agraïment a mossén
guillermo per la seua
dedicació a santa sofia
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el consell avala l’alberg
com a espai per a acollir
temporers amb covid
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la fira destaca arriba
el proper novembre amb
format semipresencial

DE VILA-REAL Honors a la Mare de
cs.66-2002

Déu de Gràcia sols
amb actes religiosos
La Moreneta va baixar a la ciutat per a
ser venerada però amb les festes patronals suspeses, el programa va quedar
reduït, fonamentalment, a la celebració de misses i processons claustrals.

Vila-real activa més de 100
accions contra la covid amb
una inversió de dos milions
El consistori impulsa des de març més de deu plans amb
mesures en àmbits com el social, sanitari o l’econòmic

17

Benlloch encoratja a lluitar contra la por per a evitar
la paràlisi «perquè la paràlisi ens pot portar a la ruïna»

L’Ajuntament rep
prop d’un milió
adeutat pel Consell
U La Generalitat abona al

consistori, des del passat mes
de maig, 942.303 euros corresponents a subvencions i al
Fons de Cooperació Municipal
del 2019 i redueix el deute
amb la ciutat en un 86%.

Vila-real acull un
recinte taurí en
defensa del bou
U El consistori afavoreix la

instal·lació d’un recinte taurí,
fins al proper 25 d’octubre, a
càrrec d’una iniciativa privada com a mostra de suport
municipal a un sector afectat
per la crisi i en defensa de la
tradició del bou al carrer.

Obres al carrer de
Ramón y Cajal per
a millorar el ferm

U Mentre duren els treballs,

un mes aproximadament,
l’accés al pàrquing subterràni
de la plaça Major es farà pel
carrer del Cardenal Tarancón
i el Raval del Carme.

Torna l’activitat esportiva
Els clubs van començar els entrenaments el setembre i des de
l’1 d’octubre es recuperen les classes dirigides i la proposta,
adaptada a les exigències sanitàries, per als socis de l’SME.

L’alumnat inicia un
curs marcat pels
protocols sanitaris
U Més de 8.600 alumnes tor-

nen a les aules de col·legis i
instituts en un període lectiu
caracteritzat per l’esforç per a
garantir la màxima seguretat i
normalitat possibles coordinat
per un pla municipal.

2
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tema del mes

Vila-real activa més de 100 accions
contra la covid i inverteix 2 milions
L’equip de govern activa, des de març, una desena de plans que inclouen mesures en àmbits com sanitat, entitats socials o economia

L

’Ajuntament ha impulsat més de deu plans amb
més de 100 accions des de
març per a donar resposta a la situació de crisi sanitària
per la covid-19 amb cost superior
als dos milions d’euros. Aquest
és el balanç que l’alcalde de la
ciutat, José Benlloch, ha fet de la
gestió i la planificació de l’equip
de govern en aquests mesos, moment que ha aprofitat també per
a anunciar el començament de la
nova fase de convivència amb el
virus per a reobrir per complet
la ciutat i els serveis municipals
a l’octubre «amb totes les mesures i protocols de prevenció, amb
prudència i amb responsabilitat»
però «sense que la por ens paralitze, perquè la paràlisi ens pot portar a la ruïna i a perdre oportunitats i recursos que ja no podrem
recuperar quan això passe».
Benlloch ha recordat que «des
del primer moment hem treballat des de la reflexió i la planificació, primer, un comandament
únic durant la fase de confinament i, després, en la fase de desescalada, ha sigut un municipi
pioner a crear un gabinet tècnic
que ha permés reprendre activitats amb assessorament i garanties de seguretat i ajudar les entitats locals que ho han necessitat en el procés de reinici de la
seua tasca complint amb tots els
protocols». Entre els plans que
s’han impulsat en les etapes de
confinament i desescalada destaca el Pla d’iniciatives municipals
covid-19, el de desescalada de la
participació social, el d’impuls
i priorització de projectes pendents, el de xoc dels Serveis Públics, el de retorn físic a l’escola
o la mesa per al Pla pel renaixement de Vila-real, entre d’altres.

L’alcalde Benlloch va fer balanç dels efectes i les mesures adoptades a la ciutat per a pal·liar els efectes de la covid-19 i l’objectiu actual de no paralitzar l’activitat.

ÀREES D’ACTUACIÓ

Aquests plans, al costat d’accions
dels diferents departaments, sumen més d’un centenar de propostes en resposta a la crisi, tal
com ha subratllat l’alcalde, en
àmbits com l’atenció ciutadana
i prestació de serveis; mesures
sanitàries, d’higiene i seguretat;
atenció social; solidaritat ciutadana; mesures fiscals; serveis públics; educació; mobilitat, i reactivació econòmica i accions per
al renaixement de Vila-real.
«Aquests mesos hem treballat
en els despatxos perquè havíem
d’actuar davant la crisi però també planificar de cara a aquesta
nova fase», que el primer edil ha
anomenat de «convivència amb

Una de les accions impulsades va ser la creació d’un registre de voluntaris.

Durant els mesos de confinament es va reforçar la neteja i desinfecció viària.

el virus». «Hem de ser capaços
d’elevar-nos i que els arbres no
ens impedisquen veure el bosc,
que el virus no ens faça perdre
de vista que hi ha molt més», ha
assegurat Benlloch.
Per aquest motiu, els esforços
de l’equip de govern se centraran en què la ciutat reprenga
l’activitat, amb les mesures corresponents, i «farem tot allò que
estiga en les nostres mans per a

dinamitzar Vila-real, per a generar activitat i generar il·lusió».
Benlloch ha recordat la reobertura de totes les instal·lacions esportives i l’inici de la nova campanya esportiva, amb tots els
protocols avalats per la Càtedra
de l’Esport de la Universitat Politècnica de València i ha insistit
en què «la ciutat estarà de nou
completament reoberta pel que
fa a serveis municipals», amb les

«El nostre esforç
és evitar que la por
ens paralitze, perquè
la paràlisi porta a la
ruïna», afirma Benlloch
U

limitacions establides per les autoritats sanitàries.
De fet, l’alcalde ha remarcat
que «avancem en la reactivació
amb la reobertura dels mercats
ambulants, activitats culturals i
musicals o els actes taurins». «El
nostre esforç és evitar que la por
ens paralitze, perquè la paràlisi
porta a la ruïna. Al virus cal tenirli respecte, però seguir amb prudència i responsabilitat», ha dit.
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FASE 1

FASE 2

3

FASE 3

Confinament. Un
Desescalada. Camí a
comandament únic en la «nova normalitat»
ajuda de la societat
amb prudència

Convivència amb el
virus. Iniciatives per a
evitar la paràlisi

Per tal d’alleugerar el
temps d’aïllament a casa,
el consistorio va ficar en
marxa el pla d’iniciatives
«Queda’t a casa» que van
incloure propostes de les
regidories de Joventut
(confinament saludable),
Educació (EducaVila i DiverAprén) o Turisme (Setmana Santa des de casa).
També des d’Esports es va
crear un pla digital per a
promoure la salut a casa.
El Mercat Central també
es va adaptar a la situació
amb l’enviament de la
compra a casa.
El consistori també va
crear un registre de voluntaris per a canalitzar
la solidaritat ciutadana i
realitzar tasques de caire

La ciutat recupera en la
tercera fase i de forma
paulatina el seu funcionamente. Des de l’1
d’octubre «la ciutat estarà ja de nou completament reoberta pel que fa
a serveis municipals, amb
les mesures de prevenció
i limitacions establides
per les autoritats sanitàries». De fet, l’alcalde
José Benlloch ha remarcat que «ja estem a poc a
poc avançant en aquesta
reactivació», amb la reobertura de mercats ambulants, activitat esportiva amb la reobertura de
totes les infraestructures i propostes culturals
i musicals amb iniciatives com Vila-real Renaix

social amb la col·laboració
de Protecció Civil i Creu
Roja i va adquirir màscares que va fer arribar al
veïnat. També va habilitar
una partida per a afavorir
el pla de cuina solidària
juntament amb el Villarreal CF, els jugadors, la
Fundació Carlos Bacca i
Pamesa. Per altra part,
l’Ajuntament va cedir les
instal·lacions del Centre
de Tecnificació Esportiva
a les autoritats sanitàries
per a casos lleus de covid
i que ha tornat a posar a
l’abast de les autoritats
competents.
L’atenció ciutadana va continuar amb
l’habilitació de dotze línies telefòniques.

La segona de les fases
ha estat marcada per
l’adaptació de la ciutat
a la «nova normalitat» i
l’obertura gradual dels
espais i serveis, tant dels
departaments municipals com els pertanyents
a entitats que ho necessitaren, d’acord a les recomanacions i protocols indicats un gabinet tècnic.
Així doncs es va apostar per un pla de priorització de projectes pel
qual, algunes iniciatives
van quedar ajornades per
a disposar de més recursos, També es va activar
la mesa pel Pacte local
del renaixement que en
els últims mesos ha activat una quinzena de me-

sures amb una dotació
de 250.000 euros a l’àrea
econòmica, 150.000 a
la social i 100.000 més
a l’àmbit sanitari. Es
van habilitar diferents
espais com un tram de
l’avinguda La Murà i un
parell de trams del carrer Ermita. Així mateix,
el pla de xoc dels Serveis Públics va permetre
la posada a punt de les
instal·lacions i edificis
municipals, tant administratius com col·legis,
centres culturals, esportius o patrimonials, a
més de la millora de zones verdes, camins rurals
i vies públiques i també
es van reorganitzar els
serveis municipals.

o Vila-real Alive, el festival Real Jazz, o els actes
taurins a partir d’aquest
cap de setmana. «El nostre esforç és evitar que
la por ens paralitze, perquè la paràlisi porta a la
ruïna. Al virus cal tenir-li
respecte, però amb prudència i responsabilitat
hem de seguir avant», ha
indicat Benlloch.
«Els esforços de l’equip
de govern se centraran
ara en que la ciutat vaja
reprenent l’activitat, sempre amb les mesures de
prevenció corresponents,
i farem tot allò que siga
a la nostra mà per a dinamitzar Vila-real, per a generar activitat i generar
il·lusió», ha conclós.
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PRESTACIÓ DE SERVEIS //
ATENCIÓ CIUTADANA ->
SEMPRE OBERTS

+ de 100 ACCIONS CONTRA LA COVID-19

Crònica de Vila-real

Covid-19

1. Habilitació de 12 línies telefòniques i ampliació de l’atenció ciutadana
2. Obertura de nous punts de Registre en Serveis Socials i Prop
3. Impuls de cita prèvia i ampliació a nous departaments (Recaptació, Cadastre, Urbanisme)
4. Condicionament de l’àrea d’Atenció Ciutadana: mampares, canvi de portes, envelat,
ampliació de taules
5. Atenció telefònica de Serveis Socials, amb
més de 10.000 atencions
6. Reestructuració de departaments i protocols de teletreball per a garantir l’atenció ciutadana

MESURES SANITÀRIES,
D’HIGIENE I SEGURETAT
7. Reforç de la neteja i desinfecció permanent
de dependències municipals
8. Realització de proves COVID-19 a Policia
Local i a tot el personal municipal
9. Adquisició de mascaretes per a crear un
banc amb 150.000 unitats per a tota la ciutat
10. Repartiment a domicili de mascaretes, en
funció dels membres de la unitat familiar. Repartiment també en via pública
11. Adquisició de 10.000 unitats d’hidrogel individuals per a tota la ciutadania
12. Repartiment d’hidrogel en via pública,
parcs i jardins, com a campanya de conscienciació
13. Dotació de guants i equips de protecció a
personal municipal de col·lectius de risc
14. Adquisició d’un oronitzador
15. Adquisició de càmeres termogràfiques per
a la seguretat en el control d’accessos a les
instal·lacions municipals
16. Desinfecció de la via pública, amb una
empresa local especialitzada i en col·laboració
amb la Unitat Militar d’Emergències i l’Agrupació Local de Llauradors
17. Lliurament de gels hidroalcohòlics en llocs
de culte i altres espais públics
18. Condicionament i cessió del CTE com a
hospital auxiliar de l’Hospital de la Plana
19. Adaptació de punts wifi al CTE per a facilitar l’accés a internet dels pacients
20. Vigilància de la Policia Local del compliment de les mesures sanitàries, en col·laboració amb els Cossos i Forces de Seguretat de
l’Estat.
21. Col·laboració amb l’Exèrcit per al control
del terme i indústries i evitar robatoris i vandalisme durant el confinament.
22. Condicionament de l’alberg municipal per
al seu ús com a allotjament de temporers agrícoles que requerisquen ser aïllats per la COVID-19
23. Conveni amb la Policia Local d’Almenara
per ampliació de dotacions policials

ATENCIÓ SOCIAL
24. Programa de cuina solidària amb el Villarreal CF-El Vasco-Entitats socials (44.000 euros)
25. Repartiment de vals de primera necessitat
per a 246 famílies (15.000 euros)
26. Ampliació de convenis amb les entitats
socials col·laboradores amb l’Ajuntament en
100.000 euros: 80.000 euros Creu Roja, 9.000
euros Càritas, 7.000 euros Joventut Antoniana, 4.000 euros Sant Vicent de Paül)
27. Triplicar les ajudes d’emergència per a famílies vulnerables: 321.000 euros per a 523
persones
28. Atenció psicològica per via telefònica a tra-
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53. Pla de xoc de Serveis Públics Vila-real, per
al condicionament de la ciutat en la desescalada (neteja solars, enllumenat, asfaltat, Termet,
camins)
54. Pla de desescalada per a la reobertura dels
jardins, amb instal·lació de cartelleria, tanques i
repartiment d’hidrogels

Malla
74. Plaça de bous portàtil, en suport al sector
ramader i a l’economia dels festejos tradicionals dels bous al carrer
75. Reactivació del Centre de Congressos
76. Adaptació d’activitats i competicions esportives a les noves condicions, amb seguretat
77. Obertura d’Aigua salut per a garantir el
manteniment de l’oferta esportiva
78. Obertura del nou pavelló Campió Llorens
per a garantir l’oferta esportiva amb seguretat
79. Col·laboració amb la Càtedra de l’Esport
de la Universitat Politècnica de València per a
la certificació de protocols de seguretat en les
instal·lacions esportives i activitats
80. Reforç del conveni i la col·laboració amb
centres esportius privats per a ampliar les classes i ajudar-los en la desescalada: més 100
classes esportives a l’estiu

EDUCACIÓ

ECONOMIA

55. Programes Educavila Diveraprén i Educavila Junts Renaixerem per a la promoció d’hàbits
saludables i activitats escolars durant el confinament i desescalada, en col·laboració amb
els centres escolars
56. Reforç de neteja en les escoles (12.000
euros / mes)
57. Adaptació del programa d’absentisme escolar i seguiment de 85 expedients
58. Préstec de 50 tauletes electròniques per a
famílies vulnerables
59. Comissions d’escolarització online per a
497 famílies
60. Gestió i seguiment especial de les beques
de menjador
61. Pla de retorn físic a l’escola: control d’accessos, conserges, neteja, facilitació d’espais
addicionals per als col·legis i ajuda als centres
educatius concertats
62. Ajudes a les escoles infantils (30.000 euros)
i vídeos promocionals de les escoletes

81. Recuperació dels mercats de productors,
antiguitats, roba i alimentació. En estudi la reubicació al centre
82. Campanya El futur que compres, en suport
al comerç local
83. Llançament de la targeta Fem poble Vila-real amb 100.000 euros per a bonificar el
consum en establiment i serveis de Vila-real,
en col·laboració amb el comerç i serveis locals
84. Campanya Queda’t de festa al poble, en
col·laboració amb el sector de l’oci nocturn
85. Assessorament de la Regidoria d’Agricultura als productors locals per a demanar ajudes per les pèrdues per la COVID-19
86. Col·laboració amb Creu Roja en la campanya “Establiment Amic amb les Persones
Majors”
87. Oficina d’assessorament en la tramitació
d’ajudes, amb la col·laboració d’Ucovi

vés de sis professionals de serveis municipals,
en col·laboració amb Creu Roja
29. Intervenció i seguiment dels usuaris de
programes de Serveis Socials: 208 majors,
107 menors)
30. Repartiment de 17 routers a famílies vulnerables, amb l’Entitat Valenciana d’Habitatge i
Sòl de la Generalitat Valenciana
31. Reforç de l’aliança amb la societat civil: elaboració de protocols de coordinació amb les
entitats socials (Creu Roja, Càritas, Joventut
Antoniana, Sant Vicent de Paül)
32. Col·laboració amb la Fundació Caixa Rural Vila-real per al programa XiCaEs d’estiu de
persones amb capacitats diferents
SOLIDARITAT CIUTADANA
33. Xarxa solidària de mascaretes i confecció
de 15.000 mascaretes amb Dolores Cortés
34. Xarxa de ‘makers’ per a l’elaboració de
material de protecció personal en 3D
35. Creació d’un Registre Municipal de Voluntariat COVID-19, amb 332 voluntaris

confinament; agilitació i pagament de 4,4 milions a proveïdors.
50. Agilitació del pagament dels patrocinis esportius als clubs de la ciutat
51. Devolució del 10% de taxes als usuaris de
l’SME pel temps que no han pogut acudir al
servei
52. Bonificació de l’IBI del Club de Tennis per a
col·laborar amb l’SME

ACTIVITAT DURANT EL CONFINAMENT -> QUEDA’T A CASA
36. Pla Municipal d’Iniciatives Innovadores
Continuem Junts i Units des de Casa: Confinafest, Concurs creatiu pel renaixement de
Vila-real, repartiment de 500 publicacions en el
Dia Internacional del Llibre, Concurs de punts
de llibres, confinament saludable de Joventut,
concurs de dibuixos Junts, el guanyarem!,
classes on-line i per Teve4 de la Universitat
Popular, Munta la teua exposició, programació
cultural per la televisió local, passejades virtuals per les intervencions d’art mural urbà i les
xemeneies, etc, en col·laboració amb entitats
locals.
37. Promoció de la creativitat local amb vídeos
de 10 minuts, per tal de poder passar-los per
TV4 i en una nit de cinema a l’estiu, amb Xarxa
teatre, Visitants, La Fam, La Inestable, EMD i
Paraules d’aire Contacontes.
38. Seguiment de les usuàries víctimes de maltractament, Escola virtual d’igualtat i certamen
de Bons Tractes
39. Campanya Rememora les festes de Sant
Pasqual des de casa, en col·laboració amb la
Junta de Festes
40. Viu la Setmana Santa a Casa, en col·laboració amb la Junta Central de Setmana Santa
41. Guia ‘Et cuidem des de casa’ amb consells
dietètics per a la ciutadania durant el confinament
42. Programa El Mercat central et porta la
compra a casa, en col·laboració amb l’Associació de Venedors del Mercat Central
43. Pla digital d’Esports i Salut a Casa, en
col·laboració amb monitors i centres esportius
de Vila-real
44. Promoció de la consciència ambiental i la
sostenibilitat: redefinició de les campanyes de
medi ambient en col·laboració amb l’hostaleria
i els centres escolars, a més d’activitats didàctiques i material audiovisual durant el confinament
45. Suspensió de les autoritzacions d’horts
urbans i contracte de manteniment de les parcel·les. Repartiment de la producció als adjudicataris.

TAXES / IMPOSTOS / HISENDA
46. Eliminació de la taxa de terrasses, mercats,
etc, per la qual es deixen d’ingressar 200.000
euros
47. Augment de l’espai de les terrasses per a
poder muntar el mateix número de taules amb
distància de seguretat
48. Ampliació i ajornament del pagament de
l’impost de vehicles i guals
49. Redefinició de contractes amb proveïdors
municipals per evitar la suspensió durant el

SERVEIS PÚBLICS

MOVILITAT
63. Adaptació bus Groguet a les necessitats
del servei en cada moment i suspensió del bus
a l’UJI
64. Modificació de l’ordenança de trànsit per a
la suspensió del parament mensual i quinzenal
de vehicles
65. Pla de millora d’espais per a vianants: tancament temporal al trànsit de l’avinguda de la
Murà, plaça Estadi de la Ceràmica i camí Ermita

FESTES
66. Decret de prohibició de les penyes, amb
l’aval del Consell Rector de Festes
67. Suspensió festes i de les festes de barris.
Adaptació d’actes religiosos amb seguretat
68. Ajuda a les penyes taurines amb bous adquirits per a festes

PLA PEL RENAIXEMENT
-> REACTIVACIÓ, AMB
SEGURETAT
69. Festival cultural Vila-real renaix
70. Registre d’activitats culturals i esportives
(40.000 euros)
71. Ampliació de la fira d’ocupació Ocupa’t
(20.000 euros)
72. Pla de desescalada cultura: recuperació de
les activitats culturals amb protocols de seguretat, festivals (Malabara’t, Real Jazz, Vila-real
en Dansa, etc), programació d’estiu, reobertura de museus, visites guiades
73. Cicle de concerts Vila-real Alive: Ara Malikian, Maldita Nerea, Andrés Suárez, Coque

ACTIVITAT INSTITUCIONAL
88. Dol oficial
89. Pla de priorització de projectes pendents
90. Promoció de l’exposició i documental
d’homenatge “Els rostres després de la batalla”, de byZelig
91. Homenatges als professionals sanitaris i
als majors de les residències
92. Dotació de plataformes tecnològiques per
al desenvolupament de l’activitat institucional
93. Campanya Junts renaixerem, amb un vídeo de foment dels valors de ciutat/poble,
amb la revista Poble
94. Creació d’un Comitè tècnic per la desescalada, per a garantir la seguretat en la desescalada a la nova normalitat, amb responsabilitat i prudència
95. Habilitació de El Convent com a espai gratuït per a la celebració de bodes
96. Pla de desescalada de la participació social: adaptació d’espais a la disposició de tota
la ciutadania per a reunions en Casa Mundina i
Centre de Congressos
97. Pacte Local pel Renaixement de Vila-real i
creació de la Taula del Renaixement: consens
polític i participació ciutadana per a la reactivació de la ciutat (500.000 euros en iniciatives per
al renaixement)
98. Creació d’un Comité de crisis en els moments més durs del confinament i reestructuració de govern per a gestionar amb millor
eficàcia i comandament únic la crisi des d’Alcaldia.
99. Renúncia a la meitat de l’assignació
econòmica dels grups municipals
100. Desescalada de serveis municipals, amb
protocols i plans de contingència específics
per a la reobertura presencial de tots els serveis: biblioteques, espais culturals, espais esportius, oficines d’administració general.
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El Consell Agrari aborda els
protocols per la covid-19 en
la campanya citrícola

Mollà acompanyada per representats municipals i del seu partit va visitar el recinte per a conéixer les característiques.

El Consell avala l’Alberg com a punt
per a possibles casos covid al camp
Benlloch i Mollà realitzen una visita a les instal·lacions per a conéixer l’equipament

L

’alcalde, José Benlloch, i la
consellera d’Agricultura,
Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i
Transició Ecològica, Mireia Mollà, han visitat l’Alberg Municipal per a valorar les seues possibilitats com a allotjament per a
temporers que pogueren requerir ser aïllats pel coronavirus.
La visita es produeix després de
l’oferiment de Benlloch per a facilitar l’aïllament, en cas de ser
necessari amb motiu de l’inici
de la campanya citrícola, d’un
col·lectiu especialment vulnerable pel seu alt grau de mobilitat.
L’alcalde ha mostrat a la consellera el recinte, que compta
amb una capacitat de 44 llits i
que en les últimes setmanes s’ha
posat a punt a través del Pla de
xoc especial dels Serveis Públics.
«Des de l’inici de la pandèmia,
l’Ajuntament s’ha posat a la
disposició de les autoritats sanitàries i la Generalitat per a aju-

dar en tot allò que estiga en les
nostres mans», ha recordat Benlloch, que ha afegit que «el millor
exemple és que immediatament
vam cedir el Centre de Tecnificació Esportiva com a hospital
auxiliar de l’Hospital de la Plana»
i que ara s’ha oferit de nou.
«Ara ens preocupa la situació
en què es puguen trobar les persones que venen a treballar en la
recol·lecció de la taronja, ja que
aquestes persones són població
vulnerable en aquest moment de
pandèmia perquè molts vénen
d’altres zones i comparteixen residència durant el temps de treball al camp», ha valorat ‘alcalde
que ha insistit en la voluntat municipal que la campanya dels cítrics puga «desenvolupar-se amb
la major normalitat possible després de successives campanyes
desastroses i que han posat en
joc la viabilitat i futur de la nostra agricultura». Així mateix, ha
recalcat que «en aquest moment

la prioritat és la salut de les persones i per això posem tots els recursos possibles».
ACCEPTACIÓ DEL CONSELL

Per la seua part, la consellera d’Agricultura ha agraït
l’oferiment al consistori. «És la
primera instal·lació d’aquest tipus que es posa a la disposició de
la Conselleria i veiem que reuneix
totes les condicions per a poder
servir de suport», ha assenyalat
Mollà, en cas d’haver-hi afectats
per covid-19. «Donem per fet que
comptem, doncs, amb aquesta
solució habitacional», ha assegurat Mollà, que ha afegit que, en
el cas que siga necessari el seu ús
d’acord a les directrius de Sanitat, la Conselleria d’Agricultura
es faria càrrec de la manutenció
i costos de l’allotjament dels temporers. «Al municipi de Vila-real
no li costaria diners; simplement
estaran fent una gran labor solidària», ha conclós.

El sector agrari va poder plantejar els seus dubtes a Josep Trullén.
El Consell Agrari Local s’ha reunit a la Casa dels Mundina
amb la participació, per primera vegada, del director territorial de Salut Pública de Castelló,
Josep Trullén, per a informar
dels protocols per la covid-19 i
aclarir els dubtes del sector en
l’inici de la campanya citrícola. L’alcalde, José Benlloch, ha
presidit la reunió del Consell
Agrari, que ha comptat també
amb la presència del regidor
d’Agricultura, Sostenibilitat,
Transició Ecològica, Energètica i Medi Ambient, José Ramón
Ventura Chalmeta.
«Des de l’Ajuntament, i en
particular també a través de la
Regidoria d’Agricultura, hem
estat en contacte permanent
amb les entitats agràries per
a canalitzar els seus dubtes i
preocupacions i, sense ser competència municipal, tractar
d’ajudar en tot el possible. Especialment davant d’una campanya que es preveu positiva,
després de massa temporades

consecutives desastroses per
al sector», apunta Benlloch.
En aquesta línia, tant l’alcalde
com Chalmeta recorden la participació de l’Ajuntament en la
Plataforma per la Dignitat de
l’Agricultor i les diferents manifestacions i reunions amb la
Generalitat en les quals ha pres
part. «Dins d’aquesta preocupació constant, hem considerat
interessant posar en contacte
a les organitzacions agràries
amb els professionals de salut
pública perquè puguen conéixer de primera mà els protocols i traslladar els seus dubtes sobre aquest tema», valora
l’alcalde.
No és la primera vegada durant la pandèmia que
l’Ajuntament reuneix el sector
agrari per a abordar la situació.
Chalmeta recorda que durant
el confinament va haver-hi un
Consell Agrari Local telemàtic
per a abordar les diferents mesures a aplicar durant l’estat
d’alarma i la desescalada.

Obiol deixa la Direcció General de Ports
per a reforçar el projecte local per la covid

Imatge d’arxiu d’una roda de premsa del regidor Emilio M. Obiol.

El regidor de Territori, Emilio
M. Obiol, deixa el càrrec que ha
exercit en el Consell, com a director general de Ports, Aeroports i
Costes, per a centrar-se exclusivament en les responsabilitats municipals, atesa la nova situació
local a conseqüència de la pandèmia per la covid-19. Obiol ha
compaginat ambdós càrrecs des
de la seua designació, al juliol de
2019, en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat.
«A la terrible crisi urbanística
i econòmica que arrosseguem
com a herència de la gestió anterior del Partit Popular, s’ha sumat ara la greu crisi ocasionada

per la pandèmia que ha repercutit de forma importantíssima en
la gestió municipal. Per aquest
motiu, i atenent també la petició
de l’alcalde, José Benlloch, per
a reforçar en aquests moments
el projecte local, vaig traslladar
en el seu moment al conseller la
possibilitat d’aprofitar els canvis
en l’organigrama del Consell per
a poder centrar-me íntegrament
a Vila-real», assenyala Obiol.
Des de les seues responsabilitats autonòmiques, Obiol ha vetlat pels interessos locals en la
gestió de diferents projectes i ajudes, com els plans de reindustrialització finançats per l’Ivace o els
fons Feder de la rehabilitació del

Gran Casino i Tagoba. «Es tracta
d’una Conselleria d’una enorme
importància per a Vila-real, pel
llast urbanístic del PP que arrosseguem i que només pot salvarse amb una gestió eficient davant
l’Administració competent, amb
la qual estem treballant en una
operació de cirurgia urbanística
delicada i complicada», recorda.
Aquestes reflexions han portat Obiol a eixir del Consell en la
darrera reorganització. «Quede a
la seua completa disposició per a
poder aportar en el projecte autonòmic, sempre que puga compatibilitzar-se amb les meues
responsabilitats municipals però
ara no és possible», conclou.
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Més de 8.600 alumnes inicien un curs
marcat per l’esforç davant la covid-19
L’Ajuntament, d’acord amb el Pla municipal de tornada física a l’escola, ha treballat durant tot l’estiu per a atendre a les necessitats dels centres

E

ls centres educatius han
rebut de forma gradual
els 8.621 alumnes dels
col·legis i instituts de la
ciutat que s’incorporen a les classes en una tornada al col·le marcada per l’esforç per a garantir la
màxima seguretat i normalitat
possibles en aquesta situació de
crisi sanitària. L’Ajuntament de
Vila-real, seguint el Pla municipal de tornada física a l’escola,
ha treballat durant tot l’estiu per
a donar resposta a les necessitats
dels centres educatius en la seua
tornada a les classes.
Des del dilluns 7 de setembre,
i al llarg de la setmana, s’hi van
incorporar els 8.621 alumnes matriculats en el curs 2020-2021. El
total d’alumnat del municipi està dividit en els diferents nivells
educatius: 1.418 xiquets i xiquetes en educació infantil, 3.040 en
educació primària, 2.430 estudiants en educació secundària,
1.034 en batxillerat i 699 en formació professional. Un inici de
curs marcat per la necessitat de
complir les mesures de prevenció
establides per les autoritats sanitàries a causa de la covid-19, en
les quals l’Ajuntament, malgrat
les limitades competències municipals en educació, ha estat treballant a través del Pla municipal
de tornada física a l’escola i «hem
ajudat en tot allò que ha sigut
possible, posant tots els nostres
recursos a la disposició d’una tornada al col·le presencial segura»,
tal com ha assenyalat la regidora
d’Educació, Aida Beteta.
Els cinc eixos del pla han sigut
facilitar espais per als centres
que ho han requerit; garantir la
seguretat en els accessos; garantir ajudar a les escoles concertades en el cas que fora necessari;
ampliar la plantilla de conserges
mitjançant els pròxims plans
d’ocupació de la Generalitat Valenciana per a donar resposta a
les necessitats de personal auxiliar als centres; i reforçar la neteja dels col·legis per a complir
així els protocols de prevenció
sanitaris.
NETEJA I SUbministraments

De fet, el consistori ha activat
ja el nou contracte per al reforç
de neteja que implicarà una inversió extraordinària de 12.000
euros mensuals, i s’eleva fins als
82.000 euros al mes la despesa
en aquestes tasques de neteja i
desinfecció, amb més personal
i ampliació dels treballs en horari lectiu per a evitar riscos per
la pandèmia. Tot i això, a causa
d’alguns problemes detectats en
els subministraments de paper o
sabó, l’alcalde José Benlloch ha

En imatge, el col·legi Cervantes. Dels 8.621 matriculats enguany, 1.418 són d’educació infantil, 3.040 de primària, 2.430 de secundària, 1.034 de batxillerat i 699 en FP.

Tots els centres, com la Consolació, han establert pautes per als accessos.

Abans de l’inici de curs es van visitar alguns col·legis per a supervisar els protocols.

convocat els directors dels centres educatius per a fer balanç de
les primeres setmanes de curs.
Per part seua, la Generalitat
Valenciana, que és l’òrgan competent en aquest àmbit, ha realitzat una dotació extraordinària de
250.940 euros per a Vila-real, dels
quals ha destinat 170.961 euros
per a despeses de funcionament
ocasionades per la covid-19 i
79.079 euros per a l’organització
d’activitats extraescolars. A més,
ha reforçat la plantilla del professorat, per a la qual cosa ha contractat 31 docents per als centres

públics i concertats de la ciutat.
Cal assenyalar que en la reunió
del Consell Escolar Municipal, en
consens amb tots els integrants
d’aquest òrgan, s’ha decidit suprimir enguany la visita oficial
dels representants municipals el
primer dia de tornada a les aules,
a causa de les circumstàncies especials d’enguany.
En aquest sentit, l’alcalde ha
agraït especialment «el treball i
implicació d’equips directius i
docents, així com la comprensió
i col·laboració de les famílies, en
aquest inici de curs tan compli-

Benlloch convoca
els responsables dels
centres educatius per
a fer balanç de les
primeres setmanes
U

cat», i ha valorat també el «reforç
per part de la Generalitat Valenciana per a una tornada al col·le
amb garanties de seguretat».
CASOS

Fins a finals de setembre, a la localitat s’havien aïllat tres classes
dels centres educatius (Pascual Nácher, Angelina Abad i Cervantes)
després d’haver detectat el positiu
d’un alumne però sense que hi hagen hagut contagis per contacte.
Detectats els casos, es van activar
els protocols per a confinar la classe «bombolla» afectada.
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Reunió de l’alcalde i els regidors Silvia Gómez i Francisco Valverde amb els directors dels centres.

Benlloch i Beteta van explicar als pares i mares les accions posades en marxa per a l’inici de curs.

Més subministraments de
L’Ajuntament dona la mà a
material d’higiene als centres les AMPA davant els dubtes
Tot i el reforç del contracte de neteja s’havien detectat algunes carències

Benlloch i Beteta es reuneixen amb els representants de pares i mares

L’alcalde, José Benlloch, ha reunit els directors dels centres educatius per a fer
una anàlisi de les primeres setmanes de
curs i abordar les problemàtiques i necessitats detectades durant aquests dies.
Entre elles, la necessitat d’incrementar
el subministrament de paper de mans i
sabó, que s’ha disparat enguany amb motiu de la pandèmia de la covid-19. Referent a això, Benlloch ha anunciat que, en
breu, se signarà un acord de col·laboració
amb dues empreses locals que permetrà garantir aquests materials en grans
quantitats i a preus competitius.
«Gràcies a l’estructura industrial de la
ciutat i a l’esperit de col·laboració de les
nostres empreses, en breu podrem anunciar un acord amb dues firmes locals que
ens permetrà garantir completament el
subministrament d’aquests materials
d’higiene en els col·legis públics de primària, que és on l’Ajuntament té les competències exclusives, però també ajudar
als centres concertats i de secundària»
assenyala Benlloch. Un acord que també donarà la possibilitat que els col·legis
concertats i instituts puguen accedir als

L’alcalde, José Benlloch, i la regidora
d’Educació, Aida Beteta, van mantenir
una trobada amb els representants de les
associacions de mares i pares d’alumnes
(AMPA), per a atendre els seus dubtes i
preocupacions davant un inici de curs
atípic i «particularment complicat». En
la trobada, celebrada a la Casa dels Mundina, Benlloch va donar compte a mares
i pares de l’esforç realitzat des del consistori per una tornada al col·le el més segura i «normal» possible per a l’alumnat.
«Hem posat tots els nostres recursos a
treballar en col·laboració amb la comunitat educativa perquè el retorn a l’activitat
docent presencial siga el més segur possible. Sabem que és, en aquests moments,
la major preocupació dels pares i mares
i també la nostra. «Tots els nostres esforços, en tot allò que és de competència
municipal, s’han centrat a garantir la seguretat dels nostres escolars», va incidir.
Amb aquest objectiu, la Regidoria
d’Educació es va posar a la disposició dels
col·legis per a atendre les necessitats que
pogueren tenir. L’alcalde va recordar que
s’està treballant en l’ampliació de la xar-

preus pactats amb les firmes, a manera
de central de compres per a materials
que resulten fonamentals en les mesures
i protocols de prevenció del coronavirus.
«Vull agrair especialment la voluntat de
les empreses d’ajudar a la ciutat i als nostres centres docents en un moment tan
delicat, en un acord que estem segurs que
serà molt bo per a tots», agrega.
Benlloch recorda que, dins del Pla de
retorn físic a l’escola, enguany s’ha contractat un reforç en la neteja dels col·legis
que suposa un desemborsament de 12.000
euros al mes, la qual cosa la despesa mensual en neteja superior als 80.000 euros.
«No obstant això, s’havia vist que els subministraments eren insuficients», afirma.

El consistori destina cada
mes 82.000 euros a la neteja
dels centres, una xifra que
suposa un 20% d’increment
respecte al temps precovid
U

Benlloch explica als membres del Consell
Escolar Municipal les accions realitzades
L’alcalde, José Benlloch, va
presidir el Consell Escolar Municipal --ens format per representants dels sindicats, de la
direcció dels centres públics i
concertats, regidors, representants d’associacions veïnals i
de les associacions de mares i
pares d’alumnes-- previ a l’inici
del curs amb l’objectiu de traslladar les actuacions realitzades pel consistori en el marc del
Pla municipal de tornada física
a l’escola i atendre els dubtes i
preocupacions de la comunitat educativa. Benlloch ha estat acompanyat de la regidora
d’Educació, Aida Beteta, i del regidor de Serveis Públics, Francis-

co Valverde, les dues àrees implicades directament per a afavorir
una tornada segura.
«Davant un inici de curs complicat, hem volgut estar donant
la cara davant la comunitat educativa i traslladar, amb total
transparència, les accions empreses pel consistori en aquesta
tornada al col·le marcada pels
protocols de prevenció i seguretat de la covid-19», va assenyalar
Benlloch. «Sabem que serà un
curs complicat, però han de saber que l’Ajuntament, en la mesura de les nostres possibilitats,
estarem al seu costat en tot allò
que puguen necessitar per a donar resposta a les noves necessi-

tats que es vagen presentant. La
seguretat dels escolars és la prioritat absoluta», va garantir.
Al costat del personal de consergeria, i dins el Pla de xoc estival de Serveis Públics, quatre
operaris de l’atur agrari van treballar aquest estiu per a millorar les condicions dels centres, a
més de totes les tasques de manteniment, neteja, pintura o reparacions que van ser necessàries
per a posar a punt els centres.
A més dels protocols de prevenció i mesures especials per
la covid-19, el Consell Escolar
Municipal ha abordat el procés
d’admissió d’alumnes i el calendari escolar del curs 2020-2021.

xa de conserges, a través dels beneficiaris
dels programes d’ocupació de la Generalitat. L’objectiu és que «puguen auxiliar
els actuals en totes les tasques que comporten els protocols de prevenció, com
poden ser els accessos diferenciats als
centres», va puntualitzar l’alcalde.
«L’Ajuntament no té competències en
educació, més enllà del manteniment
dels centres, però hem volgut estar en
tot moment a la disposició de la comunitat educativa per a ajudar en tot allò
que ha sigut possible i hem posat tots
els nostres recursos a la disposició d’una
tornada al col·le presencial segura», va
agregar Beteta, que també va destacar en
les inversions per a la posada a punt.

L’alcalde recorda el treball
per a disposar de conserges
nous que puguen auxiliar
els actuals en les tasques de
prevenció que realitzen
U
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La Biblioteca Universitària del Coneixement va acollir la sessió del Consell.
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El consistori aposta pel sector musical
amb l’impuls del cicle Vila-real Alive

Andrés Suárez, Ara Malikian, Coque Malla i Maldita Nerea van oferir els concerts al recinte habilitat al col·legi Verge del Carme

Centenars de persones van assistir als concerts del Vila-real Alive que va portar a la ciutat artistes de renom com el violinista Ara Malikian o Coque Malla.

A

ndrés Suárez, Ara Malikian, Coque Malla i
Maldita Nerea van ser
els protagonistes del
cicle de concerts Vila-real Alive
que durant una setmana, del 19
al 25 de setembre, va portar la
música d’aquests artistes de projecció nacional i internacional al
recinte habilitat al col·legi Verge
del Carme, un espai a l’aire lliure i delimitat amb les mesures de
prevenció corresponent.
La iniciativa, en col·laboració
amb la promotora The Music
Republic, ha format part del Pla
de renaixement impulsat per
l’equip de govern per a reactivar
la ciutat tant culturalment com
econòmica. El regidor responsable de la marca Vila-real Ciutat
de Festivals, Diego A. Vila, va destacar la rellevància d’aquest cicle

El cantant del grup Maldita Nerea en un moment de l’actuació.

de concerts, que durant aquest
estiu ha recorregut 40 ciutats de
tota Espanya i amb el qual «hem
presentat una oferta cultural de
qualitat, amb totes les mesures
de seguretat, atractiva no sols en
l’àmbit local sinó també per a la
província, per a continuar la dinamització econòmica de Vilareal en un moment de crisi com
l’actual». «Aquesta proposta reforça la nostra marca de Ciutat de
Festivals i va en la línia de la programació cultural i musical que
Vila-real ha desenvolupat aquest
estiu, amb uns protocols de seguretat i prevenció que han funcionat correctament, sense risc per
al públic, i que han demostrat
que la cultura és segura», va recalcar l’edil. El cicle va comptar
amb tots els permisos tant municipals com autonòmics.

La programació
cultural de tardor
suma propostes
amb total garantia
Vila-real va donar la benvinguda a la programació cultural
de tardor amb la reobertura
del Museu de la Ciutat Casa
de Polo i l’Auditori Municipal
Músic Rafael Beltrán Moner i
la inauguració de l’exposició
«L’ànima dels plats» del ceramista Santiago Bono oberta
fins al 15 de novembre.
La programació de tardor,
que forma part del Pla local
pel renaixement, compta amb
activitats variades, per a adults i públic infantil, amb música, dansa, teatre i exposicions,
com la presentació de «Monta
tu exposición», proposta creativa que es va realitzar durant
el confinament, a la Casa de
l’Oli fins al 3 d’octubre. A
més s’han recuperat festivals
com el Real Jazz i, del 23 al 25
d’octubre, es durà a terme l’IX
Festival de Dansa Breu, Vilareal en Dansa. Així mateix,
la programació a l’Auditori
Municipa l comptarà amb
actuacions com Maravilloso
fue volver presentada per Saga Produccions, MiraMiró de
Baal Dansa, i Jonnhy Chico de
Moriarthy & Holmes, durant
els caps de setmana de setembre i octubre.
Per a poder realitzar totes les
activitats culturals previstes,
s’ha elaborat un pla de contingència, amb atenció especial per a cada esdeveniment i
d’acord amb les empreses que
intervenen, on es contemplen
les mesures de seguretat necessàries. «Malgrat les dificultats
de la situació actual, Vila-real
aposta sempre per la cultura,
i per això continuarem posant
els mitjans necessaris per a donar suport als professionals i
empreses del món artístic»,
afirma la regidora de Cultura,
Rosario Royo.

Tres concerts en el Real Jazz
de la nova normalitat
El festival Real Jazz va tornar a la
ciutat amb una cinquena edició
amb concerts adaptats a la nova
situació provocada per la crisi
sanitària, amb totes les mesures
de prevenció i seguretat per la
covid-19. El festival va comptar
amb tres concerts, i va apostar
per un canvi d’ubicació, en un espai a l’aire lliure però delimitat,
a l’avinguda de la Murà, enfront
de l’Auditori Municipal Músic
Rafael Beltrán Moner.
Els artistes participants van
ser CMS Trio, Autòctone que va
presentar el seu treball Volum 1
i com a cloenda, Miquel Asensio
amb el seu àlbum Biotza. La regidora de Cultura, Rosario Royo,

va destacar que «en aquesta nova
normalitat per la pandèmia, no
volem que pare l’activitat cultural i per això continuem apostant per aquest festival, amb
responsabilitat i prudència». Enguany, gràcies al conveni amb la
Societat Anònima de Mitjans de
Comunicació de la Comunitat
Valenciana, À Punt va gravar i difondre els concerts tant per televisió com per ràdio.
El Real Jazz va nàixer el 2016
«per a agafar el relleu de la tradició jazzística local concentrant
en un únic cap de setmana una
selecció de les millors bandes
amb concerts gratuïts i activitats
paral·leles», va recordar Royo.

El festival es va traslladar a l’exterior de l’Auditori, a l’avinguda de la Murà, per a garantir la seguretat i els protocols.
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El primer cap de setmana van haver-hi dos espectacles vespertins i un nocturn amb bou embolat.
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La fira ocuparà, com és habitual en edicions anteriors, el solar annex al jardí de Jaume I.

Vila-real acull un recinte taurí La fira d’atraccions tornarà a
en defensa del bou al carrer instal·lar-se al novembre
El consistori aposta per aquesta iniciativa per a donar suport al sector

El consistori atén la petició de l’Associació de Firaires per al muntatge

Vila-real acull, fins al proper 25
d’octubre, un recinte taurí al costat del
jardí de Jaume I per a la realització de
festejos de bous al carrer després de la
sol·licitud tramitada per l’empresa Montauro Espectáculos i que compta amb les
corresponents autoritzacions de la Conselleria de Justícia i la Conselleria de Sanitat. El consistori ha manifestat des del
primer moment la seua voluntat que la
ciutat celebre actes taurins d’acord amb
les mesures de prevenció per la covid-19,
en suport al sector de les ramaderies i en
defensa de la tradició del bou al carrer,
«que a Vila-real està documentada des
del segle XIV», tal com indica el regidor
de Festes, Diego A. Vila. Durant el primer
cap de setmana es van organitzar tres
esdeveniments (dos en horari vespertí i
un nocturn) que van transcórrer sense
incidències destacades i amb aforament
per a 400 persones (tot i que la xifra pot
ampliar-se a 800 com inicialment s’havia
autoritzat). Els organitzadors, la Federació de Penyes de Bou a la Comunitat i
l’Associació de Ramaders van entregar a
l’alcalde, José Benlloch, i a l’edil de Festes, Diego A. Vila, unes plaques en reconeixement del suport al món del bou.
Segons la normativa aprovada per la
Generalitat Valenciana que regula la celebració de festejos taurins en l’actual si-

La fira d’atraccions tornarà a instal·lar-se
durant tot el mes de novembre en atendre el consistori la petició de l’Associació
de Firaires de Vila-real (Afevil). El muntatge serà, com és habitual els darrers anys,
al solar annex al jardí de Jaume I. «Des
de l’Ajuntament hem decidit donar suport a un dels col·lectius més afectats per
aquesta crisi sanitària de la covid, els firaires, i per això facilitarem que puguen
muntar les seues atraccions a Vila-real,
a més de donar-los promoció durant els
actes culturals i d’oci que es realitzen a la
nostra ciutat», explica el regidor responsable d’Economia, Xus Madrigal.
En la línia d’altres campanyes impulsades des d’aquesta àrea, també en aquesta
fira extraordinària de Tots Sants es preveu la col·laboració de la Unió de Comerç
de Vila-real (Ucovi) per al repartiment de
vals entre els comerços locals com a element dinamitzador de les vendes i fidelització de clients. També es reservaran
tiquets perquè tots els xiquets de famílies vulnerables puguen gaudir de les
atraccions a través de les entitats locals
i Serveis Socials. «Que cap menut puga
quedar-se sense opcions per a pujar a la
fira per la situació econòmica familiar»,
va dir l’edil delegat d’Economia.
Per a poder instal·lar i obrir la fira
amb totes les garanties, l’Ajuntament i

tuació de crisi sanitària –i en l’elaboració
de la qual va participar Benlloch-- aquests
actes només poden dur-se a terme en recintes tancats i els ajuntaments han de
manifestar expressament la seua voluntat d’acollir-los encara que l’autorització
correspon al govern autonòmic.
«Com a municipi de tradició taurina,
des del primer moment vam manifestar
la nostra voluntat de facilitar l’activitat
d’un sector que està patint també les conseqüències d’aquesta crisi, i la prova és
que ja s’estan sacrificant caps de bestiar
per la suspensió dels actes de bous al carrer», assenyala Vila, que recorda que en
el cas de Vila-real no s’han pogut celebrar
els actes de les festes.

Els organitzadors, la
Federació de Penyes de Bou
a la Comunitat i l’Associació
de Ramaders reconeixen
Benlloch i Vila pel seu suport
U

U fundació caixa rural
reprén l’activitat expositiva
amb l’obra de marcelo díaz
Vila i Benlloch van rebre el reconeixement del món taurí per donar suport al sector en aquest temps.

l’Associació Afevil duran a terme un pla de
prevenció de la covid-19 durant el temps
que les atraccions estiguen en marxa.
L’última vegada que es van instal·lar
atraccions en la localitat va ser el gener
passat ja que, per quart any consecutiu,
es va impulsar la fira de rebaixes que també va comptar amb el suport d’Ucovi.
Des del consistori van recordar que en
les últimes setmanes s’han donat suport
a altres accions per a reactivar diferents
sectors afectats per la pandèmia com, per
exemple, els concerts de Vila-real Renaix
i Vila-real Alive, la reactivació de tots els
mercats, els festivals com el Real Jazz o
els espectacles taurins, al recinte portàtil
instal·lat al jardí Jaume I.

El consistori repartirà vals
entre els establiments locals
i també es reservaran tiquets
per als xiquets de famílies en
situació de vulnerabilitat
U

Les sales d’exposicions de Fundació Caixa Rural acullen, fins al
24 d’octubre, la primera mostra postcovid a càrrec de Marcelo
Díaz sota el títol «Pulso almado, voz lignaria» i que també es
pot gaudir de forma virtual. L’autor va estar acompanyat per
representants municipals i de la Fundació en la inauguració.
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Actes per la Mare de Déu de Gràcia

33 Durant els dies en els quals s’haguera hagut de realitzar la programació habitual, es van promoure activitats a l’Arxiprestal com ara misses, processons claustrals o ofrenes a l’exterior del temple.

Vila-real honra la Mare
de Déu exclusivament
amb actes religiosos

C

om marca la tradició, el
divendres anterior al primer diumenge de setembre, la imatge de la Mare
de Déu de Gràcia, la Moreneta,
es va reunir amb els seus fidels
en el nucli urbà. Enguany, malgrat la pandèmia i la suspensió
de les festes en el seu honor, ho
va tornar a fer. La baixada de
la imatge va ser el primer acte
d’una programació fonamentalment religiosa que el bisbat, en
comunicació amb l’Ajuntament,
havia preparat per a les dates en
què habitualment es desenvolupen les festes patronals.
Actes tots ells adaptats als protocols de seguretat i aforaments
per la pandèmia. Així, per exemple, tant l’arribada a la localitat
de la imatge de la Mare de Déu
com el trasllat de nou a l’ermita
es va fer de forma motoritzada i
no al coll dels portadors.
«A conseqüència de la crisi
sanitària, els rebrots i les noves
normatives i restriccions de la
Generalitat per a tractar de contenir l’expansió del coronavirus,
ens vam veure obligats a suspen-

dre les festes de la Mare de Déu
de Gràcia i fins i tot a treballar
en un decret per a prohibir les
penyes. Però els devots de la Moreneta van poder mostrar el seu
afecte i veneració per la patrona
en les diferents celebracions religioses preparades pel vicari general de la diòcesi, mossén Javier
Aparici, amb totes les garanties
de seguretat», va detallar el regidor de Festes, Diego A. Vila.
També es va haver d’adaptar

«Per la crisi sanitària,
els rebrots i les
noves normatives
i restriccions vam
haver de suspendre
les festes», diu Vila

la missa solemne del diumenge,
que va reduir aforament i on la
Mare de Déu de Gràcia va lluir
un mantell recentment restaurat, d’acord amb el dol per les
víctimes de la pandèmia del coronavirus, al qual es va sumar un
crespó negre. Al finalitzar es va
llançar una mascletada per part
de Pirotecnia Martí. «És una forma d’ajudar un sector que també ho està passant malament», va
defensar el regidor de Festes.
La processó no es va realitzar
de forma habitual i es va substituir per una desfilada claustral.
El pas pel mantell solidari a
l’Arxiprestal es va mantenir i els
donatius d’aliments a Cáritas es
van poder dipositar però no es va
permetre el contacte amb la imatge. La novena tots els dies, del 5
al 12 de setembre, i l’eucaristia,
del dilluns al dissabte, van completar la programació religiosa
en honor a la Mare de Déu.
També els integrants de la Junta
de Festes i la cort d’honor, juntament amb l’edil Diego A. Vila, van
realitzar un homenatge floral a la
patrona a l’exterior de l’església.

Moment de l’eixida de la patrona de l’ermita per a ser traslladada al nucli urbà.

+dades

Aval polític i del món fester
a la suspensió dels casals
U La Comissió Informativa Especial
per a la Regulació de la Normativa de Convivència amb les Penyes
s’ha reunit amb l’objectiu de donar
compte als membres de l’organisme
del decret de suspensió temporal de
les penyes, derivat de les normatives
i restriccions fixades per la Generalitat en prevenció per la covid-19. En la
reunió de la Comissió, integrada per
representants de tots els grups polítics municipals, han participat també
el president de la Junta de Festes, José Pascual Colás, i la presidenta de la

Comissió de Penyes, Susana García.
En la trobada, els membres han avalat la decisió de l’equip de govern de
decretar la suspensió temporal de les
penyes davant la situació de crisi sanitària. El decret de suspensió de les
autoritzacions a les penyes pren com
a base la Resolució de 17 d’agost de
2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l’adopció
de les mesures de l’acord del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional
de Salut, sobre mesures de prevenció enfront de la covid-19.
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Misa funeral por las personas que
fallecieron durante el confinamiento
La iglesia Arciprestal acogió un eucaristía en honor a quienes no se les pudo celebrar la misa exequial por las circunstancias de la pandemia
Javier

Aparici

El pasado viernes, 11 de septiembre, la Arciprestal San Jaime
acogió un funeral por todos los
fallecidos en tiempo de confinamiento a los que no se les pudo
celebrar la misa exequial por las
circunstancias de la pandemia.
Presidido por el párroco, Javier
Aparici, estaba enmarcado en los
actos religiosos en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de
Gracia, y contó con la asistencia
de numerosos fieles, además de
autoridades y miembros de la
corporación municipal.
Tras asegurar oración y cercanía a los familiares de los fallecidos, el párroco recordó, en el
inicio de la homilía, como «lo
más duro en estos meses ha sido
ver tantas personas que morían a
causa de esta pandemia en las residencias de ancianos, en hospitales saturados o en sus propias
casas», siendo «miles y miles los
seres humanos a los que esta enfermedad ha arrebatado la vida
no sólo en nuestro país, sino en
todo el mundo».
«Tenemos la sensación de que
han muerto demasiadas personas -prosiguió- y ha sido especialmente cruel la soledad en la que
han muerto la mayoría de ellos
y el desconsuelo que han dejado
en sus familiares, que han visto
impotentes cómo morían sus seres queridos sin poder darles un
beso o un abrazo que pudiera
ayudarles a emprender su último
viaje con algún alivio».
«Vila-real…al teu altar s’acull en
goig i en dol…i troba en tu pau i
consol»

Por eso nos reunimos junto a la
Virgen de Gracia, dijo, «para dar
el adiós a todos nuestros conciudadanos que han muerto en
tiempo de confinamiento, bien
debido a la Covid-19, o por causa
natural o de enfermedad», pues
«sabéis que fueron enterradas casi en soledad, sin poder ser despedidas por su comunidad cristiana en nuestros templos».
En estos momentos difíciles,
«como creyentes pensamos que
lo mejor que podemos hacer por
los que han muerto es rezar por
ellos, poniendo su vida en las manos del Padre», continuó, «este es
el mejor homenaje que podemos
hacerles».
Sanar las heridas de la pandemia

A continuación, Javier Aparici
indicó que en estos momentos,
el compromiso de los cristianos

Mosén Javier Aparici ofició la eucaristía que estuvo presidida por la imagen de la patrona de la ciudad que ese día todavía se encontraba en la Arciprestal.

José Benlloch

L’últim adéu
Poques coses poden
haver més doloroses
que perdre un ésser
estimat i no poder acomiadar-se’n. No poder
comptar amb el consol
de l’últim adéu i, per
als qui som cristians, confortar-nos en la paraula de Déu
pronunciada en un funeral. El
rostre més dur i cruel de la pandèmia del coronavirus ha estat,
sense dubte, les milers de vides
que s’ha endut al seu pas. Però
també el desconsol de no poder
pronunciar aquest últim adéu
i sentir el calor dels nostres, de
la nostra comunitat, quan hem
perdut un ésser estimat, ja siga
amb motiu de la COVID-19 o per
qualsevol altra circumstància.
Com a alcalde de Vila-real, em
sume, com no podria ser d’altra
manera, al condol per tots
aquells vila-realencs i vila-realenques que van perdre la vida
durant el confinament i l’estat
d’alarma. Veïns i veïnes que van
partir cap a la vida eterna en sodebería ser aliviar el dolor de los
demás. «Pienso en los que siguen
enfermos, a los que debemos
mostrar toda nuestra cercanía,
al mismo tiempo que tomamos
todas las medidas necesarias pa-

ledat i als qui ara, passades les pitjors fases
de la pandèmia, diem
adéu en una missa funeral per tots aquells
que ens van deixar. Un
últim adéu que vol ser
també un homenatge, des de
l’emoció i el sentiment cristià,
als que se n’han anat i un alè de
consol i esperança per als que
ens quedem.
La missa en record de les persones difuntes que no van poder tenir el seu funeral durant
l’estat d’alarma es completarà en les festes fundacionals,
al mes de febrer, amb un acte
d’homenatge institucional per
a les víctimes de la COVID-19.
Un homenatge oficial de tota
la ciutat a les vides perdudes i
també al treball de tots els professionals que, des de diferents
àmbits i sectors, han plantat i
planten cara a la pandèmia per
a guanyar-li definitivament la
batalla.
Descansen en pau.
ra que la pandemia no se extienda más». También en el «dolor de
muchas personas que han quedado afectadas por el prolongado
tiempo de confinamiento, es necesario contener las heridas que

La corporación municipal no faltó a la eucaristía por los difuntos.
esta pandemia ha provocado».
Aunque, sobre todo, «nos vemos comprometidos a trabajar
para paliar las consecuencias
económicas de la crisis sanitaria y el dolor de tantas familias
que se están viendo abocadas a la
pobreza. Como cristianos no podemos permanecer al margen»,
dijo, dirigiéndose de modo especial, a las «asociaciones religiosas,
congregaciones y cofradías, nuestras Cáritas y demás organismos
de atención a los más pobres».

que nos dice», explicó el párroco,
a la vez que indicó la urgencia de
reflexionar sobre tres aspectos:
en primer lugar sobre «la necesidad de discernir, de distinguir,
lo que de verdad importa», «revisar los fundamentos de nuestra
sociedad y los criterios que rigen
nuestra propia conducta» en segundo, y por último a «crecer en
solidaridad, lo que significa abandonar actitudes egoístas y ponernos al servicio de los demás».

El cristiano ve el futuro con optimismo

La Junta de Portavoces ha acordado aplazar al próximo mes
de febrero, coincidiendo con la
semana de las Fiestas Fundacionales de la ciudad, el acto institucional de recuerdo y homenaje a
las víctimas de la COVID-19 y en
agradecimiento a todas las personas y colectivos que trabajan para combatir la pandemia.

Los cristianos debemos ver el
futuro con optimismo, porque
«creemos en un Dios que confía
en el ser humano y que no nos
abandona nunca, pero creo que
Dios nos ha hablado también en
estos tiempos de sufrimiento, y
seguro que podemos escuchar lo

homenaje municipal
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Els clubs esportius recuperen els entrenaments
als pavellons municipals amb protocols sanitaris

Benlloch supervisa la reobertura de les instal·lacions esportives per a garantir l’entrada en funcionament de tota la xarxa d’infraestructures a l’octubre

Una delegació municipal encapçalada per l’alcalde va visitar diversos espais esportius per a saber com estaven desenvolupant-se les primeres setmanes d’activitat sota les mesures de prevenció.

L

’Ajuntament, en continuació del procés de desescalada, va obrir a inicis de
setembre els camps i pavellons municipals - -l’únic que
no ho va fer llavors va ser el nou
Joan Baptista Llorens però sí el
Bancaixa, el Melilla, el poliesportiu Sebastián Mora, la Ciutat
Esportiva Municipal (CEM) i el
Centre de Tecnificació Esportiva
(CTE)-- perquè els clubs esportius
pogueren reprendre les seues
activitats i entrenaments. Així
doncs, des de l’1 de setembre tots
els clubs esportius van poder reprendre els seus entrenaments
sota la nova normalitat i seguint
tots els protocols de seguretat i
prevenció establits per les autoritats sanitàries. «Hem aprovat
la reobertura dels pavellons en
la Junta de Govern i s’està seguint el protocol de seguretat
habitual, en col·laboració amb
els tècnics de Vila-real i la Càtedra de l’Esport de la Universitat
Politècnica de València», explica
Javier Serralvo, regidor d’Esports
i Salut.
MESURES ADOPTADES

Entre les mesures destaca la separació de zones d’entrada i
d’eixida, presa de temperatura
i desinfecció de mans a l’hora
d’accedir al recinte, prohibició
d’usar els vestidors, obligació
d’utilitzar la màscara fins al moment de començar l’activitat,
manteniment de les distàncies
de seguretat, i un important reforç de neteja i desinfecció; unes
mesures que han suposat un cost
de 150.000 euros, segons Serralvo. A més, l’edil ha apuntat que
els clubs han adoptat també les

seues mesures com la desinfecció del material abans i després
de cada entrenament.
L’alcalde, José Benlloch, va visitar aquestes instal·lacions esportives per a supervisar, acompanyat per Javier Serralvo, el
funcionament d’aquests protocols durant un entrenament del
club de futbol Esportiu Vila-real,
de la mà del seu president Santi Barrachina, a la Ciutat Esportiva Municipal i una sessió del
club de bàsquet femení Vila-real
Bàsquet Club al costat del director tècnic de l’equip, Guillermo
Prats, a les instal·lacions del pavelló Bancaixa.
Benlloch ha assegurat que «estem en un moment molt complicat i la seguretat absoluta és molt
difícil però, per part nostra, a través del Servei Municipal d’Esports
(SME), hem treballat des de maig
per a reobrir amb les màximes
garanties i seguretat possibles.
Primer van ser els entrenaments

«Hem treballat des
de maig per a reobrir
amb més màximes
garanties i seguretat
possibles», afirma
l’alcalde Benlloch

i, des de l’1 d’octubre, la resta
per a donar servei a socis i usuaris de l’SME amb les activitats de
la Guia esportiva d’aquesta temporada».
INFRAESTRUCTURES

L’alcalde ha reafirmat l’aposta
de Vila-real per la marca de Ciutat de la Salut i l’Esport, amb
prop de 75.000 metres quadrats
d’instal·lacions esportives, el triple que fa nou anys. «L’esport és
salut i també economia, per la
qual cosa necessitàvem reactivar
de nou la maquinària però amb
responsabilitat i prudència», ha
assenyalat, al mateix temps que
ha agraït la col·laboració dels 69
clubs de la localitat. «Som conscients que en aquests moments
hi ha moltes restriccions en tema
d’aforaments o assistència als entrenaments, per exemple, però
hem volgut ser prudents i a poc
a poc, si tot va bé, anirem permetent més coses», ha afirmat.
El primer edil també ha subratllat l’esforç econòmic extraordinari que suposa per a
l’Ajuntament mantenir el 100%
de l’oferta esportiva per a aquesta nova temporada aplicant tots
els protocols de prevenció per
la pandèmia i amb dues noves
instal·lacions, el pavelló Joan Baptista Llorens i la piscina d’Aiguasalut, per la qual cosa ha animat
a fer-se soci de l’SME. «Són 136
euros a l’any que donen accés a
una oferta esportiva completa
i és fonamental tenir el suport
dels socis perquè quan tot açò
passe continuem com a ciutat
líder de l’esport i mantinguem
unes instal·lacions esportives en
perfectes condicions», va dir.

El CTE cobra protagonisme per a donar cabuda a més activitats.

Amplien espais esportius
per a garantir la seguretat
L’SME ha integrat ja el nou
pavelló Joan Baptista Llorens
i suma en aquesta temporada
sales de dimensions més grans
al CTE, habilitades per a poder
mantenir la mateixa activitat
de clubs i usuaris de l’SME que
abans de la pandèmia, complint
amb els protocols de seguretat i
prevenció per la covid-19.
El poliesportiu Joan Baptista
Llorens -que en horari lectiu
és utilitzat pels alumnes del
col·legi Verge del Carme-- acull
els entrenaments del Vila-Sport
Futbol Sala i els dos clubs de
gimnàstica rítmica: Vila-real i
Aitana, i des d’octubre, també

activitats dirigides de l’SME. A
més, a les sales polivalents també entrenen el club de boxa i el
club de karate, i una d’elles serà
per a activitats dirigides.
Quant al CTE, s’han obert, en
la planta baixa i primera planta, sales de major grandària,
amb superfícies de 200, 300 i
500 metres quadrats per a pilates, ioga, ritmefit, cicle-ritme o GAP, entre altres. D’altra
banda, el pavelló acull els entrenaments del Club Vila-Sport
Futbol Sala i el club de bàsquet
masculí. La piscina coberta és
utilitzada pels clubs de natació
i triatló, així com els socis.
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El mercat d’antiguitats
torna a les immediacions
de l’Estadi de la Ceràmica

L’Ajuntament agraeix aquest pagament en un moment complicat per a totes les administracions a causa de la pandemia.

La Generalitat abona a Vila-real un
milió d’euros des del mes de maig
El deute autonòmic respecte del 2019 amb la ciutat queda reduït a 153.672 €, un 14%

L

a Generalitat valenciana
ha transferit, des de maig,
prop d’un milió d’euros a
l’Ajuntament, i ha reduït
així en un 86% el deute que mantenia amb el consistori. L’alcalde,
José Benlloch, destaca la «sensibilitat» del Consell que encapçala
Ximo Puig amb el municipi, en
una situació especialment delicada com l’actual. «Hi ha dues
formes molt diferents, quasi
contraposades, de gestionar les
crisis. Mentre que el 2011, quan
vam arribar a l’equip de govern
amb una greu crisi econòmica i
financera, vam trobar un govern
de la Generalitat del PP tancat i
que donava l’esquena als ajuntaments, en aquesta crisi sanitària,
econòmica i social el Consell de
Ximo Puig ens escolta i ens ajuda», valora Benlloch.
L’alcalde recorda que, amb els
executius populars, va ser neces-

sari fins i tot acudir als tribunals
pels 1,9 milions d’euros de deute
de la Biblioteca Universitària del
Coneixement, que finalment va
assumir també l’actual govern
valencià; deute que se sumava
a ajudes socials, personal o programes pendents de pagament.
«Ara, per contra, i davant de la
pitjor crisi sanitària i social de la
història, el Govern valencià s’ha
mostrat sensible i ha abonat en
temps rècord pràcticament tot
el que devia de 2019», agrega
l’alcalde. «Ho ha fet malgrat les
greus dificultats econòmiques
heretades del PP i l’increment de
la despesa que ha suposat per a
les arques autonòmiques la crisi
del coronavirus», afegeix.
En concret, la Generalitat ha
abonat 942.303 euros, per la qual
cosa queden pendents de saldar
153.672 euros. «Aquestes xifres
suposen que s’ha reduït el deute

autonòmic amb Vila-real en un
86% en només cinc mesos i s’ha
deixat la quantitat pendent de
pagament en xifres que entren
dins de la normalitat en les relacions entre administracions»,
detalla Benlloch, que espera que
prompte puga saldar-se íntegrament el deute.
«Per descomptat, continuarem
reclamant, com hem fet sempre,
que arribe a Vila-real el que ens
correspon i que les obligacions
contretes amb els vila-realencs
siguen satisfetes, vinguen d’on
vinguen. Ho vam fer amb el PP
i ho fem també ara. Afortunadament, ara trobem un govern autonòmic que respon i ens ajuda,
que entén les dificultats municipals i la necessitat de liquiditat i
finançament dels ajuntaments,
sobretot en les circumstàncies
extraordinàries de la covid-19»,
argumenta el primer edil.

Els venedors s’han desplaçat uns metres respecte la ubicació habitual.
El mercat d’antiguitats ha représ l’activitat després que
quedara suspesa al març amb
motiu de l’estat d’alarm. La Regidoria d’Economia ha elaborat
el dispositiu de seguretat i els
protocols corresponents per a
la seua celebració els diumenges en un espai provisional i
acotat en les immediacions de
l’Estadi de la Ceràmica i no en
la plaça del Llaurador. El nou
entorn, situat a escassos metres
de l’emplaçament original, ofereix millors condicions per a albergar el mig centenar de llocs,
la mateixa xifra que abans del
confinament, que el conformen
complint amb totes les mesures
de prevenció per la covid-19,
tal com ha destacat el regidor
d’Economia, Xus Madrigal.
«El mercat d’antiguitats era
una cita molt esperada tant
pels venedors com per la ciutadania i per això hem treballant
per a recuperar-ho quan ha sigut possible garantir la seguretat tenint en compte la situació
de crisi sanitària en la qual ens
trobem», ha assenyalat.

Respecte als protocols, es regeix per les normes aplicades a
la resta de mercats i que «fins
al moment, han funcionat de
manera correcta», com són el
control de l’aforament, gel desinfectant a l’entrada del recinte, distàncies de seguretat, etc.
Amb el retorn d’aquest punt
de venda, Vila-real ha recuperat ja tots els seus mercats ambulants després de la suspensió
d’activitat per la pandèmia,
encara que la majoria en ubicacions provisionals. En aquest
sentit, Madrigal ha recordat
que el seu departament continua treballant per a «quan siga possible, poder retornar al
centre el mercat ambulant dels
dimecres i els dissabtes que ara
es realitza a la Ciutat Esportiva Municipal». «És complicat
trobar la ubicació adequada
d’acord ala normativa però
continuem treballant per a
complir amb el nostre compromís ja que sabem que el mercat
en el centre és un element de
dinamització de l’economia»,
ha indicat el regidor.

El Pacte pel renaixement
El consistori convoca els representants de
avalua les accions pactades l’oci nocturn per a tractar l’estat del sector
La mesa del Pacte pel renaixement de Vila-real s’ha reunit per
a fer seguiment de les accions
en els àmbits sanitari, social i
econòmic per valor de 500.000
euros consensuades en els últims
mesos per aquest organisme, en
el qual estan representats tots els
grups municipals.
El coordinador de la mesa, el
regidor Xus Madrigal, ha explicat que les sessions s’han représ
perquè «estem ja executant i
gestionant moltes de les accions
acordades per unanimitat, per
la qual cosa és moment de ferne seguiment, ja que la mateixa
evolució de la pandèmia i de la
situació que estem vivint pot fer

necessari revisar i redefinir-ne
algunes». Madrigal ha avançat
que l’ens es reunirà tots els divendres per a realitzar aquesta avaluació i «també valorar si
hi ha la possibilitat d’aportar
més recursos econòmics tot i
la complicada situació financera de l’Ajuntament, i consensuar noves propostes entre
els grups municipals per al reimpuls econòmic i social de la
ciutat en aquest moment».
Cal recordar que la taula del
Pacte pel renaixement de Vilareal ha aprovat en els últims
mesos al voltant d’una quinzena de mesures davant la crisi
per la covid-19.

El regidor d’Economia, Xus Madrigal, s’ha reunit amb representants de locals d’oci nocturn amb
l’objectiu de donar-los suport, escoltar les seues necessitats i propostes, i tractar de buscar solucions per a aquest sector, «l’únic
que en aquest moment està afectat pel tancament d’activitats a
causa de la pandèmia», tal com
ha recordat el regidor. Madrigal
ha convidat també a participar
a la reunió als representants de
la resta de grups municipals atés
que en la taula del Pacte pel renaixement de Vila-real es va acordar per consens impulsar accions
de suport als establiments d’oci
nocturn de la ciutat.

La reunió es va realitzar a les instal·lacions de la Casa dels Mundina.
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Renoven les canalitzacions
de la xarxa d’aigua potable
al carrer de Furs de València

El termini d’execució de les obres, a càrrec d’una empresa local, serà d’un mes i permetrà guanyar en seguretat.

Inicien les obres a Ramón y Cajal
per a millorar l’accés al centre
L’entrada al pàrquing de la plaça Major es desvia per Cardenal Tarancón i Raval del Carme
Les obres de reparació del carrer
Ramón y Cajal estan en marxa
per a millorar l’accés al centre i
la seguretat d’aquest tram de via
d’entrada al pàrquing de la plaça
Major. Els treballs, que s’han demorat més del que es preveia,
en atenció al model de suport a
l’empresa local, tenen un termini
d’execució d’un mes i, durant la
seua execució, s’ha habilitat un
accés alternatiu a l’aparcament
subterrani per a minimitzar
l’impacte en el centre.
«A causa del pas del temps, les
pluges i el trànsit pesat que ha
fet ús del ferm durant aquests
anys, aquest tram de carrer estava molt deteriorat», recorda
el regidor de Serveis Públics,
Francisco Valverde. L’obra, amb
un cost de 27.000 euros, ha sigut contractada amb l’empresa

U la Policia Local honra el
patró amb una eucaristia en
suspendre l’acte oficial
La Policia Local ha commemorat la
festivitat del seu patró, sant Miquel,
amb una celebració eucarística a
l’església dels Sants Evangelistes a la
qual ha assistit l’alcalde de la ciutat,
José Benlloch, la primera tinent
d’alcalde i responsable de Seguretat
Ciutadana, Silvia Gómez, el comissari
principal cap de la Policia Local, José
Ramón Nieto, a més de diferents
representants del cos policial i de la
corporació municipal, complint amb
les mesures anticovid-19. Enguany,
l’equip de govern, en consens amb els
responsables del cos policial, ha decidit
suspendre l’acte oficial amb motiu
d’aquesta festivitat que se celebra
habitualment a la plaça de Sant Ferran,
amb la participació de la plantilla
policial, a causa de la pandèmia.

Alviben, una firma local amb la
qual SPV col·labora de manera
assídua, dins del model d’aposta
per l’empresa local implementat
a Vila-real des de 2011.
«Hem col·laborat també amb la
Regidoria de Territori i l’àrea de
Mobilitat perquè els treballs -que
no han pogut iniciar-se abans
per donar suport a l’empresa local, donades les dificultats de la
firma per iniciar les obres durant
la pandèmia, i per les incidències
en un edifici del carrer- tinguen
el mínim impacte possible en
la zona centre», incideix Valverde. Amb aquest objectiu, el Departament de Mobilitat ha dissenyat i senyalitzat un itinerari
alternatiu d’accés al pàrquing
de la plaça Major, que compta
també amb l’acord de la concessionària. En concret, l’entrada a

l’aparcament es farà per Pius XII,
Cardenal Tarancón i Raval del
Carme, des d’on s’accedeix a la
zona per a vianants de la plaça.
Les obres consisteixen en la reparació de la franja central del paviment de llamborda del carrer de
Ramón y Cajal, entre l’avinguda
de la Murà i la plaça, en un tram
de poc més de 50 metres i una amplària de 5,50 metres. En la seua
execució, es reutilitzarà el material existent i es renovarà la base
del paviment de llamborda, amb
un tipus de material més resistent. També es millorarà l’actual
sistema de pilons. «El projecte
millorarà notablement l’entrada
al centret i s’ha pensat per a garantir la seua durabilitat, tenint
en compte el pas de camions de
gran tonatge que sol donar-se en
aquest accés a la plaça», detalla.

Els operaris durant els treballs de renovació de la xarxa a Furs de València.
L’Ajuntament continua el procés de renovació de canalitzacions d’aigua potable per a millorar i modernitzar la xarxa,
amb càrrec al contracte de gestió del servei adjudicat a Facsa.
Així, l’empresa ha escomés un
nou projecte per a la substitució de part de la xarxa en un
tram del carrer dels Furs de
València que presentava problemes en tractar-se de «canonades
antigues de fibrociment en les
quals es produeixen fuites amb
facilitat», segons subratlla el regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde.
Valverde ha estat supervisant
els treballs, al costat de tècnics i
responsables de Facsa; les obres
se centren en un tram de 45 metres lineals del carrer dels Furs
de València (entre els carrers de
Gamboa i Secretari Cantavella)
i amb aquestes es completarà

la substitució de tot el fibrociment d’aquesta illa de la ciutat
per polietilé, un material que
presenta major durabilitat i
millor manteniment.
De la mateixa manera, l’edil
ha explicat que els treballs
també inclouen la instal·lació
de vàlvules en diferents punts
d’aquest tram de canalització
amb la finalitat que «si es produeix qualsevol tall o incidència de subministrament, aquest
afecte el menor nombre possible d’usuaris i cause les menors
molèsties als residents de la zona». Així mateix, amb les obres
de reposició de la zona afectada
pels treballs es millorarà també
part de la vorera.
El cost del projecte ascendeix
a 26.518 euros (IVA inclòs), que
assumeix Facsa amb càrrec al
cànon de manteniment de la
xarxa d’aigua potable.
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Benlloch recrimina a Onda
el bloqueo del vertedero y
sus posibles consecuencias

Imagen de archivo de la recepción, a principios de año, de los beneficiarios de las tres modalidades de talleres de empleo.

Vila-real solicita planes de empleo
por 711.000 euros para 50 parados
La Generalitat aprueba el programa Emcorp para incorporar personal a Servicios Públicos

E

l Ayuntamiento ha solicitado tres planes de empleo
impulsados por la Generalitat valenciana con el objetivo de aprovechar los programas de la Administración autonómica para ofrecer una salida
laboral a vecinos y vecinas en
situación de desempleo. En concreto, la Concejalía de Economía
que dirige el edil Xus Madrigal
ha tramitado tres solicitudes por
valor total de 711.000 euros para
acceder a los programas Emcorp,
Avalem Joves y Avalem Experiència con los que se aspira a poder
dar trabajo a cerca de 50 personas en situación de desempleo.
De momento, el consistorio
ha recibido la aprobación del
programa Emcorp, con una inversión de 126.000 euros, para
emplear a 11 personas mayores
de 30 años en el departamento
de Servicios Públicos. En este caso, los beneficiarios comenzarán
a desarrollar el 15 de octubre durante un periodo de seis meses.
La Generalitat ha confirmado
al Ayuntamiento que sufragará
117.000 euros mientras y el municipio aportará otros 8.750.
Por otro lado, el Ayuntamiento opta al programa Avalem Experiència, una iniciativa lanzada por la Generalitat dirigida a
personas desempleadas mayores
de 30 años que hayan perdido su
trabajo durante el estado de alarma por la pandemia. Para este
plan se han solicitado 255.000
euros, de los que el Ayuntamiento sólo aportaría 6.000 euros,
con la finalidad de contratar a
24 personas durante seis meses,
cuya función será principalmente la de realizar labores de apoyo

+DATOS

23 cursos gratuitos para
particulares y empresas
U La Concejalía de Economía, en colaboración con la Cámara de Comercio y la Diputación de Castellón, retoma la programación formativa en el
arranque del nuevo curso, con un total de 23 cursillos gratuitos --16 junto
a la Cámara de Comercio y los siete
restante con el apoyo de la Diputación--. Las formaciones están destinadas fundamentalmente a reducir
la brecha digital y ampliar las posibilidades de los comercios y empresas
para adaptarse a las nuevas necesidades tecnológicas y hacer frente
a los nuevos retos. La oferta abarca
contenidos relacionados con la gestión de negocios, adaptándolos a la
a los centros educativos de la ciudad como conserjes, tal y como
ya anunció en su día el alcalde,
José Benlloch.
El tercero de los programas
solicitados por Economía es el
plan Avalem Joves, para menores
de 30 años, con el que se prevé
dar una oportunidad laboral a
14 personas durante un año. La
cantidad solicitada por el Ayuntamiento es de 330.000 euros, de
los que el consistorio aportaría
51.500 euros. Al tratarse de planes impulsados desde la Generalitat valenciana, la selección de
los beneficiarios se realizará por
parte del servicio de empleo autonómico y el inicio de los programas Avalem Joves y Avalem

situación actual, tras la crisis sanitaria
mundial en la cual se han acelerado
los cambios en la forma de consumir
y también está enfocada a aprender
a realizar estrategias de comunicación y marketing digital, posicionarse y aprovechar las ventajas del
mundo digital, y buscar e innovar en
nuevos sectores en alza. Por lo que
respecta a los cursos de orientación
laboral, están destinados a personas
desempleadas, que quieran adquirir
conocimientos básicos de informática, gestión de almacén o desarrollo
personal, con el objetivo de lograr la
inserción laboral. Los cursos se llevan
a cabo en el Vivero de Empresas.
Experiència está previsto para el
1 de diciembre.
OPORTUNIDADES

«En un momento especialmente
difícil como el actual, este equipo de gobierno está trabajando al
máximo para aprovechar todas
las oportunidades de planes de
empleo, ya que lamentablemente
como Ayuntamiento no tenemos
capacidad de crear planes propios», recuerda Madrigal. «A diferencia de 2011, cuando gobernaba el PP, el Govern del Botànic sí
que nos brinda oportunidades a
través de planes de empleo para
los que el Ayuntamiento apenas
tendrá que aportar un 10% de la
financiación total», concluye.

El alcalde, José Benlloch, presidente también de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) mancomunada de Vila-real-Onda-Betxí-les Alqueries,
con sede en el polígono vila-realense de les Voltes, ha advertido
a su homóloga en la alcaldía de
Onda, Carmina Ballester, que
el plan de captación de nuevas
inversiones Onda Logistic anunciado esta semana requiere contar con la correspondiente infraestructura de depuración de
aguas industriales que, en el caso de la localidad vecina, se derivan a su tratamiento a la EDAR
mancomunada. «Mientras Onda
siga bloqueando el correcto tratamiento de las basuras de Vila-real y toda la zona, nosotros
también tendremos que velar
por la defensa y los intereses de
nuestros territorios», advierte
Benlloch.
«Onda ha roto todos los consensos de trabajao territorial
y radiol, bloqueando las obras
de modernización y el cumplimiento del plan de gestión del
vertedero», lamenta Benlloch,
quien incide en que esta actitud
supone un grave problema am-

biental en el tratamiento de los
residuos, además de importantes sobrecostes de más de 6,5
millones de euros en Reciplasa por la necesidad de derivar
las basuras a otros territorios.
Esto sobrecostes se han traducido en un incremento de más
de un millón de euros en los últimos cinco años en Vila-real,
«en un momento especialmente delicado, en plena crisis del
covid-19». Benlloch denuncia
además que la actitud de Onda
genera «populismo y un debate
político en busca de beneficio
electoral».
«Ante esta situación, rogaría
a la alcaldesa de Onda que se
asegura bien, antes de lanzar
este tipo de planes, que la instalación de nuevas industrias
va a tener cabida en la EDAR
mancomunada de Vila-real. Si
Onda sólo mira su beneficio y
sigue bloqueando el futuro del
tratamiento de los residuos, nosotros defenderemos nuestro
territorio de la llegada de aguas
industriales. Y ese no es el mundo del s.XXI ni el mundo que
queremos», señala el alcalde y
presidente de la depuradora.

Reeditan el programa
laboral para personas con
diversidad funcional
El Ayuntamiento y la Fundació
Caixa Rural Vila-real impulsan
la segunda edición del programa de inserción socio-laboral
dirigido a personas con diversidad funcional con el objetivo
de ofrecerles una oportunidad
laboral tanto en diferentes departamentos municipales como en la propia fundación. El
programa se enmarca en el convenio anual entre el Ayuntamiento y la asociación XiCaEs,
dependiente de la Fundació
Caixa Rural, para la atención e
inserción de personas con capacidades especiales, dotado con
30.000 euros.
La iniciativa está dirigida a
quienes tengan una discapacidad reconocida superior al 33%.
Un total de nueve personas se
beneficiarán de este programa
que tendrá una duración de
ocho meses (de octubre a mayo).
Los usuarios trabajarán media
jornada en las dependencias de
entidades como el Ayuntamiento o la Fundació Caixa Rural por
un salario de 500 euros.
El concejal de Servicios Sociales, Álvaro Escorihuela, ha
destacado la importancia de
este proyecto, que surgió de la

Mesa para la inserción laboral
de personas con capacidades
diferentes en la que se agrupan entidades sociales que trabajan por la inclusión de este
colectivo. «En 2019 llevamos a
cabo una primera edición de
este programa, gracias al cual
un total de siete personas pudieron desempeñar funciones
en dependencias municipales
para mejorar sus habilidades
sociales, adquirir experiencia
laboral y recibir también una
formación complementaria»,
recuerda el edil.
«Todos ellos realizaron una
gran labor en el Ayuntamiento,
por lo que reeditamos la experiencia, de la mano de la Fundació, para seguir ofreciendo
una oportunidad laboral a personas con diversidad funcional
y trabajar para su plena inserción en la sociedad», señala el
concejal de Servicios Sociales,
quien apunta que el calendario de las prácticas profesionales ha tenido que adaptarse a la
situación de la crisis sanitaria y
por este motivo arranca en octubre y finalizará en mayo. En
octubre y noviembre también
habrá sesiones formativas.
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‘Silvia’ i ‘María’ presideixen l’arribada
a l’Estadi de la Ceràmica fins a 2022

L

es dues escultures, Silvia
i María , que la Fundació
Hortensia Herrero i Mercadona han cedit a la ciutat de Vila-real, presideixen ja la
plaça de l’exterior de l’Estadi de
la Ceràmica. L’alcalde, José Benlloch, i Hortensia Herrero, presidenta de la fundació que porta el
seu nom, han sigut els encarregats d’inaugurar aquesta exposició temporal de les dues peces,
que estaran exposades fins al primer trimestre de 2022. Es tracta
de dues de les set escultures de
la destacada exposició de Jaume
Plensa que la Fundació Hortensia Herrero va fer possible l’any
passat a la Ciutat de les Arts i les
Ciències de València. En l’acte
de presentació també han parti-

cipat el comissari de l’exposició,
Javier Molins; el president del
Villarreal CF, Fernando Roig, i el
màxim responsable de Mercadona, Juan Roig.
Benlloch ha agraït tant a la
Fundació Hortensia Herrero
com a Mercadona l’oportunitat
d’exposar les monumentals escultures de Jaume Plensa, a través d’una cessió temporal sense
cap cost per a la ciutat. Així mateix, el primer edil ha ressaltat
l’emplaçament de les escultures
a la plaça de l’Estadi de la Ceràmica, un espai de 3.200 metres
quadrats ja emblemàtic per a la
ciutat, urbanitzat també a cost
zero per al municipi pel Villarreal CF, «aparador de la nostra
ceràmica i en el qual hem viscut

Benlloch planteja
aquesta plaça com a
«espai de referència
també en l’art
contemporani» per
a més exposicions

ja actes musicals, teatrals i culturals de primer ordre». «Ara, fem
un pas més, i el convertim en un
espai de referència també en l’art
contemporani», ha assenyalat.
Hortensia Herrero, presidenta
de la fundació que porta el seu
nom, ha agraït a l’Ajuntament
«les facilitats i l’afecte amb el
qual han acollit a aquestes dues
noves veïnes, Silvia i María. Per
a mi és molt gratificant poder
acostar l’art de Jaume Plensa a Vila-real després d’haver passat per
València i Elx i és un plaer que la
destinació a Castelló siga Vila-real
per la gran relació que la meua
família i jo tenim amb aquesta
ciutat. Estic segura que els veïns
de Vila-real gaudiran d’aquestes
belles escultures durant l’any i

mig que durarà aquesta exposició. Durant aquest temps, a més
d’unes noves veïnes, aquesta
ciutat tindrà unes aficionades
incondicionals del Villarreal CF
i espere que li porten molta sort
aquesta temporada».
L’alcalde ha entregat a Hortensia Herrero i Fernando Roig una
reproducció 3D de l’escultura de
Jaume I, obra de l’artista local Vicente Llorens Poy. A més, el president del club groguet també
ha entregat a Hortensia Herrero
dues camisetes de l’equip amb el
nom de les escultures.
CARACTERÍSTIQUES

Totes dues peces són de ferro colat. Silvia té un pes de 7.659 quilos i unes mesures de 697 x 257
x 86 centímetres mentre que
María, amb un pes de 7.506 quilos, mesura 692 x 272 x 83 centímetres. L’escultor català Jaume
Plensa té una dilatada trajectòria
internacional i les seues obres
s’exhibeixen en museus, institucions i galeries de països com ara
França, Japó, Anglaterra, Corea,
Alemanya, Canadà, Estats Units,
Suècia o Noruega.

33 A l’acte van assistir representats de l’Ajuntament així com de Mercadona i la Fundació. L’alcalde fa entrega d’una rèplica 3D de l’escultura de Jaime I i Roig d’unes samarreteres personalitzades.
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El Foro Globalis aborda los
retos de pueblos y ciudades
para erigirse en‘smartcities’

Benlloch y Carda se reunieron en el despacho de Alcaldía para perfilar los detalles de la próxima edición del evento.

Destaca llegará este noviembre
con un formato semipresencial
El encuentro tecnológico cambia de espacio y las conferencias serán en el Auditori
La feria de transferencia científica y tecnológica referente en la
Comunitat Valenciana, Destaca,
regresará en noviembre con un
modelo semipresencial, que combinará los formatos físico y online,
y con una nueva ubicación para el
desarrollo de las conferencias, que
se realizarán en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner
para poder ofrecerlas en directo a
través de diferentes plataformas.
El alcalde, José Benlloch, se ha reunido con el director de la Cátedra
de Innovación Cerámica Ciudad
de Vila-real de la Universitat Jaume I, Juan Carda, en un encuentro
preparatorio de la cita.
Tal y como acordó el comité de
expertos el pasado mes de abril, la
feria, de carácter bienal, apuesta
por un modelo de celebración que
combinará la divulgación, conferencias y acciones de networking
de forma virtual con actos presenciales adaptados a las posibles limitaciones por la pandemia cuan-

do se celebre.
El alcalde ha explicado que «el
Auditori, por su capacidad, nos
permite la asistencia de público a
las conferencias, siempre con las
restricciones de aforo y medidas
de prevención que establezcan las
autoridades sanitarias». Asimismo, cuenta con la infraestructura
técnica necesaria para emitir en
directo las conferencias por diferentes canales y plataformas. Finalmente, el alcalde ha subrayado
la idoneidad del Auditori al estar
en el centro de la ciudad y poder
ser un revulsivo ecoómico para la
hostelería y la restauración.
En cuanto a la parte divulgativa
de Destaca 2020, se ha decidido
que las actividades se realizarán a
demanda, en función de la disponibilidad e interés de los centros
educativos y se desarrollarán en la
Casa dels Mundina. «En la próxima
reunión del Consejo Escolar Municipal plantearemos a los centros la
propuesta para que aquellos que

tengan interés en que sus alumnos participen en estas actividades
puedan hacerlo en el espacio que
se habilitará en la Casa dels Mundina, con todos los protocolos de
prevención por la COVID-19», remarca el primer edil.
La parte expositiva será online
dadas las dificultades para que
las empresas puedan montar sus
estands y recibir visitas. Las áreas
temáticas que ha confirmado el
comité para esta edición son emprendimiento, salud, economía
circular, deporte y vida saludable,
inteligencia artificial y big data,
y con motivo del escenario que
plantea la pandemia, también se
ha incluido la dinamización de
la economía en tiempo de crisis.
Benlloch ha señalado que «Destaca será este año más Destaca que
nunca porque en este momento
se hace aún más necesario apostar por la ciencia y la innovación
para superar esta crisis y avanzar
en todos los ámbitos».

AGENDA NACIONAL OCTUBRE 2020 DE LA INNOVACIÓ CIUTAT DE VILA-REAL
AGENDA LOCAL

Más info: https://www.camaracastellon.com/
es/formacion/cursos/20_412

TíTuLO: CONvOCATOriA PrEmis GLObALis 2020
Fecha: hasta el 14 de octubre
Más info: https://www.fundacionglobalis.org/
es/proyectos/premis-globalis-2020/

TíTuLO: DivErsiDAD y GEsTióN DEL
TALENTO EN LOs jóvENEs
Fecha: 2 de octubre de 9.30 a 12.30 horas
Lugar: Cámara de Comercio Castellón. Avd.
Hermanos Bou, 79
Más info: https://www.camaracastellon.com/
es/formacion/cursos/VIVERO02

TíTuLO: móDuLO DE EsPECiALizACióN PrOfEsiONAL EN DisEñO GráfiCO E iNkjET
Fecha: del 20 de octubre al 25 de marzo de
2021
Lugar: Plaza de la Vila, 3, Vila-real (Castellón)
Más info: https://efectevr.com/portfolio/modulo-diseno-20-21/

AGENDA PrOviNCiAL

TíTuLO: LiNkEDiN sOCiAL sELLiNG. iNTErNACiONALizACióN 4.0
Fecha: Del 14 al 22 de octubre de 15.00 a
19.00 horas
Lugar: Cámara de Comercio Castellón. Avd.
Hermanos Bou, 79
Más info:https://www.camaracastellon.com/
es/formacion/cursos/AF20011_002

TíTuLO: PrOGrAmA PArA LA fOrmACióN DEL CONTrOLLEr
Fecha: del 1 de octubre al 16 de diciembre
Lugar: Cámara de Comercio Castellón. Avd.
Hermanos Bou.

TíTuLO: PLAN DE rEEsTruCTurACióN
EmPrEsAriAL
Fecha: Del 6 de octubre al 19 de noviembre
de 2020
Lugar: Online

Más info: https://www.camaracastellon.com/
es/Formaci%C3%B3n/plan-de-reestructuracion-empresarial

ONLiNE
TíTuLO: sEmANA EurOPEA
DE LAs rEGiONEs y LAs CiuDADEs
2020
Fecha: Del 5 al 9, del 12 al 16 y del 19 al 22
de octubre
Lugar: Online
Más info: https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
TíTuLO: TALLEr ONLiNE
“EsTrATEGiAs DE rEfiNANCiACióN
y rEEsTruCTurACióN EN éPOCA DE
Crisis”
Fecha: 7 de octubre a las 16.00 horas
Lugar: Online
Más info: https://espaitec.uji.es/taller-de-estrategias-de-refinanciacion-y-reestructuracion-en-tiempos-de-crisis/

Benlloch, Ferrando junto a la directora de Globalis, María Bellmunt.
El alcalde y presidente de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la
Innovació, José Benlloch, inauguró el VIII Foro Nacional de
Innovación: Ciudades y Pueblos
Inteligentes que contó también
con el diputado de Promoción
Económica y Relaciones Internacionales, Pau Ferrando.
El evento contó con una mesa
de diálogo entre Andrés García
Reche, vicepresidente ejecutivo
de la Agencia Valenciana de la
Innovación, y Juan Antonio Tébar, Director de Programas de la
Unión Europea y Cooperación Territorial del CDTI, en la que trataron la necesidad de ayudar a las
empresas a reducir el riesgo de
invertir en I+D+i para conseguir
que el conocimiento se transforme en productos y servicios que
faciliten la vida a los ciudadanos.
Por su parte, Esther Paulo, directora de la Fundació Novessendes,
presentó el proyecto Horta del
Rajolar como ejemplo de éxito
de economía del bien común.
Alexis Nadal, presidente de la

Asociación de Empresas Tecnológicas de Castellón Xarxatec;
María Jesús Muñoz-Torres, catedrática de Economía Financiera
y Contabilidad en el Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I
Ingeniero Agrónomo, grupo de
investigación SOGRES de la UJI
y experta en zona rurales; Inmaculada Bordera, Project Manajer
Smart Cities de Avaesen, y Juan
Antonio Bertolín, gerente de la
Fundació General UJI y Director
de ESPAITEC abordaron la importancia de avanzar en proyectos de smartcities para impulsar
un cambio de mentalidad. Concretamente concidieron en la
necesidad de eliminar la brecha
digital en las zonas rurales desde una perspectiva medioambientalmente sostenible.
Pep Gómez, fundador de Fever y Reby, incidió en la necesidad de que los jóvenes tengan
una buena formación para poder desarrollarse en el mundo
empresarial.

Apoyo a Castelló y València
en proyectos innovadores
El alcalde y presidente de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la
Innovació, José Benlloch, ha participado de manera telemática
en el pleno de la asociación Red
Innpulso de Ciudades de Ciencia
e Innovación en el cual se ha procedido a renovar la presidencia y
cinco de los nueve miembros del
Consejo Rector. Benlloch, quien
ha apoyado a la candidatura de
Castelló en la categoría de ciudades grandes, ha felicitado la
nueva presidencia, que ostentarán de manera conjunta las ciudades de Ermua y Viladecans, así
como a los nuevos miembros del
Consejo Rector, entre los cuales,
además de Castelló, hay otros dos

municipios de la Comunitat Valenciana: Alcoi y Salinas.
Además, la Junta de Portavoces
también mostró su apoyo unánime a la candidatura de València
como Capital Europea de la Innovación del año 2020. Benlloch sumó las fuerzas de todos los
grupos con representación municipal para remitir a València una
carta en apoyo a su candidatura,
en una designación que podría
repercutir también en Vila-real,
como ciudad miembro de la red,
en la organización de eventos radiales relacionados con la capitalidad europea. València es la única ciudad española que opta a la
designación de este año.
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Colás, Benlloch, Carmona y Vila tras la designación del nuevo presidente.

Carmona y Colás ejemplificaron el traspaso de poderes con la entrega de la llave del despacho.

El mundo de la fiesta de Vila-real designa a Toni
Carmona como presidente con amplio respaldo
La de Carmona era la única candidatura y estará rodeado por un equipo en el que se combinan, casi a partes iguales, experiencia y savia nueva

N

o hubo sorpresa. Probablemente nadie la esperaba al haber solo una
única candidatura en
la elección del nuevo presidente
de la Junta de Festes de Vila-real.
Tras una votación con 59 apoyos
y 4 papeletas en blanco, Toni Carmona fue nombrado por el alcalde, José Benlloch, máximo representante de la entidad festiva.
Lo acompañarán en su primer
mandato en el cargo -ostentó la
presidencia de la Comissió de
Penyes entre 2005 y 2007-- un
equipo que aúna experiencia de
la junta anterior y savia nueva.
Los nombres para las diferentes
comisiones son: Vicente Vidal,
Juan Bta Broch, Enrique Lloret,
Marina Mata, Juan Reolid, José
Pascual Adsuara, Enrique González, Cristina Pesudo, Enrique

Verdú, Silvia Cantavella, Inmaculada Verdú, Ana María Almela,
Matias Palomares, Eva Gregorio,
Susana García, Salva Senabre,
Afra Rubio, Rut Manrique, Gemma Font y Javier Colinas -como
suplentes Andrea García, Francisco González, Gloria Manrique
y Antonio Adsuara.
En su intervención, el nuevo
presidente aseguró que «este
es el mejor equipo que puedo
tener»para estar a la altura y sacar lo mejor de esta situación.
Antes, habló su antecesor en
el cargo desde 2011, José Pascual
Colás, quien recordó que decidió
involucrarse en el mundo de la
fiesta «porque quería escribir un
libro» --máxima que Benlloch animó a realizar ahora-- y repasó algunas de las novedades incorporadas estos años como el concur-

Su antencesor, José
Pascual Colás, afirma
que actualmente es
necesario ser gestor
a parte de la estima a
los festejos locales

so de allioli al que ve futuro.
También abordó la parte negativa, como la exposición a las críticas, especialmente en las redes
sociales; insistió en que ser presidente actualmente de la Junta
requiere no solo estima por el
mundo festivo sino también conocimientos como gestor, instó
a renovar los estatutos y dijo que
es momento de abrirse a nuevos
planteamiento e ideas.
Colás se retira aunque «como
he dicho a mis compañeros y al
Ayuntamiento, si necesitan cualquier cosa de mi, no tienen más
que decirlo». Anécdotas en este
tiempo, muchas. Recuerda --hablando con él pasa por delante el
actual lider del PP local, Héctor
Folgado y entonces edil de Fiestas--- «que en concurso de empredraos que no pudo realizarse en

el Casal de Festes porque estaba
en obras, se organizó en el párking del acceso sur». Llegaron
una hora antes para comprobar
que estaba todo correcto y solo
había un pero, «se había instalado la feria y a escasos 10 metros
de algunas mesas estaba la jaula
con el tigre. Llamé a Héctor para decírselo y alguien avisaría al
circo porque movieron el soporte a otro sitio más alejado». ntre
los asuntos que se quedan en el
tintero, «que la ordenanza municipal de convivencia entre peñas
y vecinos hubiera estado aprobada antes con el mayor consenso
y la mayor concienciación social
posible». Lo mejor, dice Colás, «la
gente que de forma altruista, en
una sociedad cada vez más consumista, dedica parte de su tiempo
a ser de la Junta o la Comissió».

El Ayuntamiento salda más de 585.000
euros en pagos pendientes al personal

El pago al funcionariado corresponde a horas extra y ayudas sociales.

El Ayuntamiento he hecho efectivo el pago de atrasos al personal municipal en concepto del
incremento del 2% de la nómina
en este 2020 aprobado por el Gobierno central para los funcionarios, productividad, horas extraordinarias y ayudas sociales.
En total, se liquidarán 585.329
euros que estaban pendientes de
pagar a la plantilla del consistorio para cumplir con el compromiso adquirido por el equipo de
gobierno de «intentar pagar las
cantidades pendientes lo antes
posible, teniendo en cuenta la
complicada situación económica
del Ayuntamiento, que arrastra
la deuda y los empastres urbanís-

ticos heredados del PP, a lo que
ahora se han sumado los gastos
extraordinarios por la gestión de
la crisis sanitaria, que han desequilibrado el presupuesto; un
presupuesto que este año es cerca de un millón de euros inferior
al de 2019», tal y como ha recordado el alcalde, José Benlloch.
El primer edil también ha
agradecido la labor del personal
municipal y su comprensión ante la situación financiera municipal. En concreto, se han abonado
205.172 euros correspondientes
al incremento del 2% en la nómina de enero a julio, ambas incluidas, mientras que la nómina de
agosto ya se ha pagado con este

aumento salarial aprobado por
el Gobierno central para todos
los funcionarios. En concepto
de productividad se han liquidado 273.388 euros; otros 86.277
euros corresponden a horas extraordinarias y 20.491 euros a
ayudas sociales. En estos tres últimos casos, se saldan los pagos
pendientes hasta marzo.
Cabe recordar que el pasado
mes de julio el consistorio ya liquidó cerca de 140.000 euros,
en concreto, 125.172 euros en
concepto de horas extraordinarias y otros 13.973 euros correspondientes a ayudas sociales del
personal municipal hasta 31 de
diciembre de 2019.
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Gracias mayúsculas a mosén Guillermo de la iglesia
Santa Sofía y la ciudad tras 54 años de intensa labor
La comunidad religiosa de la parroquia de la que es fundador le honra puesto que pasa de ser el titular a ocupar el cargo de adscrito

N

o fue un adiós, porque
no se va, sino un agradecimiento por más de media vida de implicación.
Este fue el sentir en la misa celebrada en la parroquia Santa Sofía
de Vila-real que dio la bienvenida
formal al nuevo cura titular, Álvaro Miralles, pero también fue
un reconocimiento al creador,
hace más de medio siglo, y máximo responsable hasta ahora, mosén Guillermo Sanchís. Así pues,
la comunidad religiosa de Santa
Sofía le hizo llegar un gracias en
mayúscula por su dedicación, no
solo con la iglesia sino con el barrio, durante 54 años puesto que
«tanto para lo bueno como para
lo malo, nunca han designado
otro párroco».
Un caso poco frecuente, que
el impulsor de una iglesia se jubile en la misma sin haber sido
trasladado ni sustituido, que ha
permitido que el religioso atesore hechos destacados en su trayectoria como la creación de la
parroquia, de un colegio --actual
Bisbe Pont--, campamentos de verano o una cooperativa de viviendas son algunas de las huellas del
cura en Vila-real siempre, como
dicen los suyos, «atendiendo a los
más necesitados».
Y todo eso sin dejar de lado su
pasión por el Villarreal CF. De
hecho, el presidente del club,
Fernando Roig, y su hijo se acercaron a la iglesia y aunque excusaron su presencia en la misa, le
entregaron una camiseta conmemorativa. También hubo detalles
por parte del Ayuntamiento --el
alcalde José Benlloch entregó a
mosén Guillermo una réplica en
3D de la escultura de Sant Pasqual, obra del Hijo Predilecto
de Vila-real Vicente Llorens Poy,

U los barrios reducen a
actos religiosos su programa
de fiestas tradicionales
Los barrios de Vila-real han reducido
sus fiestas tradicionales en honor a
sus patronos a actos religiosos, en la
línea de la decisión del Ayuntamiento,
cumpliendo las medidas y protocolos
de seguridad necesarios. Como
ejemplo, en las últimas semanas se
han realizado las misas de la Mare de
Déu de la Soledat, la congregación
de Lluïsos y el Crist de l’Hospita a las
que asistieron representantes de la
corporación. «Sabemos que las fiestas
en los barrios y las calles de Vila-real
son una parte importante de nuestra
identidad y nuestra tradición, pero en
este momento lo más importante es
la salud de todos y todas y evitar actos
que puedan suponer la concentración
de personas», valoraron desde el
Ayuntamiento.

Fernango Roig Nogueroles y Fernando Roig acudieron a la parroquia a entregarle a mosén una camiseta ‘grogueta’ firmada por los jugadores del equipo.
que preside la plaza enfrente de
la basílica mientras que a Álvaro
Miralles le dio un plato de cerámica-- y varias ovaciones, con los
asistentes en pie, al repasar el legado de mosén y tras su intervención en la que insistió, como ha
hecho en ocasiones anteriores,
en que el único que puede jubilarle es Dios.
hijo adoptivo desde 2007

Mosén Guillermo también quiso dirigir unas palabras a los allí presentes.
CRÒNICA

Natural de Picassent, Guillermo
Sanchís Coscollá llegó a Vila-real
en 1965 y es, desde 2007, Hijo
Adoptivo de la ciudad. Ahora,

a sus 83 años, quienes conocen
de cerca a mosén aseguran que
se resiste a dar este paso al lado
aunque insisten en que no se
desvinculará de la parroquia a la
que dio vida –su casa está allí-- sino que seguirá ayudando en todo
lo que sea necesario y pueda pero
«sin la misma carga y responsabilidad». La Diócesis de SegorbeCastellón publicó, el pasado mes
de julio, el listado de los nombramientos y ceses de 2020 que recogía que mosén Guillermo dejaba
de ser titular de Santa Sofía para
ostentar el cargo de adscrito.
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El colegio Carlos Sarthou estrena aulario de infantil
tras ocho años y una inversión de 1,4 millones de €
El consistorio acomete, a petición de la comunidad educativa, la creación de un patio inclusivo en el espacio que ocupaban las aulas prefabricadas

E

l colegio público Carlos
Sarthou estrenó este inicio
de curso un nuevo aulario
de infantil, un proyecto
que cumple con las demandas
de la comunidad educativa que,
desde 2012, reclamaba la construcción de unas instalaciones
dignas para el alumnado de infantil dentro del mismo recinto
del centro educativo. El alcalde
de Vila-real, José Benlloch, participó en la recepción de las obras
por parte de la Conselleria de
Educación, junto con el director
territorial de Educación, Alfred
Remolar; la concejala de Educación, Aida Beteta; el concejal de
Territorio, Emilio M. Obiol así
como técnicos municipales y de
la Conselleria, y responsables de
la empresa adjudicataria y del
colegio. El proyecto ha supuesto
una inversión de 1,4 millones de
euros (IVA incluido) por parte de
la Generalitat valenciana, a los
que se suman cerca de 250.000
euros destinados por el Ayuntamiento para el alquiler de las aulas prefabricadas provisionales
que han ocupado los escolares
o la redacción del proyecto de
construcción del nuevo aulario.
«Hemos cumplido con nuestro
compromiso con las familias y el
equipo docente del colegio Carlos Sarthou», ha subrayado Benlloch. «Cuando en 2012, al poco
de llegar a la Alcaldía, tuvimos
que desalojar a los niños del antiguo aulario que ocupaban -anexo
al edificio de la antigua Estacioneta de la Panderola- por problemas del edificio, trabajamos para
buscar una solución en consenso
y diálogo con la comunidad educativa del centro», remarca el
alcalde. «Primero para asegurar
que los escolares pudieran reubicarse en el mismo recinto que el
resto de alumnado de primaria,
instalando aulas prefabricadas
cuyo alquiler tuvo que asumir el
Ayuntamiento porque la Conselleria, entonces gobernada por
el PP, no se hizo cargo; y después
para lograr un nuevo aulario digno y con todas las dotaciones para una educación pública de calidad», insistó el alcalde.
Con la llegada del Govern del
Botànic en 2015, el Ayuntamiento consiguió que este proyecto se
convirtiera en prioritario para la
Conselleria de Educación y ambas administraciones han trabajado codo con codo para hacer
posible su ejecución.
PATIO INCLUSIVO

El Ayuntamiento completará las
dotaciones de este CEIP con la
construcción de un patio inclusivo en el espacio que ocupaban
las aulas prefabricadas. Este proyecto, petición directa de la comunidad educativa del colegio,
se realizará por fases.

Benlloch con el director territorial de Educación, Alfred Remolar; los ediles Beteta y Obiol; técnicos municipales y de la Conselleria, y representantes del colegio y la obra.

Problemas en el estado del
gimnasio motivan su cierre

Los responsables municipales y autonómicos recorrieron las instalaciones.

El consistorio gasta
unos 250.000 euros
en el alquiler de las
aulas prefabricadas
o la redacción del
proyecto de obra

Como parte del Plan de vuelta
física a la escuela y para garantizar un entorno más seguro y
adecuado a la situación actual,
el equipo de gobierno asumió
una primera inversión de 11.000
euros para la adecuación del espacio que ocupaban las aulas prefabricadas. Una zona de césped y
arbolado sustituirá al cemento
y «en futuras fases trabajaremos
con la comunidad educativa del
colegio para crear un patio inclusivo, siguiendo el modelo de
escuela viva, con mucho protagonismo al desarrollo motriz y sensorial de los niños y niñas y a la
sostenibilidad», explicó la edila
de Educación, Aida Beteta.

El Ayuntamiento, conjuntamente con la Conselleria, ha
decidido cerrar temporalmente
el gimnasio del colegio Carlos
Sarthou -sin uso previsto este
curso debido a la crisis sanitaria- para realizar un estudio
técnico en profundidad sobre
su estado, tras haberse detectado problemas en el recinto. El
alcalde, José Benlloch, en conversaciones ayer con el director
territorial de Educación, Alfred
Remolar, y con la dirección del
centro, tomó esta decisión como medida preventiva y para
asegurar que el gimnasio esté
en óptimas condiciones para
su uso en cuanto sea requerido, con total seguridad para el
alumnado.
El gimnasio de este colegio,
construido en 2012, fue una de
las obras que el actual equipo
de gobierno encontró sin acabar cuando asumió el ejecutivo
municipal en el año 2011. «Un
empastre más de los muchos
que nos tocó resolver, con negociaciones y mucho esfuerzo
con la Conselleria, gobernada
en aquel momento por el PP,
para que los escolares pudieran disfrutar de su nuevo gimnasio», recuerda Benlloch. La
crisis sanitaria ha llevado este
año a la dirección del centro a
decidir que las clases de Educación Física se impartan en el exterior, por lo que no está previs-

to hacer uso del gimnasio, que
tampoco se utilizará para habilitar aulas u otros espacios.
Aun así, y como medida preventiva, se ha decidido su cierre hasta que un estudio técnico en profundidad determine
si los problemas detectados este verano en las instalaciones
son estructurales o de mantenimiento. «La Conselleria y el
Ayuntamiento vamos a poner
dos técnicos en común a trabajar en este estudio para asegurarnos de que todo esté en las
mejores condiciones», detalla
el alcalde.
LICITADO HACE UNA DÉCADA

El proyecto para dotar de gimnasio este colegio fue licitado,
por un importe de 433.333
euros y un plazo de ejecución
de ocho meses, en mayo del
año 2010, dentro del Pla Millora escola de la Conselleria de
Educación. Las obras fueron
adjudicadas a la empresa Talent Ingeniería, Instalaciones y
Servicios SL, que colocó la primera piedra de las nuevas instalaciones el 9 de noviembre de
2010, en presencia de toda la
comunidad escolar. En febrero
de 2012 se firmó la recepción
del material del gimnasio pero
un retraso en la construcción
del porche imposibilitó su uso
al empezar el siguiente curso
lectivo, el 2012-2013.
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Las riadas o el mayor flujo de usuarios por la Ruta Botánica están detrás de los daños que presenta el paraje.

U 5º Concurso de Reclamo
Bucal Tradicional
organizado por Apaval

21

El Centre de Congressos, Fires i Trobades
acogió, acorde a las medidas sanitarias, 5º
Concurso de Reclamo Bucal Tradicional
organizado por Apaval en colaboración
con la Concejalía de Tradiciones.

Vila-real pide más mantenimiento Apoyo para que el tiro y
en el paraje protegido del Millars arrastre sea declarado Bien
Benlloch apunta varias deficiencias que exceden el actual contrato de acondicionamiento

de Interés Cultural (BIC)

El Ayuntamiento ha planteado
en la Junta de Gobierno del Consorcio Gestor del Paraje Protegido
de la Desembocadura del Millars
la realización de un estudio para
contratar un refuerzo específico
del mantenimiento y la reparación de desperfectos detectados
en el paraje en los últimos meses.
El alcalde, José Benlloch, ha participado en la reunión de dicho
órgano, en el que están representados los ayuntamientos de
Vila-real, Burriana y Almassora,
así como la Diputación de Castellón y la Generalitat valenciana,
y ha transmitido la necesidad de
llevar a cabo esta contratación específica «ya que los daños ocasionados en el paraje en los últimos

La concejala de Tradiciones,
Noelia Samblás, ha trasladado
a la Junta de Portavoces la propuesta de la Federación de Tiro
y Arrastre de la Comunitat Valenciana para que esta modalidad deportiva tradicional sea
declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
«La Asociación Cultural Deportiva de Tiro y Arrastre y
Competiciones Hípicas de Vilareal nos ha hecho llegar a esta
propuesta para que una actividad con tanto arraigo en nuestra reciba el reconocimiento y
la protección que merece. Por
este motivo, hemos decidido
trasladar la iniciativa al resto
de grupos municipales en el

meses exceden el actual contrato
de mantenimiento». Asimismo,
ha recordado que la «la Ruta Botánica de Vila-real es una de las
más concurridas del paraje y necesita de una mayor inversión en
mantenimiento».
Benlloch ha apuntado como
causas de los desperfectos detectados -tanto a nivel ambiental
como en mobiliario y señaléticalos efectos de las riadas y temporales, la muerte de árboles afectados por la grafiosis, además
del incremento de la presión por
parte de los usuarios del paraje
desde el inicio de la pandemia,
por una mayor utilización como
espacio de ocio y práctica deportiva. Asimismo, también ha seña-

lado el problema del vandalismo,
ante el cual el consorcio ya ha
adoptado medidas durante este
verano con la contratación de un
servicio especial, complementario a la vigilancia de la guardería
rural, y que también ha actuado
para evitar el baño en zonas peligrosas del río.
El alcalde ha agradecido «la
buena voluntad de los miembros
del consorcio para realizar este
estudio y valorar el refuerzo del
mantenimiento» y ha remarcado
que «si en algunos puntos del paraje existen deficiencias no es por
una falta de actuación, sino porque se han producido daños que
exceden al objeto del actual contrato de acondicionamiento».

consistorio y así poder recabar
el máximo de apoyos», señala.
La propuesta de la Federación recuerda que el arraigo
de esta tradición se remonta a
los años 30 del pasado siglo, de
la mano del tratante de ganado
Ramón Tamarit, el Morrero de
Meliana. Casi un siglo después,
los concursos de tiro y arrastre
están presentes en muchos municipios valencianos, según la
entidad, que considera que se
trata de un legado de la identidad y la cultura agrícola valencianas. En Vila-real, el Ayuntamiento apoya esta tradición
con un convenio a la Asociación local de tiro y arrastre de
3.000 euros en 2020.

Pésame por el fallecimiento Normalització Lingüística lanza el GIF de
Vila-real para difundir el topónimo correcto
de Emeterio Bustos
El alcalde, José Benlloch, en nombre de la corporación y de la ciudad, ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento de Emeterio Bustos, quien fue jefe de
ordenanzas del Ayuntamiento de
Vila-real durante casi dos décadas
y funcionario municipal cerca de
30 años. Bustos era actualmente
presidente de la Asociación de
Vecinos de San Fernando.
«Nos deja una buena persona, educado, trabajador, comprometido con nuestro pueblo
y toda una institución en nuestro Ayuntamiento como jefe de
los ordenanzas. Emeterio creó
escuela propia en la forma de
ejercer su responsabilidad mu-

nicipal y en su forma de tratar el protocolo y la imagen de
la institución que representa
a todos los vila-realenses. Todos hemos aprendido mucho
de él», señala Benlloch, quien
traslada todo su pesar y reconocimiento a familiares y allegados de Bustos.
De él, destaca: «Un buen
hombre que, pese a no nacer
aquí, vino a Vila-real a ser
uno más entre nosotros, con
su familia, su trabajo y su dedicación a la ciudad». «Una dedicación que nos debe servir
de guía para afrontar los difíciles momentos que estamos
viviendo», concluye.

La Concejalía de Normalització
Lingüística ha creado un GIF para el topónimo Vila-real, con el
objetivo de favorecer la escritura
correcta del nombre de la ciudad
a través de las redes sociales. El
lanzamiento del GIF animado se
enmarca en la campaña «El nom
és Vila-real» y en el 25º aniversario de esta Concejalía.
Con motivo de la efeméride,
«hemos iniciado una campaña de
difusión, a través de la página de
Facebook, de las iniciativas que,
a lo largo de todos estos años, ha
realizado el departamento para
la promoción del uso del valenciano», recuerda la concejala del
área, Noelia Samblás.

Imagen renovada de la campaña que expone la escritura normativa de Vila-real.
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Guillermo y José Una apuesta por la Vila-real avança en
Pascual... ¡¡Gracias!! educación infantil
empastres financers
El mes de septiembre no
solo ha supuesto el inicio
de curso político, la vuelta
de vacaciones y la vuelta,
tan especial, al colegio.
También ha supuesto la
despedida, por jubilación,
de «dos hombres buenos»,
como definió nuestro compañero y Alcalde en un artículo de Mediterráneo
(25/09/2020)
En 2011 cuando los socialistas llegamos al gobierno, no solo nos encontramos con la ruina y los
empastres de un PP que
había jugado al Monopoly urbanístico con nuestra
ciudad, hipotecando el futuro de nuestras vecinas y
vecinos, sino que también
encontramos mujeres y
hombres que eran y son
referentes de Vila-real, y
qué se ofrecieron a ayudarnos a levantar la ilusión de
un pueblo que veía como
el futuro de sus hijos era,
cuanto menos, incierto.
Uno de ellos fue Pascual
Colás, quien asumió en el

peor momento la presidencia de la Junta de Fiestas,
y sin apenas recursos fue
capaz de gestionar junto
a nosotros la continuidad
de nuestras tradiciones a
través de las fiestas patronales.
El otro «hombre bueno»
al que despedimos fue mosén Guillermo, hijo adoptivo, un hombre de fe con
mayúsculas, que desde su
parroquia nos ayudó a ver
luz donde solo había sombras, a construir la ciudad
viva y orgullosa de sí misma que hoy es, porque
como buen aficionado a
nuestro Villarreal CF, ha
sido, y es, un ejemplo del
lema que nuestro equipo
de fútbol ha llevado por toda España y Europa: «Som
més que un poble».
Gracias, en nombre de
la familia socialista de
Vila-real y suerte a Toni
Carmona y al padre Álvaro en el relevo, contamos
con ellos.
#Vila-real Primer

Ciudadanos

Más educación es más futuro. Una educación que debe
ir acompañada de la conciliación de la vida familiar y
la profesional. De ahí que el
Partido Popular de Vila-real
haya propuesto a través de
una moción que se cree una
línea de ayudas directas a la
escolarización infantil de 0
a 3 años. Una propuesta
que busca favorecer la conciliación laboral y familiar
en Vila-real y que se sumaría al Bono Infantil, medida
impulsada en su momento
por el Partido Popular cuando gobernaba en la Generalitat valenciana.
Vila-real cuenta con una
importante oferta educativa para niños de 0 a 3 años.
Las escuelas infantiles Kinder Park, L’Esquirol, Caperucita Roja, 5 Sentits, Món
de fades y Bambilàndia
completan la red educativa
infantil, donde también encontramos la escuela municipal El Solet y las aulas de
0-2 años de los colegios Concepción Arenal y Carlos Sar-

thou. Además de contribuir
al desarrollo afectivo, físico,
social y cognitivo de los niños, estos centros son clave
para hacer efectiva la conciliación de muchas familias
de la ciudad, los padres y
madres de las cuales trabajan y llevan sus hijos o hijas
en una escuela infantil.
Pensamos que es necesario un plan que ayude a
sufragar la escolarización
infantil, una medida beneficiosa tanto para las escuelas
infantiles -cerradas durante
un largo periodo de tiempo
por la pandemia- como para
las familias. Además de ser
un incentivo paralos padres
y madres que escolarizan
sus hijos pequeños en estos
centros de la ciudad, la línea que proponemos desde
el PP es un buen estímulo
para las escuelas infantiles
tras meses complejos por el
cese de su actividad. Ayudas
que tienen que ser complementarias a las becas de la
Consellería de Educación o
de otra administración.

Vox

L’eslògan de l’equip de govern és «Vila-real avança».
El que no se sap és cap a
on... perquè cada vegada
que el P$·€ té una idea
acaba sent un empastre,
un desastre financer.
Vam començar el mes
retornant 135.000 euros
d’una ajuda de la Diputació per a reformar l’alberg
del Termet. A més, al setembre també hem conegut que Vila-real, tot i
haver pujat l’IBI a màxims històrics, és una de
les ciutats amb un major
increment del deute per
habitant, mentre la resta dels nostres veïns han
anat sanejant els seus
comptes. Ací, cada vegada que Benlloch ho considera, demana un préstec
sense pensar com ni quan
es tornaran eixos diners.
El deute per habitant ja és
de 509 euros, fins i tot, un
nadó que arriba al món i
s’empadrona a la nostra
ciutat, ja deu diners.
Per si fóra poc, ara se li

ocorre la magnífica idea
de muntar una plaça de
bous portàtil, perquè la
gent, després del confinament i de quedarse a l’atur o de tancar
l’empresa familiar necessita ‘pa i circ’. Podria ajudar
a fomentar un altre tipus
de cultura que no visca
del maltractament animal i coste milers d’euros
a tothom i ajudar el sector
cultural local. I encara estem esperant que Podem
es manifeste, tan progressista i antitaurí com és en
període electoral.
jugada redona

Però açò no és tot. Els socis de l’SME, que han hagut d’esperar dos mesos a
tindre la Guia de les activitats esportives, tindran un
descompte del 10% si continuen abonats. Els que
demanen la baixa rebran
la part corresponent als
mesos de l’estat d’alarma
(un 25%). Una jugada redona en temps de crisi.

Unides Podem

Biblioteques i sales Tiempos de miedo 7 d’octubre, dia pel
d’estudi
treball decent
Vila-real porta abandonant als estudiants legislatura rere legislatura indistintament de si governen uns o governen altres.
Primer, es va crear una biblioteca sense llibres i ara,
els estudiants veuen com
se’ls impedeix tindre tots
els mitjans necessaris per
a poder accedir a la millor
formació possible. I és que
les biblioteques del nostre poble encara hui no
estan obertes com a sales
d’estudi.
Una ciutat que s’oblida
de l’educació està destinada al fracàs i mai avançarà. Entenem que estem en
una situació complicada,
que el primer és la salut,
però la vida ha de continuar. Prenent-se les mesures sanitàries i complint
tots els protocols de seguretat, des de Cs creiem
que ha arribat el moment
de donar un pas endavant
i que les biblioteques no
sols siguen espais per al
préstec de llibres.
Hi ha molts exemples

en els quals poder fixarnos, com pot ser el cas
de la UJI on es compta
amb un servei de cita
prèvia i limitació horària
i d’aforament. Siga
com siga, s’ha de donar
l’oportunitat als alumnes
en un curs que més que
mai necessiten totes les
ferramentes al seu abast.
ALTRES MILLORES

Però a banda de la reobertura d’aquest espais, també demanem millores en
la senyalització dels accessos als centres, major
control i desinfecció dels
parcs i la incorporació
del servei d’infermeria
escolar.
Cal recolzar l’hostaleria,
l’oci, la cultura i als autònoms, però també
l’educació. Una educació
ja suficientment castigada per la improvisació i
la mala gestió del Govern
central i del Consell i que,
per tant, no pot pagar
també la inacció del seu
Ajuntament.

Dicen, no sin razón, que el
hambre, el sueño y el miedo son libres. Esto no es
óbice para que podamos
controlarlo y combatirlo.
El miedo nos envuelve
cada día a través de la información que recibimos
sobre rebrotes, contagios
y fallecimientos pero
debemos ser capaces de
analizar esa información,
sacar nuestras propias
conclusiones y obrar en
consecuencia.
El pasado día 23, la Junta de Portavoces de nuestro Ayuntamiento decidió, con buen criterio, el
aplazamiento de los actos
en homenaje a las víctimas del covid-19 y de todas aquellas personas y
colectivos que trabajan
en la lucha contra la pandemia. Espero que ese homenaje sea para todos los
villarrealenses ya que me
gustaría pensar que contra la crisis sanitaria remamos todos en la misma
dirección y que ni un solo
vecino da un paso atrás o

mira para otro lado cuando cualquier ciudadano
sufre o necesita ayuda.
Especial atención necesitan nuestros mayores, a
quienes debemos la vida y
la ciudad en que vivimos.
Es por eso que he sentido
una tremenda tristeza
por los dos fallecimientos y 37 contagios de la
Residencia Domus Vi, y
una inmensa alegría por
la paralización, al menos
temporal, del absurdo cierre Sant Llorenç. El miedo
se combate con hechos,
no escondiendo la cabeza
debajo del ala como las
avestruces. No sirve de nada esconder a la opinión
pública las cifras reales y
filtrar, solo a los medios
afines, las malas noticias.
Esto solo sirve para que
quienes están obligados a
informar tengan cada día
menos credibilidad.
Todos los vecinos queremos ayudar a combatir
la pandemia pero que nos
oculten información, no
nos ayuda nada.

Com cada 7 d’octubre, se
celebra a nivell internacional el DIA MUNDIAL
PEL TREBALL DECENT, des
de l’any 2008 i a proposta
de la Confederació Sindical Internacional, encara
que qui primer va utilitzar
l’expressió treball decent
va ser l’Organització Mundial del Treball (OIT) per a
donar resposta a la problemàtica creada al món del
treball per la globalització.
Caldria tenir molt clar
què significa un treball decent i no entendre’l com
una variant econòmica en
la seua forma d’ocupació
remunerada. El treball és
una dimensió essencial
de l’existència humana; a
més, posseeix una dimensió personal, familiar i social. Sempre és una activitat de la persona i per això
té gran valor i dignitat.
Per desgràcia, la realitat
ens mostra moltíssimes situacions de precarietat laboral i d’economia submergida que poden arribar fins
i tot a l’esclavitud. Afecten

en especial a joves, majors
de 50, dones, treballadores
de la llar i cuidadores.
En aquesta realitat del
treball digne els que més
situacions de precarietat
estan vivint són els immigrants, homes i dones que
no són lluny, els tenim al
voltant tots els dies i a qui
hauríem de tractar com
voldríem que ens tractaren
a nosaltres. És per això que,
per a poder acabar amb
aquesta situació ens caldrà
vigilar les nostres actituds.
Des d’Unides Podem
ens comprometem seriosament a lluitar dins de
l’administració municipal
i incidir en altres administracions superiors per combatre aquestes situacions,
aconseguir processos de
regularitzacions, vigilar i
denunciar irregularitats
laborals i acomplir els objetius contrets per l’estat
espanyol de l’Agenda 2030,
relativa a l’objectiu 8, treball decent i creixement
econòmic, aprovats per
l’Ajuntament el 2019.
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Agenda
Normalització Lingüística
celebra el 9 d’Octubre amb
una programació especial

L’ACTOR D’ONDA VíCTOR PALMERO
ARRIBA A L’AUDITORI MUNICIPAL
AMB EL MONÒLEG ‘JOHNNY CHICO’

SPANISH BRASS PRESENTA UNA
VISIÓ MUSICADA DE L’OBRA DE
L’ESCRIPTOR JULES VERNE

el cicle escena familiar porta
al teatre els xiii l’espectacle
‘ondina glups’ el diumenge 25

l’auditori acomiada octubre
amb un espectacle a càrrec de
unahoramenos producciones

U La Regidoria de Normalització
Lingüística una programació especial pel 9 d’Octubre. El dijous 8 tindrà lloc la presentació de la revista
Font (12.00 hores a la sala d’actes
de Fundació Caixa Rural) i un correllengua cívic per la vesprada.
El dia 9, a les 18.00 hores, actuarà
Agus Gamino i el dia 10, a les 17.00
hores, Toni de l’Hostal.

U El dissabte 17, a les 20.30 hores, a l’Auditori Municipal Músic
Rafael Beltrán Moner es representarà el monòleg teatral Johnny
Chico escrit per Stephen House
que arriba de la mà de Moriarty
& Holmes. L’actor d’Onda, Víctor
Palmero, protagonitza l’espectacle
que aborda el viatge d’un jove per
a buscar la seua identitat.

U Spanish Brass pujarà, dins de
l’Escena Musical el diumenge
18 a les 19.00 hores, a l’Auditori
Municipal amb Les aventures
de Monsieur Jules, una obra en
sis moviments per a quintet de
metalls i piano inspirada en diferents novel·les del genial escriptor francés Jules Verne, fet que
justifica el títol.

U «Una mà dibuixa una aixeta…
L’obri… Clín… Clín!… Ulls en la
foscor. Clín… Clan… Cataplan!…
Ondinaaaa desperta ja». Així comença la presentació de l’Ondina
Glups, un espectacle de Caleidoscopio Teatro que arrribarà, dins
del cicle Escena Familiar, el diumenge 25 d’octubre a les 12.00
hores al Teatre Els XIII.

U Ana, también a nosotros se
nos llevará el olvido de Unahoramenos Producciones tancarà el
dia 31 la programació d’octubre
a l’Auditori Municipal. Una obra
plasma la vida d’Ana, una mestressa de casa convencional de
l’Espanya dels anys 60 casada amb
Lope, advocat que serà nomenat
amb un lloc al Ministeri.

adreces d’interés

trens

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

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

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

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

