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EConoMIA TREBALLA En LA 
RECupERACIó DEL MERCAT 
AMBuLAnT AL CEnTRE
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Front comú per Sant Llorenç
Els familiars, amb el suport unànime del consistori, de-
manen una solució per a tots els residents del centre ge-
riàtric abans que es complete el tancament temporal.

L’ALBERg, pREpARAT pER 
A AïLLAR TEMpoRERS En 
CASoS LLEuS DE CoVID-19

8EL CTE, A DISpoSICIó DE 
SAnITAT pER AL SEu úS 
CoM A hoSpITAL AuxILIAR 
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L’alcalde, José Benlloch, i el president 
provincial, José Martí, visiten l’habitatge 
amb vista a una possible col·laboració 
entre administracions per a exportar el 
patrimoni atresorat per l’artista.

Vila-real treballa per a 
donar impuls a la Casa 
Museu de Llorens poy

Vila-real activa un pla de 
tornada física a l’escola per 
a garantir-hi la seguretat
Espais, ajuda a la concertada, seguretat d’accessos, 
conserges i neteja són els eixos del treball realitzat

Benlloch es reuneix amb els responsables dels 
centres educatius per a atendre les seues necessitats

L’SME ofereix més 
de 3.100 places en 
activitats guiades

Els abonats que renoven tin-
dran un 10% de descompte per 
a compensar els mesos de con-
finament i aquells que no vul-
guen continuar amb el carnet 
i ho sol·liciten, rebran una com-
pensació per aquest temps.
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noves restriccions 
fan suspendre els 
casals i les penyes

El consistori decideix reti-
rar l’autorització municipal a 
aquests locals per la preocupa-
ció de la reunió de gent que 
puga incomplir les mesures de 
seguretat i les conseqüències 
que puga tenir en l’evolució 
de la pandèmia.
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Els SpV activen un 
pla de xoc estival 
de manteniment

Es posen a punt espais ad-
ministratius, esportius i patri-
monials; es millora l’estat de 
a zones verdes, camins rurals, 
vies públiques i, s’escomet la 
neteja dels barrancs.

U

Avança la solució 
per a construir la 
nova comissaria

Formalitzen la compra del 
solar annex al Palau de Justícia 
que facilitarà disposar del sòl 
per a la comissaria de la Policia 
Nacional que, tot apunta, ocu-
parà l’aparcament de l’avinguda 
de Matilde Salvaldor.

U



tema del mes

Els treballadors de 
l’atur agrari, actius 
fins al 30 de setembre, 
realitzen les tasques de 
manteniment

U

Els SPV activen un pla de xoc estival 
per a garantir la màxima normalitat
Instal·lacions i edificis municipals, a més de la millora de zones verdes, camins rurals i vies públiques, són algunes de les accions incloses

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
supervisat els treballs que, 
en el marc del Pla de xoc 
estival dels SPV per la co-

vid-19, estan desenvolupant els 
Serveis Públics Vila-real i els bene-
ficiaris de l’atur agrari a l’entorn 
del molí de la Vila. El mateix al-
calde, juntament amb el regidor 
dels SPV, Francisco Valverde, ha 
dissenyat el pla especial, en vi-
gor des de fa unes setmanes, amb 
l’objectiu principal de garantir la 
màxima normalitat i seguretat 
en el retorn de les vacances i la 
tornada al col·legi aquest mes de 
setembre.

La  posada a  punt  de  les 
instal·lacions i edificis munici-
pals, tant administratius com 
col·legis, centres culturals, espor-
tius o patrimonials, a més de la 
millora de zones verdes, camins 
rurals i vies públiques, són algu-
nes de les accions incloses en el 
pla de xoc, que el mateix alcalde 
supervisa cada dia en coordina-
ció amb l’equip dels SPV per a 
assegurar-ne l’execució. La nete-
ja de cunetes per a prevenir els 
efectes d’una possible gota freda 
o la posada a punt del Termet, 
amb cinc operaris fixos, són uns 
altres dels eixos del pla. 

TORNADA AMB NORMALITAT
«Treballem amb els SPV cada dia 
perquè la tornada de les vacan-
ces i especialment la dels xiquets 
als col·legis puguen desenvolu-
par-se amb la màxima normali-
tat i que, dins de la prudència i 
responsabilitat en aquesta crisi 
sanitària que no ha acabat en-
cara, la ciutat puga continuar 
avançant», explica Benlloch. 

Dins de les actuacions del pla 
especial, els operaris de l’atur 
agrari han estat treballant en 
el condicionament de l’entorn 
del molí de la Vila. «Aquesta zo-
na formava part d’un projecte 
dins del Pla 135 de la Diputació 
Provincial, per a continuar les 
fases de rehabilitació i millora 
i impulsar la cafeteria del co-
neixement i una làmina d’aigua 
amb aus aquàtiques. No obstant 
això, després de la irrupció de la 
pandèmia per la covid-19, i dins 
del Pla de priorització i impuls 
de projectes pendents, l’equip 
de govern va decidir congelar-lo 
de moment i renegociar la sub-
venció amb la Diputació. 

El mateix ha succeït amb 
l’alberg», recorda l’alcalde. Atés 
que de moment no s’actuarà 
en l’edifici, l’executiu local ha 
decidit adequar l’entorn. «Es 

Els operaris han treballat en l’entorn del molí de la Vila per a millorar-ne la salubritat i el manteniment a l’espera d’una nova fase de rehabilitació de l’immoble.

Benlloch i Valverde es van interessar per les tasques a l’avinguda de Castelló.

programa amb el qual s’ajuda 
a «mitigar d’alguna forma la 
desocupació en el sector agra-
ri fora de l’època de campanya 
agrícola en un moment en què 
és especialment necessari per la 
crisi que estem patint i alhora 
permet dur a terme importants 
actuacions de manteniment de 
cunetes, camins rurals, desbros-
saments i millora de l’entorn 
del Termet».

persones desocupades del sector 
agrícola -32 operaris i 5 capatas-
sos-, que s’han incorporat als Ser-
veis Públics des del 3 d’agost fins 
al 30 de setembre. El pressupost 
total del programa és de 121.296 
euros, dels quals 118.087 euros 
estan subvencionats pel Servei 
Públic d’Ocupació Estatal (SE-
PE) i, la resta, 3.208 euros, per 
l’Ajuntament.

Valverde ha destacat aquest 

Els treballadors de l’atur agrari també han condicionat el paratge del Termet.

tracta de treballs destinats a mi-
llorar tant la salubritat com el 
manteniment de l’entorn, amb 
l’esperança de poder retornar 
prompte el mercat ambulant 
de la fruita i la verdura a aquest 
espai», agrega el màxim respon-
sable municipal. 

ATuR AgRARI
El programa de l’atur agrari be-
neficia enguany un total de 37 
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Una brigada permanent 
reforça la neteja del Termet
Cinc operaris realitzen actualment tasques en edificis i la massa vegetal

Els treballs inclouen el desbrossament i la poda dels arbres i  arbusts del paratge natural.

La neteja i condicionament del parat-
ge del Termet és un dels eixos del Pla de 
xoc dels Serveis Públics. Una brigada de 
cinc operaris i operàries està dedicada ex-
clusivament a la posada a punt d’aquest 
espai natural, principal pulmó verd de la 
ciutat i un punt de referència per a l’oci i 
la pràctica de l’esport. En aquest moment 
la brigada està formada pels treballadors 
contractats per l’Ajuntament a través del 
programa d’ocupació de l’atur agrari però 
la previsió és que a partir d’octubre, quan 
finalitza el pla, Serveis Públics mantinga 
un reforç estable per al paratge. 

Les tasques que en aquests moments 
s’estan realitzant en tot el paratge abas-
ten treballs de jardineria i neteja. Així, 
la brigada permanent duu a terme nete-
ja d’escocells, desbrossaments i treballs 
de poda tant en la zona de pinar com a 
l’entorn de la piscina i la platja del riu. Així 
mateix, quant a la neteja d’edificis i del pa-
ratge, d’una banda s’ha escomés una nete-
ja especial de l’alberg per a condicionar-lo 
en cas que en siga necessari l’ús, ja que de 
moment l’equip de govern ha ajornat la 
reforma de l’immoble per a redefinir el 

U projecte. La resta d’espais municipals que 
conformen el recinte de l’ermita de la Ma-
re de Déu de Gràcia com són la sala de les 
Cavallerisses, la sala d’actes i la capella es 
netegen setmanalment.

D’altra banda, en el paratge, diària-
ment es retiren els residus de la zona del 
pinar i la platja del riu, on es buiden les 
papereres i contenidors. A més, l’empresa 
concessionària del servei de neteja també 
realitza aigualejos amb un tanc els dilluns 
i els divendres a l’esplanada de l’ermita i 
una hidronetejadora actua en les zones de 
difícil accés. A més, una màquina agrana-
dora elimina les fulles dels arbres tant a 
l’esplanada com a l’entorn del Molí els di-
lluns, dimecres i divendres.

Es neteja la zona del pinar, 
l’entorn de la piscina o la 
platja del riu així com altres 
espais municipals com la 
capella o la sala d’actes
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Netegen els barrancs per a 
prevenir avingudes d’aigua
El consistori exigeix a la CHX que assumisca les seues competències

Valverde i Benlloch van visitar les tasques realitzades al camí de Bellot amb el barranc de Ràtils.

L’Ajuntament treballa ja en la neteja 
de barrancs per a prevenir possibles avin-
gudes si es produeixen episodis de gota 
freda en un futur. L’alcalde, José Benlloch, 
hi ha realitzat una visita per a comprovar 
l’avanç dels treballs de neteja en barrancs, 
tasques que desenvolupen els operaris 
dels Serveis Públics i els treballadors del 
pla d’ocupació de l’atur agrari. El primer 
edil s’ha desplaçat fins al camí de Bellot en 
l’encreuament amb el barranc de Ràtils, 
acompanyat pel regidor Francisco Valver-
de i els tècnics del departament.

«Un dels sis eixos del pla de xoc se cen-
tra en la neteja dels barrancs i a preparar 
el clavegueram en previsió de possibles 
episodis de gota freda, molt habituals a 
la tardor i que ens generen problemes si 
hi ha acumulació de vegetació que difi-
culta el curs natural de l’aigua», subratlla 
l’alcalde. Les labors de neteja es realitzaran 
en 16 punts en el barranc de Ràtils i el bar-
ranc Roig, en els encreuaments amb dife-
rents camins (Ratlla d’Onda, Molí de Llop, 
Bellot, l’Aljub, Betxí, Masada dels Frares, 
Artana i les Voltes) per a evitar embossos 
a causa de l’acumulació de canyes i altres 

U restes de vegetació. En aquests moments 
les labors es realitzen de manera manual 
per part dels operaris, encara que està pre-
vista l’entrada també de maquinària per 
a reforçar aquests treballs, que compten 
amb l’autorització de la Confederació Hi-
drogràfica del Xúquer (CHX), competent 
en el manteniment dels llits.

L’alcalde ha apuntat que l’Ajuntament 
actua «en la mesura de les nostres possibi-
litats» però «hi ha un problema d’excés de 
canyar que és competència de la CHX». Per 
això ha avançat que el consistori requeri-
rà a aquest organisme que efectue les tas-
ques corresponents per a mantenir el llit 
dels barrancs de manera adequada i que 
no es desborden en cas de pluges.

Les tasques s’han realitzat 
en 16 punts en el barranc de 
Ràtils i el barranc Roig, en els 
encreuaments amb diferents 
camins per a evitar canyes

U
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Posen a punt les zones verdes i d’arbratge 
de les principals entrades a la ciutat

El Pla de xoc també in -
clou l ’adequació de zones 
enjardinades,com les zones ver-
des i d’arbratge situades en els 
accessos a la ciutat. L’alcalde, 
José Benlloch, s’ha desplaçat 
fins a l’accés nord de la ciutat, a 
l’avinguda de Castelló, a l’entorn 
del polígon Molí Nou, on recent-
ment gràcies a la subvenció de la 
Generalitat Valenciana, a través 
de l’Ivace, s’han realitzat obres 
de modernització d’aquesta zona 
industrial, que inclou la urbanit-
zació de l’avinguda de Castelló i 
la creació de zones d’arbratge

Una brigada dels Serveis Pú-
blics (SPV) i operaris de l’atur 
agrari han actuat en aquestes 
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Benlloch es va desplaçar a l’accés nord de la ciutat, a l’avinguda de Castelló. 

zones enjardinades, així com en 
les de l’accés a la ciutat des del 
sud (polígon de les Voltes) i l’est, 
a més del carrer de l’Ermita. Se-
gons el regidor de Serveis Públics, 
Francisco Valverde, la previsió de 
treball també inclou la millora de 
l’accés des de l’oest pel polígon 
de la carretera d’Onda. «Aquests 
treballs ens permeten mantenir 
en condicions aquestes zones ver-
des, moltes d’aquestes creades 
arran dels projectes de moder-
nització dels polígons, en espera 
de comptar en breu amb el nou 
contracte de manteniment de jar-
dins», ha recordat l’alcalde.

«La contractació de 37 perso-
nes a través del programa de 

l’atur agrari ens permet reforçar 
el treball dels SPV, per a encarar 
el nou curs amb la màxima nor-
malitat possible, dins de la situa-
ció d’incertesa i de prudència 
que vivim per la crisi sanitària», 
ha afegit el primer edil.

Benlloch ha remarcat que, 
en aquestes circumstàncies, 
«l’Ajuntament no fa vacances 
perquè hem de preparar la ciu-
tat per al mes de setembre; mal-
grat les dificultats econòmiques 
i d’un pressupost que s’ha vist 
desequilibrat pels imprevistos 
d’aquesta crisi, treballem per a 
intentar assegurar la major qua-
litat de vida possible per als nos-
tres veïns i veïnes».
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Vila-real crea el Pla de tornada física a l’escola per 
a ajudar els centres en el retorn segur a les aules
Benlloch visita el col·legi Pius XII per a comprovar les mesures i protocols adaptats que garantisquen la seguretat d’alumnat i docents

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
indicat que el consistori 
treballa en el Pla muni-
cipal de tornada física a 

l’escola per a donar resposta, en 
la mesura de les possibilitats de 
l’Ajuntament, a les necessitats 
dels 30 centres educatius de di-
ferent nivell existents a la ciutat 
en aquest inici de curs marcat 
per la situació de la crisi sani-
tària. L’equip de govern està en 
permanent contacte a través de 
la regidora d’Educació, Aida Be-
teta, amb els centres de la ciutat 
i l’alcalde s’ha reunit, virtual-
ment, amb directors i directo-
res de col·legis i instituts, tant 
públics com concertats, per a 
avançar en la solució a les prin-
cipals preocupacions i proble-
màtiques que detecten de cara a 
aquest inici de curs. 

Benlloch ha detallat que els 
cinc eixos de treball d’aquest pla 
són: espais, conserges, recursos 
per als col·legis concertats, nete-
ja i seguretat d’accessos. L’alcalde 
també ha assegurat que es garan-
tirà el servei d’autobús públic 
gratuït i es reforçarà si és neces-
sari, ja que és un servei molt uti-
litzat pels estudiants.

Per a coordinar la tasca dels di-
ferents departaments implicats 
en aquest Pla, la primera tinenta 
d’alcalde i regidora de Seguretat 
Ciutadana, Silvia Gómez, s’ha re-
unit amb la regidora d’Educació, 
Aida Beteta, i el regidor de Ser-
veis Públics, Francisco Valverde, 
per a tractar la millora i control 
dels accessos. «Aquest curs, en 
moltes de les instal·lacions educa-
tives de la ciutat s’han d’habilitar 
nous punts d’entrada i eixida 
per a assegurar el compliment 
de les mesures de prevenció sa-
nitària com la distància social 
i evitar aglomeracions», ha afir-
mat Gómez. En aquest sentit, des 
de l’Ajuntament s’han realitzat 
treballs per a instal·lar tanques 
en alguns d’aquests nous acces-
sos perquè «siguen el més segurs 
possibles tant per a l’alumnat 
com per als pares i mares que 
acudeixen a portar o recollir els 
menors cada dia», tal com ha re-
marcat la responsable de Segure-
tat Ciutadana.

PRESÈNCIA POLICIAL
Respecte a la presència d’agents 
de la Policia Local en les hores 
d’entrada i eixida per a regular 
el trànsit i controlar la segure-
tat en un curs en què hi haurà 
molts més punts d’accés, la regi-
dora ha recordat que «tenim una 
plantilla policial molt minvada. 
Estem fent tots els possibles i es-
tudiarem totes les peticions per 
a intentar donar-los resposta en 
la mesura de les nostres possibi-
litats amb la presència policial o 
amb la instal·lació d’elements de 

Benlloch, Valverde i Beteta van recórrer el CEIP Pius XII amb les seues responsables per a supervisar les mesures adaptades per a aquest inici de curs atípic.

Benlloch va mantenir una reunió telemàtica amb els responsables educatius.

Valverde, Gómez i Beteta en una reunió de coordinació entre departaments.

protecció».
Dins del Pla, l’alcalde ha su-

pervisat els treballs realitzats al 
col·legi Pius XII, amb la seua di-
rectora, Amelia Aguilella, a més 
dels regidors Aida Beteta i Fran-
cisco Valverde. També hi han 
participat la cap d’estudis, Em-
par Sánchez, i la secretària, Ester 
Blasco.

«Felicite l’equip directiu, les 
regidories i els conserges, que es-
tan sent una peça fonamental en 
aquest procés, pel treball realit-
zat perquè el retorn dels xiquets 
a l’escola puga desenvolupar-se 
amb la màxima normalitat possi-
ble i en condicions d’absoluta se-

guretat», ha assenyalat Benlloch, 
que ha fet extensives les felicita-
cions a la resta de centres i als 
quatre operaris de l’atur agrari 
assignats a tasques de desbrossa-
ment i millora de les àrees verdes 
dins dels col·legis.

«La tornada al col·le és un tema 
que ens preocupa molt; per això, 
des del primer moment, i en 
contacte continu amb la comu-
nitat educativa, hem articulat 
un pla de retorn físic a l’escola 
en aquelles coses que són de la 
nostra competència, per a facili-
tar la tornada a les aules amb la 
màxima seguretat possible i amb 
tranquil·litat, tant per als escolars 
com per als pares i mares i els do-
cents», ha recordat Benlloch. 

Els conserges assignats als di-
ferents centres de primària han 
estat col·laborant contínuament 
amb la comunitat educativa de 
les seues escoles en l’organització 
de circuits segurs, distància de 
seguretat entre les taules i altres 
mesures i protocols dissenyats 
pels centres per a garantir un 

retorn segur a les classes presen-
cials. «Sabem que fa falta més 
personal auxiliar i de suport 
per a poder atendre les necessi-
tats sorgides dels nous protocols 
per la pandèmia», ha asseverat 
l’alcalde. Per aquest motiu, una 
de les decisions adoptades per 
l’equip de govern és destinar els 
plans d’ocupació, fonamental-
ment l’Emcorp, que arribaran de 
la Generalitat a partir d’octubre, 
per a crear una borsa de conser-
ges que permeta donar resposta 
a aquesta necessitat de personal 
als col·legis.

REfORç dEL PERSONAL
Al costat del personal de conser-
geria, i dins el Pla de xoc estival 
dels Serveis Públics, s’han assig-
nat durant tot l’estiu quatre ope-
raris de l’atur agrari per a portar 
a teme la millora de les condicio-
ns dels centres docents, a més 
de totes les tasques de manteni-
ment, neteja, pintura o repara-
cions que han sigut necessàries 
per a posar a punt els centres.

Espais, conserges, 
neteja, recursos per als 
col·legis concertats i 
seguretat als accessos 
són els eixos del Pla

U



Les noves restriccions per la covid 
obliguen a suspendre les penyes
La decisió abastarà més enllà de la setmana prevista per a les festes de setembre 

La Policia Local ha actuat en diverses ocasions degut a les molèsties ocasionades per grups de gent, especialment joves.

La Junta de Coordinació de 
l’equip de govern, d’acord 
a la resolució de 17 d’agost 
de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, que esta-
bleix noves limitacions per a fre-
nar l’expansió de la pandèmia, ha 
decidit iniciar un expedient amb 
l’objectiu de prohibir les penyes 
deixant sense autorització mu-
nicipal aquests locals de reunió 
regulats en l’Ordenança de convi-
vència ciutadana.

Segons aquesta ordenança, es 
considera penya «qualsevol local 
situat normalment al nucli urbà, 
principalment baixos, cotxeres, 
cases antigues i altres edificacio-
ns semblants, on es reunisquen di-
verses persones, generalment amb 
motiu de les festes patronals, prin-
cipalment amb finalitats d’oci, 
culturals, recreatives o gastronò-
miques, sense ànim de lucre, en 

qualsevol hora del dia, encara que 
sobretot a les nits. S’estén el con-
cepte de penya a les utilitzades fo-
ra del període de festes, especial-
ment els caps de setmana».

En l’actualitat, l’Ajuntament 
compta amb 583 penyes inscrites 
en el registre municipal i, segons 
apunta la regidora de Seguretat 
Ciutadana, Silvia Gómez, des de 
l’1 de juny fins al 19 d’agost, la 
Policia Local ha registrat 25 in-
cidències per molèsties ocasio-

nades per la reunió de persones, 
especialment joves, en aquests 
locals, coneguts com a casals. 
«Ens preocupa aquesta situació i 
les conseqüències que puga tenir 
en l’evolució de la pandèmia si 
les persones que es reuneixen no 
compleixen amb les mesures de 
prevenció», ha assegurat Gómez.

En aquest sentit, l’alcalde, José 
Benlloch, ha remarcat que una 
vegada entre en vigor el decret 
per a la prohibició de les penyes, 
aquests locals ja no comptaran 
amb l’autorització municipal i, 
per tant, «si es produeixen reunio-
ns de persones ja serà sota la seua 
responsabilitat i la dels propieta-
ris del local». Preocupa especial-
ment la primera setmana de set-
embre, quan havien de celebrar-se 
les festes patronals, però la decisió 
es mantindrà en vigor fins a nova 
ordre. 

En dos mesos i mig, 
la Policia Local registra 
25 incidències per les 
molèsties ocasionades 
per reunions de gent

U

La Mare de Déu de Gràcia 
baixa per a rebre honors 
amb actes sols religiosos
El divendres anterior al primer 
diumenge de setembre, la ima-
tge de la Mare de Déu de Gràcia, 
la Moreneta, es reuneix amb 
els seus fidels al nucli urbà de 
Vila-real. Enguany, malgrat la 
pandèmia i la suspensió de les 
festes, ho torna a fer. La baixada 
de la imatge de la patrona és el 
primer acte de la programació 
de celebracions religioses que 
el bisbat, en comunicació amb 
l’Ajuntament, ha preparat per 
a les dates en què tradicional-
ment s’han celebrat els festejos. 
Tots aquests actes, adaptats als 
protocols de seguretat i afora-
ments per la pandèmia.

El trasllat de la Mare de Déu 
de Gràcia el 4 de setembre no 
podrà ser a coll dels seus por-
tadors. Baixarà en un vehicle, 
acompanyada a peu pels porta-
dors i la regidora de l’Ermita, i 
podrà ser rebuda al carrer pels 
veïns, sempre que guarden la 
distància de seguretat. La re-
cepció es trasllada de la zona 
de Carmelites fins a l’església 
major Sant Jaume, on una re-
presentació oficial l’esperarà, 

amb un aforament màxim de 
400 persones. La Unió Musical 
La Lira sonarà des de la plaça 
de Colom i es prescindirà de la 
processó i l’ofrena.

També ha hagut d’adaptar-se 
la missa solemne del diumenge 
(18.00 hores), que redueix afo-
rament i substitueix la processó 
per una desfilada claustral. La 
celebració serà retransmesa per 
televisió. En el pas pel mantell 
solidari a l’Arxiprestal --dissab-
te 5, a migdia-- no es permetrà 
el contacte amb la imatge però 
sí que podran dipositar-se els 
donatius d’aliments destinats 
a Cáritas. La novena tots els 
dies, del 5 al 12 de setembre, i 
la missa, de dilluns a dissabte, 
completen la programació re-
ligiosa en honor a la patrona 
que s’acomiadarà de Vila-real 
el diumenge 13, amb el seu 
trasllat en vehicle de nou fins a 
l’ermita. A més d’aquests actes, 
el divendres 11 de setembre, 
a les 19.30 h, se celebrarà una 
missa funeral per totes les per-
sones que van morir durant els 
mesos de confinament.

Imatge d’arxiu d’un dels trasllats de la patrona que enguany serà diferent.

Covid-19 Crònica de Vila-real
SETEMBRE DEL 2020 5

La programació cultural de l’estiu tanca 
amb malabarismes i iniciatives musicals

Vila-real ha acomiadat la pro-
gramació estival amb els espec-
tacles de Malabara’t, certamen 
d’arts circenses que va organi-
tzar una versió xxs degut a la 
crisi sanitària. El festival de ma-
labars s’ha reduït a dos dies, el 
29 i 30 d’agost, i ha prescindit 
de l’apartat de convivència, tro-
bada i tallers. També ha canviat 
l’escenari: en lloc del paratge del 
Termet que havia servit fins ara 
de teló de fons del festival, les re-
presentacions s’han traslladat a 
l’avinguda de la Murà i la plaça 
del Llaurador, amb aforament li-
mitati entrada gratuïta. Tot i que 
la pluja va obligar a suspendre 
algunes actuacions, el públic va 

U gaudir de propostes com les de 
Els Barlou o The Shester’s.

Una altra de les novetats 
d’aquest estiu ha estat el llança-
ment d’un nou festival, Vila-real 
Renaix, que les vesprades-nits 
dels caps de setmana de juliol i 
agost ha portat actuacions de di-
ferents estils musicals a espais en 
obert com la plaça de la Vila, del 
Llaurador i Colom, l’avinguda de 
la Murà o el carrer de Pere Gil.

El consistori ha impulsat tam-
bé diferents iniciatives per a 
reactivar la ciutat i ajudar els 
sectors cultural i de l’hostaleria. 
Així doncs, des de Cultura es van 
incloure espectacles familiars a 
càrrec de Scura Splats, La Inesta-

ble Compañía de Títeres, Diana 
Bernard, Rosabel Canós, Xa! Tea-
tre i Supramúsica. També es van 
mantenir les projeccions cinema-
togràfiques dels dijous al Termet 
tot i que a la façana del Centre 
d’Educació Ambiental. També a 
la plaça Major, la del Llaurador i 
la del Mercat Central van arribar 
propostes per a un públic adult 
com el Plectre a la fresca, el festi-
val d’òpera, tallers de ball llatí i 
caribenc, dansa, poesia o teatre.

 Per part de Turisme es van ofe-
rir diverses rutes guiades que van 
permetre descobrir racons i cu-
riositats del paratge del Termet, 
els recursos hidràulics del Millars 
o del Vila-real medieval.L’exterior de l’Estadi de la Ceràmica ha estat un dels escenaris de Malabara’t.



Vila-real posa de nou el CTE a la disposició 
de Sanitat per a servir d’hospital auxiliar
L’Ajuntament posa de nou a la 
disposició de la Conselleria de 
Salut Pública i Sanitat Universal 
les instal·lacions de la residència 
del Centre de Tecnificació Espor-
tiva (CTE) per al seu ús com a hos-
pital auxiliar, en cas que rebrots 
de la pandèmia per la covid-19 
ho feren necessari. L’alcalde, José 
Benlloch, ha signat la resolució 
per a renovar la cessió temporal 
de les instal·lacions, en la qual 
s’estableix també que la Conselle-
ria assumisca els treballs i costos 
de manteniment de les depen-
dències mentre dure la cessió.

«Des de l’inici d’aquesta crisi 
sanitària sense precedents hem 
posat tots els nostres recursos i El consistori ja va cedir el recinte al març per a atendre pacients menys greus.

voluntat de col·laboració al servei 
de les autoritats sanitàries. Així 
ho vam fer en el seu moment 
amb la cessió de la residència del 
CTE per al seu ús com a centre 
mèdic adscrit a l’Hospital Univer-
sitari de la Plana i no tenim cap 
dubte a tornar-ho a fer, tal com 
se’ns ha requerit, per a fer front a 
eventuals rebrots o noves onades 
de la pandèmia», detalla.

«El CTE és un edifici pagat amb 
els diners de tots els valencians 
i valencianes; un monstre de 28 
milions d’euros buit de contingut 
al qual vam haver de donar viabi-
litat el 2014, amb un conveni pel 
qual l’Ajuntament n’assumia la 
gestió, pendent encara de reno-

var», incideix l’alcalde, que recor-
da que està a l’espera, «des de fa 
cinc anys», d’una reunió  amb el 
conseller d’Educació, Cultura i 
Esport, Vicent Marzà, per a abor-
dar aquesta i altres qüestions 
pendents en matèria educativa.

L’hospital habilitat als primers 
mesos de pandèmia al CTE va do-
nar l’alta mèdica al seu últim 
pacient de coronavirus el mes de 
maig. En aquest període, es van 
atendre 43 pacients, amb una es-
tada mitjana de 19,8 dies.

La cessió temporal, amb reso-
lució d’Alcaldia de 23 de juliol, 
compta amb el vistiplau de la Co-
missió Mixta de Seguiment del 
Conveni del CTE.

L’Ajuntament dona continuïtat al 
voluntariat inscrit durant la crisi
Conviden a inscriure’s per a organitzar amb temps i oferir respostes més ràpides i efectives

Durant els mesos de confinament van realitzar tasques com el repartiment de les màscares de protecció.

L ’Ajuntament ha decidit 
donar continuïtat al Regis-
tre municipal de volunta-
riat, creat durant la crisi 

sanitària, per a poder donar una 
resposta ràpida en futures emer-
gències i augmentar el grup de 
voluntaris i voluntàries de Pro-
tecció Civil. Aquest Registre de 
voluntariat va ser una iniciativa 
pionera impulsada pel consisto-
ri amb l’objectiu de canalitzar de 
manera eficaç i segura l’onada de 
solidaritat sorgida al municipi 
per a ajudar els que més ho ne-
cessitaven en aquell moment. 

De les 332 persones que es van 
inscriure en el registre, va haver-
hi 127 voluntaris en actiu, dels 
quals, sis han passat a ser part 
del voluntariat de Protecció Ci-
vil, i 66 persones han confirmat 
la seua disposició a continuar 
col·laborant amb les tasques de 
voluntariat dins de la nova nor-
malitat. «Volem fer una crida a 
la ciutadania perquè s’apunte al 

registre, per a preparar-los i orga-
nitzar-los amb temps suficient, i 
així ser més efectius i ràpids en 
el moment d’atendre emergèn-
cies», ha explicat Noelia Samblás, 
regidora i coordinadora del regis-
tre, qui ha apuntat que a partir 
d’ara serà Protecció Civil qui 
s’encarregue de mantenir el con-
tacte amb els col·laboradors i fer 
el seguiment d’aquest registre.

El Registre municipal es va 
crear, en coordinació amb Pro-
tecció Civil i Creu Roja, per a 
canalitzar totes les mostres 
de solidaritat, propostes de 
col·laboració i ajuda desinteres-
sada que la ciutadania havia fet 
arribar a l’Ajuntament, amb mo-
tiu de la crisi sanitària. Durant 
l’estat d’alarma i confinament, 
els grups de voluntariat, després 
d’una recollida de dades bàsi-
ques i personals, van realitzar 
diferents activitats, estrictament 
necessàries, com ara confecció de 
màscares, desinfecció de vies pú-

bliques, impressió 3D, o trasllats 
i repartiment d’aliments.

Donada la situació actual, 
l’Ajuntament dona continuïtat al 
projecte, coordinat pels regidors 
Noelia Samblás i José Ramón Ven-
tura Chalmeta, amb l’objectiu de 
mantenir actiu el Registre muni-
cipal, augmentar el nombre de 
col·laboradors de Protecció Civil, 
i poder crear grups de treball en 
funció dels coneixements i capa-
citats de les persones inscrites. 

FORMACIÓ DELS VOLUNTARIS
Així mateix, els voluntaris realit-
zaran activitats de formació en 
matèria de voluntariat i gestió 
d’emergències, per a poder millo-
rar l’efectivitat i rapidesa a l’hora 
d’actuar en un moment de crisi. 
«El més important és tenir una 
estructura i organització prepa-
rada per a poder ajudar, i així 
millorar el nostre rendiment i 
la capacitat d’atendre les neces-
sitats», ha conclòs Samblás.

La Casa de la Dona atén des 
de març més de 40 víctimes 
de violència de gènere

La Casa de la Dona ha atés en-
tre el 16 de març i el 31 de juliol 
un total de 43 dones víctimes 
de violència de gènere, que ja 
no convivien amb les seues pa-
relles maltractadores. La Regi-
doria d’Igualtat ha fet balanç 
del seguiment i atenció reali-
tzat a les víctimes de violència 
masclista des que es va decretar 
l’estat d’alarma per la covid-19 i 
fins a l’actualitat, un període en 
el qual «s’ha garantit a través de 
diferents vies, i en col·laboració 
amb altres administracions 
com la Generalitat Valenciana 
o el Govern central, el suport 
i ajuda a aquestes dones, espe-
cialment vulnerables durant les 
setmanes de confinament i que 
poden veure’s més afectades per 
la situació de por i incertesa que 
genera la pandèmia», tal com ha 
explicat la regidora d’Igualtat, 
Rosario Royo.

Segons les dades de la Casa 
de la Dona, aproximadament 
la meitat d’aquestes dones cons-
titueixen nuclis familiars mo-

noparentals femenins, un terç 
són migrants, un terç s’han vist 
afectades per un ERTO i un altre 
terç, encara que eren actives en 
el mercat laboral, no tenien tre-
ball remunerat, per això, davant 
la situació d’emergència que va 
generar el confinament, els es-
forços de les professionals de la 
Casa de la Dona es van centrar a 
facilitar l’accés de les dones als 
recursos que les diferents admi-
nistracions van posar a la seua 
disposició a fi de pal·liar les con-
seqüències econòmiques que el 
confinament va generar en les 
seues llars. 

També es van establir meca-
nismes per a «mantenir una 
relació fluida amb elles per a 
conéixer el seu estat de salut i 
el dels seus fills i filles o altres 
persones dependents que han 
tingut al seu càrrec i a asses-
sorar-les amb pautes, acompa-
nyant-les en la mesura que siga 
possible en la gestió de conflic-
tes que pogueren generar-se en 
la seua llar», ha indicat Royo.

El personal de la Casa de la Dona va garantir l’atenció durant l’estat d’alarma.
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Economia treballa en la recuperació del mercat 
ambulant al centre amb totes les garanties
La Regidoria realitza mesuraments a la plaça Major, l’avinguda de la Murà o el Barranquet per a comprovar si podrien albergar l’activitat en condicions

Madrigal i els tècnics del departament van comprovar ‘in situ’  les possibilitats d’espais com la plaça.

L a Regidoria d’Economia es-
tà treballant amb els seus 
tècnics per a poder retor-
nar el mercat ambulant al 

centre de la ciutat, amb totes les 
condicions de seguretat i preven-
ció enfront de la pandèmia de la 
covid-19. El regidor de l’àrea, Xus 
Madrigal, ha supervisat els mesu-
raments realitzats en diferents 
punts de la zona centre, per a de-
terminar les possibles ubicacions 
de les parades. 

«Tot i que encara no podem 
avançar quan serà possible, la 
nostra voluntat de retornar els 
mercats ambulants al centre és 
ferma, com ja hem demostrat en 
el cas del mercat ambulant de 
productors», recorda Madrigal, 
que puntualitza: «Qualsevol de-
cisió que prenguem sobre aquest 
tema serà consensuada amb els 

la dinamització comercial i les 
vendes del mercat. Ara, la covid-
19 ens ha obligat a buscar espais 
alternatius per a poder celebrar 
els mercats ambulants amb totes 
les condicions de seguretat, però 
estem convençuts, com sempre 
ho hem estat, que l’espai idoni és 
el centre. Per això, no deixem de 
treballar perquè la reubicació de 
les parades siga immediata a pe-
nes les condicions sanitàries i de 
seguretat ho permeten», detalla.

El mercat de roba i comple-
ments es va reprendre el 3 de 
juny, després de la suspensió 
per la covid-19 durant l’estat 
d’alarma. Per a garantir-hi el com-
pliment dels protocols sanitaris, 
i amb el consens de l’associació 
de venedors, els punts de venda 
es van reubicar a la Ciutat Espor-
tiva Municipal, amb un centenar 

de parades els dissabtes i 75 els 
dimecres. El de fruita i verdura 
es munta els dissabtes al matí al 
pàrquing de l’avinguda de Matil-
de Salvador des del 2 de maig.

El tercer mercat de venda no 
sedentària que es va reprendre 
a la localitat, «amb prudència i 
responsabilitat», va ser el de pro-
ductors agrícoles, que va tornar 
al seu enclavament habitual, la 
plaça Major, amb una dotzena de 
parades. El consistori va anunciar 
que supervisaria que els produc-
tes foren de cultiu dels mateixos 
agricultors.

Madrigal ha destacat «el civis-
me, la responsabilitat i la com-
prensió que està demostrant 
la ciutadania de Vila-real per a 
adaptar-se a la nova normalitat a 
l’hora de realitzar les seues com-
pres en els mercats actuals».

El personal dependent d’Economia també ha completat l’estudi de les condicions a la Murà.

venedors i complirà escrupolo-
sament els requisits establits per 
les autoritats sanitàries per a ga-
rantir la seguretat de venedors i 
usuaris».

ESTUDI DE DIVERSES ÀREES
De moment, l’àrea d’Economia 
ja ha avançat treball amb mesu-
raments en zones com la plaça 
Major, l’avinguda de la Murà o el 
Barranquet, que podrien alber-
gar les parades. A més, Madrigal 
treballa també en les fórmules 
que permeten recuperar el mer-
cat ambulant d’antiguitats que 
tradicionalment se celebrava a la 
plaça del Llaurador. «Una de les 
primeres mesures que vam adop-
tar quan vam arribar al govern 
municipal el 2011 va ser recupe-
rar el mercat ambulant al centre 
de la ciutat, com a esperó per a 

«Qualsevol decisió 
que prenguem 
sobre aquest tema 
serà consensuada 
amb els venedors», 
afirma Madrigal

Els rebrots obliguen a cancel·lar, de nou, 
el 73é Gran Premi Vila-real de Ciclisme
El 73é Gran Premi Vila-real de 
Ciclisme, la veterana carrera Vi-
la-real - Morella, haurà d’esperar. 
El Club Ciclista Vila-real ha posat 
en coneixement de l’Ajuntament 
la decisió de cancel·lar l’edició 
d’enguany, seu del campionat au-
tonòmic de ruta de categoria elit 
i sub-23, per segona vegada, des-
prés de conéixer les recomanacio-
ns que Salut Pública ha fet arribar 
al consistori de Morella per a sus-
pendre tot tipus d’esdeveniments 
esportius.

«L’alcalde de Morella ens ha te-
lefonat per a indicar-nos que la 
situació actual de la població i de 
la comarca dels Ports no és favora-
ble per a albergar l’arribada. Han Serralvo i Falcó havien presentat unes setmanes abans els detalls de la competició.

sorgit diversos casos de COVID-19 
i han d’actuar amb responsabili-
tat», detalla el president del club, 
Pascual Falcó. Davant aquesta si-
tuació, han decidit suspendre la 
cita, que havia d’haver-se celebrat 
el 6 de setembre. La Federació 
Valenciana de Ciclisme se suma 
també a la cancel·lació.

Falcó ha volgut agrair el su-
port «incondicional» dels patro-
cinadors i de l’Ajuntament de 
Vila-real així com a la Federació 
Valenciana de Ciclisme, a la Di-
putació de Castelló i als ciclistes 
i equips participants, a més de 
la Guàrdia Civil, Creu Roja i «a 
tots els voluntaris que desinte-
ressadament han contribuït en 

l’organització d’una 73 edició 
que finalment ha de posar-se en 
pausa fins que la situació actual 
millore». «Hem treballat amb més 
il·lusió que mai per oferir una edi-
ció molt especial. No hi ha dubte 
que tornarem a recórrer les carre-
teres que uneixen les emblemàti-
ques poblacions de Vila-real i Mo-
rella i continuarem aquesta tra-
dició que va començar el 1924», 
conclou Falcó.

Per la seua part, el regidor 
d’Esports i Salut, Javier Serralvo, 
ha mostrat el suport del consisto-
ri a la decisió adoptada pel club i 
a aquesta emblemàtica prova del 
calendari esportiu local, degana 
en la seua categoria.
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Benlloch negocia 
amb altres entitats per 
a poder sumar més 
places disponibles a les 
45 existents a l’alberg

U

L’alberg, preparat per a acollir temporers
El consistori vol cedir l’espai a la Conselleria d’Agricultura per a aïllar possibles casos lleus de treballadors del camp

L ’alcalde, José Benlloch, i el 
regidor de Serveis Públics, 
Francisco Valverde, han 
visitat l’Alberg Municipal, 

després dels treballs de neteja i 
condicionament duts a terme 
en el recinte, dins del Pla de xoc 
estival dels SPV. La intenció del 
consistori és tenir a punt l’alberg 
per a posar-lo a la disposició de 
la Conselleria d’Agricultura per 
a aïllar temporers de la taronja 
en cas que siga necessari per con-
tagis de la covid-19.

«Seguim amb el Pla de xoc es-
tival dels Serveis Públics, amb 
l’objectiu de posar a punt la ciu-
tat en aquesta nova normalitat 
en la qual entrarem al setem-
bre, amb el retorn de les vacan-
ces i la tornada als col·legis. Dins 
d’aquest pla de xoc, també a tra-
vés dels treballadors de l’atur 
agrari, hem intervingut també 
en l’Alberg Municipal i deixar-lo 
en les millors condicions», deta-
lla l’alcalde, que recorda que el 
projecte d’adequació de l’edifici, 
datat l’any 1931, s’ha congelat 
de moment. 

«En aquest recinte, teníem 
un projecte de modernització 
molt interessant, però, atesa la 
situació amb la crisi sanitària 
i els problemes en la licitació, 
hem decidit renegociar amb la 
Diputació la subvenció que ens 
havien concedit i congelar-lo, 
sense renunciar-hi en un futur», 
agrega el màxim responsable 
municipal.

«En aquests moments», con-
tinua, «la nostra prioritat és la 
lluita contra el nou coronavirus 
i posarem tots els recursos pú-
blics damunt de la taula perquè 
no ens pare la vida». Amb aquest 
objectiu, l’Ajuntament vol mos-
trar el seu suport a un sector vi-
tal per a la ciutat, l’agricultura, 
en una campanya especialment 
delicada com la que està per ve-
nir. 

SECTOR DESTACAT
«Hi ha un sector que ens preocu-
pa, que ens ho ha donat tot en el 
passat, continua donant-nos-ho 
tot en el present i ha de conti-
nuar fent-ho en el futur: el nostre 
camp, la taronja. Prompte arriba-
rà la campanya i estem molt pre-
ocupats pel que puga passar amb 
els temporers, els collidors o els 
magatzems de taronja de la ciu-
tat», explica Benlloch.

Per aquest motiu, en la línia 
de col·laboració, anticipació i 
«gestió responsable» demostra-
da ja amb la cessió a la Conse-
lleria de Salut Pública i Sanitat 
Universal de la residència del 
Centre de Tecnificació Esporti-
va, l’Ajuntament fa ara un pas 
més, amb el condicionament 
de l’alberg i la seua posada a la 
disposició de la Generalitat per 
a poder albergar temporers per 
al seu aïllament en cas de donar 
positiu de coronavirus amb ca-
ràcter lleu. «Hem decidit que no 

Benlloch i Valverde es van desplaçar al Termet per a supervisar les tasques realitzades per a la posada a punt de la instal·lació en cas que es requerisca.

utilitzarem l’alberg per a les en-
titats de la ciutat i el bloqueja-
rem i cedirem per a poder aïllar 
en les quarantenes els collidors, 
les persones que treballen als 
magatzems i els temporers que 
vindran a ajudar-nos a recollir 
la nostra taronja en un any que 
sembla que la campanya serà bo-
na», afirma Benlloch.

EVITAR MÉS DANYS AL CAMP
«Seria una vertadera llàstima 
que haguérem de deixar la ta-

ronja en l’arbre, després dels 
milers de problemes que ha 
afrontat la nostra agricultura, 
com els preus baixos, la compe-
tència de Sud-àfrica, el cotonet o 
l’abandonament de terres», deta-
lla l’alcalde. Benlloch ha volgut 
també agrair l’ajuda dels opera-
ris de l’atur agrari en la posada 
a punt de la infraestructura, en-
tre altres treballs que escometen 
aquest estiu, en el marc del Pla 
de xoc dels SPV.

A més de l’edifici ubicat al 

paratge del Termet, l’alcalde 
està també en converses amb 
diferents entitats privades que 
col·laboren de manera assídua 
amb l’Ajuntament com a part 
de l’aliança amb la societat im-
pulsada pel consistori el 2011 
amb l’objectiu de poder ampliar 
la xarxa de places per a allotjar 
temporers en cas de necessitat 
per quarantenes. Aquestes pla-
ces se sumarien a les 45 amb les 
quals compta l’Alberg Munici-
pal.

El consistori bloqueja l’ús d’aquesta infraestructura per a entitats locals amb l’objectiu de poder destinar-la als collidors que hagen d’estar en quarantena.
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Les infraestructures esportives ja es van adaptar als requisits sanitaris després de l’estat d’alarma. El responsable tècnic de l’SME, José Ramón Cantavella, i el regidor Javier Serralvo van presentar la guia.

La Guia Esportiva manté l’oferta per a 
8.000 socis i 3.100 places en activitats
L’SME realitzarà un 10% de descompte en les renovacions per a compensar els mesos sense activitat presencial a causa de la crisi sanitària

L a pandèmia no afectarà 
la pràctica esportiva a 
Vila-real. És el que s’ha 
proposat l’Ajuntament  

que, a través del Servei Muni-
cipal d’Esports (SME), manté la 
intensitat en la programació 
d’altres campanyes amb més 
de 8.000 places de socis i altres 
3.100 en activitats dirigides. Per 
a fer-ho possible, l’SME amplia 
espais i incorpora a la xarxa es-
portiva municipal el nou pave-
lló Campió Llorens i la piscina 
d’Aiguasalut.

El regidor d’Esports i Salut, Ja-
vier Serralvo, i el cap de l’SME, 
José Ramón Cantavella, han pre-
sentat la Guia Esportiva de la 
temporada 2020-2021 que tindrà 
en compte en les seues tarifes els 
mesos en què els socis no han po-
gut fer ús de les instal·lacions. 

DESCOMPTES EN RENOVACIONS
«Els socis que renoven tindran 
un 10% de descompte en les 
taxes i a aquells que no vulguen 
continuar se’ls compensarà pels 
mesos en què, a causa de la pan-
dèmia, no han pogut fer ús de les 
instal·lacions», detalla Serralvo. 
Els nous socis pagaran les taxes 
íntegres que, recorda l’edil, «con-
tinuen sent les més baixes de la 
província, tenint en compte la 
xarxa d’instal·lacions, amb cinc 
pavellons, tres piscines d’hivern 
i una d’estiu». A aquells que no 
renoven i ho sol·liciten, se’ls re-

tornarà una part proporcional 
pel temps sense activitats.

Els protocols sanitaris han 
obligat a un canvi d’ubicació en 
les diferents activitats. «Si fins 
ara la Yurema Requena era el 
gran nucli de les activitats, ara 
traslladem gran part de l’oferta 
al CTE i altres espais que reu-
neixen millors condicions de se-
guretat, amb fins a set metres de 
distància entre usuaris», detalla 
Cantavella. 

Els controls d’accés, restric-
cions en l’ús dels vestidors --sols 
per a les eixides de la piscina--, 
circuits d’entrada i eixida, desin-
fecció de calçat, ús de màscares o 
reducció d’aforaments en deter-
minades activitats són algunes 
de les mesures implantades per 
l’SME ja aquest estiu, amb l’aval 
de la Càtedra de l’Esport de la 
Universitat Politècnica de Valèn-
cia, per a garantir la pràctica se-
gura de l’esport a Vila-real. Totes 

les activitats, a més, hauran de 
reservar-se prèviament, a través 
del web (accessible amb codi QR 
en la Guia Esportiva), amb dret a 
una hora de gimnàs o un carril 
de piscina, entre altres serveis. 
«En aquests moments de pandè-
mia, és més important que mai 
no perdre la forma física», pun-
tualitza Cantavella.

«Continuarem mantenint tam-
bé la col·laboració amb els gim-
nasos de la ciutat, amb els quals 

aquest estiu ja hem pogut oferir 
108 classes», indica Serralvo.

MULTIESPORT ESCOLAR
«Treballem per a reprendre tam-
bé el Campionat Multiesport Es-
colar amb totes les garanties de 
seguretat. Serà un any compli-
cat, però, encara així, hem vol-
gut mantenir l’oferta esportiva 
perquè Vila-real no deixe de ser 
mai la Ciutat de l’Esport i la Sa-
lut que és», afirma el regidor.
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RENOVACIONS
De l’1 al 10 de setembre

Del 21 al 24 de setembre
-

CANVIS D’ACTIVITAT I SOCIS
De l’1 al 10 de setembre

PREINSCRIPCIó wEb 
Del 21 al 24 de setembre

SORTEIg I ASSIgNACIó DE PLACES
28 de setembre

-

Fins al 30 de setembre

A partir de l’1 d’octubre 

*Per tal de poder realitzar totes les gestions en línia cal activar el compte. 
Envieu les dades (nom, cognoms i adreça electrònica) a administracio@
esportsvila-real.org o telefoneu al 964 547 190

MODALITATS DE SOCIS

JÚNIOR
JOVE
INDIVIDUAL
FAMILIAR
SÈNIOR

*Bonificació del 10% als socis del curs 2019/2020 per tancament 

CALENDARI D’ACTIVITAT

1r trimestre 
2n trimestre
3r trimestre
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Vila-real treballa per a donar impuls a la 
Casa Museu de Llorens Poy i el seu llegat
El consistori obri la porta a la col·laboració d’altres institucions com la Diputació de Castelló per a la promoció

L ’Ajuntament treballa per a 
promocionar el llegat i la 
Casa Museu de l’escultor 
i pintor Vicente Llorens 

Poy així com per a fer possible, 
en els pròxims anys, l’adquisició 
d’aquest immoble per a la seua 
incorporació al patrimoni de la 
ciutat. L’alcalde, José Benlloch, 
ha mostrat al president de la Di-
putació, José Martí, aquesta Casa 
Museu que des de 2015 està ce-
dida al consistori a través d’un 
contracte de lloguer i que, en 
opinió de Benlloch, «constitueix 
una vertadera joia per atresorar 
l’important llegat artístic que va 
deixar el nostre fill predilecte Vi-
cente Llorens Poy, que sempre va 
tenir la il·lusió que la seua casa es 
convertira en un museu i que el 
poguérem compartir i gaudir».

L’alcalde ha explicat que en els 
últims anys s’ha realitzat una im-
portant labor per part de la Regi-
doria de Cultura i Museus, junta-
ment amb els nebots de l’artista, 
Antonio Carlos i José Vicente 
Llorens Lara -als qui Benlloch ha 
agraït la seua col·laboració- amb 
l’objectiu de realitzar l’inventari 
i catalogació de tota l’obra i ela-
borar un projecte museístic en el 
conjunt de l’immoble compost 
pel jardí, la capella, les sales i el 
taller. «Els diners que hem des-
tinat al lloguer de la Casa Mu-
seu en aquests cinc anys van a 
compte d’una futura adquisició», 
ha detallat Benlloch, que ha afe-
git que «també s’estudia la crea-
ció d’una fundació que porte el 
nom de Vicente Llorens Poy per 
a donar a conéixer el seu llegat 
i impulsar estudis sobre la seua 

L’alcalde, José Benlloch, i el regidor Diego Vila van exercir d’amfitrions durant la visita del president provincial.

realitzat una completa visita de 
les instal·lacions amb Benlloch i 
el regidor de Turisme, Diego A. 
Vila, assegura haver-se quedat 
«impressionat per la qualitat del 
llegat de l’artista vila-realenc», 
per la qual cosa no ha dubtat a 
donar suport al primer edil del 
municipi en la seua aposta per a 
promocionar-lo «perquè pot ser 
i ha de ser un producte singular 
per a impulsar les propostes tu-
rístiques i culturals de Vila-real».

vida i la seua obra».
L’alcalde ha reconegut que 

amb la situació financera de 
l’Ajuntament «no és fàcil» dur a 
terme aquest projecte però ha as-
segurat que «com tots els grans 
projectes haurem de fer-ho per 
fases i a poc a poc». A més, també 
ha assenyalat que «és una oportu-
nitat per a ampliar el patrimoni 
de la província i la Comunitat», 
per això ha obert la porta a la 
col·laboració d’altres administra-

cions. En aquest sentit, la visita 
del president de la Diputació ha 
servit per a plantejar la possibili-
tat de comptar amb l’ajuda de la 
institució provincial.

PRODUCTE SINGULAR
Martí ha destacat per la seua 
part la «gran joia cultural que 
suposa, no ja només per a Vila-
real, sinó per a tota la província, 
la Casa Museu Llorens Poy». El 
representant provincial, que ha 

EL PP ExIGEIx PLANTAR CARA 
«AL SAqUEIG DE SáNChEz» 
RESPECTE ALS ROMANENTS

El Partit Popular ha presen-
tat una moció per a garantir 
«que els estalvis de les famílies 
es queden a la nostra ciutat 
malgrat el saqueig anunciat 
per Pedro Sánchez». «Defen-
sem la nostra ciutat, protegim 
les famílies i vetlem pels seus 
estalvis perquè aquests han 
d’invertir-se en serveis, pres-
tacions i benestar per a les fa-
mílies, mai en la butxaca de 
Sánchez», ha dit el portaveu 
del PP, Héctor Folgado.

U

breus

COMPROMíS DENUNCIA 
L’ABANDONAMENT DELS 
USUARIS DE L’OfICINA SEPE

C o m p r o m í s  l a m e n t a 
l’abandonament dels usuaris 
de l’oficina d’ocupació, ja que 
moltes persones que es troba-
ven fent cua en la via pública 
per a accedir al Servei Públic 
d’Ocupació Estatal (SEPE) 
en jornades de molta calor, 
han manifestat el seu males-
tar. Per aquest motiu, Com-
promís sol·licita al Ministeri 
d’Ocupació que instal·le pèr-
goles o tendals en l’exterior.

U

CIUTADANS URGEIx A LLUITAR 
CONTRA L’OCUPACIó IL·LEGAL 
D’hABITATGES EN UNA MOCIó

Ciutadans ha presentat 
una moció per a «combatre 
l’ocupació il·legal d’habitatges 
i la inseguretat que genera». «A 
Vila-real, el risc és alt perquè 
cada vegada hi ha més cases 
abandonades, especialment en 
el centre, així com segones resi-
dències que podrien ser ocupa-
des. Estem davant una bomba 
de rellotgeria», han indicat.

U

Municipal
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Ajuntament i carmelites constitueixen la 
comissió pels usos del nou poliesportiu

L’Ajuntament ha constituït 
la comissió mixta conformada 
per representants del consistori 
i del col·legi Verge del Carme per 
a coordinar l’ús del nou pavelló 
Joan Baptista Llorens, construït 
pel Villarreal CF a cost zero per a 
la ciutat en un solar de 3.000 me-
tres quadrats cedit per la comu-
nitat de carmelites. Tal com es-
tableix el conveni subscrit entre 
les parts per a la cessió d’aquesta 
parcel·la, aquesta comissió té 
com a principal funció establir 
el calendari d’ús d’aquestes 
instal·lacions, ja que l’acord en-
tre l’Ajuntament i els carmelites 
contempla que el col·legi utilitze 

U

Representants municipals, del centre educatiu i del Villarreal visitaren el recinte.

el recinte esportiu en horari lec-
tiu determinats dies de l’any.

En la primera reunió de la co-
missió mixta han participat el 
regidor d’Esports, Javier Serral-
vo; el cap del Servei Municipal 
d’Esports, José Ramón Cantave-
lla, i en representació dels car-
melites, el pare David Oliver, 
prior de la Comunitat Carmelita 
de Vila-real; Héctor Mas, com a 
representant titular del col·legi, i 
Manuel Tomás, director del cen-
tre. Serralvo ha destacat que «la 
trobada s’ha desenvolupat de for-
ma molt positiva, amb total vo-
luntat de col·laboració per totes 
dues parts, i ha permés establir 

les bases per a fixar el calenda-
ri d’utilització del nou pavelló, 
així com els protocols de segure-
tat en la situació actual de crisi 
sanitària». El conveni estableix la 
prioritat d’ús del pavelló per part 
del col·legi en horari lectiu esco-
lar, encara que l’edil ha assenya-
lat que «es contempla una flexibi-
litat per a poder donar el màxim 
rendiment a la instal·lació».

El funcionament d’aquesta co-
missió mixta serà similar al de la 
creada per a coordinar l’ús del 
Centre de Tecnificació Esportiva, 
recinte de titularitat autonòmica 
encara que la gestió està encoma-
nada a l’Ajuntament.
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Las familias afectadas por el cierre de Sant Llorenç 
piden que se vele por la atención de sus mayores
Ante la decisión de la Conselleria de cerrar por un año la instalación, el entorno de los usuarios le exige que destine personal mientras siga abierta

Los familiares han hecho un frente común para garantizar que sus mayores sean realojados en su totalidad y se les dé la mejor de las atenciones estando allí.

L a Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas insiste. 
La residencia Sant Llorenç 
se cierra y lo hará el día 

15 de septiembre, como se esta-
bleció en un inicio, ya que con-
sideran que todos los usuarios 
podrán estar reubicados en otros 
centros en esa fecha.

Ante un panorama en el que los 
allegados consideraron que solo 
un juez puede paralizar el cierre 
temporal por un año, insistieron 
en exigir a la Conselleria que de-
signe el personal necesario que 
garantice la atención asistencial 
y psicológica para que, mientras 
haya un solo mayor ingresado en 
Sant Llorenç, esté en la mejor de 
las condiciones. «Confiamos en la 
profesionalidad de los trabajado-
res y no dudamos de la atención 
pero, por tranquilidad, el Consell 
debe ejercer esa función», recla-
maron los familiares. Petición 
que también volverá a reclamar 
el alcalde de la ciudad, José Ben-
lloch, quien asistió a la reunión 
para mostrar el apoyo del consis-
torio a los afectados. En su inter-
vención, Benlloch afeó las «malas 
formas» con las que la Conselle-
ria ha tratado un asunto tan de-
licado. Además, aseguró que exi-
girá responsabilidades «a quién 
haya que pedirlas para que no 
vuelva a pasar algo así».

Sea cuál sea la decisión judicial 
final --los abogados de la empresa 
solicitaron medidas cautelarísi-
mas para paralizar la clausura 
tras conocer el expediente que 
daba esta orden--, lo cierto es que 
parte de los residentes ya habrán 
abandonado el geriátrico. De he-
cho, el 1 de septiembre las porta-
voces de la plataforma de fami-
liares se reunieron --por segunda 
vez-- en València con el director 
general de Infraestructuras de 
Mayores, Enric Juan, quien ase-
guró que, en esa fecha, tendría 
una solución habitacional en 
otras residencias para casi la mi-
tad de los mayores.

Con todo, desde la plataforma 
de parientes se ha insistido en 
las diferentes reuniones en que 
el Consell se ha comprometido 
a buscar una opción para todos 
los usuarios, tengan o no algún 
tipo de ayuda pública. En este 
sentido, harían valer sus contac-
tos con los centros con los que el 
Gobierno autonómico tiene con-
cierto y agilizarían algunos trá-
mites administrativos, tales co-
mo la aprobación de los planes 
de contingencia de residencias, 
especialmente los de Vila-real y 
su entorno, para que pudieran 
desbloquear plazas privadas.

Y es que las familias reclaman 
una «solución global» para los 
residentes, pero sin olvidar a los 
empleados, afirmó José Almela, 
quien consideró que lo aconteci-
do «no tiene explicación; es una 

Familias y responsables municipales, en una reunión en la Casa dels Mundina.

situación muy tensa e inquie-
tante». «Si no se ha conseguido 
reubicar a todos los internos --un 
total de 65--, que no se cierre», in-
dicaron los familiares.

«Son el perfil de población más 
vulnerable y los abandonan a su 
suerte en un momento delicado, 
con muchos rebrotes y tras me-
ses en los que no hemos podido 
verlos, solo las últimas semanas a 
través de un cristal. Que piensen 
en ellos y nos den una respues-
ta», exigieron los familiares.

ORIGEN DE LA SITUACIÓN
La Conselleria de Igualdad y Poli-
ticas Inclusivas ordenó el cierre 
por un año, a partir del 15 de 
septiembre, de la residencia Sant 
Llorenç, tras darse por concluido 
el expediente sancionador que 
se inició en marzo del 2019, des-
pués de una visita rutinaria de la 
inspección --el 24 de octubre del 
2018-- en la que, al parecer, se de-
tectó algún tipo de irregularidad 

coincidiendo con la caída fortui-
ta de una de las usuarias. 

Fuentes del organismo auto-
nómico señalaron que la dispo-
sición relacionada con el cierre 
del geriátrico por un periodo de 
un año «es firme» y negaron que 
exista algún tipo de marcha atrás 
al respecto, porque, aseguraron 
«esta es una resolución técnica y 
no política». Es más, el expedien-
te se cerró no solo con la clausura 
por 12 meses de la instalación, si-
no que se le impone a la empresa 
una multa de 140.151, 80 euros 
por más de una decena de infrac-
ciones graves o muy graves. 

Desde la empresa, sus letrados 
aseguran haber presentado un 
recurso contencioso-administra-
tivo a la resolución de enero del 
2020 de la Conselleria, paso del 
que parece que el Gobierno va-
lenciano no tuvo constancia en 
su momento y que, indican los 
abogados, podría haber supues-
to la paralización del cierre.

«Sacar a los ancianos de allí 
es una solución traumática»
El alcalde, José Benlloch, critica 
la «falta de transparencia, por 
no decir nula» de la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas respecto a la situación en 
la que se encuentra la residen-
cia Sant Llorenç. El munícipe 
reitera que la institución auto-
nómica sigue sin informar al 
consistorio y a las familias de 
«cuáles son esas infracciones a 
las que se refieren». Al respecto, 
señala que «si es verdad que el 
expediente es del 2018 y que se 
abrió por unos hechos tan gra-
ves, también tendrán que dar 
una explicación desde la Con-
selleria de por qué han tenido 
a los mayores dos años en esas 
condiciones». Y asevera el pri-
mer edil vila-realense: «Estamos 
hablando de una situación muy 
comprometida».

Tan importante considera 
Benlloch el caso que asegura 
que «si es cierto lo de las 15 
infracciones, el primero que 
estará ahí para que se cierre el 
centro seré yo, pero también pe-
diremos responsabilidades para 
quienes han permitido tener a 
los residentes dos años en esta 
instalación, a sabiendas de las 
deficiencias que dicen que exis-
ten en la misma y que califican 
de graves y muy graves».

Para el alcalde, de lo que no 
cabe ninguna duda es que «hay 
un elemento claro en toda esta 
historia, y es el hecho de que la 
solución de sacar a los ancianos 
de la residencia es totalmente 
traumática, especialmente para 
las personas más vulnerables y 

con enfermedades degenerati-
vas como el alzhéimer».

Incluso Benlloch va más allá 
y asegura que hay soluciones 
que causarían un impacto mu-
cho menor a los residentes y 
a, sus familias e, incluso, a los 
trabajadores. En este sentido 
apunta a la posibilidad de que, 
si la Conselleria considera que 
lo ocurrido en el centro es de 
una gravedad extrema, «que 
se intervenga el mismo desde 
la Generalitat, manteniendo a 
las personas que ahora existen; 
siempre sería esta vía mejor que 
invertir tiempo en buscar unas 
plazas que no hay disponibles 
en otros geriátricos».

JUNTA DE PORTAVOCES
Benlloch presidió a finales de 
agosto una Junta de Portavoces 
en la que, por unanimidad de 
los seis partidos con representa-
ción municipal (PSPV, PP, Com-
promís, Ciudadanos, VOX y Uni-
des Podem), se aprobó instar al 
Consell a «buscar las soluciones 
menos traumáticas para nues-
tros mayores, poniendo por 
encima de todo su protección, 
sobre todo en un momento es-
pecialmente delicado como el 
actual», explica el primer edil 
municipal. «En segundo lugar», 
agrega el alcalde, «queremos re-
clamar todos los partidos uni-
dos la máxima transparencia a 
la Conselleria». Para ello, la Jun-
ta de Portavoces solicita a la Ge-
neralitat que les haga llegar el 
expediente que ha acabado con 
la sanción de cierre.
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El Ayuntamiento compra un solar para 
favorecer la nueva comisaría de policía
Ubicado junto al Palau de Justicia, servirá de aparcamiento para ceder el de Matilde Salvador al futuro edificio

E l alcalde, José Benlloch, 
ha firmado la compra del 
solar situado junto al Pala-
cio de Justicia que permi-

tirá resolver un nuevo empastre 
heredado del PP y al mismo tiem-
po facilitará la solución urbanís-
tica para disponer de suelo para 
la futura comisaría de la Policía 
Nacional; la previsión es destinar 
el nuevo solar a aparcamiento y 
ofrecer para la nueva comisaría 
el actual párking de la avenida 
Matilde Salvador. 

El primer edil ha rubricado 
ante notario la adquisición de la 
parcela, emplazada entre el edifi-
cio de los juzgados y el hotel Pa-
lace. El solar, de 616 metros cua-
drados en la actualidad, se com-
pra a un precio de 278.000 euros 
(IVA incluido), en tres anualida-
des: 50.000 euros (reservados ya 
de los ahorros del 2019), que se 
abonan ahora; y otras dos cuotas 
de 114.150 euros, a pagar en los 
ejercicios de 2021 y 2022. El pre-
cio de compra es notablemente 
inferior al precio de tasación y 
al inicial de venta fijado por los 
propietarios. De esta manera, 
frente a los 382.500 euros que 
pedía la propiedad y los 295.071 
euros correspondientes al valor 
de tasación, ambos sin impues-
tos, la compra se ha cerrado por 
278.000 (230.000 más IVA).

PROYECTO IRRENUNCIABLE
Benlloch ha subrayado que la 
construcción de una nueva comi-
saría de Policía Nacional que per-
mita a este cuerpo policial con-
tar con unas instalaciones dignas 
«es un proyecto al que no pode-
mos renunciar y que tenemos 
que seguir reivindicando ante 
el Gobierno central», por lo que 
la adquisición de este solar se ha 

El terreno, entre los juzgados y el hotel Palace, dispone de 616 metros cuadrados y está previsto que sirva de párking.

construir la sede judicial se ocu-
pó por error un 19% de esta fin-
ca privada». Tanto el informe del 
arquitecto municipal como el de 
tasación confirman que, origi-
nalmente, la superficie de la fin-
ca era de 750 metros cuadrados, 
que se ha visto reducida a 616 
metros tras ocuparse por error 
134 metros para la edificación 
del Palacio de Justicia. 

«Esta situación, sumada a las 
obligaciones urbanísticas de los 
terrenos que limitan las posibi-
lidades de construcción en la zo-
na, suponían un perjuicio para 
los propietarios, lo que habría 
podido derivar en reclamaciones 
e indemnizaciones», concluye.

enmarcado en el Plan de impulso 
y priorización de proyectos pen-
dientes. Además, el alcalde ha 
constatado los avances que por 
parte del ejecutivo central se es-
tán realizando para la construc-
ción de la nueva comisaría de 
Policía Nacional en Vila-real, «ya 
que existe una firme voluntad de 
que el proyecto sea una realidad 
lo antes posible». 

Una vez adquirida la parcela, 
la propuesta del equipo de go-
bierno pasa por destinar este te-
rreno a aparcamiento y poder así 
ceder al Ministerio del Interior 
parte del actual párking situado 
frente a los juzgados --alrededor 
de 2.500 metros cuadrados-- para 

albergar las futuras dependen-
cias policiales. Un emplazamien-
to que, en principio, es bien visto 
por los responsables del Ministe-
rio y del Cuerpo Nacional de Po-
licía, quienes el pasado mes de 
febrero visitaron junto al alcalde 
este aparcamiento situado en la 
avenida Matilde Salvador. 

Además, el alcalde señala que 
este acuerdo de compra «demues-
tra la eficacia en la gestión de es-
te equipo de gobierno, por haber 
logrado un precio inferior al que 
pedían inicialmente los propie-
tarios y, además, haber resuelto 
otro empastre urbanístico here-
dado del PP». En este sentido, el 
primer edil recuerda que «para 

Facilitan el acceso a 
la documentación 
de contratos con 
García Nebot
El Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 1 
de Castelló ha notificado al 
Ayuntamiento la estimación 
del recurso presentado por el 
Partido Popular para el acceso 
a la documentación munici-
pal relativa a la contratación 
con el abogado Vicente García 
Nebot, actual director general 
de Urbanismo. La petición de 
la documentación se remonta 
a octubre del 2019, días antes 
de las elecciones generales, y 
enmarcada en un proceso ju-
dicial abierto por parte del PP 
contra el director general que 
finalmente ha sido archivado. 

Por este motivo, a pesar de 
que la sentencia es apelable, el 
alcalde, José Benlloch, ha anun-
ciado que no se recurrirá el fa-
llo, por lo que no hay «ningún 
problema»para que el PP acce-
da a la información requerida.

«En su momento, con las cau-
sas abiertas, consideramos que 
la petición no tenía más inten-
ción que formar parte de una 
caza de brujas del PP contra el 
director general y, de acuerdo 
al artículo 118 de la ley estatal 
19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Buen Go-
bierno, entendíamos que debía-
mos restringir la información 
mientras la investigación judi-
cial siguiera abierta», recuerda 
Benlloch. «Consideramos que 
hicimos lo correcto y, si no se 
hubieran archivado las diligen-
cias contra García Nebot, la ha-
bríamos recurrido. Pero se han 
archivado, demostrando que 
no era más que una caza de 
brujas del PP para intentar sem-
brar la sombra de una supuesta 
corrupción en plena campaña 
electoral. Siendo así, no vemos 
que exista ahora ningún pro-
blema en acceder», indica.

Vila-real prevé alquilar el antiguo Cine 
Condal y asumir el arreglo de la fachada
El Ayuntamiento está inmerso en 
un proceso de negociaciones con 
los Padres Franciscanos de la loca-
lidad para alcanzar un acuerdo a 
fin de que el consistorio alquile lo 
que en su día fue el Cine Condal, 
que forma parte de la propiedad 
de la orden religiosa, que incluye 
el convento, la iglesia y el inmue-
ble que desde hace 37 años acoge 
el centro de día Lluís Alcanyís, 
arrendado por la ciudad.

El pacto podría firmarse en bre-
ve para poder utilizar el edificio a 
partir de octubre como almacén 
o depósito de material municipal. 
Con todo, el convenio tendría un 
doble objetivo. Y es que, al mar-
gen del uso que se le dará, otro La fachada en mal estado da a la calle Molí y su reforma costaría 80.000 euros.

de los objetivos es incluir en el 
documento la rehabilitación de 
la fachada que da a la calle Molí, 
en mal estado y que forma parte 
del catálogo de edificios y elemen-
tos protegidos del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU). Unos 
trabajos que según un informe 
del departamento de Territorio, 
elaborado en el 2017, ascienden 
a cerca de 80.000 euros. Cifra 
que podría deducirse del alquiler 
mensual que abona el consistorio 
a los Padres Franciscanos.

Preguntado por esta acción, el 
alcalde, José Benlloch, explica que 
«la idea es que el acuerdo tenga 
una duración inicial de 10 años, 
lo que permitiría rehabilitar la fa-

chada de forma paulatina. El cos-
te lo asumirá el consistorio, aun-
que con la condición de que los 
propietarios ajusten el precio del 
arrendamiento del inmueble».

Para el munícipe, esta sería una 
manera «de ayudar a los francis-
canos a recuperar la pared exte-
rior del edificio; unos trabajos cu-
yo coste ellos no pueden asumir». 
La planta superior del mismo, de 
444 m², es la que tiene alquilada 
el Ayuntamiento para el centro 
Lluís Alcanyís desde 1983 y por la 
que abona 1.058 euros mensuales. 
«La planta de abajo, que es la que 
queremos arrendar ahora, tiene 
533 m²», añade. El objetivo es re-
dactar un contrato único.
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Luz verde a la rotonda del camino 
de les Voltes y a un espacio verde
El consistorio firma un convenio con la Comunidad Islámica propietaria del suelo necesario

Benlloch y representantes de la Comunidad Islámica para el Diálogo y la Integración, durante la firma del acuerdo.

El alcalde, José Benlloch, ha fir-
mado el convenio urbanístico 
con la Comunidad Islámica para 
el Diálogo y la Integración gra-
cias al cual el consistorio podrá 
disponer del suelo necesario pa-
ra ejecutar la rotonda en el cruce 
entre el camino de les Voltes y la 
avenida Bèlgica, que incluirá una 
nueva zona verde para el barrio. 
Se convertirá en una puerta de 
entrada a la ciudad y al polígono 
industrial de la zona sur. Asimis-
mo, la construcción mejorará la 
ordenación del tráfico y la movi-
lidad segura en este entorno em-
presarial del área sur.

Para hacer posible esta permu-
ta, el Ayuntamiento ha tramita-
do una modificación puntual del 

PGOU en relación a la alteración 
de determinaciones de la orde-
nación pormenorizada en varias 
parcelas urbanas, con el objetivo 
de crear esta gran rotonda en el 
cruce entre el camino les Voltes 
y la avenida Bèlgica. Esta modi-
ficación comporta la afectación 
de una serie de superficies de va-
rios propietarios, aunque la par-
te más importante corresponde a  
la Comunidad Islámica.

El acuerdo contempla la per-
muta de un terreno de 2.196 m2 
de suelo urbano industrial, pro-
piedad de la Comunidad Islámi-
ca, para la construcción tanto de 
la nueva rotonda como de un tra-
mo de trazado viario, una zona 
verde y aparcamiento. 

Dicho suelo se permuta por una 
propiedad municipal situada en 
el cruce entre las calles Vilavella 
y Soneja, donde en la actualidad 
existe una pequeña zona verde. 
«De esta forma, cambiamos una 
zona verde por otra, de manera 
que la permuta no afectará a los 
espacios ajardinados del barrio», 
explica Benlloch.

La rotonda responde, además, 
a criterios de seguridad y ordena-
ción del tráfico, puesto que la Po-
licía Local emitió un informe en 
el que recomendaba este elemen-
to de regulación de la circulación 
por motivos de seguridad vial. El 
convenio urbanístico salió ade-
lante sin que se presentaran ale-
gaciones al respecto. 

Aseguran la renovación 
del servicio de préstamo 
gratuito de bicis Bicivila’t

El Ayuntamiento ha completado 
la enajenación de una parcela in-
dustrial municipal, de 3.929 m2, 
en el polígono de la carretera de 
Onda a través del procedimien-
to de subasta, una venta que 
permitirá, entre otros, llevar a 
cabo una nueva licitación para 
renovar y modernizar el servicio 
gratuito de préstamo de bicicle-
tas Bicivila’t. Esta actuación está 
incluida en los presupuestos de 
2020 y su financiación estaba 
condicionada a esta venta.

El Ayuntamiento había licita-
do la parcela por 205.866 euros 
(IVA incluido) y, finalmente, en 
el procedimiento de subasta, la 
empresa Keramex ha resultado 
ser la adjudicataria por 213.971 
euros, cantidad que la firma ya 
ha abonado. «En la parcela que 
ha adquirido al Ayuntamiento la 
empresa ampliará sus instalacio-
nes», ha destacado el alcalde de 
Vila-real, José Benlloch.

El primer edil ha subraya-
do y ha agradecido el esfuerzo 
inversor del Grupo Pamesa en 
Vila-real, en la línea del plan 
impulsado por el consistorio, a 
través de la Oficina de Reindus-
trialización, para que los par-
ques empresariales sean más 
competitivos y atraigan nuevas 
inversiones. El nuevo contrato 
de Bicivila’t contempla la intro-
ducción de las nuevas tecnolo-
gías. Así, se hace referencia a la 
geolocalización de las bicicletas 
con la que se conseguiría más 
puntos para poder aparcar. El 
sistema, al que se tendría acceso 
por app móvil o con tarjeta, per-
mitiría que las bicicletas estén 
localizadas en todo momento, 
facilitaría su aparcamiento y lo 
haría además compatible con 
el uso de las bicicletas privadas. 
Otro de los aspectos que se atien-
de para la licitación es la inclu-
sión de bicicletas eléctricas.

El consistorio garantiza el servicio municipal al vender una parcela industrial.
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Vila-real delimita sus zonas industriales 
para facilitar la llegada de nuevas ayudas

El Ayuntamiento ha aproba-
do el estudio de delimitación de 
sus parques industriales, un tra-
bajo de planificación impulsado 
y coordinado desde la Oficina de 
Reindustrialización Municipal, 
gracias al cual «la ciudad estará 
mejor posicionada para obtener 
nuevas ayudas para seguir avan-
zando en la modernización de los 
polígonos». Así lo ha explicado el 
concejal de Territorio, Emilio M. 
Obiol, quien ha remarcado que 
«gracias a este trabajo, estamos en 
mejores condiciones de obtener 
en el futuro ayudas como las que 
hemos gestionado en los últimos 
años y que nos han permitido in-
vertir unos 2,5 millones de euros 

U en dos millones de metros cua-
drados en diferentes áreas». Y citó  
la carretera de Onda, Les Voltes, 
Molí Nou, Reg Nou y Travessa.

La Oficina Municipal de Rein-
dustrialización nació en el 2018 
con la finalidad de reactivar la 
inversión industrial en el muni-
cipio, facilitando la ampliación 
o instalación de empresas y mo-
dernizando las dotaciones de los 
polígonos en aras de una mayor 
competitividad. Gracias al trabajo 
de este departamento se ha conse-
guido una inyección económica 
«histórica» para las áreas indus-
triales a través del Instituto Valen-
ciano de Competitividad Empre-
sarial (Ivace). El edil explica que 

«en este 2020 esperábamos poder 
contar con nuevas ayudas del Iva-
ce, y habíamos presentado nuevos 
proyectos, pero la Generalitat se 
ha visto obligada a anular la par-
tida económica de este año para 
destinar el dinero a actuaciones 
urgentes motivadas por la crisis 
sanitaria». No obstante, la Con-
selleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo ya ha anunciado una nue-
va convocatoria para el 2021. 

«Estas obras no sólo han hecho 
posible la modernización de dota-
ciones de estas áreas industriales 
sino que también han supuesto la 
mejora de las principales entra-
das a la ciudad», apunta Obiol.

Culmina el proceso para 
contratar la gestión del 
centro Espardenyers

El Ayuntamiento ha resuel-
to adjudicar a la mercantil Ges-
tiona Cultura la prestación del 
servicio de centro de día de me-
nores de inserción sociolabo-
ral Espardenyers, por un valor 
anual de 118.006,03 euros, una 
rebaja del 2% respecto al máxi-
mo licitado. Este nuevo contra-
to suponía el crecimiento, has-
ta el doble, de las plazas que 
ofrecía habitualmente el centro 
para atender a más perfiles po-
blacionales. La ampliación del 
horario pasa de ofrecer un ser-
vicio matinal dirigido a 12 jóve-

U nes de 16 a 18 años a disponer 
de otro horario vespertino pa-
ra dar cabida a 12 adolescentes 
más, de entre 13 y 15 años, que 
podrán participar en activida-
des de ocio, cultura, ocupacio-
nales y de rehabilitación para 
favorecer su inserción al mun-
do laboral o al formativo.

Para ello, se mantiene la jor-
nada completa para la educa-
dora social pero se refuerzan 
las figuras de dos de sus técni-
cos, la psicóloga y el monitor 
del taller, que pasan de cubrir 
media jornada a completa.
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Destinan 136.000 € para acabar las 
obras en la nueva sede de Cruz Roja
La antigua estación de la Panderola permitirá centralizar todos los programas sociales 

El inmueble ya pasó, hace un par de años, por una primera fase de reforma para llegar a albergar a esta entidad.

CRÒNICA

E l Ayuntamiento inverti-
rá 136.016 euros en la re-
forma de la antigua esta-
ción de la Panderola pa-

ra su acondicionamiento como 
nueva sede de Cruz Roja. Una 
cantidad que se suma a los cer-
ca de 50.000 euros destinados a 
la primera fase de remodelación 
del viejo edificio y a los 140.000 
euros del convenio anual que el 
consistorio mantiene con la en-
tidad, reforzado este verano a 
consecuencia de la crisis sanita-
ria derivada del coronavirus. 

«Cruz Roja es uno de los pun-
tales del modelo de alianza con 
la sociedad que impulsamos en 
Vila-real desde hace nueve años 
y que nos ha permitido trabajar, 
de la mano de nuestras entida-
des sociales, por no dejar a nadie 
atrás en situaciones tan críticas 
como la pandemia por el covid-
19 que estamos todavía vivien-
do», detalla Benlloch. 

EJECUCIÓN EN TRES MESES
El proyecto de redistribución de 
los espacios en la antigua estacio-
neta ha recibido ofertas de siete 
empresas y, una vez adjudicado, 
contará con un plazo de ejecu-

ción de tres meses. La actuación 
forma parte del plan de impulso 
y priorización de proyectos pen-
dientes, derivado a raíz de la cri-
sis sanitaria por el virus. 

«Con más de 15 programas 
activos, mil socios y más de 500 
voluntarios, Cruz Roja Vila-real 
es una entidad referente y fun-
damental para dar respuesta a 
las necesidades sociales de los 
colectivos más vulnerables. Por 
eso, toda inversión que podamos 
realizar revertirá en una mejor 
atención social en Vila-real y la 
ayuda a las personas es algo que 
no puede esperar, más si cabe en 
la situación que vivimos ahora», 
argumenta el alcalde.

Benlloch recuerda, además, 
que la futura sede de Cruz Roja 
tendrá un carácter comarcal, re-
forzando de esta manera la voca-
ción de capitalidad de servicios 
de la ciudad. Por estos motivos, 
el año pasado el Ayuntamien-
to y Cruz Roja impulsaron una 
primera fase de la reforma de la 
antigua estacioneta de la Pande-
rola. El objetivo principal era po-
der destinar el viejo edificio, que 
se encontraba sin uso desde el 
traslado de los alumnos del cole-

gio Carlos Sarthou, a centralizar 
los diferentes programas socia-
les que desarrolla la entidad. 

«El trabajo que desarrolla el 
equipo y voluntarios de Cruz Ro-
ja Vila-real ha ido creciendo de 
manera exponencial en los últi-
mos años, al compás de la alian-
za social que el Ayuntamiento 
ha ido tejiendo con nuestras 
entidades, de manera que su 
actual sede de la calle Calvario 
es ya totalmente insuficiente 
para poder atender toda esta de-
manda. Por eso, y porque somos 
conscientes de la importantísi-
ma labor que realizan para que 
Vila-real pueda avanzar sin dejar 
a nadie atrás, decidimos ceder-
les un espacio público, la anti-
gua estacioneta, por su carácter 
de interés general», agrega.

ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
Entre los programas que desarro-
lla Cruz Roja Vila-real destacan 
los planes de integración social 
de colectivos vulnerables, aten-
ción a migrantes y a refugiados, 
programas de teleasistencia y de 
atención a mayores o personas 
con discapacidad, además de ac-
tuación en emergencias.

Inyección autonómica de 
80.000 € para adecuar el 
camino rural Vora Riu

El Ayuntamiento ha con-
seguido una subvención de 
80.000 euros de la Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo Ru-
ral, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica que per-
mitirá al consistorio seguir 
avanzando en el desaroolo del 
plan de mejora de caminos ru-
rales con el que el equipo de go-
bierno pretende reparar la tota-
lidad de la red viaria del térmi-
no municipal hasta el 2023. 

La aportación se destinará a 
la adecuación del camino Vo-
ra Riu, en la partida Madrigal; 

U y a un tramo que conecta con 
el Canal de la Cota 100, un vial 
de servicio también muy uti-
lizado por los propietarios de 
masets ubicados en esta zona 
del término municipal y de es-
pecial interés agropecuario pa-
ra las actividades del sector en 
esta área de la ciudad. En estos 
momentos, el departamento 
de Servicios Públicos está ul-
timando la licitación del pro-
yecto, con un coste global de 
140.000 euros --los 60.000 euros 
restantes los va a asumir direc-
tamente el Ayuntamiento--.

Vila-real da su apoyo a 
València como Capital 
Europea de la Innovación

La Junta de Portavoces ha 
mostrado su apoyo unánime a 
la candidatura de València co-
mo Capital Europea de la Inno-
vación del 2020. La ciudad ha 
remitido a València una carta 
en apoyo a su candidatura, en 
una designación que podría re-
percutir también en Vila-real 
como ciudad miembro de la 
red, en la organización de even-
tos radiales relacionados con la 
capitalidad europea.

«Estamos, por supuesto, al la-
do de todas las iniciativas que 
puedan revertir en la consolida-

U ción del ecosistema innovador 
en el que llevamos ya más de 
ocho años trabajando, desde la 
obtención del título de Ciudad 
de la Ciencia y la Innovación en 
el 2011», señala el alcalde, José 
Benlloch. «Que una ciudad ve-
cina y hermana como València, 
con la que compartimos objeti-
vos en la Xarxa Valenciana de 
Ciutats per la Innovació, fuese 
nombrada Capital Europea de 
la Innovación nos llenaría de 
orgullo y permitiría seguir for-
taleciendo nuestra apuesta», 
argumenta Benlloch.

La Feria Destaca es uno de los estandartes de la innovación en la ciudad.
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En un momento en que, 
por desgracia, aparecen 
los rebrotes del covid-19 
estamos obligados como 
ciudadan@s, junto a la Ad-
ministración, a cumplir las 
medidas de prevención.

Por eso es incomprensi-
ble que hayamos olvidado 
que los que más sufrieron 
esta pandemia, en la prime-
ra oleada, fueron nuestros 
mayores. Es de sobra co-
nocido que las residencias 
fueron el gran campo de 
batalla, y de víctimas. Los 
esfuerzos no evitaron que 
la mitad de los fallecidos 
fueran residentes de estos 
centros. No cabe en estos 
momentos buscar culpa-
bles, ya habrá tiempo, pe-
ro si es necesario tratar de 
corregir aquellos protoco-
los que fallaron, para que 
nuestros mayores se sien-
tan seguros y acompañados 
en este camino incierto. 

Es lo mínimo que po-
demos hacer por quienes 
construyeron la sociedad 
moderna y avanzada de 
hoy. Los socialistas de Vila-

real, con su alcalde al fren-
te, han estado al lado de 
nuestros mayores desde el 
minuto uno, como interlo-
cutor entre las familias y la 
administración, tratando 
de ayudar en la medida de 
lo posible. Ahora nos ente-
ramos que una de nuestras 
residencias, una de las ca-
sas de nuestros mayores, 
se enfrenta a un cierre tem-
poral por un expediente 
sancionador. Independien-
temente del fondo, que 
deberá dirimirse en las ins-
tancias pertinentes, no es 
el momento, pues provoca 
un daño irreparable en una 
población muy vulnerable 
en plena alerta sanitaria. 

La ley está para cum-
plirla y las infracciones se 
pagan, pero cerrar un año 
ahora es un castigo que 
recae solo en nuestros ma-
yores y sus familias, que se 
sienten traicionadas por 
aquellos que deberían tra-
tar de protegerlos. Desea-
mos que el sentido común 
se imponga. 
#VILA-REALPRIMER

Los mayores en Vila-
real, «sempre primer»

PSPV

El Partido Popular va a de-
fender los intereses genera-
les de nuestros vecinos. El 
Partido Socialista de Pedro 
Sánchez ha decidido incau-
tar los ahorros de los ayun-
tamientos de toda España 
para hacer frente a su mala 
gestión pero nosotros que-
remos que esos ahorros de 
las familias se queden en 
nuestra ciudad, pese al sa-
queo anunciado por Pedro 
Sánchez. Queremos frenar 
un saqueo que el PSOE ele-
vó a la Federación Española 
de Municipios y Provincias 
el 3 de agosto para ratificar-
lo el 4 de agosto con el pre-
sidente del Gobierno.

Las familias de Vila-real 
no merecen el chantaje de 
quien, en lugar de pensar 
en invertir en ellas, piensa 
en saquearlas. Desde el PP 
queremos ser útiles para 
los vecinos. Y por eso he-
mos propuesto cuestiones 
como que el dinero que se 
ahorra de la suspensión 
de las fiestas de la Mare de 
Déu de Gràcia se destine a 
ayudar a empresas locales 

que, justamente, se han 
visto perjudicadas por la 
no celebración.

Septiembre es sinónimo 
de la vuelta al  cole y este 
año, llena de incertidum-
bre. Por eso hemos exigido 
que la Generalitat realice 
test a toda la comunidad 
educativa: a personal do-
cente y alumnos de todos 
los centros de Vila-real. 
Cualquier brote en un cen-
tro educativo pondrá en ja-
que no solo a las familias, 
sino a empresas. La única 
herramienta eficaz son las 
pruebas serológicas que 
comunidades, como la ga-
llega, están aplicando para 
reforzar al máximo la segu-
ridad. Nos jugamos mucho 
en este curso escolar.

También la vuelta al cole 
es sinónimo de necesidades 
educativas y no podemos 
olvidar el gran déficit que 
tiene nuestra localidad. 
Centros escolares sin cons-
truir, la EOI tan prometida 
por el alcalde, el cuarto ins-
tituto… Un septiembre más 
seguimos esperando.

El saqueo del PSOE 
que no permitiremos

PP

Darrerament alguns s’han 
esforçat en qualificar el nos-
tre Grup Municipal com el 
‘nou’ Compromís. Lluny de 
semblar-nos ofensiu, és per 
a nosaltres un orgull repre-
sentar aquest canvi perquè 
des del darrer Ple, Com-
promís per Vila-real som 
Maria Fajardo, Santi Cor-
tells i Balma Llansola. Un 
nou equip amb una nova 
regidora que ens ajudarà 
a seguir dient les veritats, i 
a continuar amb la nostra 
tasca d’oposició constructi-
va i responsable.

El mes d’agost no ha 
estat de descans, ni molt 
menys. Hem presentat al 
Ple dues mocions: una per 
a demanar la creació d’un 
4t institut de Secundària, 
que tanta falta fa per des-
congestionar la resta, i 
una altra per a demanar 
una millora de les condi-
cions dels Metges Interns 
Residents, que en les da-
rreres setmanes han po-
sat en evidència que algu-
na cosa no funciona bé en 
l’àmbit de la sanitat. 

A banda d’això,  se -
guim a l’espera de la Guia 
d’Activitats Esportives que 
porta un notable retard 
respecte d’anys anteriors. 
Des del nostre col·lectiu 
jove seguim reivindicant 
que es reconsidere man-
tenir la medalla d’or i 
els honors de la ciutat 
al rei emèrit, després de 
l’escàndol que està pro-
tagonitzant. També hem 
proposat que s’analitzen 
les aigües residuals per a 
detectar la covid-19 i hem 
demanat al SEPE un es-
forç perquè els usuaris no 
hagen d’esperar al carrer 
fent cua i patint calor.

En l’àmbit polític, lamen-
tem que no hi haja canvis. 
Seguim amb sermons del 
nostre benvolgut alcalde, 
amb plens farragosos que 
han superat les set hores. 
No obstant això, mentre 
altres mantenen les velles 
formes, nosaltres sí, som 
un ‘nou’ Compromís, per-
què ara tenim una nova 
regidora que ho donarà 
tot per Vila-real.

El ‘nou’ Compromís 
que tant agrada

Compromís

España no puede ser un 
paraíso para los okupas, 
sino un referente para los 
ciudadanos que cumplen. 
Cada día por la televisión 
se suceden ejemplos de 
ocupación de viviendas 
sin que el propietario 
pueda hacer nada más 
que acogerse a su derecho 
al pataleo.

Lo más grave, además 
de la lógica rabia y sin-
razón, es que el legítimo 
propietario ha de conti-
nuar haciendo frente al 
pago de la hipoteca, los 
gastos comunitarios o los 
suministros. Un despro-
pósito total en un Estado 
de Derecho.

En Vila-real vemos esta 
problemática, de momen-
to, desde la barrera, pero 
la realidad es que está 
más cerca de lo que pare-
ce. Todos o la gran mayo-
ría de nosotros contamos 
con una segunda vivien-
da, herencia de padres o 
abuelos, vacía; o una se-
gunda residencia, nues-

tros masets, que por tanto 
podrían ser objetivos po-
tenciales en un futuro. La 
ocupación no entiende ni 
de tamaño ni de lugar.

DIÁLOGO Y CONSENSO
En este sentido, estamos 
satisfechos de que tanto 
PP como PSOE se hayan 
sumado a nuestra pro-
puesta en el último ple-
no, cosa que no hizo, co-
mo era previsible, Unidas 
Podemos. No obstante, 
desde Ciudadanos espera-
mos que en el Congreso, 
donde realmente tienen 
las competencias, esta 
unidad se repita y que con 
diálogo y consenso nazca 
una ley que ampare al 
dueño y no al delincuen-
te, pero sin olvidarnos de 
las personas en situación 
de vulnerabilidad social. 
Porque garantizar una vi-
vienda digna y el derecho 
a la propiedad deberían 
ser dos derechos funda-
mentales en toda demo-
cracia que se precie.

Sobre el derecho      
a la vivienda

Ciudadanos

Dejamos atrás un mes 
negro, agosto, donde los 
rebrotes de contagios del 
covid-19 han sido práctica-
mente la noticia que abría 
los informativos, tanto de 
radio como de tele, y llena-
ba portadas de periódicos.

Noticias buenas pocas, 
por eso quizá merezca la 
pena destacar la aproba-
ción, en el pleno del pa-
sado día 25, de la moción 
presentada por VOX sobre  
tomar las medidas necesa-
rias inmediatas de antici-
pación y coordinación pa-
ra controlar a los tempo-
reros y los posibles focos 
de contagio. Una buena 
noticia porque se aprobó 
con los votos favorables 
de Ciudadanos, PP y PSOE, 
con la única abstenciónde 
Podemos y la negativa de 
Compromís. Una esperan-
za de futuro si entende-
mos esta votación como 
la unión de las verdaderas 
fuerzas democráticas que 
huyen de posturas extre-
mistas y de separatismos 

absurdos y anacrónicos. La 
nefasta gestión de la pan-
demia ha terminado por 
hundir al sector hostelero, 
uno de nuestros pulmones 
económicos, y todo parece 
indicar que por el camino 
el Gobierno dejará abando-
nados a su suerte a varios 
millones de trabajadores 
que pasarán a engrosar la 
larga lista de damnificados 
por las constantes menti-
ras a las que hemos llega-
do a acostumbrarnos.

Por delante tenemos la 
«vuelta al cole» de nues-
tros hijos, sin que se haya 
planificado como se hará 
y dejando a la libre inter-
pretación de autonomías 
y profesores cómo planear 
situaciones que debieran 
haber sido estudiadas y 
organizadas por expertos 
docentes y sanitarios.

Esperemos, por el bien 
de nuestros hijos, que el 
nuevo curso escolar que se 
pone en marcha no forme 
parte del caos al que nos 
han acostumbrado.

Vox no miente, 
defiende Vila-real

Vox

Hem de ser conscients de 
l’enorme labor que fan 
els nostres professionals 
de la salut, i més quan 
posen en risc la seua 
pròpia vida i fins i tot la 
vida dels seus familiars 
per ajudar als altres. Se 
senten queixes, que sinó 
m’agafen el telèfon, que 
sinó m’atenen ràpid...

SATURACIÓ I ESTRÉS
Pocs es paren a pensar en 
la situació en la qual ens 
trobem, i en la qual estan 
ells, saturats de treball, i 
amb l’estrés afegit que 
en qualsevol moment po-
den passar a ser pacients, 
víctimes d’aquesta horro-
rosa pandèmia que ens 
assota.

Molts professionals, no 
sols doctors, infermeres i 
auxiliars, també personal 
administratiu i personal 
de neteja, porten molts 
mesos esgotadors donant 
el centvint per cent cada 
minut del dia, i a més a 
més, molts en condicions 

laborals precàries i tem-
porals. No es pot exigir 
més  i molt menys recri-
minar a aquests professio-
nals la falta de «rapidesa» 
en l’atenció. A tots ens 
agrada que ens dediquen 
temps, la salut no es porta 
bé amb les presses...

Tampoc és de gran gra-
titud cap a ells posar-nos 
en risc a gratcient amb 
fets com els que veiem 
habitualment: anar sen-
se màscara, reunions pri-
vades o en establiments 
d’hostaleria massa tumul-
tuoses. 

RISC AL SEU ENTORN
Els devem un respecte, 
donat que són els nostres 
cuidadors, i pateixen per 
partida doble en aquesta 
nefasta pandèmia del co-
ronavirus, el sofriment 
dels pacients i la por 
d’infectar-se i poder con-
tagiar els seus familiars o 
al seu entorn. 

Pels professionals de la 
salut, respecte.

Per als professionals
de la salut, respecte

Unides Podem



ARTE

Llegadas de Elche, 
la de Vila-real es la 
parada que ambas 
figuras realizan en la 
provincia de Castellón 

U

‘Silvia’ y ‘María’, nuevas vecinas temporales
Mercadona y la Fundación Hortensia Herrero traen a Vila-real la exposición de estas esculturas del reconocido artista Jaume Plensa

V ila-real acogerá de mane-
ra temporal la exposición 
de dos esculturas monu-
mentales del prestigioso 

artista catalán Jaume Plensa gra-
cias al convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento, Mercadona y la 
Fundación Hortensia Herrero, 
institución que desde el 2012 
trabaja por la promoción y recu-
peración de la cultura, el arte y 
el patrimonio en la Comunitat 
Valenciana. Las piezas llegarán a 
la ciudad a finales de septiembre 
y está previsto que se exhiban un 
año y medio en la plaza exterior 
del Estadio de la Cerámica.

Se trata de dos de las siete es-
culturas de la destacada exposi-
ción de Jaume Plensa que la Fun-
dación Hortensia Herrero hizo 
posible el pasado año en la Ciutat 
de les Arts i les Ciències de Valèn-
cia. Estas dos piezas son Silvia y 
María y fueron adquiridas por 
Mercadona y la propia Funda-
ción Hortensia Herrero, respecti-
vamente. Ambas viajaron a Elche 
(donde aún se encuentran) y con 

Imagen de archivo de la reunión mantenida entre el alcalde y el edil Emilio Obiol con Fernando Jiménez y Javier Molins, representantes de la Fundación.

el traslado a Vila-real completan 
su periplo por las tres provincias 
de la Comunitat Valenciana.

El alcalde, José Benlloch, ha 
agradecido a la fundación «la 
oportunidad que supone para 
nuestra ciudad contar con esta 
exposición escultórica de uno de 
los artistas más reconocidos en 
todo el mundo». «Vila-real es una 
ciudad que ama y defiende el ar-
te y la cultura, y el acuerdo con 
la Fundación Hortensia Herrero 
nos permite traer hasta aquí pie-
zas únicas que no sólo podrán 
disfrutar nuestros vecinos y ve-
cinas sino que también nos dan 
una proyección al exterior», re-
marca el primer edil. 

Hortensia Herrero, presiden-
ta de la fundación que lleva su 
nombre y encargada de la cesión, 
agradeció al Ayuntamiento «las 
facilidades y el cariño con el que 
acogieron la noticia y, estoy segu-
ra, van a recibir a estas dos nue-
vas vecinas, Silvia y María, una 
vez estén instaladas en la ciudad. 
Para la Fundación es muy grati-
ficante poder acercar el arte de 
Jaume Plensa a Vila-real después 
de haber pasado por València y 
Elche. Siempre dijimos que que-
ríamos que estas dos piezas viaja-
ran por las tres provincias». ‘María’ , con un peso de 7.506 kilos, mide 692 x 272 x 83 centímetros. ‘Silvia’ pesa 7.659 kilos y sus medidas son 697 x 257 x 86 centímetros.
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