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L’AJUNtAmENt RECUpERA 
L’AtENCIó pREsENCIAL 
mItJANçANt CItA pRèVIA

7 pRoVEs DE LA CoVID-19 AL 
pERsoNAL mUNICIpAL DE 
foRmA pRogREssIVA

13REobRIN EspAIs pER A 
CELEbRAR CoNgREssos
DE xICotEt foRmAt

7

El gruix, unes 102.000, és per al veïnat 
i la resta s’entreguen en comerços, en-
titats socials, centres de culte i altres 
instal·lacions municipals gràcies a la 
tasca de 150 voluntaris i col·laboradors

Reparteixen 150.000 
màscares a la ciutadania 
i col·lectius del municipi

Vila-real implementa mesures per 
a reactivar l’economia de la ciutat
El consistori crea una oficina per a la dinamització de l’hostaleria, permet 
l’ampliació de les terrasses i elimina la taxa d’ocupació de vies públiques

Les forces polítiques acorden per unanimitat destinar 500.000 euros a 
accions agrupades en tres àrees: econòmiques, socials i sanitàries

L’alcalde, José benlloch; els portaveus del pp -Héctor folgado-, de Ciutadans -Domingo Vicent- i de Vox -Irene Herrero-, així com Enric portalés i manuel menero de la fundació del sant, als bancs.

missa a porta tancada 
en honor a sant pasqual
D’acord amb la normativa i recomanacions de les autoritats sanitàries, 
sols van assistir quatre representants polítics i tres de la Fundació del 
patró a l’eucaristia presidida pel bisbe Casimiro López Llorente.



El consistori també 
s’implica per a informar 
sobre les ajudes que 
poden demanar els 
comerciants i agricultors 

U

Vila-real implementa accions per a 
la reactivació de l’economia local
L’Ajuntament crea una oficina per a dinamitzar l’hostaleria, permet ampliar les terrasses i elimina les taxes per ocupació de via pública

L’Ajuntament treballa en 
un gran Pacte pel renaixe-
ment de la ciutat que 
implica tota la societat, 

tant la ciutadania com els sec-
tors econòmics, per a pal·liar 
els efectes de la crisi sanitària. 
Per això, des del consistori han 
llançat mesures i accions que es 
tradueixen en més d’un milió 
d’euros. 

Un dels plantejaments en 
aquesta línia ha estat la creació 
d’una oficina de dinamització 
de l’hostaleria per a la nova nor-
malitat, un departament tècnic 
específic que, com va anunciar 
l’alcalde, José Benlloch, té com a 
principals funcions la inspecció 
de les terrasses que s’acullen a la 
possibilitat d’ampliació així com 
«donar una resposta àgil a les no-
ves realitats que es produeixen 
en el sector de l’hostaleria i la 
restauració a partir del moment 
en què s’avance en les diferents 
fases de la desescalada i durant 
la nova normalitat». 

A més, s’han suprimit les taxes 
i s’han derogat les ordenances fis-
cals per ocupació de via pública 
de terrasses, mercats i quioscos 
amb caràcter retroactiu des del 
14 de març i fins a final d’any, 
la qual cosa suposarà per a 
l’Ajuntament deixar d’ingressar 
180.000 euros, i s’estudiarà am-
pliar la mesura a 2021. Una reso-
lució d’Alcaldia ha permés tam-
bé la «suspensió parcial i tempo-
ral de l’ordenança de terrasses en 
la via pública d’establiments de 
restauració» així que, una vega-
da presentada la sol·licitud d’un 
establiment per a duplicar la ca-
pacitat de la terrassa, s’autoritza 
automàticament.

A part  de l ’oficina per a 
l’hostaleria, el consistori, de la 
mà de la Unió de Comerç Vila-
real (Ucovi), ofereix assessora-
ment a autònoms i comerciants 
perquè pugen beneficiar-se de les 
ajudes autonòmiques i d’altres 
que puguen sorgir. Així mateix, 
des de la Regidoria d’Agricultura 
es presta un servei semblant per 
a professionals locals del sector 
primari.

REACTIVACIÓ DELS MERCATS
També en matèria econòmica 
destaca la reobertura, en ubica-
cions provisionals per a poder 
complir les normes sanitàries, 
dels mercats ambulants de la 
fruita i la verdura --en el pàr-
quing de l’accés sud-- així com el 
de la roba en la Ciutat Esportiva 

Bars, cafeteries i restaurants han adaptat els espais exteriors d’acord amb la normativa que limita l’aforament per a poder mantenir les distàncies de seguretat.

El regidor de Territori, Emilio Obiol, va participar en el mesurament de terrasses.

d’optimisme i recuperació» per 
a «il·lusionar-nos amb el futur, 
sempre des de la responsabilitat 
de totes i tots, perquè no podem 
fer ni un pas enrere en aquesta 
crisi sanitària», ha remarcat el 
primer edil, José Benlloch, que, 
d’altra banda, s’ha compromés 
a ajudar les penyes taurines que 
hagueren comprat bous per a 
Sant Pasqual en suport a la festa 
i al sector ramader.

realitzats el 2018 i 2019.
Entre les mesures dirigides al 

conjunt de la ciutadania estan la 
creació d’un banc de voluntaris, 
el reforç de la neteja i desinfec-
ció d’espais públics, el suport a 
entitats i iniciatives socials o el 
repartiment de més de 150.000 
màscares.

A més, el consistori ha llançat 
el vídeo institucional Junts, re-
naixerem, amb un «missatge 

Molts ciutadans fan ús habitual de les màscares en les eixides al carrer.

Municipal (CEM).
I amb l’objectiu de contribuir 

a la reactivació de les empreses 
i l’economia local, el consistori 
ha représ la tramitació de prop 
d’una desena de contractes 
que ascendeixen a 2,5 milions 
d’euros. Així mateix, per a apor-
tar liquiditat als proveïdors mu-
nicipals, s’ha donat llum verda 
al pagament de més de 4,5 mi-
lions d’euros en serveis i treballs 
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Grans i menuts fan ús de l’espai com a vianants o amb bicicleta o patins.

Nous espais per a vianants promouen la 
mobilitat i la dinamització econòmica
Un tram de l’avinguda de la Murà, l’entorn de l’Estadi de la Ceràmica i l’aparcament en cordó del carrer de l’Ermita són les zones habilitades

L ’Ajuntament va posar en 
marxa, al començament 
del passat mes de maig, el 
pla de conversió en zona 

de vianants de diferents trams de 
vials de la ciutat per a garantir la 
mobilitat de les persones en con-
dicions de seguretat sanitària i al 
mateix temps afavorir la dinami-
tzació econòmica.

Concretament, i mentre du-
re la desescalada, s’ha habilitat 
com a espai de vianants el tram 
de l’avinguda de la Murà, entre 
l’avinguda del Cedre i el carrer de 
Ramón y Cajal, una zona que ja és 
objecte de conversió en diferents 
moments de l’any com Nadal o 
les festes patronals; també es res-
tringirà la circulació de vehicles 
en el tram del carrer de l’Ermita 
entre el carrer d’Almassora i el 
carrer de l’Ambaixador Masca-
rell, a l’entorn de l’Estadi de la 
Ceràmica, com habitualment es 
fa quan el primer equip del Villa-
rreal CF juga a casa; finalment, la 
tercera acció afectarà el tram del 
carrer de l’Ermita des del col·legi 
dels Carmelites fins al Termet, 
amb la conversió en zona de via-
nants del voral sud, eliminant 
l’aparcament en cordó però man-
tenint la circulació de vehicles en 
doble sentit amb les mesures de 
seguretat viària corresponents.

La mesura està pensada per a 
facilitar una mobilitat segura 
de les persones, de manera que 
puguen mantenir la distància 
interpersonal durant els passe-
jos o la pràctica de l’esport. Així 
mateix, en el moment en què el 

Al carrer de l’Ermita s’ha prohibit l’estacionament per a donar més superfície a esportistes i vianants.

Govern central autoritze repren-
dre l’activitat hostalera en terras-
ses i progressivament es reactive 
l’activitat comercial, també pre-
tén ser un estímul per a dinamit-
zar l’economia local.

El regidor de Territori, Emilio 
Obiol, va insistir que el pla de 
conversió en zona de vianants 
provisional posa el focus en la se-
guretat de les persones perquè, 
a més d’afavorir la mobilitat as-
segurant la distància interper-
sonal, també reduirà la conges-
tió que actualment es produeix 
en algunes franges horàries en 
grans avingudes i espais com 
l’avinguda de França o el Termet. 
«Sabem que és una mesura arris-
cada, però pensem en les perso-
nes, en la seua salut i en el seu 
oci segur», va subratllar Obiol, 
que va incidir que l’afecció al 
trànsit resulta menor que en al-
tres moments per la reducció de 
la circulació  de vehicles. 

Imatge del tram tallat a l’avinguda de la Murà, al centre de la localitat.

REUNIÓ AMB l’AssocIAcIÓ 
HostAlERA dE cAstEllÓ pER A 
EscoltAR lEs sEUEs pRopostEs

U L’alcalde, José Benlloch, va mantenir una 
reunió telemàtica amb representants 
de l’Associació Hostalera de Castelló 
(Ashocas) amb l’objectiu d’escoltar les 
propostes del sector i explicar les accions 

que l’equip de govern ha adoptat ja amb 
vista a afavorir la reactivació del sector 
hostaler i d’oci, un dels més afectats per 
l’aplicació del decret d’estat d’alarma 
per la crisi sanitària. Propostes que «van 

en la línia de les decisions que ja hem 
estat prenent en les últimes setmanes 
en aquest Ajuntament», segons va 
dir Benlloch que va recordar que ja es 
treballa en altres mesures adreçades a 

aquest sector per a pal·liar així els efectes 
de la crisi. També es va acordar que 
l’associació mantindrà un contacte fluid 
amb l’Ajuntament a través del regidor 
d’Economia, Xus Madrigal.

Pacte local pel renaixement 
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Els representants de les sis forces polítiques amb grup municipal es van reunir al pati de la Casa dels Mundina.

El gruix, 250.000 
euros, és per a accions 
en economia; 150.000, 
per a l’àrea social; i 
100.000,  per a sanitat

U
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Agricultura assessora els productors locals 
per a sol·licitar les ajudes per la pandèmia

El regidor d’Agricultura, Jo-
sé Ramón Ventura Chalmeta, 
s’ha reunit de manera telemà-
tica amb els membres del Con-
sell Agrari Local i els ha brin-
dat l’ajuda del consistori per a 
informar-los i assessorar-los a 
l’hora de presentar la documen-
tació administrativa necessària 
perquè puguen accedir a les aju-
des autonòmiques destinades al 
sector primari per a pal·liar les 
pèrdues per la Covid-19.

«La intenció és facilitar als po-
tencials beneficiaris tota la in-
formació: quin tipus d’ajudes hi 
ha, qui pot acollir-se i quins són 
els tràmits administratius neces-
saris», ha indicat Chalmeta. En-

U

El regidor d’Agricultura en un moment de la reunió amb entitats agràries.

tre les possibles ajudes, segons 
el regidor, estaria la de venda 
directa al detall de productes 
agroalimentaris; les destinades 
a sufragar les despeses en la po-
sada en marxa, manteniment o 
contractació de plataformes de 
comercialització telemàtica de 
productes agroalimentaris així 
com la subvenció per les despe-
ses corrents, l’adequació i arren-
dament dels locals o l’adquisició 
de mobiliari i equipament per a 
treballar amb les mesures reco-
manades per les autoritats sani-
tàries.

Respecte a aquestes últimes, 
Chalmeta ha recordat que, per 
a complir la normalitva per la 

pandèmia, les empreses i coope-
ratives citrícoles han realitzat 
canvis que repercuteixen en els 
costos de la producció. 

Una altra de les qüestions plan-
tejades ha sigut la necessitat 
d’esbrossar i tallar les herbes dels 
laterals dels camins rurals del 
terme municipal per a millorar 
la visibilitat en ser vials molt uti-
litzats per a passejar i fer esport 
amb bicicleta. A més, s’han posat 
sobre la taula assumptes com les 
possibilitats de futur que ofereix 
el producte quilòmetre zero, de 
qualitat, ecològic i de proximi-
tat. El responsable d’Agricultura 
ha pres nota de les demandes i 
necessitats que té el sector.

Pacte local pel renaixement

Acord per a destinar 500.000 euros a 
accions econòmiques, socials i sanitàries
La dotació procedeix dels estalvis en les partides que l’Ajuntament no ha utilitzati i d’unes altres que ara es reorienten per a la reactivació

La taula de treball del Pac-
te local pel renaixement 
de Vila-real celebrada amb 
la participació de tots els 

grups municipals (PSPV, PP, 
Compromís, Ciutadans, Unides 
Podem i Vox) va acordar distri-
buir en tres grans àrees la parti-
da de 500.000 euros que l’equip 
de govern va posar a disposició 
per a consensuar accions de re-
cuperació i dinamització econò-
mica i social de la ciutat per a 
pal·liar les conseqüències de la 
crisi per la pandèmia.

Segons va explicar el regidor 
d’Economia i coordinador de la 
taula de treball, Xus Madrigal, en 
la reunió es va decidir per con-
sens de tots els partits destinar 
250.000 euros a accions en ma-
tèria econòmica, 150.000 euros 
a accions de l’àrea social i els 
100.000 euros restants a accions 
de caràcter sanitari. «La distribu-
ció en aquestes tres grans àrees 
ens permetrà una major agilitat 
administrativa a l’hora de dur 
a terme després cadascuna de 
les propostes concretes que es 
consensuaran en aquesta taula 
de treball del Pacte local pel re-
naixement de Vila-real», va deta-
llar Madrigal.

En la trobada es va decidir la 
primera de les accions que és 
l’aportació de 40.000 euros al Pla 
de cuina solidària impulsat pel 
Villarreal CF, la Fundació Carlos 
Bacca i el restaurant El Vasco.

APORTACIONS
Madrigal va explicar que cada 
partit realitzarà les seues pro-

postes, que s’aniran consensuant 
en pròximes reunions d’aquesta 
taula, que segueix la línia de 
l’acord i l’escolta activa per part 
de l’equip de govern en la gestió 
d’aquesta crisi per la Covid-19. 
La dotació de 500.000 euros que 
els partits polítics distribuiran 
en diferents accions de dinami-
tzació procedeix dels estalvis en 
les partides que l’Ajuntament no 
ha utilitzat a conseqüència de la 
crisi sanitària i d’unes altres que 
ara es reorienten a la reactivació 

necessària de la ciutat des dels 
àmbits social i econòmic.

En aquest sentit, el regidor va 
recordar que, a més d’aquests 
500.000 euros que s’estan con-
sensuant entre tots els grups mu-
nicipals, l’Ajuntament ha inver-
tit almenys altres 600.000 euros 
en diferents mesures de pre-
venció sanitària i dinamització 
econòmica i social des de l’inici 
de la crisi, la majoria d’aquestes 
en la línia de les idees planteja-
des pels diferents partits.

+dAdES

L’Ajuntament continuarà l’ajuda 
amb el Pla de cuina solidària impul-
sat pel Villarreal CF, els seus juga-
dors, la Fundació Carlos Bacca i Pa-
mesa, en el qual també participa el 
restaurant El Vasco, amb l’objectiu 
que aquest projecte puga mante-
nir-se durant un o dos mesos més 
i cobrir les necessitats bàsiques 
d’alimentació de les famílies més 
vulnerables. L’Ajuntament apor-
tarà 40.000 euros per a continuar 
aquesta iniciativa que cada dia per-
met cuinar a l’Estadi de la Ceràmica 
més de 500 racions. Aquesta quan-
titat se sumarà a les aportacions 
que realitzen la resta d’entitats i 
persones vinculades a aquesta ini-
ciativa solidària.

Amb el pla, sota la coordinació 
dels Serveis Socials Municipals, es 
dona resposta a les necessitats de 
les famílies més desfavorides a tra-
vés de les entitats Càritas, Creu Ro-
ja, Joventut Antoniana i Sant Vicent 
de Paül. Els menús es cuinen a les 
instal·lacions de l’Estadi de la Cerà-
mica. L’alcalde ha explicat que «des 
de l’Ajuntament sempre hem optat 
per altres fórmules per a cobrir les 
necessitats d’alimentació de les fa-
mílies, com els vals de menjar o les 
ajudes socials, però entenem que 
ara es donen unes circumstàncies 
excepcionals que ens obliguen a 
donar una resposta ràpida».

U
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Pla de cuina del 
Villarreal CF



El mercat ambulant de roba reprén 
l’activitat els dimecres i dissabtes
L’inici ha estat el primer dimecres de juny a la Ciutat Esportiva Municipal de forma provisional

Els clients han de passar per una zona acotada on han col·locat gel per a la desinfecció de les mans en accedir al recinte.

E l mercat ambulant de ro-
ba i complements ha tor-
nat a l’activitat el primer 
dimecres de juny amb 75 

parades en una ubicació provi-
sional a la Ciutat Esportiva Mu-
nicipal i complint totes les me-
sures de prevenció i higiene per 
la Covid-19. Després de consul-
tar la Subdelegació del Govern, 
l’Ajuntament, en la fase 2 de des-
escalada, ha pogut flexibilitzar 
les condicions i adoptar mesures 
per a la celebració dels mercats 
de venda no sedentària sempre 
que es duguen a terme amb les 
condicions de seguretat i es com-
plisca el marc general de la nor-
mativa estatal.

El consistori treballa des de fa 
dies sobre la base d’aquesta pre-
missa, des que va decidir reacti-
var el mercat ambulant de roba i 
complements que se celebrava al 
centre de la ciutat els dimecres 
i dissabtes. Estava previst que 
aquest mercat es reprenguera el 
dissabte 30 de maig, però final-
ment no es va celebrar per deci-
sió dels mateixos venedors. 

Entre les mesures adoptades, 
s’hi dona una major seguretat, 
de manera que, encara que es 
continua limitant la capacitat de 
públic, s’estableix una nova fór-
mula per a calcular l’aforament 
amb la qual es garanteix una 
persona com a màxim per cada 
quatre metres quadrats, i permet 
complir els dos metres de distàn-
cia social. És una mesura que 
afecta tant el mercat de venda 
ambulant de roba i complements 
com el d’alimentació i productes 
de primera necessitat que se ce-
lebra els dissabtes al matí de ma-
nera provisional en el pàrquing 
de davant dels jutjats. Concreta-

ment, al recinte de la CEM, triat 
per ser una ubicació en la qual es 
disposa de molt d’espai, podran 
estar 1.125 persones i, en el cas 
del mercat de la fruita i verdura, 
1.250 persones. La iniciativa pre-
tén evitar cues al carrer i donar 
més agilitat a la venda.

Una altra modificació del 
decret que permet una major 
competitivitat i més facilitat als 
comerciants per a vendre el seu 
producte, és dotar-los de més me-
tres quadrats per parada per a te-
nir més aparador. En el decret 
també es permet que la separació 
mínima de dos metres entre les 
parades puga ser substituïda mit-
jançant la instal·lació d’algun ele-
ment com ara mampares. Tam-

bé es marcarà el distanciament 
d’un metre entre la parada i la 
clientela amb la possibilitat de 
poder acostar-s’hi depassant la 
marca durant el temps impres-
cindible, per a veure el gènere 
exposat i evitar el contacte amb 
els productes.

El regidor d’Economia, Xus 
Madrigal, recorda que tant 
el mercat ambulant de roba i 
complements, que està previst 
els dimecres i dissabtes, com el 
mercat d’aliments i productes 
de primera necessitat compten 
amb les mesures de seguretat i 
protecció sanitàries tant per als 
comerciants com per a clients, 
amb controls d’accés, gel hidroa-
lcohòlic i màscares.

Unes setmanes abans va reprendre l’activitat el mercat de fruita i verdura.

El vídeo ‘Junts, renaixerem’ 
apel·la a l’optimisme per a 
la recuperació de la ciutat

L’Ajuntament ha llançat el 
vídeo institucional Junts, re-
naixerem, que pretén llançar 
un «missatge d’optimisme i re-
cuperació» per a «il·lusionar-nos 
amb el futur, sempre des de la 
responsabilitat de totes i tots, 
perquè no podem fer ni un pas 
arrere en el procés de superació 
d’aquesta crisi sanitària», ha re-
marcat l’alcalde, José Benlloch.

El vídeo apel·la al sentiment 
de col·lectivitat i d’unió de la 
ciutadania per a superar les ad-
versitats. Benlloch indica que 
«s’estan fent passos per a reac-

tivar a poc a poc la ciutat sem-
pre amb la responsabilitat de 
complir les normes perquè no 
hàgem de fer passos arrere».

L’audiovisual, impulsat des 
de l’Alcaldia i elaborat amb la 
col·laboració de l’empresa lo-
cal Vila-real Comunicació i Dis-
seny, repassa alguns dels mo-
ments de la història recent de 
Vila-real que han posat a prova 
la capacitat de superació del 
municipi, com les dos grans 
gelades del segle XX, la crisi 
econòmica de 2008 i l’actual 
crisi pel coronavirus.

Captura d’un dels moments que recull el vídeo institucional.

Caravaca va mantenir una trobada telemàtica amb representants veïnals.

Propostes de les entitats 
socials davant la crisi

La regidora de Participació Ciu-
tadana, Míriam Caravaca, s’ha 
reunit en sessió telemàtica amb 
els membres del Consell de Par-
ticipació Ciutadana per a infor-
mar-los de les iniciatives que està 
duent a terme l’equip de govern i 
escoltar les propostes que les as-
sociacions de veïns i altres enti-
tats li han plantejat en el marc 
del Pacte local pel renaixement.

Entre les primeres propos-
tes, l’Associació d’Aturats de 
Vila-real Adavi ha incidit en la 
necessitat de l’alfabetització di-
gital per a ajudar la ciutadania 

en casos com l’ensenyament 
telemàtic o realitzar tràmits 
amb l’Administració pública, 
com enguany ocorre amb les 
sol·licituds per a accedir a una 
plaça escolar que ha de com-
pletar-se de manera telemàti-
ca. Una altra de les propostes 
plantejades des de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns ha 
sigut organitzar la circulació 
per a les persones per voreres, 
passejos i espais públics en un 
sol sentit per tal de mantenir 
la distància de seguretat com 
a mesura de precaució.

Pacte local pel renaixement 
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L’Ajuntament ha rebut els últims 
assajos realitzats per l’Institut Tecno-
lògic Tèxtil AITEX sobre l’eficàcia de 
filtració bacteriana de les màscares 
higièniques de teixit reutilitzable de 
l’empresa Hilaturas Temprado que el 
consistori ha repartit entre la ciuta-
dania, en els quals es constata que, 
després de cinc cicles de rentada, 
aquests elements de protecció man-
tenen una eficàcia de filtració d’una 
mitjana del 94,34%.  

Les màscares adquirides pel con-
sistori compleixen la normativa UNE 
0065:2020, que estableix els requi-

U

U

Alta eficàcia de les màscares 
higièniques reutilitzables 

sits mínims que han de complir les 
màscares higièniques reutilitzables. 
Quant a les instruccions de renta-
da, l’empresa recomana un màxim 
de cinc cicles en les condicions se-
güents: submersió en lleixiu amb 
una dilució d’1:50 amb aigua tèbia 
durant 30 minuts, llavat a màquina 
amb programa delicat a 30°C i deixar 
eixugar a l’aire. Aquests resultats 
constaten que «com ja havíem dit, 
l’Ajuntament ha repartit unes màsca-
res higièniques reutilitzables de qua-
litat, que es poden llavar, i confiem 
que la població en faça un bon ús», 
afirma l’alcalde, José Benlloch.

Més de 150.000 màscares arriben a 
la ciutadania, entitats i comerços
Els elements de protecció també arribaran al veïnat empadronat a la partida Madrigal

Les instal·lacions del col·legi Concepció arenal són l’epicentre de l’activitat del voluntariat en les últimes setmanes.

L’Ajuntament ultima el re-
partiment de màscares als 
domicilis per a fer arribar 
dues unitats a cadascuna 

de les persones empadronades a 
la ciutat, de mida infantil i adult, 
segons les edats. Al voltant de 
102.000 màscares reutilitzables 
entregades en 18.945 habitatges 
a les quals se sumen altres 50.000 
per a comerços, entitats socials, 
centres de culte i espais munici-
pals. 

En total, més de 150.000 màs-
cares facilitades pel consistori, 
gràcies al treball de més de 150 
voluntaris i treballadors de Pro-
tecció Civil, col·laboradors del Re-
gistre municipal de voluntariat 
Covid-19 i empleats municipals. 
«Durant les últimes setmanes han 
realitzat un esforç incansable, que 
volem agrair de manera especial, 
i que permetrà que la població 
de Vila-real dispose d’aquests ele-
ments per a afrontar la desesca-
lada i complir l’obligatorietat del 
seu ús en espais públics si no és 
possible mantenir la distància de 
seguretat de dos metres», ha as-
senyalat l’alcalde, José Benlloch.

«El nostre objectiu ha sigut, en 
un primer moment de la pandè-
mia, atendre els col·lectius que 
més ho necessitaven per estar més 
exposats al virus, i ara, amb la des-
escalada, garantir que cap ciutadà 
o ciutadana es quede sense màsca-
ra», ha subratllat. La inversió total 
de l’Ajuntament ascendeix a vora 
150.000 euros.

La regidora de Seguretat Ciuta-

dana, Silvia Gómez, ha detallat en 
relació amb el repartiment en do-
micilis que primer s’ha fet als ha-
bitatges del nucli urbà i posterior-
ment als unifamiliars de la parti-
da Madrigal on hi ha veïns i veïnes 
empadronats. En aquesta zona es 
calcula que hi ha un centenar de 
residències habituals.

Per la seua part, la regidora res-
ponsable del Registre municipal 
del voluntariat Covid-19, Noelia 
Samblás, ha detallat que als do-
micilis s’han fet arribar dos tipus 
de màscares: les reutilitzables de 
tela, que es poden llavar i unes 

altres de tipus FFP2, adquirides 
per la compra centralitzada que 
va realitzar la Diputació de Caste-
lló, i que també són reutilitzables 
però no llavables.

D’altra banda, les màscares que 
es van confeccionar a través de la 
xarxa solidària de col·laboradors, 
amb la tela aportada per l’empresa 
local Dolores Cortés, s’han repar-
tit als comerços. Es tracta de màs-
cares reutilitzables amb filtre. Fi-
nalment, el consistori també ha 
repartit màscares quirúrgiques 
entre diferents entitats, usuaris de 
transport públic i altres espais.
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ajuden a la reobertura 
dels centres de culte amb 
totes les garanties
L’Ajuntament ha ajudat els 
centres de culte per a la seua 
reobertura. El consistori ha 
proporcionat material de 
protecció ja que en la fase 1 
de la desescalada es permetia 
l’afluència dels fidels, amb un 
terç de l’aforament i complint 
les mesures de seguretat i hi-
giene marcades per les autori-
tats sanitàries. 

Totes les parròquies de 
l’Església Catòlica, la Co-
munitat Islàmica, l’Església 
evangèlica de Filadèlfia, la 
parròquia ortodoxa roma-
nesa, Testimonis de Jehovà i 
l’església evangèlica Centre 
Cristià Vila-real han rebut un 
joc de protecció sanitària for-
mat per 200 màscares i una 

samblás en una de les entregues del material per a espais religiosos.

botella de gel hidroalcohòlic. 
L’alcalde José Benlloch i la regi-
dora Noelia Samblás s’han enca-
rregat del repartiment.  A més, a 
la parròquia ortodoxa romanesa 
li han cedit diversos tendals que 
s’utilitzen habitualment en les 
festes perquè els instal·len al pa-
ti i disposar de més espai per als 
seus fidels. 

D’altra banda, sota la coordi-
nació del regidor d’Agricultura, 
José Ramón Ventura Chalmeta, 
s’han fet treballs de desinfecció 
a l’exterior de totes les esglésies i 
edificis destinats al culte a mesu-
ra que han représ la seua activitat. 
L’empresa local Stoplagas, junta-
ment amb l’Associació de Llaura-
dors Independents de Vila-real, ha 
dut a terme aquesta tasca.

L’autobús gratuït recupera  
la segona línia per a oferir 
un major servei ciutadà
L’Ajuntament ha reactivat, amb 
l’entrada de la fase 1, la segona 
línia d’autobús urbà gratuït (lí-
nia 2) per a oferir un major ser-
vei a la ciutadania i recuperar 
la normalitat en el transport 
públic gratuït degut a la major 
activitat social i comercial a la 
ciutat, sempre respectant les 
restriccions d’aforament i me-
sures de prevenció sanitàries 
obligatòries en el transport pú-
blic. Cal recordar que, durant 
el confinament, el servei es va 
adaptar i es va reduir a una so-
la línia --ampliada per a inten-

tar cobrir el major nombre de 
zones i serveis de la ciutat com 
l’Hospital de la Plana-- ja que la 
mobilitat de les persones esta-
va restringida.

«El consistori, sensible a 
atendre les necessitats de la 
ciutadania, recupera les dues 
rutes d’aquest servei anteriors 
a la situació d’estat d’alarma 
per a garantir el transport pú-
blic gratuït a la ciutadania, i 
més en un moment en què hi 
ha persones en situació de di-
ficultat econòmica», assenyala 
l’alcalde, José Benlloch.



L’Ajuntament recupera l’atenció de 
forma presencial amb cita prèvia
Adapten la planta baixa de la casa consistorial a la normativa sanitària actual

L’Ajuntament ha représ 
l’atenció presencial amb ci-
ta prèvia perquè la ciutada-
nia puga realitzar tràmits i 

gestions amb l’Administració lo-
cal en horari de 8.00 a 17.00 ho-
res de dilluns a divendres. Amb 
l’objectiu d’evitar cues i de res-
pectar el distanciament social, 
els veïns poden sol·licitar cita 
prèvia a través del web municipal, 
l’aplicació mòbil de l’Ajuntament 
o del telèfon 964 547 000, que 
atén de 8.00 a 20.00 hores.

Amb l’inici de la fase 2 i 
l’obertura del servei d’Atenció i 
Tràmits situat a la casa consisto-
rial, la Regidoria de Proximitat ha 
incorporat les mesures de segure-
tat i higiene necessàries d’acord 
amb la normativa sanitària per a 
garantir que l’atenció al públic es 
realitze amb les millors condicio-
ns tant per als usuaris com per als 
treballadors públics. 

D’aquesta manera s’ha adaptat 
la planta baixa de l’Ajuntament, 
on es troba Atenció i Tràmits, amb 
una porta corredissa d’entrada i 
una altra d’eixida per a evitar que 
es creuen i prevenir la propagació 
del virus de la Covid-19, senyalit-
zació de les distàncies de segure-
tat, col·locació de mampares de 
seguretat per a protegir el per-
sonal municipal i la ciutadania i 
col·locació de gels hidroalcohòlics 
perquè els veïns en facen ús en ac-

cedir-hi. Així mateix, es recorda a 
la població l’obligatorietat de por-
tar màscara per a accedir a l’espai 
públic.

L’Ajuntament, recorden des de 
l’equip de govern, mai ha estat 
tancat, ja que els treballadors mu-
nicipals han continuat atenent la 
ciutadania de manera telemàtica 

o a través del teletreball. El decret 
de l’estat d’alarma va suposar la 
suspensió de l’atenció presencial 
i l’habilitació de 12 línies telefòni-
ques, en el número habitual del 
consistori 964 547 000 (des de les 
8.00 fins a les 20.00 hores) per a 
poder donar resposta a les neces-
sitats ciutadanes.

El servei atén amb cita per a evitar cues i garantir el distanciament social.

Vila-real habilita diversos 
espais per a la celebració de 
reunions de xicotet format

La Casa dels Mundina ha acollit 
el I Congrés d’Innovació Agroa-
limentària des de l’Economia 
Social, una iniciativa impul-
sada per la Fundació Manan-
tial, amb la qual s’ha iniciat 
el Pla municipal de la desesca-
lada de la participació social. 
L’Ajuntament posa així a la dis-
posició d’entitats i empreses 
que ho necessiten, espais mu-
nicipals perquè puguen realit-
zar reunions i congressos de xi-
cotet format, tot complint les 
mesures de prevenció i higiene 
per la Covid-19. 

En les pròximes setmanes 
està previst habilitar altres 
instal·lacions municipals que 
comptaran amb el protocol co-
rresponent de desinfecció, així 
com material de protecció i 
mesures de prevenció. «Volem 
ajudar a la reactivació de la 
ciutat i esperem que aquest Pla 
municipal de desescalada de la 
participació social siga un ins-
trument per a la dinamització 
de la vida social i econòmica de 
Vila-real», indica l’alcalde, José 
Benlloch.

El primer dels espais habili-
tats és la Casa dels Mundina. En 
aquest I Congrés d’Innovació 
A g r o a l i m e n t à r i a  d e s  d e 
l’Economia Social, la Fundació 
Manantial ha exposat el pro-
jecte Vilamico per a la creació 
d’una planta de producció de 
fongs comestibles destinada a 
la inserció laboral de persones 
amb malaltia mental. 

Benlloch ha assistit a la tro-
bada i ha destacat els fruits que 
l’aliança social amb la Funda-
ció Manantial està tenint per a 
la ciutat, a través de projectes 
com la residència, el CRIS i ara 
aquesta iniciativa d’inserció 
laboral. 

Així mateix, ha remarcat la 
gran tasca de la Fundació i ha 
destacat les possibilitats de fu-
tur que aquest projecte obri a 
la ciutat per al sector agroali-
mentari. Després del congrés, 
l’alcalde i el president de la 
Fundació Manantial, Francis-
co Sardina, han signat el con-
veni anual de col·laboració 
entre l’Ajuntament i aquesta 
entitat.

La Casa dels Mundina ha albergat ja una trobada de la Fundació Manantial.

La UPV certificarà que la reobertura de 
les instal·lacions esportives siga segura
L’Ajuntament tancarà un acord 
de col·laboració amb la Càtedra 
de l’Esport de la Universitat Po-
litècnica de València perquè 
aquest organisme universitari 
certifique, a través d’un procedi-
ment d’auditoria, la reobertura 
de les instal·lacions esportives 
amb total garantia. L’alcalde, Jo-
sé Benlloch, s’ha reunit amb el 
regidor d’Esports, Javier Ser-ral-
vo, i el cap del Servei Municipal 
d’Esports, José Ramón Cantave-
lla, per a tractar sobre aquesta 
col·laboració.

Cantavella detalla que tres 
tècnics del Servei Municipal 
d’Esports es formaran com a 
auditors interns per a realitzar 
l’avaluació de piscines, camps 
esportius de gran grandària a 
l’aire lliure i poliesportius. Ca-
da tècnic serà responsable d’una 
d’aquestes tres àrees i, sobre la 
base de la planificació de mesures 
que la universitat establirà per a 
cadascuna de les instal·lacions, 
«s’encarregaran de remetre in-

Serralvo i Cantavella durant la reunió amb els clubs esportius de la ciutat.

formes gràfics de l’aplicació 
d’aquestes normes». «Si està tot 
correcte, en 24 hores disposarem 
d’una certificació provisional, i 
després els responsables del pro-
jecte realitzaran una revisió in 
situ per a aprovar la certificació 
definitiva», detalla. 

Per altra part, el Consell de 
l’Esport i els clubs de la ciutat 
han acordat ajornar de moment 
l’obertura de les instal·lacions a 
l’aire lliure. Així ho ha explicat 
el regidor d’Esports després de 
la reunió mantinguda amb els 
membres d’aquest consell local.

El cementeri obri les portes 
de 9.00 a 18.00 hores i amb 
garanties de seguretat
El Cementeri Municipal va re-
obrir les portes, en horari de 
9.00 a 18.00 hores, de dilluns 
a diumenge, perquè els veïns 
i veïnes de la ciutat pogueren 
visitar els difunts.

L’inici de la fase 1 de la deses-
calada va significar la reobertu-
ra d’aquest espai respectant les 
mesures de seguretat i higiene 
establides per les autoritats sa-
nitàries per a la prevenció de 
la Covid-19. Una de les mesu-
res va estar l’obligatorietat de 
l’ús de guants i màscares per 

a accedir a les instal·lacions. 
A més, és obligatòria una dis-
tància mínima de seguretat 
de dos metres i higiene de 
mans. D’acord amb les me-
sures de prevenció sanitàries 
també es va permetre la par-
ticipació de 15 persones en la 
comitiva per a l’enterrament i 
l’assistència a la capella sem-
pre que no se superara un terç 
de l’aforament i es compliren 
les mesures d’higiene i distàn-
cia física establides per les au-
toritats sanitàries.
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Un gabinete técnico 
asesorará al gobierno 
local en el proceso de 
desescalada
El órgano ha solicitado a todas las concejalías que elaboren 
planes y medidas que deben ser flexibles por la normativa

E l Ayuntamiento ha acti-
vado un gabinete técni-
co formado por ocho téc-
nicos municipales cuya 

función principal será asesorar 
al gobierno local y dar respues-
ta a las acciones y gestiones 
encaminadas a avanzar en la 
desescalada y el paso hacia la 
nueva normalidad tras la cri-
sis sanitaria por la pandemia 
de Covid-19. El alcalde de la 
ciudad, José Benlloch, detalla 
que este gabinete técnico, que 
celebró su primera reunión 
este pasado 29 de mayo, tiene 
como principal función «hacer 
posible el equilibrio entre el 
renacimiento y la necesidad de 
dinamizar cuanto antes la ciu-
dad con la imprescindible pru-
dencia y garantía de seguridad 
sanitaria en todas las acciones 
que se lleven a cabo en este pro-
ceso de desescalada». 

TRABAJO RESPONSABLE
El alcalde recuerda que «desde el 
primer momento nos comprome-
timos a afrontar esta desescalada 
desde la prudencia, la responsa-
bilidad y siempre primando la 
salud de las personas», por ello 
«consideramos que la mejor ma-
nera es que exista un criterio téc-
nico que asesore en esta reactiva-
ción de la ciudad, tanto desde el 
punto de vista de la reapertura 
de instalaciones municipales co-
mo de las iniciativas enfocadas a 
la dinamización económica y so-
cial». Ante cada propuesta, la de-
cisión final estará en manos del 
equipo de gobierno pero aten-
diendo a los informes y criterios 
establecidos por este órgano téc-

nico, tal como ha explicado el 
primer edil. 

El gabinete técnico ha solici-
tado a todas las concejalías que 
elaboren planes detallados so-
bre la desescalada y el paso a 
la nueva normalidad «siempre 
teniendo en cuenta que estos 
planes y las medidas a implan-
tar deben ser flexibles dado 
que la normativa que fijan las 
autoridades competentes en 
materia sanitaria puede ir va-
riando según las necesidades 
que se vayan detectando por la 
evolución de la pandemia», ha 
recordado Benlloch. 

El gabinete está coordinado 
por la jefa del Gabinete de Al-
caldía, Edurne Zubiría, e inte-
grado además por: Simón Gar-
cía Petit, coordinador-asesor de 
Alcaldía en Urbanismo; David 
Montés, jefe del negociado de 
Sanidad; Pilar López, jefa de 
Servicios Sociales; Estela Be-
llés, operaria de Alcaldía; Car-
los Martín, técnico auxiliar 
de Relaciones Institucionales; 
Joaquín Capilla, técnico en Pre-
vención de Riesgos Laborales; y 
José Ramón Cantavella, jefe del 
Servei Municipal d’Esports. 

En la primera reunión, los 
miembros del gabinete coinci-
dieron en que «el proceso de des-
escalada debe ser pausado y me-
ditado». En este sentido, remar-
caron la necesidad de «analizar 
cada una de las decisiones con 
prudencia y seguridad puesto 
que las decisiones a tomar supon-
drán un elevado coste material 
para el Ayuntamiento y siempre 
tiene que primar la cautela, la 
responsabilidad y la seguridad». 

Las principales novedades que trae la FASE 2

• Encuentros sociales de hasta 15 per-
sonas, que podrán salir a pasear jun-
tas sin importar si conviven o sin límite 
de un adulto por tres menores. Cuando 
se trate de hacer deporte sin contacto, 
como ir en bici o correr, se podrá salir 
en grupos de 15 personas.

• Se elimina el límite de un kilómetro 
para pasear y el municipio para hacer 
deporte, así como el de una vez al día 
para los paseos y de una hora para las 
salidas de los niños.

• Fin de las franjas (excepto para ma-
yores). Las personas de hasta 70 años 
podrán hacer deporte o pasear a cual-
quier hora excepto de 10 a 12 y de 19 
a 20 horas, que estarán restringidas a 
los mayores de 70 y las personas vul-
nerables.

• Apertura de bares al 40% de aforo, para 
servicio en mesa también (no barra).

• Pueden abrir todos los comercios,
centros comerciales y servicios, inde-
pendientemente de la superficie.

• Bodas de hasta 50 personas en lugares 
cerrados y de 100 en abiertos.

• Velatorios de hasta 15 personas en 
recintos cerrados y 25 en espacios 
abiertos.

• Se permite la apertura de academias y 
autoescuelas a un tercio del aforo.

• Centros de culto hasta la mitad de su 
aforo.

• Apertura de sala de exposiciones (sin 
inauguraciones) y visitas turísticas con 
recorrido marcado.

• Apertura de centros deportivos cubier-
tos y piscinas (un deportista por calle) 
al 30% del aforo.

• Apertura de piscinas recreativas al 
30% de aforo y de playas en su tota-
lidad, manteniendo siempre los dos 
metros de distancia entre grupos.

• Salidas de turismo activo y naturaleza
en grupos de hasta 20 personas.

• Apertura de cines, teatros y similares, 
incluidos los servicios complemen-
tarios como cafeterías, a un tercio de 
aforo.

• Reuniones de trabajo y conferencias
con hasta 50 asistentes.

• Visitas a centros de discapacitados,
viviendas tuteladas y residencias de
mayores en las condiciones que esta-
blezca cada comunidad autónoma.

• Leer y utilizar ordenadores en las bi-
bliotecas con un máximo del 30% del 
aforo.

• Competición de ligas profesionales a 
puerta cerrada con retransmisión. En-
trenamientos de máximo 14 personas. 
En ligas no profesionales los entrena-
mientos serán individuales.

Vila-real reabre los cuatro parques 
caninos tras su limpieza y desinfección

El Ayuntamiento ha reabierto 
los cuatro parques caninos de la 
ciudad tras llevar a cabo tareas 
de limpieza y desinfección por 
parte de la empresa local Stopla-
gas, contratada por el consistorio 
para garantizar la seguridad de 
los accesos a las instalaciones.

Los parques situados n la aveni-
da de Portugal, frente al IES Bro-
ch i Llop, el del jardín del Pilar, 
el de la avenida Francesc Tàrrega 

U

Antes de la apertura se realizaron tareas de desinfección en los recintos.

(entrada noreste de la ciudad) y 
el de la calle Santa Caterina, jun-
to a la casa de barrio de la Cénia 
se abren al público de lunes a do-
mingo, de 8.00 a 22.00 horas, con 
las medidas de seguridad e higie-
ne establecidas por las autorida-
des sanitarias. Los propietarios 
de las mascotas deberán mante-
ner la distancia mínima de se-
guridad fijada en dos metros así 
como la obligatoriedad de utili-

zar mascarilla en caso que esta 
distancia no pueda respetarse; 
evitar tocar el mobiliario urbano 
y no podrán utilizar los bancos 
porque estarán precintados.

«La apertura atiende a una ne-
cesidad de estos sectores de la 
población para que sus masco-
tas corran con tranquilidad y se 
relacionen con otros animales», 
explica la edila de Participación 
Ciudadana, Miriam Caravaca.
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Imagen poco habitual del templo, casi vacío, en la misa por el patrón.

Vila-real acoge una misa especial de Sant 
Pasqual acorde a las medidas preventivas
Con las fiestas patronales de mayo suspendidas, la eucaristía solo reunió en el templo a una veintena de personas entre fieles y eclesiásticos

La basílica de Sant Pasqual 
acogió una misa con motivo 
del día del patrón que se re-
cordará porque no fue una 

eucaristía al uso debido a la Covid-
19. Solo seis asistentes, todos con 
mascarilla, en los bancos destina-
dos a los fieles: el alcalde José Ben-
lloch (también participó en una lec-
tura) y los portavoces del PP, Héctor 
Folgado; Ciudadanos, Domingo Vi-
cent, y Vox, Irene Herrero, así como 
varios representantes de la Funda-
ció de Sant Pasqual, Rafael Moner, 
Manuel Menero (Associació d’Amics 
del Pouet del Sant) y Enric Portalés 
(presidente de Caixa Rural). Más 
allá de los asistentes oficiales (Com-
promís y Unides Podem declinaron 
la asistencia), el apartado musical 
corrió a cargo del organista Augus-
to Belau y del tenor David Monto-
lío. Personal del Ayuntamiento, cá-
maras y fotógrafos completaron la 
presencia social en una eucaristía 
que contó con seis religiosos en el 
altar. No hubo contacto físico al dar 
la paz, solo gestos con la cabeza, pe-
ro sí se comulgó.

El obispo Casimiro López Llo-
rente llamó a los «corazones ge-
nerosos como el de Pascual» para 
atender las necesidades de esta 
situación con consecuencias «hu-
manas, laborales y económicas». 
«Yo no quiero ninguna nueva nor-
malidad, quiero una vida normal 
(...) pero no olvidemos que el virus 
sigue presente y contagiando, pue-
de venir un rebrote. Hay que ser 
muy prudente», comentó el obis-
po, para añadir: «entre todos, con 
la ayuda del Señor y la protección 
de la Virgen, podemos vencer es-
ta pandemia».

Benlloch, Folgado, Vicent y Herrero fueron los representantes políticos que asistieron a una misa celebrada a puerta cerrada al estar la ciudad en fase 0.

Los asistentes a la eucaristía ante el sepulcro cerrado con una mampara.

instalan la estructura 
de la ofrenda a sant Pasqual 
Para homenajes esPontáneos

U

La Junta de Fiestas habilitó la estructura 
que habitualmente se utiliza en la 
ofrenda al patrón, sant Pasqual, para 
que la ciudadanía que quisiera, de forma 
espontánea, llevara flores al santo. Las 
cortes de honor de 2019 y 2021 fueron 
las primeras en depositar flores a los pies 
de la escultura del santo, acompañadas 
por el alcalde, José Benlloch; el concejal 
de Fiestas, Diego Vila, y el presidente de 
la Junta de Fiestas, José Pascual Colás. 
También participaron miembros de la 
Asociación Amics del Pouet del Sant. La 
ciudadanía pudo depositar sus ramos 
florales, siempre respetando las medidas 
de prevención e higiene por la crisis 
sanitaria, durante la semana de fiestas.

Fiestas de Sant Pasqual
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Vila-real ayudará a las peñas con 
toros comprados para las fiestas
La idea es exhibir los astados en las fiestas de septiembre o en mayo del próximo año

Benlloch y Vila en el encuentro mantenido con entiddes del mundo del toro.

E l alcalde, José Benlloch, 
y el concejal de Fiestas, 
Diego A. Vila, han man-
tenido una reunión tele-

mática con representantes de 
las seis asociaciones taurinas de 
la ciudad para abordar la situa-
ción del bou al carrer, que tam-
bién se ha visto afectado por la 
crisis sanitaria, tanto por la sus-
pensión de festejos como por las 
consecuencias económicas en el 
sector de las ganaderías de reses 
bravas. Entre los asuntos que se 
han tratado en el encuentro cabe 
destacar la propuesta del primer 
edil de, como una medida excep-
cional, ayudar económicamente 
a las asociaciones taurinas que 
tuvieran ya alguna res comprada 
para las fiestas de Sant Pasqual, 
suspendidas por la pandemia. 

 «Les he trasladado mi apoyo 
a la fiesta y al sector económico 
que moviliza», ha remarcado el 
alcalde, quien ha recordado que 
el grupo municipal socialista ha 
presentado al Pleno una moción 
a este respecto, instando a las ad-
ministraciones a garantizar ayu-
das para las ganaderías que debi-
do a la suspensión de los festejos 
taurinos no tienen posibilidad de 
dar salida a los animales que han 
sido criados para su exhibición. 

Precisamente «para no generar 
más pérdidas a las ganaderías ni 
a las asociaciones taurinas», el 
alcalde ha planteado que el con-
sistorio ayude económicamente 
a las entidades que «tuvieran to-
ros comprados o comprometidos 
para las fiestas de Sant Pasqual, 
de manera que estos animales se 
pudieran exhibir en las próximas 
celebraciones patronales de sep-
tiembre, si finalmente se pueden 

celebrar, o en mayo del próximo 
año». Se trataría de una medida 
excepcional, como gesto de apo-
yo a la fiesta y a las ganaderías de 
reses de lidia en un año compli-
cado para este sector. 

Además, Benlloch también 
ha explicado las reuniones que 
ha mantenido con el secretario 
autonómico de Seguridad y Res-

puesta a las Emergencias, José 
María Ángel, en las que se han 
planteado opciones para ir reto-
mando los festejos taurinos como 
el uso de plazas portátiles, que 
permitirían controlar mejor las 
condiciones de celebración del 
espectáculo y el aforo. «Siempre 
anteponiendo la salud de todos, 
estamos dispuestos a valorar al-
ternativas para recuperar la acti-
vidad del bou», insiste el alcalde. 

En el encuentro han participa-
do las asociaciones taurinas Bou 
de Sant Pasqual, Amics del Bou, 
Guarismo 9, José María Manzana-
res, 1 Bou + y Vila-real Taurina, 
además del presidente de la Co-
missió del Bou, José Pascual Ad-
suara, y el presidente de la Junta 
de Fiestas, José Pascual Colás.

Benlloch también se 
interesa por opciones 
para retomar la 
actividad taurina como 
las plazas portátiles

U

Trasladan a septiembre 
tres homenajes a varios 
colectivos sociales
El Ayuntamiento prevé celebrar 
en las próximas fiestas de sep-
tiembre tres actos de homenaje 
que tradicionalmente se reali-
zan con motivo de los festejos 
de mayo si la situación sanitaria 
lo permite. Se trata del reconoci-
miento a los matrimonios que 
celebran sus bodas de oro, el ho-
menaje al hombre y la mujer de 
mayor edad  y la recepción a las 
reinas y damas de las cortes de 
honor que cumplen 25 y 50 años 
de su reinado.

«Queremos reconocer los va-
lores y el ejemplo que represen-
tan para la ciudad estos tres co-
lectivos», asegura el alcalde, José 
Benlloch. «Los matrimonios que 
cumplen 50 años de unión re-
presentan una parte de nuestra 
historia reciente, han ayudado 
a construir la ciudad que somos 
ahora y es importante reconocer 
este legado; nuestros mayores 
se merecen ahora más que nun-
ca un gesto de agradecimiento 
porque les debemos todo y en 

esta crisis sanitaria son, desgra-
ciadamente, quienes más están 
sufriendo; y por lo que respecta 
a las reinas y damas, son parte 
de la historia de las fiestas y han 
transmitido la estima por man-
tener nuestras tradiciones. Todos 
representan pasado, presente y 
futuro de la ciudad», afirma.

Este año son un total de 85 los 
matrimonios que celebran sus 
bodas de oro. Respecto a las cor-
tes de honor que celebran aniver-
sario están formadas por Mª Pilar 
Font de Mora, reina de 1970, jun-
to a las damas Carmen Melchor, 
Rosarín Canós, Rosa Mª Menero, 
Mª Carmen Amer, Sari Gurrea, 
Mª Dolores Carda, Ana Carmen 
Mezquita, Conchita Fortuño, Mª 
Dolores Ibáñez y Conchita Pilar 
Goterris; la reina de 1995, Alicia 
Llop, junto a las damas Elena Mo-
liner, Pilar Miró, Mª Luisa Bort, 
Mercedes Fortuño, Eva Adsuara, 
Mª Lidón García, Ana Delfi Mar-
tín, Mª Ángeles Gumbau, Cristi-
na Navarro y María Vilar.

Imagen de archivo del acto dedicado a los matrimonios.

Vila-real rememora los mejores momentos 
de las fiestas en las redes sociales y la tele 
Debido a las circunstancias oca-
sionadas por la Covid-19, las fies-
tas en honor a sant Pasqual se 
vivieron desde las casas y a tra-
vés de la televisión local Teve4 y 
las redes sociales. La ciudadanía 
pudo rememorar cada día los 
momentos más significativos y 
especiales que caracterizan a los 
festejos locales, a través de una 
serie de propuestas lanzadas des-
de la Junta de Festes y la Comis-
sió de Peñas, en colaboración con 
el Ayuntamiento. 

«El objetivo de la programa-
ción era entretener a la ciudada-
nía rememorando aquellos actos 
más significativos e identitarios 
de nuestras fiestas y, al mismo 

tiempo, que la gente participe, 
desde sus casas y que recuerde 
cada día la programación tradi-
cional de los actos más señala-
dos», ha indicado el concejal de 
Fiestas, Diego Vila. 

La gastronomía, la tradición, 
los actos taurinos y las celebra-
ciones más solemnes estuvieron 
presentes en una semana que co-
menzó con la Crida a la Festa a 
cargo de sanitarios miembros de 
la Junta de Festes, en homenaje 
al trabajo que están realizando 
en estos tiempos tan difíciles. Se-
guidamente, se invitó a la ciuda-
danía a decorar los balcones con 
banderines, banderas o indu-
mentaria de peña. Se emitió una 

pieza musical de Rafael Beltrán a 
cargo de la Unión Musical La Lira 
y después el alcald, José Benlloch; 
el concejal de Fiestas, Diego Vila 
y, las reinas y damas de las cortes 
de honor de 2019 y 2021 dieron 
un mensaje de ánimo dirigido a 
través de un vídeo.

Recetas culinarias de la Aso-
ciación de las Amas de Casa para 
preparar platos como la paella, el 
empedrao o dulces como el pas-
qualet; la amenización musical 
de la charanga Reality Show o 
la representación de la mascletà 
del día del patrón, el 17 de mayo, 
a cargo de la Agrupación de Bom-
bos y Tambores fueron algunos 
de los actos promovidos.

El concierto de Vasko 
Vassilev junto a artistas 
locales se aplaza a 2021

El concierto del reputado vio-
linista búlgaro Vasko Vassilev, 
previsto para la noche del 17 de 
mayo, en compañía de artistas 
de la localidad se aplaza para 
los actos patronales de mayo del 
2021. Sin embargo, y para abrir 
boca, la noche en la que se fijó 
la actuación se emitió en redes 
sociales y en la televisión local 
Teve4 un documental making 
off sobre los ensayos y preparati-
vos. Vasko Vassilev amb Vila-real 
Talent implicaba a cerca de 200 
personas de la Coral Sant Jaume, 
el Cor Ciutat de Vila-real, el Coro 

U Tutte Voci, Veus de Cambra, la 
orquesta Supramúsica, alum-
nos y alumnas del Conservato-
rio Mestre Goterris, los grupos 
de baile Carisma y Azahar, la 
Asociación Cultural Flamenca 
Andaluza y la Escuela Munici-
pal de Danza Contemporánea 
coreografiados por Gisela Fan-
dos. También estaba prevista 
la participación de la pianista 
Pamela Nicholson, el guitarris-
ta Óscar Ebro y el trompetista 
Vicente Campos. Las directoras 
artísticas del evento son Rosan-
na y Gisela Morales.

Fiestas de Sant Pasqual 
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Visita y homenaje a Concepción, María Antonia 
y José, los vecinos más longevos de la localidad
Ante la imposibilidad de celebrar el tradicional acto institucional dentro de los actos festivos, el alcalde y mosén Vicent Gimeno acudieron a las casas

El párroco Vicent Gimeno y el alcalde José Benlloch en la visita a Concepción Beltrán.

El alcalde José Benlloch ha vi-
sitado a Concepción Beltrán 
Parra (100 años), María An-
tonia Fonfría Gual (99 años) 

y José Rico Gil (99 años) a los que 
ha entregado un ramo de flores y 
varios detalles conmemorativos 
sobre la historia de Vila-real y su 
patrón, sant Pasqual. 

A causa de la suspensión de las 
fiestas patronales por la crisis sa-
nitaria, este año no se ha podido 
celebrar el tradicional acto insti-
tucional de homenaje al hombre 
y la mujer más mayores de Vila-
real en el que participan la reina 
y las damas de la ciudad así como 
representantes de la corporación 
municipal y las familias de los 
honrados. Con todo, el alcalde ha 
querido visitarlos personalmen-

te para trasladarles el reconoci-
miento de la ciudad. Benlloch ha 
reiterado la importancia este ti-
po de reconocimientos a las per-
sonas «a las que debemos todo, y 
que precisamente en esta crisis 
están siendo las más afectadas».

El primer edil ha realizado la 
visita acompañado por el rector 
de la capilla del Santísimo Cristo 
del Hospital, mosén Vicent Gime-
no Estornell. 

MISA EN EL CRISTO DEL HOSPITAL
Como suele ser habitual en el 
transcurso de los festejos patro-
nales, previamente a este acto ha 
tenido lugar una misa, a la que 
ha asistido el alcalde, en la capi-
lla de Cristo del Hospital acorde 
a las medidas de prevención.

Antonia Fonfría recibió, como el resto de homenajeados, diversos detalles de la ciudad.

Benlloch entrega a un detalle a José Rico al que visitaron a domicilio ante la imposibilidad de celebrar el acto formal.

imágenes y camisetas para 
reivindicar las fiestas pese a 
no poder vivirlas al uso

U Las camisetas de las entidades festivas, peñas y cobertores 
con la imagen del patrón decoraron durante las fiestas 
muchos balcones para recordar que, pese al confinamiento, 
Vila-real estaba en fiestas. También hubo vecinos que 
compartieron en redes cómo celebraron algunos actos.

dan vida a los momentos 
más destacados de la fiesta 
con piezas de ‘clicks’

U Desde la Peña Samfaina, Alex Adrian -que atesora una gran 
colección de piezas- recreó con ‘clicks’ diversos momentos de 
las fiestas patronales como la ofrenda, los actos taurinos, los 
concursos gastronómicos, la procesión, la cabalgata o la ‘Nit 
de xulla’, entre otros momentos.
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Optimitzen els recursos municipals per a 
la posada a punt dels centres educatius
L’Ajuntament, per a optimitzar 
els recursos municipals, duu a 
terme tasques de millora i po-
sada a punt dels col·legis durant 
aquest període en què l’activitat 
presencial ha quedat suspesa.

«Com que els conserges no 
poden desenvolupar les seues 
funcions habituals, són els en-
carregats de realitzar tasques de 
manteniment que són essencials 
per a la conservació adequada 
dels centres», ha assenyalat la re-
gidora d’Educació, Aida Beteta, 
que afig que «es tracta d’intentar 
aprofitar, en la mesura que siga 
possible, el personal que tenim 
treballant en aquests moments i 
el fet que els centres estan buits, S’han condicionat alguns espais de col·legis com l’Escultor Ortells.

així es poden fer faenes que, al-
trament, són difícils de fer».

D’aquesta manera, es repas-
sen accessos, bancs i forrellats, 
s’està revisant el correcte funcio-
nament dels banys i s’estan fent 
alguns treballs de jardineria. A 
més, s’estan substituint, progres-
sivament, les lluminàries per 
bombetes led. Entre d’altres, al 
col·legi Cervantes del Cedre s’han 
revisat les cinc portes d’accés al 
perímetre i les piques dels banys. 
En el de Joanot Martorell, gran 
part de la jardineria; en Escultor 
Ortells, treball de pintura dels 
bancs d’infantil i primària; en 
l’Angelina Abad, un repàs a la 
lampisteria; en el José Soriano, 

canvi del fals sostre per a insono-
ritzar el menjador; en el Botànic 
Calduch, neteja de cobertes, o en 
l’edifici de primària de Concep-
ció Arenal, repàs de pintura de 
les portes d’accés i passamans.

Seguint les directrius de la Con-
selleria d’Educació respecte a la 
neteja de totes les instal·lacions 
educatives, el responsable de Ser-
veis Públics, Francisco Valverde, 
ha indicat que l’empresa conces-
sionària del servei de neteja, Fo-
vasa, realitza una neteja intensa i 
profunda en els col·legis perquè, 
quan es produïsca la reincorpo-
ració dels escolars als centres, 
aquests hagen tingut una neteja 
integral.

L’admissió de l’alumnat de 3 anys 
als col·legis serà per via telemàtica
El consistori conclou el repartiment de 50 tauletes per a estudiants en situació vulnerable 

Els regidors Francisco Valverde i Aida Beteta amb els dispositius lliurats.

Un total de 497 famílies 
amb xiquets i xiquetes 
de 3 anys podran pre-
sentar la seua sol·licitud 

d’admissió de manera telemà-
tica als col·legis de Vila-real per 
al curs 2020-2021 del 8 al 16 de 
juny. A més, els pares i mares de 
427 xiquets i xiquetes de 2 anys 
podran optar a alguna de les 60 
places públiques a l’escola infan-
til El Solet i els col·legis Concep-
ció Arenal i Carles Sarthou.

Enguany, a causa de la cri-
si sanitària, el procediment 
d’admissió per a la matriculació 
serà electrònic per a evitar trà-
mits presencials, segons ha es-
tablit la Conselleria d’Educació. 
Per aquesta raó, la Regidoria 
d’Educació que dirigeix Aida 
Beteta, ha enviat una carta in-
formativa als pares amb xiquets 
de 2 i 3 anys per a explicar-los 
el procediment a seguir que re-
querirà d’una clau d’accés per 
a poder emplenar el formulari 
d’admissió en els centres educa-
tius de la ciutat. Les persones que 
no tinguen accés a mitjans elec-
trònics podran realitzar el pro-
cediment d’admissió de manera 
presencial, amb cita prèvia, en 
els centres educatius en els quals 
sol·liciten plaça com a primera 
opció en les mateixes dates que 
el procediment telemàtic.

L’estat d’alarma també ha fet 
impossible que s’organitzen les 
jornades de portes obertes i visi-
tes als col·legis. Davant aquesta 
situació, la Regidoria ofereix la 
possibilitat de fer aquestes visi-
tes virtuals a través del web mu-
nicipal, en l’àrea d’Educació, on 
els pares poden veure els vídeos 
informatius dels centres docents 
i conéixer les seues instal·lacions, 
activitats i programes educatius 
a l’hora de decidir. 

A més, la Regidoria d’Educació 
juntament amb la Regidoria de 
Normalització Lingüística han 
editat la guia educativa munici-
pal, Recull 2020, en format digi-
tal. La guia recull la informació 
sobre tots els centres educatius 
de Vila-real, tant públics com 

concertats: una amb els centres 
d’infantil i primària i una altra 
dedicada als de secundària, que 
es poden consultar en: www.vila-
real.es/recull.

REPARTIMENT DE TAULETES
L’Ajuntament ha finalitzat el re-
partiment de 50 tauletes amb 
connexió a internet perquè 
l’alumnat en situació de vulne-
rabilitat, majoritàriament de 5é 
i 6é de Primària, 1r i 2n d’ESO i 
alumnes amb necessitats educa-
tives especials, puguen seguir els 
continguts educatius des de casa. 
Una iniciativa duta a terme a tra-
vés de les regidories d’Educació i 
de Noves Tecnologies, dirigida per 
Francisco Valverde,i en la qual ha 
tingut un paper clau l’aliança tec-
nològica de l’Ajuntament amb 
Huawei i Telefónica. 

Vila-real reuneix les escoles 
infantils de 0 a 3 anys per a 
oferir ajuda davant la crisi

L’alcalde, José Benlloch, i la re-
gidora d’Educació, Aida Bete-
ta, han mantingut una reunió 
amb responsables dels centres 
d’educació infantil de la ciutat 
per a conéixer les seues opinions 
i preocupacions davant la situa-
ció d’aquest sector, que també 
s’ha vist afectat per l’actual cri-
si sanitària, amb la suspensió 
de la seua activitat. Així mateix, 
la reunió ha servit per a plan-
tejar fórmules de col·laboració 
per a valorar la importància de 
l’educació de 0 a 3 anys «ja que 
considerem que és fonamental 
garantir aquesta oferta, tant la 
dels centres privats com la mu-
nicipal així com les aules de dos 
anys als col·legis públics Concep-
ció Arenal i Carles Sarthou», ha 
remarcat Benlloch.

En la reunió telemàtica es-
taven representats els centres 
Kinder Park, L’Esquirol, Babi-
sol, Caperucita Roja, 5 Sentits, 
Món de Fades, Bambilandia i 
El Solet. «Tenim unes escoles 
infantils de qualitat, que han 

fet un gran esforç per a adap-
tar-se a la normativa i buscar 
l’excel·lència, per la qual co-
sa és important recordar que 
l’educació de 0 a 3 anys és clau 
en el desenvolupament dels 
nostres xiquets i xiquetes», ha 
assenyalat l’alcalde.

La regidora d’Educació ha ex-
plicat que es treballa en un ví-
deo promocional sobre l’oferta 
de cadascun dels centres i, a 
més a més, la informació so-
bre tots aquests s’inclourà en 
la pàgina web municipal per 
a «recollir així tota l’oferta que 
tenim al municipi». Beteta es-
tà en contacte permanent amb 
els centres per a «fer-los arribar 
la informació oficial de la qual 
disposem» i assegura que «en el 
moment en què la Conselleria 
aprove la normativa de cara al 
pròxim curs escolar i les condi-
cions que s’establisquen per a 
desenvolupar l’escolarització 
de 0 a 3 anys, l’Ajuntament 
brindarà la seua col·laboració 
en tot allò que puguem».

Benlloch, en la reunió mantinguda amb els responsables dels centres.

La Regidoria 
d’Educació ha enviat 
una carta informativa 
per a explicar a les 
famílies el procediment

U



Reconeixement al tReball 
de la Policia nacional i la 
Policia local duRant la cRisi

U L’A j u n t a m e n t  h a  fe t  a r r i b a r  e l 
reconeixement de tota la ciutadania 
en agraïment al  treball  que fan 
els cossos i forces de seguretat en 
aquesta crisi sanitària per la Covid-19. 

L’alcalde, José Benlloch, i la regidora 
de Seguretat Ciutadana, Silvia Gómez, 
juntament amb membres de Creu 
Roja han aplaudit a les portes de les 
dependències de la Policia Nacional 

i la Policia Local. Durant les setmanes 
prèvies havien sigut els integrants dels 
diferents cossos i forces de seguretat els 
que havien participat en homenatges, 
en forma d’aplaudiment, a la tasca del 

personal sanitari de l’Hospital de la 
Plana així com als professionals de les 
residències de majors i altres espais 
per a persones dependents i d’ànim als 
usuaris ingressats. 

primer municipi en la província

Vila-real és la primera localitat de 
la província que ha realitzat tests rà-
pids per a la detecció de la Covid-19 
entre la plantilla de la Policia Local i 
Protecció Civil. Les dependències de 
la Policia Local han acollit aquestes 
proves entre la plantilla que està en 
actiu del cos de seguretat i els tre-
balladors de Protecció Civil. En total 
han sigut 79 els agents i dos treballa-
dors de Protecció Civil els que s’han 
sotmés a aquests exàmens clínics 
realitzats per Unimat. El resultat és 
que tres d’ells ja han passat la malal-

U

Policia Local i Protecció Civil 
ja s’han sotmés a les proves

un costat, proporcionar seguretat i 
tranquil·litat als mateixos treballa-
dors públics i, per un altre, evitar 
posar en risc la salut de la ciutada-
nia, ja que treballen en contacte 
directe amb la població». Com re-
marca el el comissari principal, cap 
de la Policia Local, José Ramón Nie-
to, «Vila-real s’avança en l’adopció 
d’aquestes mesures de prevenció i 
dona seguretat a un dels col·lectius 
que està més exposat al virus».

L’Ajuntament ha pres altres me-
sures de prevenció i protecció entre 
la ciutadania amb el repartiment 
de màscares als domicilis i xicotets 
comerços, les tasques de desinfec-
ció de la via pública per a comba-
tre possibles focus o com el pla de 
conversió en zona de vianants pro-
visional d’espais públics per a evitar 
la propagació de la covid-19.

les dependències policials van ser el lloc on es van realitzar les proves als agents i personal de protecció civil.

tia i la resta ha donat negatiu.
La regidora de Sanitat i Seguretat 

Ciutadana, Silvia Gómez, ha indicat 
que els tests han sigut validats per 
l’Hospital de la Plana i tenen una 
fiabilitat del 90%. A més, ha avançat 
que, en cas d’haver obtingut algun 
resultat positiu d’infecció, estava 
previst realitzar una segona prova de 
diagnòstic PCR. Gómez ha recordat 
que s’han donat casos de coronavirus 
entre els membres de la Policia Local, 
per aquesta raó «els tests ràpids ens 
serveixen amb un doble objectiu: per 

vila-real farà tests ràpids de la covid-19 
al funcionariat de forma progressiva
Benlloch subratlla que la desescalada administrativa i la reobertura d’instal·lacions municipals es farà amb molta responsabilitat i prudència

l ’alcalde, José Benlloch, ha 
anunciat que l’Ajuntament 
realitzarà tests ràpids per 
a la detecció de la covid-19 

al personal municipal a mesura 
que es reincorpore al treball pre-
sencial de manera progressiva 
durant el procés de desescalada 
administrativa. Benlloch ha re-
marcat que aquest pla de deses-
calada en l’Administració local es 
realitzarà «amb molta prudència 
i de manera lenta» perquè preval-
drà «mantenir la fórmula del te-
letreball en la mesura que siga 
possible»; no obstant això, «per 
a garantir la salut dels empleats 
municipals i de la resta, se’ls rea-
litzaran les proves a mesura que 
tornen al seu lloc presencial en 
les diferents dependències».

Els tests ràpids s’efectuaran a 
través de la mútua de prevenció 
de riscos laborals Unimat, la ma-
teixa que ja va dur a terme la set-
mana passada les proves a la plan-
tilla de la Policia Local i Protecció 
Civil. Així, Vila-real s’avança tam-
bé a la resta de municipis en la 
realització d’aquests tests als em-
pleats de l’Ajuntament amb els 
quals es vol minimitzar possibles 
riscos de contagi entre el personal 
municipal i la resta de persones 
amb les quals puguen estar en 
contacte en les seues funcions.

Benlloch ha subratllat que 
l’Ajuntament afrontarà el pro-
cés de desescalada administra-
tiva i reobertura d’instal·lacions 
municipals amb «molta respon-
sabilitat i prudència», ja que «la 
prioritat ara és que puga reac-
tivar-se l’activitat del comerç 
i l’hostaleria com ja ho han fet 
la indústria i la construcció». I 
per això, l’Ajuntament està en-

focant els seus esforços a les me-
sures d’estímul d’aquests sectors 
amb accions com la supressió 
de taxes per terrasses, mercats o 
quioscos, l’ampliació de terras-
ses d’establiments de restaura-
ció, la creació d’una oficina de 
dinamització de l’hostaleria o la 
reobertura del mercat ambulant 
d’alimentació, entre d’altres.

El consistori va activar, a final 
de març, un pla de serveis mí-
nims per a garantir la prestació 
dels serveis essencials reduint en 
la mesura en què fora possible 
la presència física de personal a 
les dependències municipals, en 
aplicació de les mesures per a en-
durir el confinament aprovades 
pel Govern central.

La resolució d’Alcaldia fixava 
l’obligatorietat de garantir la 
prestació dels serveis conside-
rats essencials per a atendre les 
necessitats que pogueren sor-
gir en l’actual situació d’estat 
d’alarma i que són: Policia Lo-
cal i Protecció Civil, Serveis So-
cials, Serveis Públics, Recursos 
Humans, Cementeri, Sanitat, 
Noves Tecnologies, Violència de 
Gènere, Secretaria, Intervenció, 
Tresoreria, Servei d’Obres i Dis-
ciplina Urbanística, Transport i 
Mobilitat, Servei d’Atenció i Pro-
tecció als Animals, Atenció a la 
Ciutadania, Consum i Proximi-
tat i Ordenances. Segons la reso-
lució, aquests serveis havien de 
garantir-se bé de manera presen-
cial o mitjançant teletreball. A 
més, amb l’objectiu de reduir la 
presència d’empleats en depen-
dències municipals, s’autoritzava 
l’exoneració de l’assistència al 
lloc de treball amb permís retri-
buït recuperable.
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Los certificados digitales 
llegan a 500 durante la crisis
La media antes del coronavirus era de uno al día, ahora son 30 a diario

El consistorio ha adecuado la planta baja del ayuntamiento para retomar la atención en persona.

El Ayuntamiento ha emitido más de 500 
certificados digitales desde que se declaró 
el estado de alarma, según ha anuncia-
do la concejala de Proximidad, Miriam 
Caravaca. La edil ha explicado que antes 
de que se adoptaran las medidas extraor-
dinarias por la crisis sanitaria, el Ayunta-
miento emitía una media de un certifica-
do electrónico al día. «En estos momentos 
estamos realizando una media de 30 certi-
ficados», detalla la concejala quien recuer-
da que el certificado digital permite iden-
tificar a las personas, a través de Internet, 
y poder realizar trámites administrativos 
en cualquier momento desde un disposi-
tivo electrónico.

Para evitar colas y asegurar que se cum-
ple con el distanciamiento social, el con-
sistorio lleva a cabo esta atención, con cita 
previa, y con todas las medidas de higiene 
establecidas por las autoridades sanitarias 
para proteger a la ciudadanía y a los pro-
pios trabajadores municipales. En cuanto 
a los motivos de las solicitudes para obte-
ner el certificado, inicialmente eran para 
la tramitación de ERTE y las ayudas a autó-
nomos, mientras que en estos momentos, 
la mayoría son para realizar el trámite de 
solicitud para la escolarización.

El decreto del estado de alarma supuso 
el cierre del consistorio a la atención pre-
sencial y la habilitación de 12 líneas tele-

fónicas, en el número del consistorio 964 
547 000 -de 8.00 a 20.00 horas- para poder 
dar respuesta a las necesidades ciudada-
nas de manera ágil y segura. A lo largo de 
este tiempo, el servicio ha atendido más 
de 12.000 llamadas: un 51% de las consul-
tas se derivaron a los correspondientes de-
partamentos -principalmente Policía Lo-
cal y Servicios Sociales- y el resto fueron 
consultas por la crisis sanitaria.

También se ha incrementado el nú-
mero de personas que acude al edificio 
municipal. «En los primeros días, con las 
limitaciones de movilidad, la media dia-
ria era como máximo de 10 personas. En 
estos últimos días la cifra ronda las 80», 
concluye la edil.

Las 12 líneas de teléfono 
habilitadas por el consistorio 
atienden más de 12.000 
llamadas desde el decreto 
del estado de alarma

U

El personal municipal está separado de los vecinos a través de una mampara de protección.

Bajan las denuncias con el 
avance de la desescalada
La Policía Local interpone 687 denuncias y detiene a 11 personas

Al inicio del estado de alarma, la policía junto a efectivos militares controlaban los desplazamientos.

El relajamiento de las restricciones con 
el avance de las fases de la desescalada 
ha supuesto una reducción significativa 
de las sanciones interpuestas por parte 
de la Policía Local respecto a las prime-
ras semanas tras el decreto del estado de 
alarma. Así pues, a fecha de 4 de junio, el 
comisario principal jefe en la localidad, 
José Ramón Nieto, indica que las denun-
cias interpuestas ascendían a 687 y se ha 
detenido a 11 personas. Un mes antes, los 
datos dejaban 605 denuncias y nueve de-
tenidos. El exceso de aforo de un autobús 
o no llevar máscara mientras se pasea en 
grupo han sido últimas denuncias.

Respecto a la labor policial, explica 
Nieto, se centra en vigilar que se cum-
plen las medidas de las terrazas de los 
bares y restaurantes --recuerda que no 
está permitido el servicio en barra-- o el 
control de los mercados ambulantes con 
un punto fijo en cada uno de los espacios 
habilitados son algunos de los aspectos 
más destacados, más allá de la labor coti-
diana. En cuanto a la práctica deportiva 
no profesional, el máximo responsable 
de la Policía Local en Vila-real recuerda 
que, se sea o no federado, se permite sa-
lir por toda la provincia a cualquier hora 
del día excepto en los tramos de 10.00 a 
12.00 y de 19.00 a 20.00 horas, franjas re-
servadas para los mayores de 70 años.

En la fase 2, las directrices generales 
son mantener la distancia mínima de se-
guridad de, al menos, dos metros y usar, 
a partir de los seis años, obligatoriamen-
te mascarilla si no puede cumplirse salvo 
excepciones por motivos de salud. No se 
podrán reunir grupos de más de 15 perso-
nas. En cuanto al transporte, en el caso de 
vehículos privados de hasta nueve plazas, 
podrán estar todas ocupadas sin necesi-
dad de usar mascarilla en caso de convi-
vientes y si no se convive, podrán viajar 
dos personas por fila de asientos llevando 
máscara. En transporte público, se debe 
llevar máscara, no se podrá ocupar más 
de la mitad de plazas y la fila posterior al 
conductor deberá estar desocupada.

La labor policial se centra 
actualmente en el control 
de las terrazas y también 
tienen presencia en ambos 
mercados tras la reactivación

U

Desde Policía Local también se vigiló, en las primeras fases, el ámbito para la práctica deportiva.



Servicios Sociales tramita 330 expedientes 
de familias vulnerables por 224.000 euros
Desde la entrada en vigor del estado de alarma se han realizado más de 5.000 llamadas de seguimiento a usuarios

L a Concejalía de Servicios 
Sociales ha tramitado en 
lo que va de año un total 
de 330 expedientes indivi-

duales de solicitud de ayudas de 
emergencia lo que ha supuesto 
la concesión de cerca de 224.000 
euros para atender las necesida-
des de las familias más vulnera-
bles de la ciudad. El concejal del 
área, Álvaro Escorihuela, ha rea-
lizado un balance de la gestión 
realizada por su departamen-
to en el que destaca que desde 
enero hasta mediados de mayo 
se han concedido un total de 
223.889,10 euros, cifra que prác-
ticamente triplica la cantidad del 
mismo período de 2019.

«En Vila-real, la atención so-
cial no es motivo de crítica polí-
tica ni de debate porque ninguna 
persona se queda sin una ayuda 
por falta de consignación econó-
mica en el presupuesto. Para es-
te equipo de gobierno, desde el 
primer día ha sido una prioridad 
y en esta situación de crisis que 
estamos viviendo se ha vuelto a 
demostrar», afirma el edil.

ayudaS de emergencia
Escorihuela destaca el trabajo ad-
ministrativo que está realizando 
el departamento y que se traduce 
en que sólo durante este mes de 
mayo se han tramitado 168 expe-
dientes. «Los expedientes de ayu-
das de emergencia suponen en 
este momento el 30% de toda la 
carga de trabajo del Departamen-
to de Servicios Sociales», puntua-
liza el edil, quien ha agradecido 
todo el esfuerzo de los trabajado-
res del área. «Durante el estado 

Pese al cierre físico de las instalaciones, la concejalía no ha dejado de trabajar para ayudar a los más vulnerables.

da por iniciativa propia de los 
Servicios Sociales municipales; 
500 llamadas de seguimiento a 
familias atendidas por el equi-
po específico de intervención en 
infancia y adolescencia, además 
del seguimiento a los 50 niños y 
niñas usuarios del centro Ziga-
Zaga, 45 menores del Centro de 
Atención Temprana María de 
Luna y 12 adolescentes del Cen-
tro de Día de Menores Esparden-
yers.

de alarma el Ayuntamiento de 
Vila-real no ha parado de traba-
jar ni un momento en ninguna 
área y mucho menos en la aten-
ción social», insiste el edil.

El balance de los últimos dos 
meses de Servicios Sociales arro-
ja una importante cifra de aten-
ciones telefónicas durante este 
tiempo en el que la atención 
presencial se ha restringido só-
lo a casos excepcionales debido 
a la situación sanitaria. 

Desde el 16 de marzo al 15 
de mayo se han realizado cerca 
de 5.000 atenciones telefónicas 
por parte de los técnicos de Ser-
vicios Sociales desglosadas de la 
siguiente forma: 4.200 llamadas 
realizadas por los técnicos del 
equipo base de Servicios Socia-
les (trabajadores y educadores 
sociales); 200 asistencias telefó-
nicas a los usuarios del servicio 
de teleayuda de la Diputación 
de Castelló, una acción realiza-

eL PP aPLaude redirigir 
gaStoS a ayudaS Para 
mitigar La criSiS

El Partido Popular se con-
gratula de conseguir que el 
equipo de gobierno haya re-
nunciado a gastar medio mi-
llón de euros en la reforma de 
los antiguos juzgados y desti-
narlo a paliar los efectos de la 
Covid-19. El portavoz del PP, 
Héctor Folgado, afirma que 
gracias a las propuestas que 
realizaron, «el equipo de go-
bierno está asumiendo que no 
es momento de gastar dinero 
en cuestiones superfluas».

U

BreVeS

comPromíS recLama aL 
goBierno reguLar eL Precio 
de LoS aLimentoS BáSicoS

Compromís per Vila-real ha 
presentado una moción para 
instar al Gobierno central a re-
gular el precio de los productos 
de alimentación básica, con un 
máximo para los consumido-
res tras el encarecimiento de la 
cesta de la compra durante las 
últimas semanas ya que «mu-
chos vecinos han manifestado 
su malestar al encontrarse con 
dificultades para adquirir mu-
chos productos», explican.

U

cS ProPone eStudiar La 
moratoria en eL iBi de LoS 
LocaLeS Para autónomoS

El portavoz de Ciudadanos 
(Cs), Domingo Vicent, ha pro-
puesto al equipo de gobierno 
que «para mejorar la liquidez 
de los autónomos, el consisto-
rio estudie la moratoria del IBI 
de los locales comerciales afec-
tados, directamente en el caso 
de que sean propietarios, y en 
función de quien se haga car-
go en caso de alquileres».

U

El AyuntAmiEnto guArdA 
un minuto dE silEncio En 
mEmoriA dE lAs víctimAs 

U

El Ayuntamiento ha guardado un 
minuto de silencio en memoria de las 
víctimas de la Covid-19. Miembros de la 
corporación municipal, encabezada por 
el alcalde, José Benlloch, Policía Local y 
Cruz Roja se han reunido a las puertas 
del consistorio a las 12.00 horas en 
recuerdo a las personas fallecidas por la 
pandemia. España inició el 27 de mayo el 
luto oficial más largo de la democracia: 
10 días de homenaje a las víctimas más 
de 26.000 víctimas mortales, hasta esa 
fecha, que se ha cobrado el coronavirus. 
Las banderas, que ondearon a media 
asta, luciron un crespón. «Es bueno que 
la sociedad que trabaja junta por el bien 
común pueda manifestar también junta 
su dolor, porque es digno consolidar los 
vínculos sociales con un duelo colectivo y 
unitario en recuerdo de todas las víctimas 
provocadas por la violencia, el terror, las 
catástrofes o la enfermedad», recogía 
la orden firmada por el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez.
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El pleno avanza los trámites para la 
apertura de una firma de hongos
También aprueban solicitar la flexibilización de la regla de gasto para disponer de fondos

Durante el mes de mayo se han realizado dos sesiones plenarias que han abordado temáticas como el urbanismo.

El Pleno ha aprobado, por 
unanimidad, la modifica-
ción del artículo 243.2 de 
las normas urbanísticas 

del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) que permitirá el 
uso agrícola de una nave de la zo-
na este de la ciudad, en el entor-
no de la estación del ferrocarril, 
en la calle Ana Nebot, en la que la 
Fundación Manantial implantará 
un proyecto de cooperativa para 
la producción de hongos y setas 
comestibles, Vilamico.

El concejal de Urbanismo, Emi-
lio M. Obiol, ha destacado el tra-
bajo solidario de la Fundación 
Manantial cuyo objetivo es inte-
grar laboralmente a personas con 
enfermedad mental, ha recordado 
que donde se ubicará este proyec-
to había un almacén de naranjas. 
«Por tanto, incorporar ahora el 
uso agrícola de este edificio con-
sidero que no era necesario, sin 
embargo, pensando en dotar de 
total garantía jurídica y en la ley, 
elevamos al Pleno esta modifica-

ción de las normas urbanísticas», 
ha indicado Obiol.

Otro de los puntos aprobados 
ha sido el pago a los proveedores 
locales por un importe de 26.500 
euros que corresponden a factu-
ras pendientes del año pasado, 
con la aprobación de PSPV, Uni-
des Podem, Compromís y PP y la 
abstención de Ciudadanos y Vox.

REGLA DE GASTO
El otra sesión plenaria se ha apro-
bado por unanimidad instar al 
Gobierno central para que mo-
difique la Ley Orgánica 2/2012 
de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera para 
que la regla de gasto permita a 
las Administraciones Públicas a 
abordar la crisis económica y so-
cial causada por la Covid-19.

La medida pretende una flexibi-
lización de la regla de gasto para 
que el consistorio, como institu-
ción más cercana a la ciudada-
nía, pueda disponer de todos los 
recursos económicos para hacer 

frente a la crisis provocada por la 
pandemia. 

En la moción se solicita tam-
bién el compromiso por escrito 
del Gobierno estatal de PSOE y 
Unidas Podemos para que sustrai-
ga el superávit acumulado de los 
Ayuntamientos, de manera que 
estos recursos puedan ser desti-
nados a medidas enfocadas a la 
ayuda de la economía local, tanto 
de las familias como de las empre-
sas; dar cumplimiento a los acuer-
dos por la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) 
para establecer una colaboración 
en la recuperación de los sectores 
económicos y sociales apoyando 
las actuaciones consensuadas jun-
to al Gobierno de España y otras 
Administraciones Públicas; trasla-
dar el resultado de la moción me-
diante los medios de información 
pública municipal de Vila-real así 
como comunicar los acuerdos al 
Ministerio de Hacienda, al Gobier-
no de España, al Congreso de los 
Diputados y al Senado.

donación de máscaras y 
gel para protección civil y 
las policÍas nacional y local

U El Ayuntamiento agradece a la 
Asociación Cultural  Is lámica la 
donación de 3.000 mascarillas y gel 
hidroalcohólico para Policía Local, 
Protección Civil y Policía Nacional.

aplaUso al personal y 
UsUarios de la residencia de 
diversidad fUncional

U El alcalde, José Benlloch, Policia Local, 
Protección Civil y personal de Creu 
Roja homenajearon al personal y los 
usuarios de la residencia de diversidad 
funcional psíquica de la localidad.

Proyectan los mejores 
espactáculos del FITCarrer

Debido al por ahora, aplaza-
miento del Festival Internacio-
nal de Carrer de Vila-real (FIT-
Carrer) previsto para el primer 
fin de semana de mayo, la tele-
visión local proyectó los mejo-
res momentos y espectáculos 
de las artes escénicas del teatro 
de calle tanto teatro como cir-
co y danza que compañías na-
cionales e internacionales han 
presentado a lo largo de sus 32 
ediciones en Vila-real.

«Confiamos en que, si las cir-
cunstancias sanitarias lo permi-

U ten, se pueda llevar a cabo an-
tes de que acabe el año», ha in-
dicado la concejala de Cultura, 
Rosario Royo, quien ha recor-
dado que FITCarrer «es un refe-
rente en este tipo de festivales, 
no sólo por su trayectoria, sino 
por la repercusión que tiene a 
nivel internacional».

Royo se ha comprometido a 
estudiar fórmulas y medidas 
para ayudar a un sector «tan 
importante y activo en nuestra 
ciudad» que en estos momen-
tos está sufriendo mucho.
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El Renacimiento es una 
de las etapas de la histo-
ria más importantes y lle-
gó tras una enorme crisis. 
Desde entonces mujer y 
hombre son el centro des-
de donde se configura la 
construcción social.

Ese es el espíritu del 
«Pacte del Renaixement» 
poner a las PERSONAS en 
el centro de cada acción 
que el gobierno munici-
pal, con el mayor consen-
so posible, adopta para 
salir de la crisis sanitaria. 
Se han destinado 500.000 
euros a tres grandes áreas: 
250.000 a la económi-
ca, 150.000 a la social y 
100.000 a la sanitaria. Ac-
ciones del decálogo que 
nuestro grupo ha llevado 
a la mesa de trabajo con el 
resto de grupos.

Además, el gobierno mu-
nicipal ha repartido a to-
dos los vecinos y comercios 
mascarillas; hemos posibili-
tado la ampliación de las te-
rrazas y anulado el pago de 
tasas por ocupación de vía 
publica; hemos puesto en 

marcha una oficina, gratui-
ta, para ayudar a tramitar 
los ERTES, a la vez que UCO-
VI ha ayudado a solicitar 
ayudas para autónomos… 
Son algunas de las iniciati-
vas emprendidas.

En ese repensar hemos 
comprobado que el diálogo, 
la empatía, la solidaridad o 
el altruismo han sido, y son, 
los pilares en las que se le-
vanta el proyecto, un pacto 
que trata de buscar meca-
nismos que favorezcan la 
salida de esta crisis. Al igual 
que lo hicieron nuestros 
mayores durante las neva-
das de mediados de siglo 
XX, todas remando en la 
misma dirección, tratando 
de que nadie se quede por 
el camino. Sería un error 
imperdonable si alguien 
quisiera aprovechar esta 
pandemia para sacar un 
hipotético rédito político a 
través de las mentiras inten-
cionadas, nuestros conciu-
dadanos han demostrado 
estar muy por encima de 
estas artimañas propias de 
carroñeros políticos.

Pacte local del 
Renaixement

PSPV

Parece que se aprecie una 
luz al final del túnel. Parece 
que, poco a poco, Vila-real 
vaya abriendo los ojos tras 
la pesadilla de las últimas 
semanas. Un virus que va-
ció nuestras calles y que 
tanta tristeza ha sembrado 
en nuestras vidas. Desde el 
primer momento, en el PP 
hemos actuado con la res-
ponsabilidad y la lealtad 
que merecen nuestros ve-
cinos y hemos arrimado el 
hombro para que el día des-
pués sea un poco mejor.

Dicen algunos expertos 
que se trata de la mayor 
crisis desde las dos grandes 
guerras mundiales, por eso 
es el momento de recons-
truir, reactivar la localidad 
y apostar por el talento, por 
el empuje, por las ganas de 
salir delante de Vila-real.

Todos tenemos presen-
tes las anteriores catástro-
fes que han sobrevivido en 
nuestro imaginario gracias 
a lo que nos contaban nues-
tros antepasados: desde la 
Guerra Civil a las heladas 
que arruinaron la cosecha 

de naranja. Somos vulnera-
bles pero Vila-real tiene ca-
pacidad para renacer.

Y por eso hemos propues-
to medidas que ayuden a re-
cuperar el tiempo perdido. 
Hemos planteado que se bo-
nifiquen impuestos y tasas, 
así como la devolución de 
las tasas que se han cobrado 
y no se han podido usar.

Hemos presentado me-
didas fiscales centradas en 
el sector de la restauración, 
como por ejemplo exone-
rar del pago de la licencia 
de ocupación de vía públi-
ca para que no paguen por 
las terrazas, así como poder 
ampliar los perímetros.

Hemos propuesto ayudas 
a los autónomos y las pymes 
de Vila-real o ampliar las 
ayudas sociales para garan-
tizar que ningún vecino se 
quede por el camino. Nues-
tras ideas son las de apostar 
por dar herramientas a los 
vecinos, la de poner todos 
los recursos de la adminis-
tración al alcance de los 
vecinos. Es nuestra apuesta 
por Vila-real. 

Una apuesta por un 
Vila-real reforzado

PP

Ens trobem en una situa-
ció que requereix de màxi-
ma responsabilitat, en es-
pecial dels representants 
públics. Des de Compro-
mís ens prenem de mane-
ra seriosa la nostra tasca i 
per això aquest mes que 
deixem enrere hem lliu-
rat a l’equip de govern 
una bateria de més d’una 
vintena de propostes per 
a eixir junts de la crisi. Es-
perem que el govern de la 
ciutat les aprofite i duga a 
la pràctica per a ajudar el 
veïnat.

Aquest mes també hem 
presentat al Ple una pro-
posta per a demanar al Go-
vern que regule els preus 
dels aliments bàsics, des-
prés de comprovar que, 
en poc més de dos mesos 
d’estat d’alarma, la cistella 
de la compra ha pujat con-
siderablement, afectant la 
capacitat adquisitiva dels 
vila-realencs. També hem 
intentat debatre una pro-
posta perquè el Govern 
investigue el rei emèrit i 
els diners que s’ha endut 

a Suïssa perquè, si així es 
determina, els torne al seu 
país i s’aprofiten, ara més 
que mai, per a ajudar els 
ciutadans. Llàstima que 
cap partit polític de la cor-
poració ha volgut donar-li 
una oportunitat a aquest 
debat. Per què serà?

Finalment, aquest maig 
també hauria estat, en 
condicions normals, el de 
les festes de Sant Pasqual. 
La pandèmia ha fet que es 
cancel·len, però alguns no 
entenen res i s’han muntat 
el seu corralet especial a la 
basílica de Sant Pasqual, 
en plena Fase 0 i els actes 
de culte restringits, amb 
una missa a porta tanca-
da per a només huit assis-
tents, cinc polítics. Nosal-
tres no hem volgut parti-
cipar perquè considerem 
que, si som com els nostres 
veïns, per què hem de te-
nir eixe privilegi mentre el 
poble ho han de seguir per 
la tele? Tant costa esperar 
a l’any que ve? Alguns en-
cara no ho entenen. No tot 
val per una foto.

Un equip seriós, humil 
i a peu de carrer

Compromís

Temps difícils transcorren 
en l’actualitat política es-
panyola on el partidisme 
vol dividir la societat en-
tre herois i vilans. Afor-
tunadament, la societat 
no els ha elegit per prota-
gonitzar un espectacle ja 
que per damunt de tot, la 
nostra societat ha demos-
trat de sobra saber deixar 
enrere el rancor i l’odi 
d’èpoques obscures per 
renàixer i créixer forts i 
units.

Aprofitar aquesta situa-
ció per traure rèdit polític 
és trist i per moments, 
pareix que se’ns oblide el 
més important: una pan-
dèmia on milers de famí-
lies ho han perdut tot, vi-
des i treballs.

Des de Ciutadans se-
guirem treballant amb 
l’equip de Govern per a 
eixir de la millor manera 
possible. Per això mateix, 
hem proposat una bate-
ria de mesures rebudes 
amb molt d’interès, com 
la «targeta moneder», sub-

vencionada parcialment 
amb l’objectiu principal 
de dinamitzar el consum 
i que els diners es queden 
als comerços de Vila-real; 
la creació d’una oficina 
per a la recuperació, a 
mode de finestra única 
per a autònoms, pimes i 
comerços per ajudar-los 
a traure el màxim profit 
de les ajudes de totes les 
administracions; la reduc-
ció dels sous dels càrrecs 
polítics i el personal de 
confiança i per últim, aju-
dar a la disminució de la 
bretxa digital de pimes i 
autònoms, amb plans de 
formació i ajudes a la in-
versió en tecnologia.

Els ajuntaments han 
d’erigir-se davant la cris-
pació com a exemples de 
diàleg, consens i de fer 
política amb majúscules. 
Això és el que realment 
volen i busquen els ciu-
tadans. Recuperar la con-
fiança en els polítics i en 
la polític. És el moment 
d’estar a l’altura. 

És moment d’estar 
a l’altura

Ciudadanos

«La ocasión la pintan calva», 
es dicho muy antiguo, aun-
que inexacto. Los romanos 
tenían una diosa llamada 
Ocasión, a la que pintaban 
como mujer hermosa, en-
teramente desnuda, puesta 
de puntillas sobre una rue-
da, y con alas en la espalda o 
en los pies, para indicar que 
las ocasiones buenas pasan 
rápidamente. La represen-
taban con la cabeza adorna-
da en torno de la frente con 
abundante cabellera y ente-
ramente calva por detrás, 
para expresar la imposibili-
dad de asir por los pelos a 
las ocasiones después que 
han pasado, y la facilidad 
de asirse a ellas cuando se 
las espera de frente.

Podría ser el «logo» de mu-
chas actuaciones municipa-
les, incluidas las nuestras, 
que han dejado pasar opor-
tunidades para mejorar la 
situación, sanitaria, social y 
económica de nuestros veci-
nos. La frase, ya manida, de 
«pondremos todos nuestros 
recursos al servicio de la lu-

cha contra la pandemia» se 
ha quedado en eso, en una 
frase grandilocuente pero 
poco o nada efectiva.

Se han tomado medidas, 
insuficientes  en número y 
dotación, argumentando 
disculpas como la necesi-
dad de recaudar para dar 
servicios, o algunas tan ab-
surdas como la que «tumbó» 
la moción de VOX, para de-
jar de pagar abusivas plus-
valías al heredar, en caso de 
fallecimiento, los bienes de 
sus progenitores y terminar 
con el afán confiscatorio de 
la norma que persigue el 
Art.31 de nuestra Constitu-
ción, y que proponía una 
bonificación del 95%.

Seguirá habiendo dinero 
para chiringuitos y perspec-
tiva de género de todo tipo 
y color, pero no para ayu-
das a vecinos necesitados. 
Sin duda se han antepues-
to ideologías a necesidades 
convirtiendo el Estado de 
Alarma, con los recortes de 
libertades  que sufrimos, en 
«Estado Alarmante».

Estado
alarmante

Vox

Son notícies enganyoses 
creades per a desinformar 
o enganyar les masses, les 
solen utilitzar per a influir 
en les opinions, marcar 
l’agenda política o generar 
desinformació, entre altres 
propòsits, solen ser notícies 
d’impacte, susceptibles de 
ser viralitzades abans de ser 
contrastades, d’aquesta ma-
nera s’estenen ràpidament, 
sent difícils de detenir una 
vegada identificades. Les hi 
ha amb titulars enganyosos 
o tendenciosos per a atraure 
i guanyar visites, s’utilitzen 
fins i tot en els mitjans de 
comunicació, la propagan-
da, sol tenir un component 
polític. pretén difondre 
una idea disfressada  sen-
se que semble procedir 
d’unafont interessada, sàti-
ra i/o paròdia,encara que els 
seus creadors no pretenen 
al principi enganyar, mol-
ts creuen aquestes notícies 
sense qüestionar-les. 

En teoria quan algú diu 
que plou i un altre diu que 
no, la feina d’un bon perio-

dista és anar al carrer, mi-
rar el cel, tocar el terra, pre-
guntar al servei meteorolò-
gic... donant la raó i deixant 
l’altre com un mentider 
amb raó. Però queden pocs 
periodistes, ara trobem mi-
tjans de divulgació dels mis-
satges que qui paga vol que 
siguen transmesos, fent la 
feina d’altaveus de l’amo o 
els interessa difondre aques-
tes fake news o mentides. En 
una entrevista amb Victoria 
Prego, a la que teníem per 
una gran periodista, Adolfo 
Suárez va revelar per què 
no es va preguntar a la ciu-
tadania si volia monarquia 
o república. Van ficar al rei 
en la Llei per a la Reforma 
Política perquè un referèn-
dum s’hauria perdut, i ella 
i tota la premsa diuen que 
els espanyols vam elegir la 
monarquia. 

Cal preparar-se i la mi-
llor arma és l’educació per 
a la ciutadania, en valors, 
en filosofia, a pensar per ú 
mateix i tenir una mirada 
crítica.

‘Fake news’o sols 
mentides

Unides Podem



Vila-real signa un conveni amb Almenara 
per a incorporar agents de Policia Local
El consistori també té en actiu un procés per a cobrir 11 places en propietat, sis en torn lliure i cinc, per mobilitat

La Policia Local de Vila-
real compta amb set nous 
agents que s’hi han incor-
porat a través del conveni 

de cessió de borses d’ocupació 
temporal d’agents signat amb 
l’Ajuntament d’Almenara. La re-
gidora de Seguretat Ciutadana, 
Silvia Gómez, ha explicat que en-
cara que inicialment la previsió 
era incorporar 17 policies a tra-
vés d’aquest acord, «només han 
sigut set els agents que finalment 
tenien disponibilitat per a acce-
dir a aquesta oferta d’ocupació 
temporal». Amb tot, Gómez ha 
insistit que «es tracta d’una bo-
na notícia, perquè tenim molta 
necessitat de reforçar la plantilla 
de la Policia Local» minvada en 
un 20% en els últims anys a con-
seqüència de les jubilacions i de 
la Llei de racionalització i soste-
nibilitat de l’Administració local 
aprovada pel PP, que limitava 
l’oferta d’ocupació pública.

Així mateix, la regidora ha 
avançat que «aquesta fórmula de 
conveni ha resultat ser positiva i 
per això continuarem treballant 
per a poder tancar algun acord 
similar amb altres ajuntaments 
que ens permeta disposar de més 
agents de manera ràpida». «Fa 
ja molt de temps que treballem 
per a cobrir les places vacants 
que tenim en la Policia Local i 
no pararem», remarca la regido-
ra, al mateix temps que afig que 
«paral·lelament intentarem ac-
celerar en la mesura en què siga 
possible la convocatòria per a co-
brir en propietat places vacants». 
En aquests moments, hi ha obert 

places d’agent per a la Policia Lo-
cal, per a suplir, principalment, 
personal jubilat recentment.

De les vacants, sis són de torn 
lliure, hi pot concórrer qualse-
vol persona que reunisca els re-
quisits, i les altres cinc són de 
mobilitat, obertes als que ja te-
nen plaça en propietat en altres 
consistoris. En tots dos casos, es 
reserva un 30% dels llocs per a 
dones.

un procés de selecció per a cobrir 
11 places «que continua en mar-
xa, però de moment el conveni 
amb l’Ajuntament d’Almenara, al 
qual agraïm la seua col·laboració, 
ens permet sumar aquest reforç 
de manera temporal i urgent».

La regidora ha volgut desta-
car la gran labor que realitza 
la Policia Local de Vila-real i de 
manera especial l’important tre-
ball en aquesta situació de crisi 

sanitària i des de la declaració 
de l’estat d’alarma garantint el 
compliment de les normes i la se-
guretat, així com prestant ajuda 
i col·laboració a la ciutadania en 
tot moment.

PROCÉS SELECTIU
L’Ajuntament, a través de la Re-
gidoria de Recursos Humans, va 
publicar fa unes setmenes les ba-
ses per a cobrir en propietat 11 

Municipal

Normalització Lingüística 
actualitza la imatge de 
l’acció «El nom és Vila-real»

La Regidoria de Normalització 
Lingüística ha iniciat una cam-
panya de difusió, a través de Face-
book, per a donar a conéixer les 
iniciatives que, al llarg de 25 anys, 
ha realitzat per a promoure l’ús 
del valencià. L’humorista gràfic de 
Vila-real Quique, Premi 20 de Fe-
brer, creador fa 25 anys del dibuix 
que es va utilitzar per a la primera 
campanya d’«El nom és Vila-real», 
ha dissenyat una nova imatge per 
a aquest aniversari.

«La finalitat d’aquesta campa-
nya, adreçada a tots els sectors 
de la població, ha sigut sempre 

U la d’incidir en l’escriptura correc-
ta del nom de la ciutat. Per això 
està en marxa, de manera inin-
terrompuda des de 1995, ja que 
malauradament continua escri-
vint-se malament. Cal insistir en 
l’escriptura correcta ja que, des 
del 30 de gener de 2007, és la de-
nominació oficial i única de la ciu-
tat», detalla la regidora de Norma-
lització Lingüística, Noelia Sam-
blás, que agraeix la col·laboració 
de la ciutadania de Vila-real en la 
campanya durant aquests 25 anys 
a través del correu electrònic, el 
Whatsapp i les xarxes socials. Imatge de la campanya renovada pel 25é aniversari de la Regidoria.

suspenen el quart Congrés 
IberoamerICà de medIaCIó 
polICIal prevIst a l’oCtubre

U L’Ajuntament ha suspés la quarta edició 
del Congrés Iberoamericà de Mediació 
Policial, prevista del 14 al 16 d’octubre, 
i l’ha posposada a 2021 perquè puga 
ser presencial. L’alcalde, José Benlloch, 

CRÒNICA

s’ha reunit amb la regidora de Seguretat 
Ciutadana, Silvia Gómez; la responsable 
de la Unitat de Mediació Policial, Rosana 
Gallardo, i el comissari principal en cap de 
la Policia Local, José Ramón Nieto.
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Benlloch valora 
fórmules per a 
cobrar part del 
deute autònomic
L’alcalde, José Benlloch, ha 
anunciat que estudia la pos-
sibilitat que l’Ajuntament 
s’aculla al procediment de con-
fírming que ha habilitat la Ge-
neralitat Valenciana per a po-
der cobrar part dels diners que 
l’Administració autonòmica té 
pendent abonar al consistori 
en concepte de diferents sub-
vencions així com del Fons de 
Cooperació Municipal. El pri-
mer edil ha agraït que la Ge-
neralitat siga sensible amb les 
administracions locals i haja 
articulat aquesta fórmula per 
a poder agilitar el pagament 
als ajuntaments. En aquests 
moments, la Generalitat Va-
lenciana deu a l’Ajuntament 
un total d’1.095.975 euros en 
concepte de diferents subven-
cions i aportacions, així com 
del Fons de Cooperació Mu-
nicipal. D’aquesta quantitat, 
582.304 euros són de paga-
ment directe. Respecte de la 
quantitat que l’Ajuntament 
podria acollir-se a cobrar amb 
major celeritat a través del pro-
cediment de confírming ascen-
deix a 513.671 euros.

Cultura edita un 
llibre sobre els 
vila-realencs als 
camps nazi
Dins de la programació del 
Memorial Democràtic, la Re-
gidoria de Cultura ha editat 
el llibre Vila-realenses en el in-
fierno nazi. Nueve historias de 
la deportación (1939-1945) de 
l’historiador i investigador local 
Jose Francisco Albelda García.

«La presentació estava previs-
ta a l’abril, i com que no s’ha 
pogut realitzar, volem que la 
ciutadania puga llegir la his-
tòria dels nou vila-realencs que 
van ser deportats als camps 
d’extermini durant la Segona 
Guerra Mundial», ha assenya-
lat la regidora de Cultura, Ro-
sario Royo. El llibre, editat per 
l’Ajuntament, es pot descarre-
gar gratuïtament en l’àrea de 
Cultura del web municipal.

«Aquest estudi és un exer-
cici de memòria històrica, 
d’homenatge just i record a 
aquests veïns oblidats, però 
també de coneixement i des-
cobriment d’una part fona-
mental de la nostra història, 
que convide a acompanyar en 
aquest viatge les nostres vícti-
mes», ha explicat l’autor.



MISA POR LA VIRGEN DEL 
ROCÍO EN LA IGLESIA DE LOS 
SANTOS EVANGELISTAS

U El concejal de Turismo, Diego Vila, ha 
acompañado a la Asociación Cultural 
Flamenca Andaluza en la misa de lunes 
de Pentecostés en honor a la Virgen del 
Rocío en la iglesia de los Evangelistas.

 TRATAMIENTO PARA ACAbAR 
CON LA PROLIfERACIóN DE 
MILPIéS EN VARIAS zONAS

U La Concejalía de Sanidad está llevando 
a cabo, a través de la empresa del 
control de plagas, un tratamiento 
específico para atajar la proliferación de 
milpiés en áreas como la Bassa d’Insa.

Ultiman la reforma del 
interior de la antigua 
estacioneta para que 
sea sede de Creu Roja
El Ayuntamiento licita el proyecto de distribución con un 
presupuesto de 136.000 euros y tres meses de ejecución

E l Ayuntamiento ha licitado 
el proyecto de distribución 
del interior del edificio de 
la antigua estacioneta de 

la Panderola para albergar las 
dependencias de la sede de Creu 
Roja. El plazo de ejecución fijado 
es de tres meses y el presupuesto 
base de licitación es de 136.016 
euros, IVA incluido. Con esta se-
gunda fase se completará la re-
modelación del inmueble para 
acondicionar las dependencias 
interiores de este espacio desti-
nado a oficinas y despachos en 
donde se centralizarán todas las 
iniciativas que realiza Creu Roja 
en la ciudad, que hasta ahora se 
desarrollan en diferentes sedes. 

«Estamos orgullosos de poder 
llevar a cabo un proyecto que 
permitirá dotar de unas instala-
ciones dignas y adecuadas a la 
importante labor que está llevan-
do a cabo Creu Roja. Creo que es 
el mejor homenaje que le pode-
mos hacer en estos momentos», 
destaca el alcalde, José Benlloch, 
que recuerda la alianza social del 
gobierno ¡ con las entidades de 
la ciudad que realizan «un papel 
fundamental para ayudar a las 
familias más vulnerables». 

Benlloch ha indicado que la 
gestión municipal no ha parado 
en ningún momento durante es-
ta crisis y que, en el caso del área 
de Urbanismo, se han continua-
do tramitando expedientes de 

licitación. La sede ocupará parte 
de la planta baja y toda la prime-
ra planta. La actuación consiste 
en la compartimentación de dos 
despachos en planta baja, la sus-
titución de la iluminación de la 
planta baja y la instalación eléc-
trica de planta baja y primera pa-
ra adaptarla a los nuevos puestos 
de trabajo y la instalación de un 
sistema de climatización y de 
ventilación en toda la zona de 
actuación. El proyecto ha sido di-
señado por una joven arquitecta 
de Vila-real, M. Isabel Vilanova.

Con una superficie útil de 407 
m2, el objetivo es dar respuesta a 
las necesidades que tiene la enti-
dad local. «Estamos reutilizando 
espacios municipales que esta-
ban vacíos y les damos un nuevo 
uso», señala el concejal de Terri-
torio, Emilio M. Obiol, quien in-
dica que este proyecto es la conti-
nuación de una primera fase que 
ahora se completa con la distri-
bución y habilitación interior.

Recientemente se reordenó el 
espacio de aparcamiento alrede-
dor de la plaza de la Panderola 
aumentando el estacionamien-
to en la zona, con un total de 71 
plazas. Un proyecto del que se 
pueden beneficiar los residentes 
así como de quienes llevan a sus 
hijos al colegio Carlos Sarthou 
para mejorar la calidad de vida 
y el bienestar en este área de la 
localidad.

TíTulo: TElEFoRMACIÓN: ANÁlISIS 
DE PRoBlEMAS Y RESoluCIÓN DE 
CoNFlICToS
Fecha: 1 de junio al 12 de julio 
Lugar: Online, gratuito
Más info: https://www.fevecta.coop/forma-
cion/curso/218

TíTulo: ADAPTA Tu EMPRESA A lA
INDuSTRIA 4.0
Fecha: 2 de junio de 10.00 a 11.00 horas
Lugar: Online
Más info: https://register.gotowebinar.com/
register/4421319181246842380

TíTulo: SEMINARIo PRÁCTICo: El
ABC DE lA EMPRESA DE ECoNoMíA
SoCIAl
Fecha: del 3 al 17 de junio
Lugar: Online, gratuito
Más info: https://www.fevecta.coop/forma-
cio/curso/89

TíTulo: ESTRATEgIA MENTAl DE lA
MoTIvACIÓN Y Su PAuTA ExPlICATI-
vA
Fecha: del 8 al 12 de junio 
Lugar: Online
Más info: https://www.esuma.com

TíTulo: CuRSo MoDAlIDAD TElE-
FoRMACIÓN: INglÉS EMPRESARIAl
Fecha: del 8 de junio al 26 de julio
Lugar: Online, gratuito
Más info: https://www.fevecta.coop/forma-
cio/curso/199

TíTulo: BooTCAMP x ENTREPRE-
NEuRShIP 2020
Fecha: del 9 al 12 de junio
Lugar: Online
Más info: https://espaitec.uji.es/espaitec-
abre-inscripcion-bxe-formato-en-linea/

TíTulo: CIClo DE FoRMACIÓN oN-
lINE PARA EMPRENDEDoRES Y PY-
MES

Fecha: del 11 al 25 de junio 
Lugar: Online
Más info: https://parquecientificoumh.es

TíTulo: ATRACCIÓN DE ClIENTES 
MEDIANTE TElEFoNíA MÓvIl
Fecha: del 16 al 18 de junio 
Lugar: Online en tiempo real
Más info: https://www.camaracastellon.
com

TíTulo: WEBINAR - CoNSTRuYE loS
TERRIToRIoS DE Tu MARCA
Fecha: 15 de junio de 10.00. a 13.00 horas
Lugar: Webinar - Cámara Valencia | Sesión 
Online
Más info: https://www.camaravalencia.com

TíTulo: CoMERCIo SoSTENIBlE / 
CoNSuMo RESPoNSABlE
Fecha: del 23 al 25 de junio
Lugar: Online en tiempo real
Más info: https://www.camaracastellon.
com
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Caduca el PAI UHI-
2 impulsado en 
el año 2000 y de 
140.000 m2

El pleno ha aprobado la 
caducidad del PAI UHI-2 de 
mutuo acuerdo, un sector in-
dustrial que afecta a una área 
de más de 140.000 metros cua-
drados, con un presupuesto 
de cuatro millones de euros 
impulsado en el año 2000, «es 
el PAI número 10 que caduca-
mos, en total tres millones de 
metros cuadrados, y aún no 
hemos terminado, seguiremos 
solucionando las bombas urba-
nísticas heredado de la gestión 
urbanística del anterior gobier-
no del PP» indica el concejal 
de Urbanismo, Emilio Obiol, 
quien añade que « con este trá-
mite damos garantías jurídicas 
a propietarios e inversores».

U

Fundación Flors, 
segundo en un 
concurso nacional 
de clipmetrajes

Fundación Flors ha sido vo-
tado como el segundo mejor 
cortometraje en la Final Na-
cional del XI Concurso Nacio-
nal de Clipmetrajes de Manos 
Unidas bajo el lema Y tú, ¿qué 
huella dejas?. La temática ver-
saba sobre cómo el modelo 
de desarrollo afecta negativa-
mente a los países empobre-
cidos. Por ello, desde el curso 
de 3º ESO se elaboró una pieza 
titulada Tic, tac, que apelaba 
a la responsabilidad social y 
mediambiental que tenemos 
y planteaba que «cada día te-
nemos 1.440 oportunidades. 
¿Vamos a dejar pasar un mi-
nuto más?».

U
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Concluye un 
nuevo curso de 
valenciano para 
recién llegados 

Cerca de 25 alumnos han 
formado parte del curso de 
valenciano para recién llega-
dos que ha acabado sus cla-
ses de manera telemática de-
bido a la covid-19. Las clases 
se han impartido desde el 7 
de noviembre hasta el 30 de 
abril con una duración de 60 
horas. La profesora del curso, 
María Ortega, señala que esta 
edición ha contado con una 
gran aceptación y estudiantes 
de procedencias como Brasil, 
República Dominicana, El 
Salvador, México, Colombia o 
Rumanía así como de autono-
mías como Cantabria, León, 
Galicia, Ciudad Real o Jaén.

U
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