntament ha rebut la reso-
lució del conseller d’Educació, 
Investigació, Cultura i Es-
port, Vicent Marzà, en la qual 
s’aprova definitivament la dele-
gació de competències perquè 
el consistori vila-realenc puga 
licitar les obres de reconstruc-
ció de la coberta del col·legi José 
Soriano Ramos en el marc del 
conegut com Pla Edificant de la 
Generalitat.

El pressupost de l’actuació és 
de 224.811, 60 euros i el termini 
de les obres és de quatre mesos, 
tal com ja va anunciar l’edil 

d’Educació, Eduardo Pérez, el 
passat 9 d’abril, durant el Ple 
extraordinari en el qual es va 
aprovar sol·licitar la delegació 
de competències per part de la 
Conselleria d’Educació perquè, 
dins del Pla Edificant, es pogue-
ra procedir a la reconstrucció 
del sostre de l’immoble edu-
catiu, que presenta greus pro-
blemes de filtracions des de la 
seua inauguració en el 2011.

La Conselleria ha acceptat ac-
cions en Pasqual Nácher, Con-
cepció Arenal, Escultor Ortells, 
Botànic Calduch i La Panderola.

Imatge d’arxiu de l’estat del sostre que cal substituir al CEIP José Soriano. 

L’alumnat de la UNED ja ha començat els exàmens del segon quadrimestre.

El suïcidi i la gestió de 
conflictes, cursos UNED

El centre universitari ha organit-
zat dos cursos d’estiu que abor-
daran la gestió de conflictes in-
terpersonals i el suïcidi. D’una 
banda, el curs titulat Gestió de 
conflictes interpersonals tindrà 
lloc del 25 al 27 de juny, i se cele-
brarà en el centre penitenciari II 
de Castelló, a Albocàsser. Se cen-
trarà en  la pertinència del diàleg 
per a una convivència positiva en 
la societat de la informació. Per 
dates, li seguirà el curs El suïcidi, 
visió biopsicosocial i multidisci-
plinària, de l’1 al 3 de juliol. Una 
visió global sobre una problemà-

tica que és la primera causa de 
mort no natural a Espanya.

La música tancarà la tempo-
rada estival i d’aniversari amb 
les notes del XXV Curs Interna-
cional d’Interpretació Musical 
Francesc Tàrrega. Serà del 5 al 
14 de juliol al Termet.

P e r  u n a  a l t r a  p a r t , 
l’estudiantat de grau està 
d’exàmens del segon quadri-
mestre. La primera setmana 
d’avaluacions presencials va ser 
del 20 al 25 de maig, i la segona, 
del 3 al 7 de juliol. L’horari de la 
biblioteca serà intensiu.

Ciutat Educadora
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Reconocen a los mejores alumnos más brillantes 
y a los 11 docentes jubilados el curso pasado
La BUC acoge la entrega de las distinciones con las que se alienta a los más jóvenes a seguir estudiando y se reconoce la trayectoria de los profesores

L a Biblioteca Universitaria 
del Conocimiento (BUC) ha 
acogido la entrega de los 
premios extraordinarios al 

rendimiento académico de alum-
nos de Vila-real, que reconoce en 
el ámbito local los premios que 
otorga la Conselleria de Educa-
ción a los mejores expedientes 
académicos de la Comunidad. Es 
el sexto año consecutivo que se 
celebra esta cita, donde se han 
entregado galardones a 15 estu-
diantes (13 de primaria y dos de 
ESO) de los centros Fundación 
Flors e IES Francesc Tàrrega (se-
cundaria) y Angelina Abad, Bo-
tànic Calduch, Escultor Ortells, 
Pascual Nácher, Pío XII y Conso-
lación (primaria). El alcade, José 
Benlloch; el concejal de Educa-
ción, Eduardo Pérez; el inspec-
tor de Educación, Alejandro Am-
posta, y el jefe de la Inspección 
Educativa de Castelló, Vicente 
Doménech, han entregado los 
diplomas. Benlloch ha destacado 
el valor del esfuerzo para lograr 
la excelencia y ha felicitado a los 
premiados y a sus familiares.

Durante la misma jornada, los 
responsables municipales y el 
jefe provincial de la Inspección 
Educativa han entregado los di-
plomas en reconocimiento a la 
tarea de los 11 docentes jubila-
dos en el curso 2017-2018. Los 
homenajeados son 11 maestros 
y profesores de siete centros, tan-
to de primaria como de secunda-
ria: Ramón Cardona, Júlia Ceri-
suelo (IES Miralcamp); Evaristo 
Ballester (Broch i Llop); Víctor Vi-
lanova, Vicente Navarro (Carles 
Sarthou); Sari Pitarch (Botànic 
Calduch); Carmen Pilar Guar-
que (Obispo Pont); Amparo Grao 
(Consolación); y Josep Bort, Rosa 
María Gimeno, Delfina Balaguer 
(Francesc Tàrrega). En el acto participaron responsables inspectores educativos de la provincia.

La ciudad homenajea a 11 profesores jubilados por una vida de dedicación.

Benlloch destacó el valor del esfuerzo de los jóvenes para lograr la excelencia. 

Un total de 15 alumnos fueron reconocidos por sus resultados académicos.

Distinguen los proyectos 
de identificación de la BUC

Se reconocieron los proyectos ganadores, Azahar y Albedo, así como el resto de planteamientos finalistas.

El alcalde, José Benlloch, ha en-
tregado los diplomas a los alum-
nos y profesores de la Escuela de 
Arte y Superior de Diseño (EASD) 
de València y a las empresas que 
han participado en el proyecto 
de arquitectura efímera para 
identificar la Biblioteca Universi-
taria del Conocimiento (BUC).

Una iniciativa que comenzó a 
través de la firma de un convenio 
de 12.500 euros con la Escuela y 
que finalizó con la instalación de 
las piezas de cerámica en forma 
de flor de naranjo creadas expre-
samente por los alumnos para 
decorar la fachada del singular 
edificio. El diseño definitivo sur-
ge de un workshop organizado 

en el marco del convenio de co-
laboración, del que salieron dis-
tintos proyectos elaborados en 
grupo.

Benlloch ha diplomado a los 
siete proyectos finalistas y a los 
dos ganadores, Azahar y Albedo. 
El primer grupo está formado 
por los alumnos Carles Soler Pla, 
David Gimeno Alonso y Ariel Cor-
zantes Barillas y tutorizado por 
Sergio Ferrero Gil. Por otro la-
do, Albedo es la creación de Josu 
Ábalo Mendoza, Eugenia Gómez 
Marchante, Olaya Odeh Silla, 
Carla Oliver San Pedro, Patricio 
Navarro Martínez, Alejandro Ibá-
ñez Sáez y Pablo Marco Ruiz, con 
el profesor David Ulibarri Osés.
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Educalimentant dona idees 
de receptes estiuenques
El programa Educalimentant, 
que impulsa la Regidoria de Sa-
nitat ofereix aquest mes noves 
sessions en els diferents centres 
de salut de la ciutat als pacients.

Les dues dietistes nutricionis-
tes encarregades de la campanya 
oferiran una xarrada sota el títol 
«Receptes saludables estiuen-
ques» i s’oferirà el dijous 13 de 
juny, amb una sessió a les 9.15 
hores, al Pilar; a les 11.30 a Ca-
rinyena, i a les 16.30 a La Bòvila.

La regidora de Sanitat, Silvia 
Gómez, anima els veïns que ho 
necessiten a assistir a les xarra-
des programades, ja que «des que 
vam posar en marxa la campan-
ya moltes persones afectades per 

alguna malaltia i els seus fami-
liars estan aprenent a cuidar-se 
millor i a traure partit dels bene-
ficis que comporta una alimenta-
ció saludable».

Les persones interessades po-
den inscriure’s en qualsevol cen-
tre de salut de manera gratuïta 
per a «assistir a aquestes sessio-
ns, que de manera breu i amena 
tracten d’oferir trucs i recoma-
nacions per a aconseguir una 
millora de la qualitat de vida», 
conclou.

En la darrera convocatòria 
s’han plantejat altres propostes 
respecte l’etiquetatge dels ali-
ments i propostes de desdejunis 
i berenars diferents i nutritius.

L’SME ofereix 1.570 places per a
la pràctica esportiva aquest estiu
La 35a Escola Esportiva i Estiu Actiu programen activitats per a persones de totes les edats

El pavelló Bancaixa és, des de fa anys, un dels espais d’activitat per als més menuts i també es realitzen classes dirigides.

L a campanya esportiva 
d’estiu, amb l’Escola Espor-
tiva d’Estiu i Estiu Actiu, 
compleix 35 edicions amb 

una àmplia oferta per a la pràcti-
ca d’activitats esportives durant 
les vacances. En total, s’ofereixen 
enguany 1.570 places, que se su-
men a l’oferta de socis de Reser-
clas, amb 22 classes a la setmana 
i 2.640 places en col·laboració 
amb 14 gimnasos. La piscina del 
Termet, que obrirà el cap de set-
mana del 15 de juny en horari de 
10.00 a 21.00 hores i l’acord amb 
la piscina del Club de Tennis per 
a derivar algunes de les activitats 
completen les possibilitats espor-
tives de l’estiu.

El regidor d’Esports i Salut, Ja-
vier Serralvo, acompanyat del cap 
del Servei Municipal d’Esports, 

José Ramón Cantavella, ha pre-
sentat la nova campanya, diri-
gida als més joves en el cas de 
l’Escola Esportiva i al públic en 
general en el cas d’Estiu Actiu. 

Piragüisme, activitats aquàti-
ques, pilota valenciana, inicia-
ció a la vela, marxa de muntan-
ya amb acampada, jocs, inicia-
ció al judo o rutes cicloturistes 
són les propostes per als més 
joves, dividits en grups segons 
l’edat: Iniciació (nascuts entre 
2011 i 2013), Aventura (entre 
2003 i 2006) i Descobriment (de 
2007 a 2010). Del 25 de juny al 
2 d’agost, en diferents torns. El 
preu d’inscripció és de 20 euros 
per als grups d’Iniciació i Desco-
briment i de 75 euros per al grup 
d’Aventura, ja que en aquest cas 
s’inclou una estada a Morella. 

D’altra banda, la programació 
de l’Estiu Actiu, oberta a tots els 
públics, ofereix 970 places en ac-
tivitats com natació per a xiquets 
de 3 a 14 anys i per a adults; ai-
gua-salus i natació terapèutica 
per a joves, pilates, ioga, activi-
tats aquàtiques per a majors de 
60 anys i també per a bebés, a les 
quals se sumen Ritmefit, Cicle-
ritme i Ball-fit, entre altres. Els 
preus van des dels 6 euros de les 
activitats aquàtiques per a ma-
jors als 37 euros de les classes di-
rigides per a bebés en l’aigua.

La preinscripció per a totes 
dues campanyes es formalitzarà 
a través d’internet o de manera 
presencial del 3 al 14 de juny. El 
17 tindrà lloc el sorteig per a as-
signar les places, que s’hauran de 
confirmar fins al 20 de juny.

El castellonenc Iván Moreno 
guanya el 72é Gran Premi 
Vila-real Morella Vila-real

El ciclista castellonenc Ivan 
Moreno, del Lizarte, s’ha pro-
clamat guanyador en la gene-
ral de la 72a edició del Gran 
Premi Vila-real Morella Vila-
real, la prova degana del ciclis-
me en ruta d’Espanya, després 
d’una segona etapa que ha 
guanyat el basc Julen Amarika 
(Telco’mEderlan Oses). El pri-
mer tinent d’alcalde, Xavier 
Ochando, i el regidor d’Esports 
i Salut, Javier Serralvo, entre 
altres regidors i regidores de la 
corporació, han lliurat els pre-
mis als guanyadors.

Un total de 14 equips de tota 
Espanya que van participar en 
aquesta prova única en tot el 
país. Arribats des de punts com 
el País Basc, Navarra o Andalu-
sia, entre altres punts, van recó-
rrer els 149 quilòmetres que se-
paren Vila-real de Morella i els 
139 de tornada des de la capital 
dels Ports. Enguany, es va donar 

la circumstància especial que 
un port pel qual tantes vegades 
ha passat aquesta prova, com 
és el Coll d’Ares, serà final de 
la Volta 2019. «És un orgull per 
a nosaltres i per a la província 
que aquest port al qual tant 
afecte li tenim i que ens ha vist 
passar tantes vegades puga aco-
llir una de les tres grans proves 
ciclistes mundials», va assenya-
lar Pasqual Falcó, del Club Ci-
clista Vila-real i un dels organi-
tzadors de la competició.

Un passeig en bicicleta pel 
centre de la ciutat el dia previ 
a l’eixida de la prova va ser el 
precedent del Gran Premi. Des-
prés de la bicicletada popular, 
l’organització va presentar els 
14 equips participants a la pro-
va. Serralvo, i altres membres 
de la corporació, van participar 
en l’esdeveniment en què tam-
bé va estar present l’alcalde Jo-
sé Benlloch.

Foto de família amb els guanyadors de les distintes categories del GP.

Ciutat de la Salut i l’Esport
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la cem estrena una nova 
zona per a la pràctica de 
l’street workout

U Vila-real ja disposa d’un segon street 
workout. Una instal·lació que van 
demandar des de l’associació que 
reuneix els practicants de la denominada 
cal·listènia, un mètode d’entrenament 

CRÒNICA

físic que es practica en parcs públics, i 
que es va incloure en els pressupostos 
participatius. S’ha habilitat al parc de la 
Ciutat Esportiva Municipal (CEM) amb 
una inversió d’uns 30.000 euros.



Una polsera de seguretat i emergència 
ajuda a identificar col·lectius de risc
L’Ajuntament, en col·laboració amb XiCaEs i Caixa Rural, ha adquirit 1.000 dispositus per a persones amb capacitats especials, xiquests i majors

L’A juntament ,  amb la 
col·laboració de la Funda-
ció Caixa Rural Vila-real –a 
través del projecte XiCaEs- 

i l’empresa Sevi Systems, reco-
neguda en l’últim Premi Globa-
lis, han presentat la polsera de 
seguretat i emergència ideada 
per la companyia per a facili-
tar la identificació de diferents 
col·lectius de risc a les forces de 
seguretat. Es tracta d’un disposi-
tiu pioner que, a través d’un co-
di QR, permet conéixer les dades 
de contacte i de rellevància de 
col·lectius com xiquets, majors 
o persones amb capacitats espe-
cials en casos d’emergència que 
requerisquen una ràpida identi-
ficació. L’Ajuntament ha adqui-
rit un miler de polseres, que ja 
han començat a distribuir-se en-
tre aquests col·lectius.

Les persones amb alzhèimer i 
altres demències, persones amb 
discapacitat, malalts que neces-
siten medicació crítica, menors 
de 8 anys i majors de 65 són 
els col·lectius als quals es diri-
geixen inicialment les polseres, 
que s’obriran també a membres 
d’entitats locals i població en 
general en fases posteriors. Les 
polseres permeten, a través d’un 
codi QR, accedir ràpidament a 
un web en el qual prèviament 
l’usuari haurà introduït infor-
mació de rellevància, com poden 
ser dades de contacte dels pares 
o familiars, medicació especial o 
unes altres.

L’alcalde, José Benlloch, el 
secretari de la Fundació Caixa 
Rural Vila-real, Josep Ramos, i 
la regidora d’Innovació, Mónica 
Mañas, han presentat els dispo-
sitius, en un acte al qual han as-
sistit també la subdelegada del 
Govern, Soledad Ten, i els caps 
de la Policia Local i Nacional de 
Vila-real, a més d’associacions 
locals relacionades amb els 
col·lectius potencials per a l’ús 
d’aquests dispositius.

PROGRAMA PILOT
«Vila-real és una ciutat innova-
dora, que es cuida i cuida dels 
seus, i ho tornem a demostrar 
amb aquest dispositiu pioner, 
que, de nou, posa la tecnologia 
al servei de millorar la vida de 
les persones. Un programa pilot 
que anirem a poc a poc avaluant 
i millorant en allò que siga ne-
cessari», valora Benlloch. Des de 
la Fundació Caixa Rural, Ramos 
destaca les possibilitats que ofe-
reix el dispositiu per a la segure-
tat de determinats col·lectius i els 

AGENDA LOCAL
TíTOL: LLANçA EL TEu E-COmmErCE
Data: del 7 al 14 de juny de 14.15 a 16.45 hores
Lloc: Centre de negocis Efecte Vila-real, av. La 
Murà, 3Vila-real (Castelló)
Més info: www.efectevr.com

TíTOL: SESSió CLub EmprESAriAL DE
NETwOrkiNG CASTELLó
Data: 11 de juny de 8.20 a 10.30 hores
Lloc: Sala de formació del Viver d’Empreses de 
Vila-real. C/ Monestir del Poblet, 24, Vila-real
Més info:www.networkingcastellon.org

TíTOL: ADmiNiSTrACió ELECTròNiCA
Data: del 25 al 28 de juny de 14.15 a 16.45 hores
Lloc: Centre de negocis Efecte Vila-real, av. La 
Murà, 3Vila-real (Castelló)
Més info: www.efectevr.com

TíTOL: iNTErCONNECTATS L’ALCOrA
Data: 25 de juny de 9.00 a 12.00 hores
Lloc: Centre CEDES l’Alcora 
Més info: www.fundacionglobalis.org

AGENDA prOViNCiAL
TíTOL: CiNTELiGèNCiA. ii Fòrum D’iNTEL.
LiGèNCiA COmpETiTiVA pEr A LA iNTEr-
NACiONALiTzACió
Data: 4 de juny de 9.00 a 14.00 hores 
Lloc: Av. Germans Bou, 79. 12003 Castelló
Més info: www.camaracastellon.com

TíTOL: V JOrNADA rEiNVENThADAS. LA
TrObADA DE LES DONES EmprENEDOrES
Data: 7 de juny de 9.00 a 18.00 hores 
Lloc: Hotel del Golf Playa, Av. del Golf, 2 Castelló 
Més info: www.reinventhadas.com

TíTOL: prESENTACió DEL LLibrE ECO-
NOmiA DEL CONEixEmENT, iNNOVACió i 
COmpETiTiViTAT
Data: 7 de juny de 10.00 a 11.30 hores
Lloc: Universitat Jaume I Castelló, avinguda de 
Vicent SosBaynat, s/n Castelló 
Més info: www.uji.es

TíTOL: LA CADENA LOGíSTiCA iNTErNA-
CiONAL
Data: 12 de juny de 9.00 a 13.00 hores
Lloc: Av. Germans Bou, 79 - Cambra Comerç 
Castelló
Més info: www.camaracastellon.com

TíTOL: LES xArxES SOCiALS pEr A LA
iNTErNACiONALiTzACió DE LA TEuA
EmprESA
Data: 27 de juny de 15.30 a 18.30 hores 
Lloc: Av. Germans Bou, 79. 12003 Castelló
Més info: www.camaracastellon.com

TíTOL: TALLEr: GOOGLE mybuSiNESS. LA
FOrmA SENziLLA D’ESTAr EN iNTErNET
Data: del 18 al 25 de juny de 15.00 a 19.00 hores 
Lloc: CEDES Sogorb - Diputació de Castelló, 
Plaça de l’Almudín, 1 Sogorb 
Més info: www.dipcas.es

AGENDA AuTONòmiCA
TíTOL: LES 4 xArxES SOCiALS FONAmEN-
TALS EN L’EmprESA. FACEbOOk, LiNkE-
DLN, TwiTTEr i iNSTAGrAm
Data: del 3 de juny al 8 de juliol de 16.00 a 20.00 
h. Lloc: Complex Preuniversitari Mas Camarena. 
C/ Benjamin Franklin, 18. Parc Tecnològic. Pater-
na, València. Més info: www.camaravalencia.com

TíTOL: COm GESTiONAr LA prOTECCió DE
DADES EN EL COmErç. bENETúSSEr.
Data: 3 de juny de 15.00h a 17.00h 
Lloc: Sala Polivalent del Villar Palasí, C/ Palleter, 9
Més info: www.camaravalencia.com

TíTOL: TALLEr DE CrEACió D’EmprESA
Data: 4 de juny de 9.00 a 10.30 hores
Lloc: Seu Central Cambra València, C/ Poeta 
Querol, 15. Més info: www.camaravalencia.com

TíTOL: CONNECTA LA TEuA EmprESA i FES
quE CrESCA Amb EL NOu miCrOSOFT
DyNAmiCS 365 buSSiNESS CENTrAL
Data: 5 de juny de 09.30 a 11.30 hores 
Lloc: Seu Central Cambra València, C/ Poeta 
Querol, 15. Més info: www.camaravalencia.com

TíTOL: uN pAS méS EN LA iNTEL•LiGèNCiA
EmOCiONAL ApLiCADA A LES VENDES
Data: del 7 al 14 de juny de 16.00 a 20.00 hores
Lloc: Complex Preuniversitari Mas Camarena. C/ 
Benjamin Franklin, 18. Parc Tecnològic. Paterna, 
València. Més info: www.camaravalencia.com

TíTOL: pLA D’EmprESA SECOT
Data: 11 de juny de 16.00 a 17.30 hores
Lloc: Seu Central Cambra València, C/ Poeta 
Querol, 15
Més info: www.camaravalencia.com

TíTOL: VíDEO màrquETiNG:
iNTrODuEix EL VíDEO EN LA
TEuA ESTrATèGiA DE màrquETiNG
Data: del 18 de juny al 25 de juny de 16.00 a 
21.00 hores
Lloc: Complex Preuniversitari Mas Camarena. C/ 
Benjamin Franklin, 18. Parc Tecnològic. Paterna, 
València
Més info: www.camaravalencia.com

AGENDA NACiONAL
TíTOL: TEmpS DE mANAGEmENT
Data: del 5 al 6 de juny 
Lloc: IFEMA Palau Municipal – Madrid 
Més informació: www.tiempodemanagement.com

TíTOL: bizbArCELONA
Data: del 12 al 13 de juny 
Lloc: Recinte Montjuïc, Barcelona
Més informació: www.bizbarcelona.com

TíTOL: OpENExpO EurOpE
Data: 20 de juny 
Lloc: C/ Cifuentes, 5 Madrid 
Més informació: www.openexpoeurope.com/es/

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

seus familiars.
«És una manera molt senzilla 

però també molt efectiva de ga-
rantir que aquests col·lectius de 
risc siguen fàcilment identificats 
en cas de pèrdua o d’emergència 
per part de les forces de segure-

tat, amb el que això suposa tam-
bé de tranquil·litat per als seus 
familiars i de millora de la quali-
tat de vida», agrega Mañas. 

La primera fase, que conclou 
el 30 de juny s’adreça a persones 
amb demències o problemes cog-

nitius, persones amb capacitats 
especials i menors de 8 anys. La 
segona, a partir del 30 de juny, 
s’obri a persones amb medica-
cions crìtiques, majors de 65 i in-
tegrants d’associacions i entitats 
socials. Des de l’1 de setembre 

podrà accedir la ciutadania en 
general. Els dispostius es poden 
arreplegar a l’aula d’informàtica 
de la Fundació Caixa Rural els 
dilluns i dimecres de 16.30 a 
20.00 hores i els dimarts i dijous 
d’11.00 a 14.00 hores.

Benlloch i Ramos durant la presentació que va comptar amb la presència de la subdelegada del Govern, els caps de la Policia Local i Nacional i entitats socials.
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Globalis retoma las charlas 
a estudiantes de secundaria
Fundació Flors ha acogido una sesión del proyecto «Talento y empleo»

La Fundación Globalis, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Vila-real, ha reto-
mado las charlas «Talento y Empleo», una 
actividad-taller dirigida a los estudiantes 
de los centros educativos de secundaria, 
que están muy cerca de incorporarse al 
mercado laboral. Enfocadas a los jóvenes 
que quieran mejorar sus posibilidades de 
empleabilidad y de acceso al mercado la-
boral, trabajan aspectos como la impor-
tancia de conocer el propio talento para 
desarrollarlo en un futuro, la coopera-
ción con otras personas como fórmula 
de trabajo frente a la competición, o la 
importancia de las redes sociales dentro 
y fuera de la búsqueda de empleo, pero 
también el camino de emprender de la 

mano del Voluntariado Senior de Aseso-
ramiento Empresarial, Secot.

Esta actividad pretende crear sinergias 
entre las pymes y futuros profesionales, 
ya que la Fundación Globalis trata de co-
hesionar la teoría y la formación con la 
práctica y la realidad de cada uno de los 
sectores. 

El pasado mes de mayo, los alumnos 
de 4º de la ESO de Fundació Flors pudie-
ron conocer la experiencia de Le Cadó 
de la mano de Pepe Cidoncha y también 
recibieron la visita de Josep Romero de 
Banco Mediolanum. En ambos casos los 
invitados contaron su propia experiencia 
y ofrecieron una serie de consejos a los 
jóvenes de cara a su futuro laboral.

Josep Romero, de Banco Mediolanum, acercó su experiencia empresarial a estudiantes 4º de ESO.

EMPREN-UP cita a medio 
centenar de emprededores
Fundació Flors ha acogido una sesión del proyecto «Talento y empleo»

La Jornada EMPREN-UP, a cargo de la Fun-
dació Globalis, convocó a medio centenar 
de personas en las instalaciones de Caixa 
Rural que tuvieron la oportunidad de co-
nocerse entre sí y compartir sus experien-
cias y sus inquietudes por emprender.

La jornada, patrocinada por el Ayun-
tamiento como integrante de la Red In-
npulso, contó con la colaboración de las 
principales entidades del ecosistema em-
prendedor provincial como son: Cámara 
de Comercio de Castelló, Espaitec Parque 
Científico, Tecnológico y Empresarial de 
la Universitat Jaume I de Castelló, Con-
sorcio Gestor del Pacto Territorial por la 
Ocupación de los Municipios Cerámicos 
y su área de influencia de la provincia de 

Castelló, Ayuntamiento de Castelló, Beta-
coop, Efecte Vila-real, Acciónate Benicar-
ló, No Solo en la Red, Asociación para la 
Promoción e Impulso de las Nuevas Tec-
nologías (PINT), Arse’s Consultec, Arena 
Stack y Sevi Systems.

Entre los temas tratados, las claves para 
emprender y reemprender desde la inteli-
gencia emocional, el paso de un negocio 
tradicional a uno 4.0, la profesionaliza-
ción de la relación entre las marcas y el 
sector para crear una comunidad especia-
lizada y, para cerrar el evento, los parti-
cipantes pudieron presentar su idea de 
negocio en un minuto frente a todos los 
asistentes al evento y recibieron consejos 
de los emprendedores más veteranos.

Campeonato de robótica 
para escolares en Carmelitas
Jóvenes de cuatro centros participan en la cita convocada por Creactivitat

El colegio Virgen del Carmen, Carmeli-
tas, fue la sede del primer campeonato 
Futuros Talentos, organizado por la em-
presa Creactivitat. Desde la 10.00 horas, 
niños de entre 6 y 12 años de los centros 
José Soriano, Cervantes, Virgen del Car-
men de Vila-real y Virgen del Carmen de 
Onda, disfrutaron de esta iniciativa.

El campeonato se dividió en dos par-
tes. Por un lado, los júnior --entre 6 y 8 
años-- explotaron su creatividad para 
plantear soluciones alternativas que tra-
taran de paliar el cambio climático. Los 
participantes se divirtieron elaborando, 
con piezas de montaje Lego, sus maque-
tas robóticas motorizadas para plantear 
la mejor opción.

Mientras, los escolares de entre 9 y 12 
años diseñaron e imprimieron en 3D 
las piezas de sus robots. Con el muñeco 
montado tenían que tratar de vencer a 
sus contrincantes en unos combates de 
sumo. La jornada, que acercó la robóti-

ca a la gente de Vila-real, terminó cum-
pliendo todas las expectativas a las 13.00 
horas.

Tras el éxito de Futuros Talentos, la 
intención, de cara al año que viene, es 
extender la oferta para ampliar las ins-
cripciones a otros centros educativos, 
para los alumnos que, aunque no parti-
cipen durante el año en la extraescolar 
de robótica, quieran vivir de lleno esta 
experiencia.

Cada vez más centros organizan acti-
vidades con esta temática como eje cen-
tral. Es el caso de Fundació Flors que, 
junto con el Ayuntamiento, organizó el 
concurso VILABOT con el objetivo de im-
pulsar el uso de la robótica en los cen-
tros educativos de la provincia y de toda 
la Comunitat Valenciana. El pasado mes 
de abril, tras meses de formación y prue-
bas, se celebró la final que convocó a 80 
alumnos y 10 profesores de colegios de 
Vila-real y de Valencia.

Los alumnos de 6 a 12 años, en diferentes categorías, formaron parte de la iniciativa.
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VÍCTOR RODRÍGUEZ, DE PINCHAAQUÍ, 
PONENTE EN UNO DE LOS EVENTOS LÍDER 
SOBRE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

U Víctor Rodríguez, CEO de la empresa Pinchaaquí, 
con oficina en Vila-real, ha sido el único ponente 
provincial en el Digital Enterprise Show 2019 (DES) 
de Madrid, uno de los eventos sobre transformación 
digital más importantes del mundo.



La Mesa de PCD sigue avanzando 
en la integración y sensibilización
El ente plantea nuevas iniciativas en pro de las personas con capacidades diferentes

Los integrantes de la Mesa celebraron un encuentro para valorar las acciones  impulsadas desde su activación.

L a Mesa de Personas con Ca-
pacidades Diferentes (PCD) 
ha celebrado una nueva 
reunión para valorar las 

acciones impulsadas estos meses 
como actividades formativas, de 
sensibilización y de inserción la-
boral para las personas con disca-
pacidad. 

La Mesa de PCD consta de dos 
comisiones de trabajo. Una para 
la Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC), que se encarga de 
llevar a cabo iniciativas de con-
cienciación dirigida a las empre-
sas para integrar a los trabajado-
res con capacidades diferentes y 
que organizó el primer Foro de 
RSC. La otra, la Comisión para la 

Inserción Laboral de las Personas 
en Capacidades Diferentes, dirigi-
da a la acción directa con los co-
lectivos. Esta segunda comisión 
ha promovido este año un ciclo 
de tres cursos sobre habilidades 
personales y comunicación, habi-
lidades en autonomía personal y 

social, y sobre habilidades labora-
les, que han concluído con unas 
prácticas profesionales que bene-
fician 7 personas, de la mano de 
la asociación Xicaes (de Fundació 
Caja Rural Vía-real), en diferentes 
dependencias municipales.

«Las entidades implicadas he-
mos mostrado la voluntad de se-
guir adelante con el trabajo ya que 
ha dado frutos importantes que 
tenemos que seguir cultivando. 
Cara al futuro, tenemos nuevas 
iniciativas para seguir avanzando 
en la sensibilización social y em-
presarial y la integración sociola-
boral de personas con capacidades 
diferentes», dijo el presidente de 
la mesa y edil, Xavier Ochando.

La labor de la 
mesa ha conseguido 
prácticas profesionales 
para 7 personas en 
espacios municipales

U

Servicios Sociales abre los 
plazos para el 31 Aplec 
d’Estiu y el Campus Natura
El Campus Natura y el 31 Aplec 
d’Estiu han iniciado los plazos 
para nuevas ediciones. El 3 de 
junio se publicará la lista con 
los números de preinscripción 
en el tablón de anuncios y en 
la sede electrónica. Un día des-
pués será el sorteo público y del 
7 al 14 de junio tendrá lugar el 
período de liquidación y pago 
del recibo de inscripción. El 17 
de junio se publicarán las va-
cantes por turno y colegio y del 
18 al 20 se podrán formalizar 
nuevas preinscripciones y repe-
ticiones, de manera presencial 
en Servicios Sociales.

El primer turno será del 25 
de junio al 5 de julio; el segun-
do del 8 al 19 de julio; el tercero 
del 22 de julio al 2 de agosto; el 
cuarto del 5 al 16 de agosto y el 
quinto del 19 al 30 de agosto, 
con horarios de lunes a viernes 
de 8.00 a 15.00 horas. La entra-
da será a las 9.00 y la salida a las 

13.00 horas, aunque quien con-
trate el desayuno podrán entrar 
a las 8.00 y quienes se queden 
al comedor acabarán a las 15.00 
horas. Las actividades, entre las 
que destacan los talleres creati-
vos, juegos deportivos y de me-
sa, fiestas, yincanas y salidas, se 
dirigen a niños y niñas de tres 
años hasta los 16, mientras que 
el Campus Natura es para niños 
con diversidad funcional esco-
larizados y se impartirán en el 
Centre Social de la Fundació 
Caixa Rural.

El programa se desarrollará 
al mismo tiempo en los cole-
gios Botànic Calduch y Carles 
Sarthou en los tres primeros 
turnos. El cuarto y quinto tur-
no será en Botànic Calduch. En 
total se ofrecen 890 plazas. Más 
información en http://aplecde-
tempslliure.vila-real.es y en la 
sede de Servicios Sociales o en 
el 964 547 130.

El Aplec se desarrollará en los colegios Botànic Calduch y Carles Sarthou.

romeria a orito con 
motivo del iv centenario de la 
beatificación de sant Pasqual

U La Junta de la Cofradía de la Purísima 
Sangre, presidida por Felipe Monfort, 
ha organizado una romería al municipio 
alicantino de Orito, dentro de los actos 
en conmemoración del IV Centenario 

de la beatificación de san Pascual. A 
la romería han asistido cofrades de la 
Sangre, vecinos de Vila-real y de les 
Alqueries, además del concejal Emilio 
M. Obiol.

igualdad organiza una 
salida a marina d’or Por el 
dia de la salud de las mujeres

U La Concejalía de Igualdad ha celebrado 
el Día Internacional de la Salud de las 
Mujeres con una jornada en el balneario 
de Marina d’Or con el lema «Por una 
vida saludable, libre de violencias».

Societat
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La Fira del Llibre da vida a la plaza 
Colom con expositores y actividad
Durante cuatro días, se citaron una veintena de estands y una programación complementaria

L a plaza Colom, ubicada 
junto al Mercat Central y 
en el espacio que surgió 
tras el derribo de los an-

tiguos juzgados, cobró vida con 
una nueva edición de la Fira del 
Llibre, la decimoquinta.La aper-
tura oficial contó con la partici-
pación del primer teniente de 
alcalde y concejal de Economía, 
Xavier Ochando, que encabezó 
la representación municipal que, 
en la que también estuvieron los 
ediles Rosario Royo, Alejo Font 
de Mora y Santi Cortells.

Un total de 19 estands --11 de 
ellos de expositores-- dieron for-
ma a este recinto comercial y 
cultural, que permaneció abierto 
cuatro días. Además, con motivo 
de esta cita se elaboró una exten-
sa programación, en la que se in-
cluye actividades dirigidas a ni-
ños y jóvenes, como cuentacuen-
tos, representaciones como la 
de La historia interminable que 
cumple 37 años, el kamishibai de 
La Papallona Matilda, un taller 
de personajes de Star Wars y su-
perhéroes de Marvel, junto a los 
clásicos de la literatura con mar-
ca-páginas y objetos decorativos. 
También hubo tiempo para ha-
cer una aproximación al comic, 
presentaciones de libros y una 
acción centrada en el personaje 
de Tintín, aprovechando la con-
memoración de su 90º aniversa-
rio. La lluvia caída alguna de las 
jornadas deslució, mínimamen-
te, la programación prevista.

La cita incluyó una peculiar 
actividad que despertó la curio-
sidad de numerosos vecinos. Y 
es que los vendedores del Mercat 
Central, dentro de su programa-
ción trimestral, quisieron contri-

buir a la iniciativa lúdica y cultu-
ral con un taller en el que se ex-
plicó la forma en la que elaborar 
una paella, con productos frescos 
de los distintos puestos del pro-
pio mercado.

Público de todas las edades visitó el evento para conocer propuestas literarias.

Durante toda la feria no faltaron actividades para los más pequeños.

Caixa Rural cierra 2018 en 
positivo con un incremento 
del 34% de sus beneficios

En el año de celebración de su 
centenario, Caixa Rural afianza 
su crecimiento con un incre-
mento de un 34% de sus benefi-
cios y avala la tímida recupera-
ción económica que viene pro-
duciéndose tras varios años de 
crisis. La entidad cerró el 2018 
con 544.000 euros de resulta-
do positivo.  Del total, 327.000 
euros se destinará a aumentar 
los fondos propios, mientras que 
los otros 218.000 servirán para 
afrontar la inversión que Caixa 
Rural realiza en obra social. Así 
lo explicaron el presidente, En-

ric Portalés; y el director gene-
ral, Manuel Cubertorer.

Se trata de utilizar una parte 
de los beneficios «para aumen-
tar las reservas de la entidad y 
darle más consistencia cara a 
afrontar el futuro», explicó Por-
talés, quien hizo hincapié en la 
apuesta por las acciones socia-
les, el compromiso social, cul-
tural y de promoción económi-
ca del territorio que, desde su 
creación, son «parte de nuestro 
ADN». Durante 2018 «se ha cola-
borado con más de 200 asocia-
ciones», dijo.

El Jardín Alaska acogió la asamblea a la que acudieron numerosos socios.

Vila-real edita unos cuadernos sobre las 
personas con discapacidades sensoriales
La Concejalía de Normalització 
Lingüística ha editado los cua-
dernos Sentir amb les orelles, un 
material que pretende sensibili-
zar a la población escolar sobre 
las personas con discapacidad 
sensorial y la importancia de la 
lengua de signos para facilitarles 
la comunicación. Esta publica-
ción ha contado con la colabora-
ción de la Asociación de Personas 
Sordas de Castelló (APESOCAS). 

El cuaderno forma parte de la 
colección El Club Lo Blanc y com-
prende un cuento que invita a la 
reflexión sobre la integración 
de personas con diversidad sen-
soria, unos ejercicios a modo de 
pasatiempo para trabajar el vo-
cabulario básico relacionado con 
la discapacidad sensorial y varios 
dibujos que ejemplifican cómo 
se expresan algunos conceptos 
básicos en lengua de signos, co-
mo decir «buenos días», «por fa-
vor», «gracias» o «Vila-real», entre 
otros. Finalmente, un código QR 
que figura en la contraportada 

Imagen de algunas páginas de la publicación editada por Normalització.

del cuaderno enlaza con una 
serie de vídeos de YouTube que 
muestran cómo realizar de ma-
nera gestual las expresiones com-
prendidas en el librito. 

Durante el mes de mayo se re-
partieron 1.500 cuadernos entre 
el alumnado de primero y segun-

do curso de primaria de todos los 
colegios de Vila-real. Esta publi-
cación estuvo acompañada de se-
siones presenciales en los centros 
educativos a cargo de la Asocia-
ción de Personas Sordas de Cas-
telló. El objetivo, dar a conocer y 
sensibilizar sobre esta realidad.

La campaña de reciclaje 
capta a 3.400 personas que 
indican acciones de mejora

Más de 3.400 vecinos y vecinas 
han participado en la campaña 
de reciclaje impulsada por la 
Concejalía de Agricultura, Me-
dio Ambiente y Cambio Climá-
tico durante los meses de mar-
zo y abril. Así lo ha dado a co-
nocer el concejal del área, Josep 
Pasqual Sancho, que ha recor-
dado que a lo largo de dicho pe-
ríodo se ha instalado un estand 
en el mercado de los miércoles 
y sábados, en el que se han re-
partido kits con tres bolsas pa-
ra la separación doméstica del 

plástico, el papel y cartón y el 
vidrio. A cambio, los partici-
pantes han tenido que rellenar 
una encuesta, que ha arrojado 
resultados «muy positivos».

Entre las mejoras propuestas 
está el aumento de los contene-
dores, mayor frecuencia en el 
vaciado y limpieza, concentrar 
los distintos tipos de contene-
dores en una sola zona para fa-
cilitar su uso, más puntos para 
deshacerse del aceite usado y 
de los tóners de tinta o conte-
nedores accesibles.

La actividad de la campaña ocupó varias semanas la plaza de la Vila.



FITCarrer acomiada la 32a edició 
amb bona participació i sensacions
Una mostra retrospectiva va commemorar els 30 anys de la companyia local Visitants

El públic familiar no va deixar passar l’oportunitat de gaudir de les moltes propostes incloses en la programació.

Una representació de la 
companyia portuguesa 
Projectos de Intervenção 
Artística, Entremundos, 

va posarel fermall d’or a la 32a 
edició del festival FITCarrer. A la 
plaça Major, l’espectacle va tan-
car tres jornades repletes de pro-
postes «per a tota mena d’edats 
i sensibilitats», va expressar 
Pau Ayet des de l’organització 
d’aquesta veterana fita cultural.

Quant a la participació, tot i 
la dificultat de fer un recompte 
acurat, «hem tingut un volum 
d’assistència semblant als 20.000 
espectadors del 2018», va remar-
car Ayet, al temps que va desta-
car que la pluja de la primera 
jornada «només va retardar el 
començament d’alguns actes, i 
el minvament de gent es va com-
pensar amb una major afluència 
els altres dies».

Com ja és habitual, la diversi-
tat d’estils en l’àmbit del teatre 
a l’aire lliure va ser un senyal 
d’identitat. En aquesta ocasió, 
un dels aspectes més lloats va 
ser la càrrega social de diversos 
espectacles. Va ser el cas de Bona 
nit, Europa, a càrrec d’Animasur, 
centrat en el drama dels refu-
giats a les portes del nostre con-
tinent, o un Escandall XX que va 
deslligar les consciències sobre el 
masclisme imperant en diverses 
facetes de la nostra societat. Tam-
bé la realitat dels discapacitats 
va tenir el seu moment enguany, 
així com la reflexió sobre el paci-
fisme, amb Tanc Gurugú.

El FITCarrer és un dels esde-
veniments més consolidats en 
l’agenda anual de Vila-real. Des 
de l’equip que prepara la cita 
«comprovem una constant, que 
és la capacitat de sorpresa que te-

nen els assistents, de manera que 
cada funció té la seua acceptació i 
el seu públic objectiu». A tot això 
cal afegir l’aniversari d’una for-
mació nascuda a Vila-real, com 
és Visitants, i que va ser objecte 
d’una exposició retrospectiva a la 
Casa de l’Oli, amb fotografies que 
revisitaven l’activitat d’aquestes 
tres dècades de labor artística.

Després de finalitzar un cap  
de setmana carregat de creativi-
tat, ja comença el cicle perquè la 
ciutat albergue el 33é FITCarrer.

dEl TEaTrE a la dansa
El teatre dona pas, un any més, 
al Festival de Dansa Breu Vila-
real en Dansa, que assoleix la 
huitena edició del 7 al 9 de juny. 

Un esdeveniment consolidat 
com a referent de la dansa con-
temporània en format breu i a 
l’abast de tots.

De la mà de l’Ajuntament i la 
reconeguda artista Pepa Cases, el 
certamen mostra diferents estils 
de la dansa contemporània amb  
tot un ventall de possibilitats. 

S ’ impartiran workshops 
adreçats als alumnes de l’Escola 
Municipal de Dansa (EMD) i al-
tres oberts al públic. A més, hi 
ha una programació dirigida 
exclusivament als més joves i els 
creadors, nacionals i internacio-
nals, tindran la possibilitat de 
col·laborar amb coproduccions i 
residències artístiques que afavo-
risquen l’expansió de la dansa.

Un espectacle de la companyia de Portugal PIa va acomiadar la 32a edició.

Els regants de la Comunitat 
celebren la seua Junta 
General al Centre El Molí

La Federació de Comunitats de 
Regants de la Comunitat Valen-
ciana (Fecoreva) ha celebrat la 
seua Junta General al Centre de 
Convencions El Molí. L’alcalde, 
José Benlloch, va donar la ben-
vinguda als participants, uns 
70 membres de comunitats de 
regants de tota la Comunitat, 
en una jornada que ha comptat 
també amb una missa per la 
festivitat del patró de l’entitat, 
sant Vicent Ferrer, i visita a 
l’assut de la Comunitat de Re-
gants de Vila-real.

La cita va servir per a nome-

nar president de la Federació a 
Salvador Marín, president de la 
Comunitat General d’Usuaris 
del Canal Xúquer-Túria que 
succeïx José Antonio Andújar 
al càrrec. 

També es van renovar tres 
vicepresidències i la Junta Ge-
neral va aprovar els comptes 
de 2018, els pressuposts per a 
l’actual exercici i el calendari 
d’activitats previstes per als 
propers mesos. La jornada va 
concloure amb un dinar de 
germanor amb assistents i au-
toritats.

El Molí fou l’espai triat per a la reunió de la federació autonòmica de regants.

la sisena edició del congrés va comptar amb professionals de diversos camps

El CTE acull el Congrés 
Internacional de Futbol

El Centre de Tecnificació Esporti-
va (CTE) ha acollit la sisena edició 
del Congrés Internacional de Fut-
bol organitzat per Pinosport. 

Com en edicions anteriors, el 
programa es va dividir en dues 
jornades: el dissabte sencer i el 
diumenge al matí. «Els aficionats 
han pogut gaudir de diferents 
ponències, sempre a càrrec de re-
coneguts experts i professionals 
de prestigi amb una formació 
d’elit», explica el responsable de 
l’empresa local Pinosport Elite, 
Manu Torres. L’esdeveniment es-
tava previst al Centre de Congres-

sos, Fires i Trobades ja que la 
sala de conferències tenia ma-
jor aforament que la Biblioteca 
Universitària del Coneixement 
que es quedava menuda, però 
amb motiu de la jornada elec-
toral el 26M, es va traslladar al 
CTE.

Alguns dels ponents van ser 
Javier Lavandeira (entrenador 
UEFA Pro), Jordi Masnou i Pepe 
Mora (exfutbolistes professio-
nals), Zulema González (àrbi-
tra),  el professor a Portugal Ju-
lio Garganta o el representant 
d’elit Edoardo Crnjar.

Ciutat de Festivals, Congressos i Esdeveniments
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El pasado 26 de mayo de 2019, es una 
fecha que los socialistas de Vila-real no 
olvidaremos, ya que la ciudad volvió a 
darnos su confianza para que sigamos 
gobernando por mayoría absoluta 
nuestra ciudad. Fueron 10.578 perso-
nas las que se acercaron este día a par-
ticipar en la Fiesta de la Democracia.

Estamos muy orgullosos de lo que 
hemos conseguido en estos 8 años de 
gobierno, en los que hemos tenido la 
colaboración de otros partidos pro-
gresistas a los que les agradecemos el 
trabajo hecho, pero también somos 
conscientes de que nos queda mucho 
por hacer, por eso era necesario ganar 
estas elecciones y seguir trabajando 
para que Vila-real siga avanzando y 
no vuelva a padecer gobiernos de de-
rechas que lo único que les preocupa 
es su partido, sus siglas y sus intereses 
por encima de los de la ciudad.

Han sido 8 años muy complicados y 
de duro trabajo en los que las senten-
cias urbanísticas nos acechan cada día, 
después de haber pagado 25 millones 
de euros aún existe un riego elevadí-
simo de que las arcas municipales se 
vean afectadas en muchos millones de 
euros más para poder hacer frente a los 
empastres del Partido Popular. 

En 2011 nos encontramos una ciu-
dad abandonada, con los servicios pú-
blicos privatizándose y con un présta-
mo de 20 millones de euros. Era nece-
sario cambiar el rumbo de una ciudad 
a la deriva, y creamos una alianza con 
la sociedad en la que destinamos 3 
millones de euros para las entidades 
sociales, y ahora seguiremos tendien-
do la mano a las entidades sociales 
que trabajan día a día por mejorar la 
vida de las personas más necesitadas, 
trabajo que desde el Partido Socialis-
ta les agradecemos. También creamos 
una alianza con las empresas locales, 
porque creemos en el servicio público 
pero también que este servicio tenga 
una colaboración pública-privada, ya 
que si crecen las empresas locales y el 
emprendedurismo en nuestra ciudad, 
crecerá nuestra economía y el empleo.

No nos achacamos el éxito de que 
Vila-real sea siete meses consecutivos 
la ciudad con menos paro de la Comu-
nidad Valenciana, pero si que tene-
mos claro que nuestras políticas han 
colaborado en que nuestras empresas 
crezcan y puedan crear empleo. Como 
también debemos reconocer que los 
programas de empleo han garantiza-
do que muchas personas puedan optar 
a trabajar y a formarse en la Adminis-
tración Local, gracias a los programas 
de la Generalitat Valenciana y que el 
Ayuntamiento de Vila-real se ha acogi-
do y en los que conjuntamente se han 
invertido aproximadamente 4 millo-
nes de euros.

Desde el Partido Socialista agradece-
mos a todos y todas vuestra confianza, 
seguiremos trabajando por Vila-real 
con la misma ilusión y empeño que el 
primer día, y que para nosotros, Vila-
real es lo primero por encima de todo.

Muchas 
gracias 
Vila-real

El passat 26 de maig es van celebrar 
les eleccions municipals i europees. 
Uns comicis que des de Compromís 
esperàvem amb moltes ganes i il·lusió, 
després de quatre anys fent els deures 
dins l’equip de govern.

Portem molt de temps preparant-nos 
per a aquesta gran cita amb les urnes, 
en les quals es decideix el futur de la 
nostra ciutat, amb candidats molt 
vàlids i un programa fet a peu de ca-
rrer comptant amb tots i cadascun dels 
veïns i veïnes. Teníem ben clar que al 
nostre equip volíem gent preparada 
i hem fet una llista variada i plural. 
Hem portat la nostra oficina mòbil a 
cada racó per a escoltar, no només a 
les associacions que així ho han volgut, 
sinó també als veïns i veïnes que s’han 
volgut acostar a explicar-nos les seues 
necessitats. Ho hem donat tot, i això 
ho sap molt bé el nostre equip de cam-
panya i tota la gent que s’ha implicat, 
deixant de banda, en molts casos, fins 
i tot la vida personal, per a fer d’aquest 
un projecte capdavanter. A tots ells, 
moltes gràcies. 

També als mitjans de comunicació 
que ens han ajudat a difondre el nos-
tre missatge, el nostre programa i les 
nostres idees per a fer de Vila-real un 
lloc millor on viure. Tots sabem que els 
partits menuts no solem tindre a favor 
aquest tipus de detalls i ha sigut per a 
nosaltres molt important comptar amb 
mitjans plurals i equitatius. Diuen que 
sense periodisme no hi ha democràcia 
i podem donar fe d’aquesta afirmació.

No obstant això, el poble, que és so-
birà i ha decidit que ens mantinguem 
com la tercera força política a Vila-real. 
Aspiràvem a molt més, però així és la 
política i nosaltres respectem els resul-
tats eixits de les urnes per als propers 
quatre anys, tenint en compte que és 
un moment d’auge d’altres forces del 
panorama polític. De fet, de 2019 a 
2023 serem sis grups municipals a Ca 
la Vila, amb l’entrada d’Unides Podem 
i Vox. Més pluralitat, la qual cosa sem-
pre és bona al consistori. 

En aquests dies hem tingut temps de 
reflexionar, de pensar què podria ha-
ver eixit millor i què haurem de can-
viar. Perquè encara que els resultats 
hagueren estat millors, sempre s’ha de 
valorar en què s’ha fallat i què es pot 
millorar. Per la part que pertoca als vo-
tants, gràcies a les 2.506 persones que 
quan van arribar al col·legi electoral 
van triar la nostra papereta, tenint to-
ta l’oferta que tenien al davant. 

Una cosa sí tenim clara, i és que no 
els anem a defraudar, perquè tot i ha-
ver perdut un regidor, esperem poder 
demostrar a tots els vila-realencs i vila-
realenques que som qui millor repre-
senta els seus interessos i que sempre 
hem tingut la porta del despatx ober-
ta, que escoltem i que treballem pel 
nostre poble des de la humilitat, però 
amb passió. Josep Pasqual Sancho, Ma-
ría Dolores Parra i Santi Cortells i tot 
l’equip de Compromís seguim lluitant 
per Vila-real. 

Seguim lluitant 
amb passió 
per Vila-real

El Partido Popular tiene la intención 
de seguir sumando por Vila-real. El PP 
es un partido de gobierno, un partido 
responsable y que nace de la suma de 
voluntades de la gente moderada y 
centrada de mejorar la sociedad.

Un partido con vocación de servi-
cio público. De ayudar a los vecinos. 
Un partido que se siente orgulloso 
de sentirse español, de la Comunitat 
Valenciana y de Vila-real. Un partido 
que quiere avanzar siempre, mejorar 
la sociedad.

El PP somos el partido de la liber-
tad, de la creación de empleo. Somos 
el partido de la gente moderada, de la 
gente que está centrada en la creación 
de oportunidades, de los que piensan 
en el progreso de nuestra ciudad.

RESPETO
Y sobre todo somos un partido respe-
tuoso. Y los vecinos de Vila-real han 
querido que los próximos cuatro años 
lideremos la oposición en Vila-real. So-
mos la opción de centro derecha más 
votada y nuestro cometido va a ser 
ese.

Desde el acuerdo, desde la modera-
ción, desde el respeto pero, sobre todo, 
desde la voluntad de mejorar la vida 
de nuestros vecinos. Ejerceremos una 
oposición responsable, escuchando a 
los vecinos y estando en la calle.

‘A PEU DE CARRER’
Nuestra campaña ‘A peu de carrer’ nos 
ha servido para recoger las propuestas 
de los vecinos y que, en muchas oca-
siones, esas propuestas se hayan con-
vertido en mociones, en acuerdos y en 
subvenciones.

Desde el PP ejerceremos el liderazgo 
de la oposición con respeto a todo el 
mundo: un respeto profundo a todos 
los votos emitidos en Vila-real y quere-
mos ser útiles a Vila-real y sus vecinos. 
A los que nos han votado y a los que no 
lo han hecho.

PROYECTO DE CIUDAD
Tenemos un proyecto para los próxi-
mos cuatro años para mejorar Vila-
real. Para defender a Vila-real y para 
dar voz a aquellos que no son escucha-
dos.

Apostaremos por exigir transparen-
cia. Apostaremos por la proximidad. Y 
pediremos que Vila-real no pierda más 
oportunidades. Queremos que Vila-real 
vuelva a latir, que vuelva a tener opor-
tunidades, que recupere la gestión que 
se ha perdido hace ocho años.

BAJADA DE PRESIÓN FISCAL
Queremos que los vecinos se beneficien 
de una bajada de la presión fiscal, que 
se apueste por recuperar un proyecto 
de ciudad más limpia, más acogedora, 
de futuro, una ciudad progresista.

El PP de Vila-real seguiremos al la-
do de los vecinos. Escucharemos a las 
bases y apostaremos por defender un 
futuro mejor para la ciudad, el futuro 
que la gente de Vila-real merece.

Un t rabajo  
respetuoso y 
responsable

Gràcies a tots els membres del meu 
equip i als 2.419 vila-realencs per la 
seua confiança el 26 de Maig i gràcies 
també a tots els que vau eixir a votar 
fóra quina fóra la vostra opció. Per vo-
saltres i pels quasi 50.000 veïns anem 
a treballar des de ja perquè estem con-
vençuts que Vila-real mereix més.

Cs va ser l’única força amb repre-
sentació que va créixer en número de 
vots, no obstant no van ser els resultats 
esperats i per això, ara cal analitzar-los 
i fer autocrítica. Una autocrítica que 
hauria de ser el punt de partida de tots 
els que ens dediquem al servei públic, 
dels guanyadors i dels perdedors. 

Escoltar el missatge de les urnes és 
escoltar la veu del poble, una veu que 
cada quatre anys et puntua en un exa-
men final però que igualment et va so-
metent a una avaluació continua du-
rant els 365 dies.

Així, tant la meua companya Natalia 
com la resta de companys que formem 
part del nostre partit ens deixarem la 
pell perquè seguim pensant que el de 
Cs és el millor projecte per a Vila-real. 
Amb aquest objectiu farem una opo-
sició seriosa, constructiva i més fisca-
litzadora que mai perquè nosaltres 
no tenim por a la pluralitat i sí que 
creiem en el diàleg per a construir un 
Vila-real per a tots i no sols a imatge i 
semblança del Govern de torn.

TREBALL SENSE DESCANS
Treballarem de sol a sol per a tindre 
un Ajuntament transparent, partici-
patiu i que done prioritat a netejar els 
carrers abans que a netejar la imatge 
de l’alcalde. 

Treballarem per a que es revitali-
tzen els barris històrics, plagats de 
cases abandonades i amb problemes 
d’aparcament, treballarem per a que 
no seguisquen exprimint als veïns a 
impostos en estirar més el braç que la 
mànega; treballarem per a mantenir 
primer el que tenim com les infraes-
tructures educatives, esportives, parcs 
o camins rurals; treballarem per a que 
l’agricultura torne a ser un sector com-
petitiu i un mitjà de vida; treballarem 
per a optimitizar els recursos cultu-
rals i recuperar infraestructures com 
Els XIII; treballarem per a actualitzar 
les ajudes als clubs esportius; treballa-
rem per a crear un Parc d’Habitatges 
Socials i per a recuperar l’ambulatori 
de Torrehermosa; treballarem per a 
que l’urbanisme deixe de ser una ar-
ma electoral, on guanyar vots, i siga 
una base de creixement per a Vila-real; 
treballarem per a crear les condicions 
adequades per als emprenedors i la in-
dustria; treballarem per a que la Poli-
cia tinga una plantilla digna i que els 
funcionaris compten amb una relació 
de llocs de treball que els garantisca 
els seus drets; treballarem per a que 
la sintonia entre els socialistes en les 
diferents administracions no s’acabe 
convertint en dissonància.

En definitiva, treballarem per i per a 
Vila-real, perquè Vila-real mereix més.  

Gràcies a 
l’equip i als 
vila-realencs

PSPV Compromís PP Ciutadans



Homenatge als nou veïns presoners 
del camp de Mauthausen-Gusen
Vila-real, part de l’expedició del programa de recuperació de la memòria històrica de la FVMP

Una delegació del Tàrrega i l’edil de Cultura acudeixen als actes de l’aniversari de l’alliberament del camp de concentració.

N ou vila-realencs van co-
néixer en primera per-
sona l’horror del camp 
de concentració nazi de 

Mauthausen. En el dia en què es 
commemora l’alliberament del 
camp, el 5 de maig de 1945, per 
part de les tropes aliades, una de-
legació de vila-realencs --5 joves 
de l’IES Francesc Tàrrega, una 
professora i el regidor d’Educació 
i de Cultura, Eduardo Pérez--  van 
viatjar al camp austríac per retre 
homenatge a la memòria de tots 
aquells que van patir la repressió 
al camp de Mauthausen-Gusen. 

L’expedició va formar part del 
programa de recuperació de la 
memòria històrica impulsat per 
la Federació Valenciana de Mu-
nicipis i Províncies (FVMP), que, 
juntament amb Amical Mau-
thausen, ha organitzat un viatge 
al camp de concentració nazi, 
on cada 5 de maig es commemo-
ra l’alliberament per part de les 
tropes aliades en un acte al qual 
acudeixen prop de 20.000 perso-
nes procedents de distints països 
europeus que van tenir presoners 
en aquest camp d’extermini. 

«Uns 9.000 d’aquells infor-
tunats van ser republicans es-
panyols i la meitat van morir a 
Mauthausen o al camp annex de 
Gusen», va recordar Pérez. En el 
cas de Vila-real, van ser nou els-
veïns que van patir l’horror del 
camp nazi i cinc hi van morir: 
Joaquín Salvo Bellmunt, Ramón 
Pastor Cubero, Pedro Cubedo 
Carda, Manuel Portas Marín i Joa-

quín Gil Arnau. Els altres quatre 
-José María Clemente Garcerán, 
Pascual Cabedo Llopis, Manuel 
Vagán Corbató i Faustino Losas 
Rontera- van sobreviure i acaba-
ren vivint exiliats a França.

COMPROMÍS AMB LA MEMÒRIA
«Vila-real és una de les ciutats de 
la Comunitat Valenciana amb 
més víctimes al camp de con-
centració de Mauthausen-Gusen. 
Aquest succés, sumat al Memo-
rial Democràtic pioner i plena-
ment consolidat, han fet que ens 
escolliren per a prendre part en 

aquest programa», va valorar.
«Els espanyols a Mauthausen 

van ser considerats apàtrides i 
portaven un distintiu blau amb 
una «S» al centre. Quan les tro-
pes americanes van alliberar el 
camp, es va poder llegir una gran 
pancarta que deia: «Los españoles 
antifascistas saludan a las tropas 
libertadoras». Van ser els grans 
oblidats durant molt de temps i 
amb accions com aquesta volem 
reivindicar la seua memòria com 
a lluitadors per la llibertat i la dig-
nitat humana durant la tirania 
feixista a Europa», va dir Pérez.

PONS I CLIMENT GUANYEN 
ELS PREMIS MAIG - MEMORIAL 
PASQUAL BATALLA 

U Rosa Pons i Mercè Climent han estat 
les guardonades de la 22a edició dels 
Premis Maig - Memorial Pasqual Batalla 
de narrativa breu, concedits per la 
Regidoria de Normalització Lingüística. 

ALfREdO SANz POSA 
MúSICA A POETES vALENCIANS 
EN EL Cd ‘SONS I SOMNIS’

U Poesia i música en el CD Sons i somnis, 
un projecte d’Alfredo Sanz, patrocinat 
per la Regidoria de Cultura. Deu temes 
compostos i musicats per Sanz sobre 
poemes d’escriptors valencians.

EL CONCURS dE fOTOGRAfIA 
SARThOU CARRERES PREMIA 
CARLOS BRAvO I jAvIER SALES

U Carlos Bravo i Javier Sales van ser els 
guanyadors del XXXIX Concurs Nacional 
de Fotografia Sarthou Carreres com 
a millor col·lecció i col·lecció d’autor 
social, respectivament.

Pérez, junt a alumnes i professora, va destacar la importància d’aquesta acció.

Cultura

22 Crònica de Vila-real
JUNY DEL 2019Actualitat



Agenda

taller d’habilitats de la 
comunicació per a majors de 
14 anys a l’espai jove

Els dilluns i dimecres 3, 12, 
17 i 26 de juny, de 18.00 a 20.00 
hores, l’Espai Jove rep el taller 
Prepara’t per al futur: habilitats 
interpersonals, adreçat a majors 
de 14 anys per a treballar la co-
municació humana, la no verbal, 
els diferents tipus d’habilitats so-
cials i l’assertivitat com a solució 
de problemes interpersonals.

U

auditiva ofereix una nova 
cita amb tres bandes de 
còrdova, valència i benicarló

Dins el sisé cicle de música 
emergent Auditiva el dissabte 
8, a les 19.00 hores, actuaran a 
la sala Japan Rock Club les ban-
des Grajo (Còrdova) + Pürpura 
(València) + Gau (Benicarló). És la 
darrera de les actuacions previs-
tes en aquesta edició que ha pro-
gramat sis cites musicals des del 
mes de gener.

U

el festival d’òpera aposta  
per ‘tosca’  amb dues 
convocatòries aQuest mes

El Festival d’Òpera de Vila-real 
programa una doble cita aquest 
mes amb Tosca com a leitmotiv. 
La primera serà el dimecres 12 
amb una conferència del Liceu a 
la sala d’actes de la Caixa Rural i 
la segona arribarà el 28 de juny a 
la plaça Major amb la represen-
tació de la mateixa obra dins de 
l’activitat Liceu a la fresca.

U

la purÍssima orGanitZa la 33 
edició del festival de danses 
amb tres formacions

El dissabte 15, a les 18.00 ho-
res, la sala d’actes de la Caixa Ru-
ral acull la 33a edició del Festival 
de Danses de la Congregació de 
Filles de Maria Immaculada que 
enguany compta amb la parti-
cipació dels grups de danses Ra-
balaire (Benlloch) i els locals El 
Roser i La Puríssima. L’entrada és 
gratuïta.

U

el repte del reciclatGe aterra 
a vila-real amb activitats al 
carrer i una conferència

El repte del reciclatge, organit-
zat per la Generalitat Valenciana 
i Ecoembes, arribarà a Vila-real 
els dies 14, 19 i 26 amb activitats 
al carrer en diferents punts com 
la plaça de la Vila o el Mercat Cen-
tral. El divendres 14 també s’ha 
previst una xarrada col·loqui, a 
les 11.00 hores, a la sala d’actes 
de la Fundació Caixa Rural.

U

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

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

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

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

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

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