
10176MARATÓ D’ENTREVISTES DE 
TREBALL EN OCUPA’T: 1.200 
CANDIDATURES A 120 VACANTS

UNA EXPOSICIÓ RECORDA LA 
VIDA DELS NOU VILA-REALENCS 
AL CAMP NAZI DE MAUTHAUSEN

UNANIMITAT PER A RECLAMAR 
MÉS INVERSIONS ALS GOVERNS 
CENTRAL I AUTONÒMIC

El quart centre de salut anirà 
a l’actual Biblioteca Central

Més recursos  
anti-covid per als 
centres educatius
U El consistori amplia les 
mesures preventives, repar-
tirà 12.000 màscares, 4.000 
esprais desinfectants i garan-
tirà el subministrament de 
gel i paper per l’acord amb 
Laboratorios Costa i Caricias.

Una gala virtual 
tanca la 23a edició 
de Cineculpable
U ‘Julieteta’ obté dos dels 
premis més destacats -Millor 
Curtmetratge i Millor 
Interpretació Femenina- en 
una edició amb més de 430 
curts a concurs.

Vila-real diu no a 
la violència contra 
les dones pel 25-N

U Instal·len un mural 
ceràmic a la plaça Major com 
a mostra del rebuig a les 
agressions de gènere i llan-
cen una campanya per a ani-
mar a trencar el silenci.

Destaca referma la 
innovació com a millor 
fórmula davant la crisi 
La covid-19 obliga a apostar per un 
format amb actes presencials i 
d’altres virtuals que han aconse-
guit 300 assistents, 6.000 visites en 
línia i 15.000 impactes en xarxes.

El serveis bibliotecaris es concentraran a la BUC 
que s’alliberarà d’activitats per a acollir el nou ús

La Generalitat valenciana condicionarà l’edifici i 
reservarà una partida econòmica per al 2021

Arranca la campanya de Nadal
S’ha programat mig centenar d’activitats de dinamització 
comercial a càrrec d’11 companyies de teatre de la localitat
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Més de 50 activitats i 11 companyies per a 
il·lusionar un Nadal amb el segell Vila-real

E l regidor d’Economia, Xus 
Madrigal, ha presentat la 
campanya de dinamitza-
ció comercial que, sota el 

lema «Nadal a Vila-real. Sempre 
al costat dels nostres», configura 
la Fira de Nadal del 2020, adap-
tada a les circumstàncies 
sanitàries actuals i amb un 
suport especial a les empreses, 
comerços i companyies teatrals 
de la ciutat. Madrigal ha estat 
acompanyat pel responsable de 
la companyia de teatre La Fam, 
Sergio Heredia, que s’ha encar-
regat de dissenyar la campanya 
de dinamització juntament 
amb la Regidoria d’Economia. 
Una programació amb més de 
50 activitats a càrrec d’11 com-
panyies locals i que arribarà a 
diferents espais de la ciutat 
durant les properes setmanes. 

El regidor d’Economia ha 
recordat que «enguany ha sigut 
especialment dur, amb dificul-
tats sanitàries, socials i 
econòmiques, però des de 
l’Ajuntament hem fet tots els 
possibles perquè l’economia de 
la ciutat no parara, sempre amb 
totes les mesures de prevenció». 
De la mateixa manera, aquest 
Nadal «no volem que es perda la 
il·lusió» i per aquest motiu «hem 
triat aquest lema, ja que hem 
d’estar més que mai al costat 
dels nostres comerços, empreses 
i companyies culturals».  

Així mateix, l’edil delegat 
d’Economia ha animat la ciuta-
dania a «conscienciar-se i fer 
costat també als nostres 
comerços i empreses per a 
intentar millorar un any tan 
difícil per a ells». 

 
SENSE CASETES NI PISTA DE GEL 
La novetat principal de la pro-
gramació d’enguany és que s’eli-
mina la pista de gel i les casetes 
de venda instal·lades els últims 
anys en l’avinguda de la Murà i 
se substitueix per activitats de 
dinamització de companyies i 
empreses de Vila-real perquè 
«tota la inversió que es faça  es 
quede a la ciutat».  

Per part seua, el responsable 
de la companyia La Fam ha 
donat els detalls de la campanya 
que ocuparà l’avinguda de la 
Murà però també les places 
Major, de la Vila, de Colom o la 
de Sant Pasqual, entre d’altres. 
El responsable de La Fam ha 
remarcat que la campanya s’ha 
dissenyat de manera que «en un 
mateix dia pot haver-hi fins a 
set o huit actuacions en dife-
rents punts per a evitar concen-
tracions de persones». 

Hi haurà tant instal·lacions 
fixes, amb jocs i activitats, sem-
pre amb controls rigorosos 

Economia dissenya una programació, en col·laboració amb la companyia de teatre La Fam, que aposta per les empreses locals

La primera de les activitats, posposada la prevista per l’encesa de Nadal, va ser la del 29 de novembre, dia en què s’haguera celebrat la Fira de Santa Caterina.

 

d’aforament i seguretat 
sanitària, com activitats d’espec-
tacles tant itinerants com en 
espais fixos amb control d’afora-
ment. De la mateixa manera, 
Heredia ha apuntat que durant 
huit dies s’instal·larà un especta-
cle de videomapatge a la plaça 
Major i es realitzaran diferents 
sessions cada 30 minuts 
d’aquesta instal·lació audiovi-
sual de gran format. 
 
TALLARAN L’AVINGUDA DE LA MURÀ 
El regidor d’Economia, a més 
d’agrair totes les empreses 
implicades en l’organització 
d’aquesta Fira de Nadal, així 
com a la Unió de Comerç de 
Vila-real (UCOVI), ha afegit que 
el tancament al trànsit de l’avin-
guda de la Murà es realitzarà a 
partir del 18 de desembre fins al 
4 de gener, El cost total de la 
Fira de Nadal és de 100.000 
euros i les activitats i serveis són 
a càrrec d’empreses locals.

Les llums de Nadal es van encendre el darrer divendres de novembre.

L’acte de l’encesa es va ajornar a causa de la previsió meteorològica de pluges.

U Se suprimeix la pista 
de gel i les casetes de 
venda de l’avinguda de 
la Murà tot i que sí es 
tancarà al trànsit

U La programació 
arribarà a diferents 
espais com les places de 
la Vila, Major, de Colom 
o la de Sant Pasqual

Madrigal i Heredia durant la presentació de les accions programades.
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Nou format en la visita 
dels Reis d’Orient per a 
evitar aglomeracions
L’arribada de Ses Majestats 
d’Orient a la localitat ha estat 
un dels temes recurrents durant 
les darreres setmanes. Els res-
ponsables de fer possible la visi-
ta dels Reis a Vila-real, Joventut 
Antoniana, ha anunciat a través 
de la seua pàgina de Facebook 
que Melcior, Gaspar i Baltasar 
no faltaran a la seua cita amb la 
ciutat però serà amb «un nou 
format» adaptat a les exigències 
sanitàries per la covid-19 i evitar 
els contactes interpersonals. 

L’entitat religiosa, la tasca de 
la qual durant aquestes setma-

nes té caire solidari, ha llançat 
un seguit de pistes a través de 
les xarxes socials perquè la gent 
puga esbrinar com han previst 
la visita en temps de pandèmia.  

Les cartes podran enviar-se 
igualment amb el segell antonià 
perquè arriben a les mans dels 
tres reis, durant més temps i 
sense la presència dels patges, el 
Tirorí, tirorí serà «més viatger 
que mai». A més, aquest any 
Melcior, Gaspar i Baltasar han 
hagut de realitzar un curs per a 
emprar l’smartphone amb la 
qual cosa part de la programa-

ció tindrà relació amb aquests 
dispositius utilitzats durant els 
mesos de confinament per a 
poder veure els nostres fami-
liars i amics. 
 
SENSE CAVALCADA 
Des del consistori ja s’havia con-
firmat uns dies abans la suspen-
sió de la tradicional cavalcada 
del 5 de gener per tal d’evitar 
aglomeracions ja que aquesta és 
una iniciativa que convoca cada 
anys milers de persones tant als 
carrers com a la plaça Major a 
l’espera de rebre Ses Majestats i 
cantar el Tirorí, tirorí tantes 
vegades com siga necessari. Una 
desfilada amb més de 90 anys 
d’història i declarada Festa 
d’Interés Turístic Provincial des 
de l’any 2014 i que és una de les 
més antigues de la Comunitat 
Valenciana, condicions que 
atrauen cada any gent de muni-
cipis del voltants.

Responsables municipals, de Fundació Caixa Rural i de l’entitat Sant Vicent de Paül que rebrà l’aportació solidària.

Caixa Rural edita un calendari 2021 
solidari de temàtica gastronòmica

E l vicepresident de Caixa 
Rural Vila-real i de la seua 
Fundació, Manuel 
Martínez, ha presentat 

juntament amb l’alcalde, José 
Benlloch, el Calendari Solidari 
2021 en el qual els veïns i les-
veïnes de Vila-real han partici-
pat activament per primera 
vegada. Els beneficis de la venda 
del calendari van enguany a 
l’Associació Sant Vicent de Paül.  

Segons Martinez, el calendari 
pretén enguany  «donar a conéi-
xer, de mà de la ciutadania, les 
receptes més populars del muni-
cipi. D’aquesta manera el calen-
dari té un alt component emo-
tiu en incloure plats tradicio-
nals que han passat de les 
nostres mares a fills o filles. En 
l’almanac, per tant, han 
col·laborat molts veïns de la ciu-
tat que han enviat les seues  
receptes a través de la pàgina 

Els donatius que s’aconseguisquen es destinaran a l’Associació Sant Vicent de Paül

Cooperativa, Forn de Masianet, 
Divina de la Muerte, Pastisseria 
Raval, Forn El Boixo, El Miso, El 
Bodegón de Carlos, Al d’Emilio, 
Hostal Sant Joan, El Casino, El 
Vasco i Cal Dimoni seran els 
protagonistes de les portades. 

«Estem molt contents amb 
l’acolliment de la iniciativa, ja 
que s’han prestat des del primer 
moment i han compartit amb 
nosaltres i tots els ciutadans els 
plats que ells cuinen en els seus 
restaurants i pastisseries», ha 
agraït Martínez. Benlloch s’ha 
referit a la importància de recu-
perar receptes tradicionals i des-
cobrir plats nous que arriben a 
convertir-se en populars. També 
ha recalcat l’important paper de 
Caixa Rural i la Cooperativa en 
la societat vila-realenca, ja que 
«ens ajuden a complementar la 
xarxa de col·laboració amb les 
entitats locals».

web de Fundació Caixa Rural». 
Aquest calendari gastronòmic 
recopila més de 80 plats popu-
lars de Vila-real, tant dolços com 
salats, distribuïts en relació a la 
temporalitat dels seus produc-
tes o la tradició dels plats. 

«Entre totes les receptes rebu-
des hem seleccionat les que 
s’ajustaven més als criteris mar-
cats i les hem incorporades en el 
calendari juntament amb la sig-
natura de l’autor o autora», ha 
explicat el vicepresident de 
l’entitat. El contingut del calen-
dari també pretén ressaltar la 
restauració local, molt afectada 
per l’actual crisi.  

Per això dotze establiments 
hostalers han compartit una de 
les seues receptes que compta-
ran amb un vídeo explicatiu 
que es podrà consultar escane-
jant el codi QR que es troba en 
la portada de cada mes. Així, Bar 
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dissabte 5 de desembre
> de 17.30 a 20.30 h
Dinamització comercial 
a càrrec de LA FAM Teatre
Carrers de vianants

> 18.00 i 19.30 h
espectacle ‘Katapuntum’
a càrrec de Fanfi García
Plaça de la Vila

divendres 11 de desembre
> de 17.30 a 20.30 h
espectacle ‘univers Blanc’
a càrrec de Xarxa Teatre
Carrers de vianants

> 18.00 i 19.00 h
espectacle ‘oreto i les
formigues’ a càrrec de Paraules 
d’Aire - Plaça de la Vila

dissabte 12 de desembre
> de 17.30 a 20.30 h
Dinamització comercial
a càrrec de LA FAM Teatre
Carrers de vianants

> 18.00 i 19.30 h
contacontes ‘contes màgics’
a càrrec de Contaclown
Plaça de Colom

> 18.30 h
espectacle ‘pixels offline’
a càrrec de la Banda del Drac
Plaça Major

divendres 18 de desembre
> de 18.30 a 20.00 h
espectacle ‘pluja 
De paraules’
a càrrec de Visitants i amb la col.labo-
ració de l’alumnat de l’Escola Municipal 
de Teatre de Vila-real
Carrers de vianants

> 18.30 h
espectacle ‘saBates en l’aire’
a càrrec de Xa! Teatre
Plaça Major

> 18.00, 19.00 i 20.00 h
espectacle De titelles ‘go-
DofreDo i el cavaller roig’
a càrrec de la Cia la Inestable
Plaça de Colom

18, 19, 20 i 21 de desembre
>  de 18.30 a 21.00 h (cada 30 min.)
espectacle De ‘viDeomapatge’
a càrrec de LA FAM Teatre
Plaça Major

divendres 18 de desembre  
al dilluns 4 de gener
> 10.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 h
Instal•lacIó lúdIca 
‘luDiplanet’
a càrrec de Produccions Scura
Avinguda de la Murà

> 10.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 h
Carrusel i parc infantil
Avinguda de la Murà

dissabte 19 de desembre
> de 17.30 a 20.30 h
Dinamització comercial
a càrrec de LA FAM Teatre
Carrers de vianants

> de 17.30 a 20.30 h
Taller de circ ‘Un dia al Circ’
a càrrec de la Troupe Malabó
Plaça Sant de Pasqual

> 18.00 i 19.00 h
espectacle ‘oreto i les 
formigues’
a càrrec de Paraules d’Aire
Plaça de Colom

> 18.00, 19.00 i 20.00 h
espectacle De titelles 
‘pirata a tota costa’
a càrrec de la Cia la Inestable
Avinguda de la Murà

dimecres 23 de desembre
> 17.30 h
‘jam’ De l’escola municipal De 
Dansa De vila-real
a càrrec de l’EMD i Pepa Cases
Plaça Major

dijous 24 de desembre
> de 17.30 a 20.00 h
Dinamització comercial
a càrrec de LA FAM Teatre
Carrers de vianants

> de 17.30 a 20.00 h
espectacle ‘pluja 
De paraules’ a càrrec de Visitants
Carrers de vianants

> 18.00 i 19.00 h
contacontes ‘planeta 
contes’ a càrrec de Contaclown
Plaça de la Vila

divendres 25, dissabte 26 i 
diumenge 27 de desembre
> 10.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 h
Instal•lacIó del ‘carroFIl’
Avinguda de la Murà

diumenge 27 de desembre
> 18.00 i 19.30 h
espectacle ‘Katapuntum’
a càrrec de Fanfi García
Plaça de Colom

> 18.00, 19.00 i 20.00 h
espectacle De titelles ‘un 
conte De naDal’
a càrrec de la Cia la Inestable
Avinguda de la Murà

> 18.30 h
espectacle ‘el senyor 
tornavís’ a càrrec de Xarxa Teatre
Plaça Major

dimecres 30 de desembre
> de 17.30 a 20.30 h
taller De circ ‘un Dia al circ’
a càrrec de la Troupe Malabó
Plaça de Sant Pasqual

> 18.00 h
espectacle De Dansa ‘pols’
a càrrec de Pepa Cases
Carrers de vianants

> 18.30 h
espectacle ‘pixels offline’
a càrrec de la Banda del Drac
Plaça Major

> 18.30 i 19.30 h
contacontes 
‘transformacontes’
a càrrec de Contaclown
Carrer de Bayarri

31 de desembre i 1, 2, 3 de gener
> de 18.30 a 21.00 h (cada 30 min.)
espectacle De ‘viDeomapatge’
a càrrec de LA FAM Teatre
Plaça Major

dissabte 2 de gener
> de 17.30 a 20.30 h
Dinamització comercial
a càrrec de LA FAM Teatre
Carrers de vianants

> de 17.30 a 20.00 h
instal.lació De l’espectacle 
‘natura’ a càrrec de Paraules d’Aire
Avinguda de la Murà

> 18.00, 19.00 i 20.00 h
espectacle De titelles 
‘juanito i el Drac’
a càrrec de la Cia la Inestable
Plaça de Colom

> 18.30 h
espectacle ‘saBates en 
l’aire’ a càrrec de Xa! Teatre
Plaça de Sant Pasqual

diumenge 3 de gener
> de 17.30 a 20.00 h
instal.lació De l’espectacle 
‘natura’ a càrrec de Paraules d’Aire
Avinguda de la Murà

> 18.00 h
espectacle ‘sonata circus’
a càrrec de la Troupe Malabó
Plaça Major

> 18.30 i 19.30 h
contacontes ‘contes màgics’
a càrrec de Contaclown
Avinguda de la Murà
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Benlloch tanca amb el Consell fer el quart 
centre de salut a la Biblioteca Central

L a Generalitat reformarà i 
condicionarà l’actual seu 
de la Biblioteca Central de 
Vila-real, al carrer de les 

Solades, per a construir el nou 
centre de salut del centre de la 
ciutat. D’aquesta manera, el 
quart centre d’atenció primària, 
inclòs en els Pressupostos 
autonòmics per a 2021, es mate-
rialitzarà a l’edifici annex al 
Centre d’Especialitats de 
Torrehermosa, pràcticament en 
el mateix lloc que l’antic ambu-
latori, tancat el 2016. 

L’alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, ha acompanyat la 
secretària autonòmica 
d’Eficiència i Tecnologia 
Sanitària, Concha Andrés, en la 
visita al recinte per a avaluar les 
seues possibilitats com a futur 
centre sanitari. En la trobada, 
han estat acompanyats per la 
directora general de Règim 
Econòmic i Infraestructures de 
la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública, 
Carmelina Pla; pel gerent del 
Departament de Salut de la 
Plana, Miquel Rovira, i per la 
directora mèdica d’Atenció 
Primària de l’àrea sanitària, 
Pilar Mallea. «El 2016 es va tan-
car el Centre de Salut de 
Torrehermosa perquè ja no era 
un centre de salut; era un con-
sultori en fase de desmantella-
ment per part del Partit Popular 
sense les condicions necessàries 
per a garantir la millor atenció 
sanitària als veïns. Des del pri-
mer moment vam dir que no 
desapareixeria, sinó que s’obri-
ria quan tinguérem les condi-

El futur centre d’atenció primària, inclòs en els Pressupostos autonòmics del 2021, es materialitzarà en l’annex a Torrehermosa

L’alcalde i la secretària autonòmica Concha Andrés visiten l’edifici del carrer de les Solades per a comprovar el seu estat de cara a la reconversió a centre de salut.

 

les perquè, ja l’any que ve, puga 
escometre’s part de la reforma 
necessària per a la creació del 
nou centre sanitari. «Hem pogut 
comprovar que l’edifici està en 
molt bones condicions, per la 
qual cosa creiem que pot ser 
una actuació ràpida, que entra 
dins del programa d’infraestruc-
tures i de l’objectiu de la 
Conselleria de fer accessibles els 
serveis sanitaris, al temps que 
cobrim una reivindicació i un 
compromís que teníem amb 
Vila-real», assenyala Andrés. 

L’alcalde i les representants 
autonòmiques han visitat la 
residència del Centre de 
Tecnificació Esportiva cedida 
per a acollir casos lleus de covid.

El consistori licita 
per 1,6 milions el 
manteniment del 
clavegueram
U L’Ajuntament de Vila-real 
licita el contracte de neteja, 
manteniment i conservació 
del clavegueram de la ciutat, 
per un import d’1,6 milions i 
un termini de quatre anys, 
amb el qual es vol donar con-
tinuïtat a l’iniciat ara fa dos 
anys, per a comptar amb les 
eines necessàries, aportades 
en aquest cas per la iniciativa 
privada, per a disposar d’una 
xarxa d’evacuació d’aigües 
en condicions. 

El regidor de Serveis 
Públics, Francisco Valverde, 
posa l’accent que, a con-
seqüència de no disposar del 
personal necessari, «aquest 
manteniment no es pot esco-
metre des d’aquest departa-
ment, la qual cosa ens obliga 
a adjudicar-lo a una empresa 
especialitzada». Des de fa dos  
exercicis, aquestes labors les 
executa la mercantil Facsa 
que, fins i tot, ha utilitzat les 
últimes tecnologies en 
robòtica per a detectar pro-
blemes com ara trencaments 
o embossos en les canalitza-
cions que discorren pel sub-
sol del nucli urbà i les àrees 
industrials.

L’alcalde i les representants autonòmiques també van visitar les instal·lacions del Centre de Tecnificació.

 

Benlloch anuncia 
un pressupost 
«conservador i 
previsor» al 2021
U Els del pròxim exercici del 
2021 seran uns pressupostos 
municipals «conservadors i 
previsors». Així els defineix 
l’alcalde, José Benlloch, que 
posa l’accent en les «cir-
cumstàncies peculiars de la 
nostra ciutat respecte a la 
resta de municipis de la pro-
víncia, perquè aquí no sols 
gestionem una sola crisi, 
sinó que també comptem 
amb l’important deute que 
va deixar l’últim executiu del 
PP a l’Ajuntament, gràcies al 
préstec de 20 milions que 
van contractar el 2009 i del 
qual encara queden set anys 
per a tancar-lo; una cir-
cumstància que situa Vila-
real cinc vegades per sobre 
de la capital de la província, 
Castelló, pel que fa a l’endeu-
tament local. Les inversions, 
avança l’alcalde, seran 
poques tot i que hi ha alguns 
projectes que Benlloch consi-
dera que no poden ajornar-se 
com són la recuperació del 
servei Bicivila’t, amb una lici-
tació nova i basada en les 
noves tecnologies; o l’obertu-
ra de carrers en la zona 
d’Herarbo, pendent des de fa 
més de dues dècades.

cions idònies. Condicions es 
donen ara», valora Benlloch. 

Per a això, ha sigut necessari 
un acord amb la Cambra de 
Comerç per a la reubicació dels 
serveis que ara es presten a la 
BUC, amb l’objectiu d’alliberar-
la per a traslladar allí la 
Biblioteca Central de la ciutat. 

 
OPORTUNITAT HISTÒRICA 
Aquesta operació a tres bandes 
deixarà lliure un edifici de tres 
plantes en ple centre de Vila-
real, annex al centre d’especiali-
tats, i amb totes les condicions 
necessàries per a ser habilitat 
com a centre d’atenció 
primària. «Malgrat totes les difi-
cultats, el president Puig i la 

consellera Barceló han complit i 
estem ara enfront d’una oportu-
nitat històrica», valora l’alcalde, 
que avança que l’objectiu tant 
de l’Ajuntament com de la 
Generalitat és abordar la refor-
ma per fases de manera que 
l’any que ve puga haver-hi ja 
metges prestant atenció 
sanitària a l’edifici de Solades. 

El centre de salut número 4 
de Vila-real està inclòs en els 
Pressupostos de la Generalitat 
per a 2021 amb una inversió glo-
bal d’1.060.000 euros i una 
quota inicial de 60.000 euros 
per a l’elaboració del projecte. 
No obstant això, Andrés ha 
avançat la intenció de la 
Generalitat de buscar les fórmu-
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Martí recibió en el Palau de les Aules a Benlloch para abordar varios proyectos.

Diputación y Ayuntamiento buscan 
rehabilitar el Albergue en el 2021

E l presidente de la 
Diputación de Castellón, 
José Martí, y el alcalde de 
Vila-real, José Benlloch, se 

han reunido en el Palau de les 
Aules para tratar diversos asun-
tos que afectan a la localidad y 
guardan relación con la institu-
ción provincial. También se ha 
abordado la puesta en marcha 
del Plan Reactivem Castelló que 
impulsa la Diputación para la 
reconstrucción de la provincia y 
el reto que representa para las 
administraciones públicas el 
acceso a los fondos de la Unión 
Europea que llegarán a España 
para poner en marcha el Plan de 
Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de la Economía. 

Ya en el ámbito municipal, 
José Martí ha explicado que la 
Diputación está trabajando en 
la búsqueda de soluciones que 
permitan acometer en 2021 la 
rehabilitación, puesta en valor y 
mejora de la eficiencia energéti-
ca del edificio del Albergue 
Municipal, de 1931. Al respecto, 
el presidente ha expresado que 
«aunque en la Diputación del 
Cambio damos prioridad a los 
problemas de los pueblos de 
interior, ni mucho menos nos 
olvidamos de la importancia 
capital que las grandes ciudades 
como Vila-real tienen en la pro-
vincia», añadiendo que «la 
Diputación no le puede fallar a 
Vila-real, como Vila-real no le 
falla a la Diputación». 

Según ha explicado el alcalde 
Benlloch, tanto el albergue 
como el molino de la Vila, del 
siglo XII, formaron parte de los 
planes 135 y 135-2 de 2018 y no 
pudieron ser ejecutados, princi-
palmente por la situación eco-
nómica municipal derivada de 
los pagos urbanísticos y la 

Benlloch y el presidente de la Diputación se reúnen para abordar la colaboración económica
 

deuda heredada del PP, así 
como las dificultades surgidas 
en su tramitación. En el caso del 
albergue, tras una primera lici-
tación que quedó desierta y una 
vez adjudicada la obra, se detec-
taron problemas estructurales  
que motivan revisar el proyecto.  

 
EL ALBERGUE, PRIORITARIO 
El edil ha incidido en que la ciu-
dad no va a perder las ayudas  y 
le ha trasladado al presidente la 
decisión municipal de priorizar 
la rehabilitación del albergue 
del Termet, esperando a obtener 
recursos o proyectos europeos 
que permitan la recuperación 
del molino de la Vila. 

Durante la entrevista tam-
bién se ha hablado sobre las 
líneas maestras que inspirarán 
el presupuesto de la institución 
provincial en 2021, que experi-
mentará un incremento del 10% 
respecto al presente ejercicio y 
que el equipo de gobierno traba-
ja para aprobar con el consenso 
de todos los grupos en el Pleno. 

 «Vila-real siente ahora que la 
Diputación está más a su lado 
por muchas razones y porque 
frente a los 600.000 euros que 
recibía en años anteriores, o los 
cero euros del periodo 2011-
2015, en 2020 los fondos proce-
dentes de la Diputación han 
superado el millón de euros».

breves

U  El pleno ha aprobado la 
modificación del contrato de 
concesión del aparcamiento 
de la plaza Major para facili-
tar 30 minutos de aparca-
miento gratuito de 8.00 a 
15.00 horas de lunes a sába-
do. Así, el Ayuntamiento 
establece una compensación 
anual de 97.000 euros más 
IVA a la empresa concesiona-
ria, el equivalente a 130.000 
tíquet de media hora de apar-
camiento gratuito. 

GARANTIZAN MEDIA HORA 
GRATIS EN EL SUBTERRÁNEO 
DE LA PLAZA MAJOR

U Todos los grupos políticos 
en el Ayuntamiento acorda-
ron fijar los festivos locales 
del próximo 2021 los días 17 
de mayo, festividad del 
patrón Sant Pasqual, y el 12 
de abril, lunes de San 
Vicente. El 26 de diciembre 
del año venidero, el segundo 
día de Navidad tradicional-
mente festivo en la ciudad, 
será domingo por lo que la 
propuesta fue que pasara al 
del mes de abril.

EL 12 DE ABRIL Y EL 17 DE 
MAYO SERÁN LOS DOS 
FESTIVOS LOCALES DEL 2021

U La guardería rural del 
Consorcio gestor del Paisaje 
Protegido de la Desembo-
cadura del río Millars realiza 
una campaña informativa 
entre los pescadores conti-
nentales que se acercan a la 
zona fluvial para practicar 
esta actividad. Los guardas 
están repartiendo folletos  
donde se especifica la nueva 
normativa que regula la 
pesca recreativa y las tramos 
de control o prohibición.

CAMPAÑA INFORMATIVA EN 
LA DESEMBOCADURA DEL 
MILLARS SOBRE LA PESCA

Benlloch valora 
las oportunidades 
para la provincia 
de la llegada de 
Amazon a Onda
U  El alcalde, José Benlloch, 
ha felicitado a Onda por la 
decisión de la multinacional 
Amazon de instalarse en su 
término municipal. «Nos ale-
gramos de que una empresa 
del siglo XXI como Amazon 
haya optado por instalarse 
en nuestra provincia. Esta 
noticia constituye una exce-
lente oportunidad para todos 
y todas. Las sinergias y opor-
tunidades que generará 
serán importantes para el 
progreso de nuestra provin-
cia, especialmente de esta 
zona de clúster cerámico que 
compartimos», señala. 

«La ubicación del centro 
logístico de esta empresa 
líder en el comercio electró-
nico constituirá una oportu-
nidad importante para la 
diversificación económica y 
la complementación a nues-
tra industria cerámica inno-
vadora, que ha hecho y está 
haciendo un gran esfuerzo 
para adaptarse a los retos del 
siglo XXI, también ofrecien-
do oportunidades de diversi-
ficación de sus productos», 
argumenta el alcalde, para 
agregar: «Vivimos en un 
mundo tremendamente 
competitivo y globalizado, 
en el que es absurdo compe-
tir de forma desleal entre 
territorios vecinos; es mucho 
más inteligente competir 
juntos con el mundo», dice el 
primer edil que valora la 
creación de sinergias. 

Benlloch recuerda que en 
el área metropolitana de 
Castellón, en la que se englo-
ban tanto Vila-real como 
Onda, se concentra un 70% 
de la población en apenas un 
20% del territorio. 

 

U CONFERENCIAS 
BLANCAS ABORDA LOS 
RETOS DEL TURISMO A 
CAUSA DE LA COVID-19

El alcalde, José Benlloch, ha asisti-
do a las Conferencias Blancas 
organizadas por la UNED y que  
han contado con la participación 
del secretario autonómico de 
Turismo, Francesc Colomer, quien 
ha ofrecido la ponencia «Impacto 
de la covid-19 en el turismo: pro-
blemas, enseñanzas y futuro». El 
acto también ha contado con la 
participación de la diputada pro-
vincial de Turismo, Virginia Martí, 
y la directora de la UNED Vila-real, 
María Rosario Andreu. La sesión 
gue la primera organizada tras el 
parón derivado de la pandemia y 
una semana después se aborda-
ron los retos en materia sanitaria.

U UN CONCIERTO Y UNA 
MISA SIRVEN PARA RENDIR 
HONORES A SANTA CECILIA, 
PATRONA DE LOS MÚSICOS

Vila-real ha conmemorado la festivi-
dad de Santa Cecilia, patrona de los 
músicos, con el concierto ‘Lo mejor 
de los 80’  de la Unión Musical La Lira,  
y una misa en la basílica de Sant 
Pasqual con agrupaciones musicales.
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«Vila-real se sitúa 
como ciudad mayor 
de 40.000 habitantes 
con menos paro en 
la Comunitat», indicó 
el edil Xus Madrigal

Los organizadores adaptaron el Centre de Congressos, Fires i Trobades a las necesidades sanitarias actuales con controles de aforo, reparto de espacios y distancia social entre los asistentes.

 

FORO LABORAL OCUPA’T

 Centenares de personas acudieron a esta jornada que recordó, por la disposición de las mesas y sillas, a la de las citas rápidas y que supuso el punto final al Foro que contó con una sesión de conferencias-

Maratón de entrevistas: 2.100 
candidaturas para 120 empleos
M aratón de entrevistas 

en el Centre de 
Congressos, Fires i 
Trobades, dentro del 

foro Ocupa’t que organizó el 
Ayuntamiento en colaboración 
con RH en positiu. Las cifras de 
la jornada hablan por sí solas: 
2.100 candidaturas de 870 per-
sonas --hubo quien se optó a 
varios puestos-- y 23 empresas 
que ofrecían unas 120 vacantes 
laborales de diversa índole.  

Y eso sin contar con todos 
aquellos desempleados que acu-
dieron a la cita sin haber reali-
zado la inscripción previa, a 
quienes también les buscaron 
un espacio para poder entrevis-
tarse con los responsables de 
alguna firma. Las había locales 
o multinacionales y de todo tipo 
de sectores como consultoras, 
de base tecnológica o entidades 

y fundaciones sociales. 
La distribución del recinto 

recordaba a las típicas imágenes 
de locales de citas rápidas por-
que, en parte, esa era la dinámi-
ca. Y también a la sala de espera 
de un hospital, puesto que cada 
candidato tenía un número 
asignado y en una pantalla apa-
recía a qué mesa debía acudir, 
como en una consulta médica. 
Todo estaba estudiado al milí-
metro. Los demandantes de tra-
bajo --algunos, incluso, con 
empleo, pero que querían mejo-
rar sus condiciones y otros en 
paro actualmente-- tenían que 
registrarse y pasar a la sala de 
espera. Cuando su número 
irrumpía en el monitor, un inte-
grante de la organización los 
guiaba a la mesa donde le espe-
raba el entrevistador. La dura-
ción de las charlas, variable. 

En un mundo cada vez más 
virtual, Alberto Heredia, uno de 
los responsables del evento, 
apuntó que este tipo de encuen-
tros supone beneficios para los 
empleadores. «Por una parte, en 
una mañana pueden realizar de 
15 a 20-25 entrevistas y además, 
nosotros nos encargamos de 
hacer un cribado curricular 
para que el perfil del trabajador 
se ajuste lo máximo posible a la 
solicitud», explicó Heredia, 
quien añadió que realizaron la 
valoración de la trayectoria pro-
fesional a quienes acudieron sin 
cita previa a través de personal 
en unos mostradores. Estas per-
sonas también tuvieron la oca-
sión de participar, aunque 
tenían que esperar algún hueco 
en la agenda de la compañía en 
la que estuvieran interesados. 

Algunas de las ofertas lanza-

das requerían de una formación 
o experiencia concreta como 
CTO (Chief Technology Officer), 
desarrollador embedded, técni-
cos en robótica industrial o pro-
gramadores de Java, entre otros 
empleos. También se ofertaron 
puestos más comunes, como 
administrativo, vendedores de 
cupones, agentes de seguros, 
carretilleros o comerciales. 

 
IMPLICACIÓN MUNICIPAL 
Por su parte, el concejal de 
Economía, Xus Madrigal, inci-
dió en la apuesta municipal por 
lanzar iniciativas con «todas las 
garantías sanitarias para no 
paralizar la ciudad» y más en un 
ámbito como el laboral. «Es muy 
importanteofrecer actividades 
presenciales en este campo por-
que hay quien tiene dificultades 
con las nuevas tecnologías. 
Estamos satisfechos con la 
afluencia porque, aunque en 
Vila-real las cifras de paro no 
son del todo malas, trabajamos 
para reducirlas», defendió. 

Dentro del foro también se 
celebró la jornada Conferències 
per a l’èxit, en la que abordaron 
cómo afrontar los miedos o las 
claves para superar una entre-
vista de trabajo.
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Vila-real salda 150.000 
euros d’endarreriments    
al personal municipal
L’Ajuntament ha liquidat en la 
nòmina d’octubre els retards de 
l’increment del 2% acordat pel 
Govern central per als empleats 
públics, i ha complit d’aquesta 
manera amb el compromís 
adquirit amb els funcionaris 
malgrat les dificultats econòmi-
ques que arrossega la ciutat. Els 
endarreriments han suposat un 
desemborsament de 152.069 
euros i se sumen a les polítiques 
de millora salarial de la funció 
pública que, en els últims tres 
anys, han incrementat el capítol 
1 del Pressupost (despeses de 

personal) en prop de dos 
milions d’euros. 

«L’equip de govern compleix 
amb els empleats de la casa i ho 
tornem a demostrar una vegada 
més. Malgrat les greus cir-
cumstàncies econòmiques del 
consistori, de la crisi de l’urba-
nisme i el deute de l’herència 
del PP i dels sobrecostos de la 
lluita contra la covid-19 en 
temes com el reforç de neteja o 
el manteniment de noves ins-
tal·lacions esportives, 
l’Ajuntament fa un enorme 
esforç per a complir la paraula 

donada i, tal com ens vam com-
prometre, abonar els endarreri-
ments abans de finalitzar l’any», 
valora l’alcalde i regidor 
d’Hisenda, José Benlloch. 

Els 152.00 euros abonats a 
l’octubre corresponen als endar-
reriments del 2% d’increment 
salarial dels mesos de gener a 
juliol. A partir d’agost, la millo-
ra de les retribucions aprovada 
pel Govern central està incorpo-
rada en la nòmina dels empleats 
públics. Aquesta quantitat, a 
més, se suma als 380.000 euros 
pagats al setembre en concepte 
de productivitat, hores extraor-
dinàries i ajudes socials. «No ha 
resultat fàcil però sempre hem 
procurat complir amb els 
empleats públics i materialitzar 
les millores que s’han aplicat en 
els últims exercicis. L’any que ve 
l’increment del 0,9% aprovat 
pel Govern es traduirà en més 
de 200.000 euros al municipi.

La regidora de Proximitat i Participació, Miriam Caravaca, va presentar els detalls d’aquesta nova acció contra l’incivisme.

Proximitat reparteix 3.000 botelles 
per a la neteja d’orins d’animals

L ’Ajuntament, a través de 
la Regidoria de 
Proximitat, dona resposta 
a una de les propostes 

dels darrers Pressupostos 
Participatius amb la campanya 
Ell no ho pot recollir per a cons-
cienciar els propietaris de 
gossos sobre el problema dels 
excrements i orins en la via 
pública. La regidora responsable 
de l’àrea, Miriam Caravaca, ha 
presentat aquesta iniciativa, 
que s’emmarca en la campanya 
Vila-real + neta, que des de fa 
anys desenvolupa el consistori 
per a recordar la importància de 
la col·laboració ciutadana per a 
mantenir neta la ciutat. 

Caravaca ha explicat que 
aquesta nova campanya de cons-
cienciació consistirà en el repar-
timent de 3.000 botelles de dos 
grandàries en les quals els pro-
pietaris de mascotes podran 

El consistori activa la iniciativa ‘Ell no ho pot recollir’ dins de la campanya Vila-real + neta

 

introduir una dissolució 
d’aigua i vinagre amb la qual 
netejar els orins de la via públi-
ca i «evitar així els problemes 
que això ocasiona tant de males 
olors com de deterioració del 
mobiliari urbà». La regidora ha 
recordat que l’actual Ordenança 
de convivència ciutadana obliga 
a recollir els excrements dels 
gossos en la via pública i ha 
avançat que s’està estudiant 
incloure també l’obligatorietat 
d’usar la botella per a netejar 
l’orina dels animals. 

La campanya inclou a més 
instal·lar un centenar de bàners 
amb el lema «Ell no ho pot reco-
llir» als fanals situats a l’entorn 
dels parcs canins, centres educa-
tius i també al llarg de la séquia 
Major «ja que hem vist que són 
llocs als quals solen acudir els 
propietaris de gossos a passejar 
les seues mascotes».

breus

U El Partit Popular ha 
lamentat que l’equip de 
govern a la localitat haja 
rebutjat el paquet de mesu-
res que el PP va posar 
damunt de la taula a favor 
dels autònoms per a eximir 
del pagament d’impostos a 
aquells autònoms que, per 
l’estat d’alarma, no poden 
realitzar la seua activitat 
econòmica. 

EL PP LAMENTA QUE L’EQUIP 
DE GOVERN NO APROVE 
AJUDES A AUTÒNOMS

U L’alcalde, José Benlloch, ha rebut oficialment la nova cònsol 
general de Romania, Irina Felicia Marín, per a estrényer les rela-
cions entre ambdues institucions i abordar qüestions que 
puguen afectar la població romanesa de Vila-real. 

BENLLOCH REP LA NOVA CÒNSOL GENERAL DE ROMANIA

U Ciutadans s’ha reunit amb 
en sindicat JUPOL per a 
conéixer les seues necessitats 
i traslladar les propostes del 
partit en el consistori. En 
aquest sentit, el portaveu de 
la formació, Domingo 
Vicent, ha explicat que «la 
principal preocupació dels 
agents és el mal estat de la 
comissaria, el seu poc espai i 
la seua funcionalitat».

CS S’UNEIX A JUPOL PER A 
DEMANAR UNA COMISSARIA 
DIGNA PER A VILA-REAL

U VOX va demanar a 
l’Ajuntament que subminis-
tre de forma gratuïta màsca-
res, higièniques o quirúrgi-
ques, mentre siguen d’ús 
obligatori per al veïnat major 
de sis anys i, finalitzat l’estat 
d’alarma, a les persones que 
ho sol·liciten amb prescipció  
mèdica, tot establint el meca-
nisme més adequat i segur 
per al repartiment.

VOX SOL·LICITA QUE ES 
REPARTISQUEN MÀSCARES 
DE FORMA GRATUÏTA

U  Compromís exigeix la 
millora del procés de conces-
sió de les beques univer-
sitàries per part del 
Ministeri. La portaveu, Maria 
Fajardo, afirma que «malgrat 
la universalització de l’edu-
cació, l’accés a la universitat 
compta amb una gran barre-
ra econòmica en forma de 
taxes i preus de matrícula, la 
qual cosa dificulta l’accés». 

COMPROMÍS RECLAMA 
MILLORES PER A ACCEDIR A 
LES BEQUES UNIVERSITÀRIES

La xifra correspon a l’increment del 2% acordat pel Govern central.

 

+DADES

Una petició de 
la ciutadania
U  La regidora ha recalcat que 
aquesta iniciativa és una de les 
propostes plantejades per la ciu-
tadania a través dels 
Pressupostos Participatius 
d’enguany. De fet, de les 20 pro-
postes votades, la d’engegar cam-
panyes de sensibilització per a la 
recollida i neteja d’excrements i 
orins de mascotes va ser la cin-
quena amb major suport ciutadà. 
No és la primera vegada que 
l’Ajuntament realitza accions per 
a combatre el mal comportament 
dels amos dels gossos. Una molt 
cridanera va consistir en posar 
banderetes a les deposicions dels 
animals en la via pública.
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Servicios Sociales aumenta a 
30.000 € los vales de comida

L a Concejalía de Servicios Sociales 
refuerza con 30.000 euros el pro-
grama de reparto de vales de ali-
mentación para familias vulnera-

bles con la finalidad de que «ninguna 
persona pase dificultades en estas 
fechas tan señaladas de Navidad y de 
cara a este invierno». El concejal de 
Servicios Sociales, Álvaro Escorihuela, 
ha presentado  esta nueva campaña de 
entrega de estos vales de alimentación 
junto a los representantes de las cuatro 
entidades sociales de la ciudad, Joventut 
Antoniana, Cáritas, Cruz Roja y San 
Vicente de Paúl, que se encargan de 
hacer llegar a las familias esta ayuda 
bajo la coordinación de la concejalía. 

«En un año normal, el Ayuntamiento  
destina unos 15.000 euros a estos cupo-
nes de alimentación», asevera el edil, 
«pero en este 2020, con motivo de la 
pandemia, ya hemos utilizado estos 
15.000 euros y por ello ahora reforza-
mos esta iniciativa con otros 30.000 
euros en vales de diferentes supermerca-
dos de la localidad a través de los cuales 
las personas en situación de vulnerabili-
dad podrán acceder a productos de pri-
mera necesidad». «No vamos a escatimar 
esfuerzos con el objetivo de que ningu-
na persona pase dificultades en estas 
fechas tan señaladas de Navidad que 
además este año serán especialmente 
complicadas por la situación de la pan-

El objetivo es garantizar los alimentos a las familias vulnerables en Navidad

Se han repartido tiques para que los más pequeños puedan asistir a la feria de atracciones.

 

Escorihuela presentó los detalles de esta nueva edición del programa del reparto de vales.

 

U La Concejalía también 
reparte tíquets para la feria de 
atracciones mientras que el 
mundo de la fiesta lanza una 
nueva campaña solidaria

demia», subraya Escorihuela. El edil 
también ha destacado el modelo del 
Ayuntamiento de coordinación con las 
cuatro entidades sociales a las que ha 
trasladado un «enorme agradecimiento» 
porque «su trabajo es importante siem-
pre pero en este año de manera espe-
cial». Además, Escorihuela ha informa-
do del reparto de tiques para la feria de 
atracciones que el Ayuntamiento ha rea-
lizado a través de estas entidades para 
que «ningún niño o niña de Vila-real se 
quede sin poder disfrutar de estas activi-
dades por motivos económicos». 

Y por décimo año consecutivo, la 
Concejalía de Fiestas, la Junta de Festes 
y la Comissió de Penyes lanzan la cam-
paña solidaria de Navidad que, por la 
covid-19, se centrará en comida y pro-
ductos de higiene que se repartirá entre 
estas cuatro asociaciones. Los donativos 
podrán realizarse en la Casa de la Festa 
hasta el 18 de diciembre.

Vila-real apoya la obra de la 
sede del Sindicato de Riegos

E l Ayuntamiento colaborará en las 
obras de restauración y adapta-
ción del salón de actos de la 
Comunidad de Regantes con un 

convenio de 120.000 euros a tres años 
que ayudará a la entidad a financiar la 
importante intervención que está reali-
zando para poner en valor este  recurso 
patrimonial. El alcalde, José Benlloch, 
ha visitado los trabajos de restauración 
del salón junto al presidente de la 
Comunidad de Regantes, Pasqual Broch, 
para ver la evolución de las obras y con-
cretar la colaboración de la institución 
municipal, que se traducirá en un con-
venio de tres anualidades (40.000 euros 
al año en 2021, 2022 y 2023). 

«La Comunidad de Regantes cuenta 
con un salón de actos de gran valor 
patrimonial, un espacio con más de 130 
años de historia, con pinturas de Joan 
Bosch que requieren de una potente 
intervención debido a los daños por fil-
traciones», ha explicado el alcalde, 
quien ha añadido que «a causa de estos 
y otros problemas estructurales que se 
han detectado, la restauración será más 
costosa de lo previsto inicialmente y 
requerirá de un presupuesto más eleva-
do». Por esta razón, el equipo de gobier-
no del Ayuntamiento ha decidido refor-
zar el convenio de colaboración como 
una forma de «apostar por la recupera-
ción del patrimonio de la ciudad y tam-

El consistorio destinará 120.000 euros a la reforma del salón de actos.

Las pinturas presentaban un fuerte deterioro a causa de filtraciones y humedades.

 

Benlloch visitó el estado de la actuación que devolverá al salón el esplendor de antaño.

 

U La restauración será más 
costosa de lo previsto en un 
inicio por lo que el equipo de 
gobierno ha decidido inyectar 
fondos para favorecer la obra

bién con vistas a poder utilizar este espa-
cio en un futuro en el marco de la estre-
cha colaboración que mantenemos con 
una institución tan importante para 
Vila-real como es la Comunidad de 
Regantes». La entidad que integran 
5.000 comuneros, de hecho, ha sido 
reconocida con la Medalla de Oro de la 
ciudad por sus 150 años. 

El proyecto de reforma del salón de 
actos de la sede de los regantes incluye, 
además de la restauración de las desta-
cadas pinturas que decoran el techo de 
la estancia, trabajos para garantizar la 
accesibilidad así como la creación de 
unos servicios adaptados para personas 
con movilidad reducida. Otro de los 
aspectos importantes del proyecto es 
que contemplará preparar el espacio 
para un uso multifuncional, tanto como 
un salón diáfano como una estancia 
para la realización de conferencias u 
otro tipo de eventos. 
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Obiol i Dobón en la visita que van realitzar al mural una vegada conclosa l’actuació de l’artista de la localitat.

El Museu a l’aire lliure de Vila-real suma 
un nou mural al·legòric del riu Millars

L a il·lustradora vila-realen-
ca Anna Dobón ha estam-
pat el seu segell personal 
en un nou mural del pro-

jecte Street Art del Departament 
de Patrimoni, un museu a l’aire 
lliure que suma ja nou pintures 
murals d’artistes reconeguts en 
l’àmbit internacional. El treball, 
amb el lema «Cuida el riu, el 
Millars està viu», vol ser una pin-
tura al·legòrica del riu Millars i 
el seu ecosistema, sense oblidar 
els seus usos socials, i se situa 
precisament en una de les por-
tes al paisatge protegit, a 
l’encreuament entre el carrer de 
l’Encarnació i el camí Vell 
Castelló-Onda. 

El mural, de colors vius i for-
mes senzilles, culmina el projec-
te de millora de la seguretat 
viària i embelliment urbà al 
carrer de l’Encarnació, on es va 
construir el 2019 una rotonda 
de regulació del trànsit, a més 
dels treballs d’adequació del 
polígon Molí Nou, pròxim a la 
zona. Per a això, l’artista ha 
comptat amb un gran llenç 
d’uns 15x4 metres, correspo-
nents a la paret mitgera de 
l’habitatge derrocat per a fer 
possible el projecte de regulació 
i seguretat viària. El mural plas-
ma l’ecosistema del Millars, 
amb la presència de barbs, 
oriols, pixavins, lliris grocs o 
dents de lleó, entre d’altres. 

 
HOMENATGE AL MILLARS 
«És un homenatge al nostre pai-
satge més estimat, el Millars, un 
enclavament ric en biodiversitat 
que està viu i que hem de cuidar 
entre tots. D’ací el lema que 
acompanya la pintura: «Cuida el 
riu, el Millars està viu», assenya-
la el regidor de Patrimoni, 

La il·lustradora local Anna Dobón segella aquesta obra a l’encreuament del carrer de l’Encarnació i el camí Vell Castelló-Onda
 

Emilio M. Obiol, que recorda 
que el mural culmina el projec-
te de seguretat viària i embelli-
ment urbà d’un dels accessos de 
la ciutat més transitats. «Està, a 
més, a escassos metres del riu 
amb la qual cosa exerceix també 
de porta d’entrada a un paisatge 
que és d’una gran emotivitat», 
agrega. 

El mural al·legòric del Millars 
se suma als huit projectes d’art 
urbà que, fins al moment, con-
formen el Museu a l’aire lliure 
de Vila-real, la majoria de la 
mostra Test. El recorregut d’art 
urbà inclou obres de prestigio-
sos artistes internacionals com 
Escif, Sam 3, Borondo, Pantone, 
3TTMan, Hyuro o Mohamed 
L’Ghacham. A aquestes se suma 
el mural de Quique.

+DADES

Més seguretat per als 
vianants i els vehicles
U La Regidoria de Territori va esco-
metre aquest estiu les obres a 
l’entorn de l’encreuament del carrer 
de l’Encarnació amb el camí Vell 
Onda-Castelló per a augmentar la 
seguretat per als vianants i dignifi-
car l’entrada i eixida d’aquesta zona 
nord de la ciutat. La intervenció, 
que forma part del Pla d’impuls i 
priorització de projectes pendents 
per a reactivar Vila-real, va arribar 
després de les obres de construcció 
de la rotonda que el govern local va 

executar amb la finalitat de millorar 
la seguretat viària i protegir els via-
nants enfront del trànsit pesant 
que circula per aquest accés a la 
localitat, pel polígon industrial de 
la zona nord. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament va apostar per la 
seguretat viària en aquest accés 
amb el projecte de la rotonda, exe-
cutat per un import de 92.000 
euros, que es va completar amb  
obres de condicionament amb una 
inversió de 13.290 euros.

breus

U La Regidoria de Normalit-
zació Lingüística ha publicat 
la convocatòria de subven-
cions destinades a premiar 
totes aquelles associacions 
sense ànim de lucre d’àmbit 
local que realitzen activitats 
de promoció del valencià. Es 
repartiran 10.000 euros 
entre totes les associacions 
que presenten la sol·licitud 
abans del 24 de desembre.

AJUDES A L’ÚS DEL VALENCIÀ 
PER A ENTITATS LOCALS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE

U La Unitat de Consum i 
Establiments (UCECO) de la 
Policia Local ha intervingut 
73 peces de roba de marques 
falsificades -Adidas, Nike, 
Puma i Ralph Lauren- en una 
parada del mercat. Els agents 
han obert diligències judi-
cials contra el venedor per 
un presumpte delicte contra 
la propietat industrial.

LA UCECO INTERVÉ 73 PECES 
DE ROBA FALSIFICADES AL 
MERCA T AMBULANT

U L’oncòloga i investigadora 
Anna Lluch va impartir la 
conferència «Càncer de 
mama: una mirada real i 
optimista» a la Biblioteca 
Universitària del Coneixe-
ment. Organitzada per l’AC 
Socarrats, molta gent no va 
poder accedir-hi per la qual 
cosa l’Associació ha penjat en 
el seu web la intervenció de 
la ponent.

L’AC SOCARRATS ORGANITZA 
UNA XARRADA RESPECTE AL 
CÀNCER DE MAMA

U La Velaeta de les Filles de 
María Inmaculada, les puris-
simeres, va obviar enguany, a 
causa de la covid, les actua-
cions a l’escenari  de l’Audi-
tori Municipal Músic Rafael 
Beltrán Moner, sols van 
haver-hi alguns parlaments, i 
va optar per la projecció de 
vídeos. També van home-
natjar Conchita Catalán.

LES PURISSIMERES CALFEN 
MOTORS PER A LES FESTES 
ANUALS AMB LA VELAETA

U  El partits que conformen 
el Ple, a excepció de Vox, han 
donat suport que Vila-real 
s’adherisca al Pacte d’alcal-
des pel clima i l’energia 
durant els pròxims cinc anys, 
amb la finalitat de poder 
optar a les ajudes que la 
Generalitat Valenciana con-
cedeix als ajuntaments per a 
potenciar projectes de lluita 
contra el canvi climàtic.

VILA-REAL ACORDA FORMAR 
PART DEL PACTE D’ALCALDES 
PEL CLIMA I L’ENERGIA

El Consorci del Millars  
tindrà un pressupost de 
270.000 € per al 2021
La Junta de Govern del Consorci 
del Paisatge Protegit de la 
Desembocadura del riu Millars 
(CPPDM) ha aprovat el pressu-
post per a 2021. La quantitat 
ascendeix a 270.000 euros. Els 
fons es destinen, principalment, 
a la guarderia rural, al servei de 
manteniment i a diverses millo-
res que s’implementaran en el 
Paisatge Protegit. 

El Consorci té previst revisar 
tota la senyalització de les rutes 
que discorren a l’entorn del llit. 
Recorreguts homologats pels 
quals transiten caminants i 

ciclistes i són la connexió del 
riu amb les respectives locali-
tats que el voregen. Potenciar el 
Millars com a referent per a sen-
deristes, ciclistes i activitats 
ornitològiques i d’observació és 
un dels objectius. 

Enguany ja s’iniciaran els tre-
balls de millora en els recorre-
guts que voregen el Millars. 
Així, es dedicaran 12.000 euros 
per a revisar tot l’equipament i 
mobiliari de la senda del 
Botànic Calduch.  En una altra 
fase es revisaran tots els indica-
tius i el contingut dels panells. Un dels treballs a escometre és la millora del recorregut que voreja el riu.
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Els representants de les sis formacions polítiques van compartir les exigències a ambdues administracions superiors.

Les representacions van estar protagonitzades per la Chica Karamelo.

Vila-real aposta per l’oci adult de la mà 
de la Chica Karamelo al Jardín Alaska

 

El sector de l’oci, que abasta 
espectacles de tota mena, està 
travessant el pitjor dels 
moments en dècades, a con-
seqüència de les restriccions 
que imposen les autoritats 
sanitàries. I precisament aques-
ta situació de crisi és la que, en 
la mesura del possible, s’intenta 
mitigar des de l’Ajuntament 
amb una sèrie d’iniciatives de 
suport a la música, el teatre, la 
dansa i, fins i tot, els varietés. 

Una iniciativa adreçada a un 
públic adult que, amb motiu de 
la covid-19 i el tancament de 
centres socials i sales de ball, ha 
vist reduïdes les seues possibili-
tats d’oci. Al mateix temps, el 

programa, amb el títol Records de 
la vila amb la Chica Karamelo, 
pretenia dinamitzar el sector i 
facilitar l’organització d’activi-
tats culturals i fer costat a 
l’empresa local, amb totes les 
mesures de seguretat. Així, els 
divendres de novembre s’han 
realitzat les sessions de l’activi-
tat llançada des de la Regidoria 
de Turisme i Festes, que 
encapçala l’edil Diego Vila, des-
prés de tancar un acord amb la 
Chica Karamelo, que ha liderat 
uns espectacles, al restaurant 
Jardín Alaska, en els quals 
també han participat artistes 
com Alfredo Rey, Tete Linares, 
Manu Navarro o Juanra Castillo. 

«El món de l’espectacle, les 
sales de ball, la restauració… 
Tots aquests sectors s’han vist 
greument perjudicats per les 
conseqüències de la covid-19. 
Des de l’Ajuntament, la casa de 
tots, estem intentant ajudar els 
nostres sectors econòmics i cul-
turals, promovent iniciatives 
que permeten a les nostres 
empreses mantenir l’activitat 
amb totes les garanties de segu-
retat», assenyala el regidor, 
també responsable de la marca 
de Ciutat de Congressos, 
Festivals i Esdeveniments. 

La iniciativa se suma a altres 
com el festival Vila-real Renaix o 
la plaça de bous portàtil.

Peticions als PressuPostos de
l’estat del 2021 

  1. Construcció de la nova comissaria de la Policía Nacional

  2.  Pas soterrat en l’estació de trens en substitució de la passarel.la elevada

  3. Desdoblament de la N-340 i millora deis accessos

  4. Adequació del BIC Pont Nou que uneix Almassora i Vila-real

  5. lnversions per a activar el polígon industrial de la Carretera d’Onda

  6. Eixida i accés a l’AP-7 per la Carretera d’Onda

  7. Solució per a la connexió de la Ronda Sud-oest amb la N-340

  8.  Ajudes per als sectors productius, empreses i  autònoms que no poden 
treballar a causa de les mesures sanitàries de la COVID-19 i als sectors que 
han tingut pèrdues a causa de la pandèmia

Peticions als PressuPostos
autonÒMics del 2021

  1.  Pagament a l’Ajuntament de les expropiacions realitzades per a la 
construcció de la Ronda Sud-oest

  2. Connexió de la futura Ronda Sud-oest en la N-340

  3. Desdoblament de la carretera CV-20

  4. Construcció d’un vial rapid Vila-real-Onda

  5.  Desdoblament i millora de la CV-185, tram comprés entre 
Vila-real i Borriana

  6. Construcció de nous col.lectors pluvials necessaris per evitar inundacions 

  7. Construcció de l’Escola Oficial d’ldiomes comarcal

  8.  Que es duga a terme el compromís de la construcció del nou Centre de 
Salut lntegrat del carrer Torrehemosa tal com s’ha anunciat per part de la 
Conselleria de Sanitat

  9. Servei d’hernodiàlisi per a l’Hospital de La Plana

10. Construcció del nou col.legi Escultor Ortells

11.  Agilització de la construcció dels gimnasos dels CEIP Pasqual Nàchee 
i Concepción Arenal, així com de l’execució de les reformes i millores 
demanades dins del Pla Edificant i que afecta també als col.legis Botánic 
Calduch i Panderola

12. Construcció del 4t IES en la zona Nord

13. Millorar la connexió de transport públic entre Vila-real i Castelló

14.  Estudiar si és viable l’ampliació del servei de Fecundació In Vitro a 
l’Hospltal Universitari de La Plana

15. Pla de reindustrialització de l’área d’influència de la indústria ceràmica

16.  Pla d’impuls i reconversió del sector agrari, amb augment d’ajudes a la 
millora deis camins agraris i a la mecanització i modernització de l’activitat 
agrícola

17. Ampliar les ajudes de la Generalitat al Conservatori Mestre Goterris

18. Implantar l’anunciat Punt de Trobada Familiar

19. Execució completa de l’ampliació del Centre d’Alzheimer

20.  Pagament de les deficiències del Centre de Tecnificació Esportiva i  
col.laboració en el seu manteniment.

21. Pagament del deute pendent amb l’Ajuntament.
22.  Ajudes per als sectors productius, empreses i autònoms que no poden 

treballar a causa de les mesures sarutáries de la COVID-19, i als sectors 
que han tingut pèrdues a causa de la pandèmia

Unanimitat per a reivindicar més 
inversions a l’Estat i a la Generalitat

E l Ple Municipal ha apro-
vat per unanimitat dues 
declaracions institucio-
nals en les quals es recla-

men inversions en el municipi 
per a la seua inclusió en els 
Pressupostos Generals de l’Estat 
i els Pressupostos de la 
Generalitat Valenciana per al 
2021. A més de les reivindica-
cions històriques de projectes 
per a la ciutat com una nova 
comissaria de Policia Nacional 
al Govern central o millores 
educatives al Consell, els grups 
polítics també sol·liciten a totes 
dues administracions ajudes 
per als sectors productius, 
empreses i autònoms que no 
puguen treballar a causa de les 
mesures sanitàries de la covid-
19 i als sectors que han tingut 
pèrdues per la pandèmia.  

Per altra part, la modificació 

El Ple aprova les modificacions urbanístiques per a agilitzar obres a la zona del Madrigal

dels articles 234.1 i 2, 236 i 236 
bis de les normes urbanístiques 
del Pla general d’ordenació 
urbana amb la finalitat 
d’ampliar les possibilitats que 
en l’actualitat existeixen a 
l’hora de desenvolupar habitat-
ges unifamiliars en la zona del 
Madrigal. El regidor de 
Territori, Emilio M. Obiol, ha 
recordat que la tramitació 
d’aquestes modificacions es va 
iniciar el maig de 2019 amb la 
voluntat «d’agilitar i donar solu-
ció a algunes problemàtiques 
que complicaven el desenvolu-
pament residencial arran de 
l’aprovació del PAI». 

Una vegada superats els 
tràmits ambientals i amb els 
informes favorables de les admi-
nistracions i òrgans compe-
tents, el Ple ha donat hui llum 
verda a aquestes modificacions 

que es concreten en mesures 
com: la reducció de la longitud 
mínima de façana principal de 
15 a 9 metres; en les actuacions 
conjuntes en parcel·les amb una 
superfície superior als 700 
metres quadrats en les quals 
caben diverses edificacions no 
serà necessari edificar tots els 
habitatges al mateix temps sinó 
que es podran construir de 
manera successiva; així mateix, 
tal com ha detallat Obiol, també 
se solucionen dificultats per a 
materialitzar l’aprofitament 
urbanístic en parcel·les amb cir-
cumstàncies especials. Els can-
vis aprovats en el Pla general 
permetran també que, en les 
actuacions conjuntes, els espais 
comuns i jardins es puguen des-
tinar a aparcament i també es 
podran contemplar vials inte-
riors de caràcter privat.
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Acudim fue la primera asociación de la localidad en participar en esta iniciativa que surge con intención de ser duradera.

El Mercat Central se abre   
a las entidades sociales  

 

El Mercat Central, cuya asocia-
ción de vendedores preside Toni 
Cuartero, ha puesto en marcha 
una iniciativa dirigida a dar voz 
y presencia a las entidades socia-
les de la ciudad que, en los últi-
mos meses, se han visto obliga-
das a reducir su actividad, tam-
bién la de promoción de las 
propias organizaciones, a causa 
de la pandemia del covid-19. De 
esta forma, en el Mercat Central 
se ha habilitado un espacio para 
que estas asociaciones, de carác-
ter social y sin ánimo de lucro, 
puedan divulgar su función y 
vender su merchandising o las 
tradicionales papeletas de la 
lotería especial de Navidad con 

la finalidad de recaudar fondos 
para proseguir con sus acciones 
habituales, adaptadas a las res-
tricciones por la crisis sanitaria. 

Los primeros en participar en 
esta iniciativa fueron los volun-
tarios de Acudim a los que 
seguirán Aludme, Conquis-
tando Escalones, Aspanion, 
Cáritas, Grup de Dones o 
Pankara. De hecho, como señala 
el secretario de la junta directi-
va del Mercat Central, Javier 
López, el listado está vivo «y 
abierto a atender todas aquellas 
solicitudes de entidades intere-
sadas». Por ahora, el calendario 
está cubierto hasta enero, más 
allá de la campaña de Navidad.

La esencia naranjera vuelve al Espai Jove 
gracias al diseño del alumnado de la EASD 

E l Espai Jove ha recupera-
do su esencia naranjera 
gracias al proyecto de las 
alumnas de la Escuela de 

Arte y Superior de Diseño 
(EASD) de València y de Castelló 
“Pétalos en la nave”, selecciona-
do en el marco del convenio 
anual suscrito con el consistorio 
para el diseño de mobiliario efí-
mero. El alcalde, José Benlloch, 
y la concejala de Juventud, 
Anna Vicens, han acompañado 
a las alumnas, profesores y 
empresas colaboradoras en la 
colocación de las piezas que evo-
can flores de azahar, elaboradas 
con krion por la firma Robles.  

«Una año más, la creatividad 
y el talento de los jóvenes dise-
ñadores vuelve revertir en Vila-
real. Esta es la segunda interven-
ción en Vila-real de los alumnos 
de las EASD, tras la decoración 
de la fachada de la BUC el año 
pasado, y no podríamos estar 
más satisfechos del resultado. 
Una iniciativa que mezcla el 
apoyo la formación de los jóve-
nes con proyectos reales, la 
innovación en el uso de materia-
les y diseños para el embelleci-
miento urbano y la apuesta por 
la empresa local, ya que la mate-
rialización de las piezas se hace 
a través de empresas del munici-
pio», valora el alcalde.  

Pétalos en la nave es un pro-
yecto de Mar Sancho, Sofía 
Sánchez, Marta Paredes y 
Elisabeth Carratalá,  de la EASD 
de València. Las alumnas han 
ideado unos pétalos de flor de 
azahar -en homenaje al origen 
del espacio como almacén de 
naranjas- que quedan suspendi-
dos desde el techo. Elaboradas 

José Benlloch acompañó a las estudiantes responsables del proyecto a la colocación de las piezas decorativas en el edificio

Representantes municipales junto a las alumnas responsables del proyecto, parte del profesorado de la EASD y responsables de las empresas implicadas.

 

con krion, las flores incorporan 
luces en los pistilos y pueden 
servir de pantalla para la pro-
yección de mensajes. Las alum-
nas han estado acompañadas 
durante la instalación por los 
profesores Carlos Soler, Rafael 
Pérez, Marina Garcia-Broch y 
María Melgarejo, además de 
Javier Lizandra y José Manuel 
Robles (Robles Sistemas 
Expositivos), Ramir Gil 
(Porcelanosa Grupo) y Antonio 
López y Miguel Boso (Batimat). 

Además de Pétalos en la 
nave, el Espai Jove incorporará 
en próximas semanas otros ele-
mentos de su esencia naranjera. 
Se trata, en este caso, del proyec-
to Entre Tarongers, premiado 
con un accésit en el convenio.Los operarios durante el proceso de instalación de las flores que evocan a las de los naranjos.



Crònica de Vila-real
NOVEMBRE DEL 2020Actualitat12

El consistori i el restaurant Jardín Alaska tanquen un acord per a l’ús de 30 places per a cotxes

L ’Ajuntament ha aconse-
guit un acord amb els pro-
pietaris del restaurant 
Jardín Alaska, annex a la 

nova piscina Aigua-salut, 
gràcies al qual els usuaris 
d’aquest centre disposaran 
d’aparcament gratuït durant el 
temps en què estiguen realit-
zant les seues activitats. El regi-
dor d’Esports i Salut, Javier 
Serralvo, ha explicat que «una 
vegada més, aquest equip de 
govern demostra que la fórmula 
de la col·laboració pública i pri-
vada ens permet donar solu-
cions a les necessitats de la ciu-
tat de manera àgil i beneficiosa 
per als ciutadans».  

«Som conscients de les difi-

cultats que hi ha en aquesta 
zona de la ciutat a l’hora d’esta-
cionar, ja que l’avinguda 
d’Alemanya és un vial molt con-
corregut, i per aquest motiu 
hem intentat buscar una solu-
ció com més prompte millor a 
aquesta situació», incideix. 

L’acord aconseguit es mate-
rialitzarà a través del lloguer de 

L’equip de govern aposta per la col·laboració pública i privada que també queda palesa en aquesta ocasió.

 

les vora 30 places d’estaciona-
ment de què disposa el restau-
rant a l’interior de les ins-
tal·lacions, i que estan situades 
just al costat de la piscina 
Aigua-salut. El Servei Municipal 
d’Esports (SME) entrega una tar-
geta a cadascuna de les persones 
usuàries perquè puguen fer ús 
d’aquesta zona d’aparcament 
durant el temps en què realit-
zen les seues activitats. 

Cal recordar que el centre 
Aigua-salut és una de les dues 
noves instal·lacions esportives 
que s’ha incorporat a la xarxa 
de l’SME en aquesta temporada, 
des del mes d’octubre, també 
gràcies a la col·laboració pública 
i privada.

L’Espai Jove activa el pla 
d’oci saludable A on? per 
a majors de 14 anys

U Les regidories de Joventut i 
Sanitat han activat el projecte 
A on?, un espai d’oci juvenil 
saludable per a les vesprades 
dels divendres, dissabtes i diu-
menges (de 17.00 a 21.00 
hores), exclusiu per a joves a 
partir dels 14 anys. Aquesta 
iniciativa, que es duu a terme 
a l’Espai Jove, es va presentar a 
principis de març, poc abans 
del confinament, i la seua 
posada en marxa es va ajornar 
fins a poder garantir el seu 
desenvolupament amb totes 
les mesures anti covid-19. 

 A on? és «un lloc de trobada 
juvenil en el qual s’anima els 
joves a crear i auto gestionar el 
seu temps lliure», amb l’acom-
panyament i dinamització 
d’un equip d’educadors, tal 
com explica el responsable de 

la Unitat de Prevenció 
Comunitària de Conductes 
Addictives (UPCCA), José 
Gisbert, i és un espai lliure de 
covid-19, alcohol, tabac i altres 
drogues. En aquest sentit, 
Gisbert recorda que l’afora-
ment compleix la normativa 
establida per la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut 
Pública, i es garantirà l’ús de 
màscara, manteniment de 
distàncies i aforament.

U L’SME entrega una 
targeta a cadascun dels 
usuaris perquè puguen 
utilitzar l’espai mentre 
realitzen l’activitat

Amb accés des del Passeig de l’Estació, l’Espai Jove reserva una zona a A on?

 

U El servei funciona 
les vesprades de 
divendres a diumenge 
i els usuaris plantegen 
les seues activitats

 
 

Ciutat de la Salut i de l’Esport

L’Ajuntament facilita l’aparcament 
als usuaris del centre Aigua-salut

L’alcalde rep a Sebastián 
Mora després dels seus 
triomfs europeus
L’alcalde, José Benlloch, ha 
rebut el ciclista vila-realenc 
Sebastián Mora després d’haver 
obtingut el campionat europeu 
en les categories de Madison -en 
aquest cas amb el seu company 
Albert Torres- i Puntuació de 
ciclisme en pista celebrat al 
velòdrom de Plovdiv, Bulgària. 

L’esportista ha mostrat a 
l’alcalde les medalles obtingu-
des i Benlloch li ha entregat una 
reproducció en 3D de la figura 
de Jaume I, fundador de la ciu-
tat. L’alcalde ha felicitat a Mora 
pels triomfs i li ha traslladat 

l’agraïment i orgull de tota la 
ciutat per la seua trajectòria 
esportiva i per portar el nom de 
Vila-real arreu del món. En la 
recepció també han participat 
el regidor d’Esports, Javier 
Serralvo, i el cap del Servei 
Municipal d’Esports, José 
Ramón Cantavella. 

També s’ha anunciat que 
Mora continuarà vestint l’any 
vinent la samarreta del Movistar 
Team i és una de les esperances 
de l’esport espanyol per als Jocs 
Olímpics de Tòquio, previstos 
per al proper estiu. Benlloch, Serralvo i Cantavella van rebre al despatx d’Alcaldia el ciclista de la ciutat, Sebastián Mora.
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 Ciutat Educadora

Benlloch participa en un 
‘webinar’ a favor de l’FP

U L’alcalde, José Benlloch, ha 
participat en un webinar promo-
gut per la Regidoria d’Educació 
en el marc de la commemoració 
de la Setmana Europea de la 
Formació Professional. La sessió 
telemàtica, amb el títol «El futur 
de l’FP: nous reptes» s’ha 
adreçat als alumnes dels centres 
Fundació Flors i Miralcamp i ha 
comptat amb la participació del 
director territorial d’Educació, 
Alfred Remolar, i del director 
general de Formació 
Professional de la Generalitat, 
Manuel Gomicia, la regidora 
d’Educació, Aida Beteta i mem-
bres de l’Electric Racing Team 
de l’UJI. En la seua intervenció, 
Benlloch ha animat els alumnes 
a aprofitar les oportunitats que 
ofereix la formació professional 
i ha destacat la importància de 
la preparació en competències 
per a fer front als canvis que 
venen.

L’alcalde i la rectora de l’UJI van avaluar els projectes engegats durant la darrera dècada i també els de futur.

Benlloch i Alcón fan balanç dels 10 
anys de presència de l’UJI a Vila-real

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
mantingut una reunió 
amb la rectora de la 
Universitat Jaume I (UJI), 

Eva Alcón, per a fer balanç de la 
col·laboració entre totes dues 
institucions en els últims 10 
anys i avançar en noves iniciati-
ves que aprofundisquen en la 
presència de l’UJI a la ciutat. 
«Després d’un balanç més que 
positiu d’aquesta última dèca-
da, hem de pensar ja en el futur, 
en com reinventar-nos i generar 
noves iniciatives que ens perme-
ten afrontar els canvis i els rep-
tes que venen», assenyala. 

La rectora ha coincidit en la 

Consistori i Universitat plantegen noves iniciatives conjuntes per a afrontar els reptes del futur

 

voluntat «d’estrényer la col·labo-
ració entre la Universitat i 
l’Ajuntament i potenciar més 
activitats conjuntes que afavo-
risquen la transferència del 
coneixement que es genera al 
campus per a afrontar reptes 
com el de la transformació digi-
tal o la transició ecològica». 

«Des que vaig assumir el 
Govern municipal el 2011, vaig 
tenir clar que una de les priori-
tats de Vila-real era estrényer la 
relació amb la Universitat 
Jaume I, de manera que 
passàrem d’una mera col·labora-
ció a conviure junts i afrontar 
junts els reptes d’una societat 

sempre canviant», detalla 
Benlloch, que ha volgut agrair 
també a l’aleshores rector, 
Vicent Climent, la seua aposta 
per Vila-real. Fruit d’aquest con-
venciment, l’Ajuntament i l’UJI 
han assentat la seua vinculació 
amb la creació de la Seu de la 
Plana i dues càtedres univer-
sitàries -la d’Innovació Cerà-
mica Ciutat de Vila-real i la  de 
Mediació Policial Ciutat de Vila-
real-. «Aquestes tres potes ens 
han ajudat molt en aquests 
quasi 10 anys en la transforma-
ció del model de ciutat cap a 
una economia del coneixe-
ment», indica el primer edil.

L’acte es va realitzar en el marc de la Setmana Europea d’aquesta formació.

 

Educació destina 60.000 € 
a les segones ajudes a 
l’escolarització infantil

U Les famílies de Vila-real amb 
fills menors de tres anys esco-
laritzats el curs passat a les 
escoles infantils de la ciutat 
podran beneficiar-se, un any 
més, de les ajudes municipals 
a l’escolarització infantil.  

Els beneficiaris de les aju-
des són totes les famílies amb 
menors de 3 anys empadro-
nats a Vila-real i inscrits en 
qualsevol de les escoles infan-
tils situades a Vila-real i auto-
ritzades aquest curs (Babisol, 
Bambilàndia, Caperucita Roja, 
5 Sentits, El Solet –unitats de 0 
a 1 any i unitats d’1 a 2 anys–, 
Kinder Park, L’Esquirol i Món 
de fades). Per a cada menor 
escolaritzat en una d’aquestes 
escoles infantils es concedirà 
una ajuda, en pagament únic, 
de 123 euros. En el cas que el 
nombre de sol·licituds siga 
menor a les previstes es proce-
dirà a redistribuir equitativa-
ment la resta entre totes les 
sol·licituds aprovades. La per-
cepció d’aquestes ajudes és 

complementària a les beques 
concedides per la Conselleria 
d’Educació i qualsevol altra 
ajuda d’altres administra-
cions. 

Es tracta de la segona con-
vocatòria d’aquestes subven-
cions després d’una primera 
edició en el curs 2018-2019. 
«L’educació és un dret fona-
mental dels xiquets que les 
administracions públiques 
hem de garantir en igualtat 
d’oportunitats. En el cas de 
l’escolarització infantil, a més, 
és clau per a afavorir la conci-
liació familiar. Per això, el 
Govern municipal va llançar 
per primera vegada el curs pas-
sat aquestes ajudes que, mal-
grat les traves burocràtiques i 
les dificultats administratives 
i competencials, consolidem 
en aquesta segona edició. Una 
aposta clara i ferma de 
l’Ajuntament per l’educació i 
per la igualtat d’oportunitats», 
valora la regidora d’Educació, 
Aida Beteta.

La sol·licitud es va poder realitzar de forma telemàtica o presencial.

L’alcalde, José Benlloch, ha traslladat 
als responsables dels centres educa-
tius concertats el seu compromís de 
mediar pel diàleg davant les adminis-
tracions competents per la LOMLOE.

U BENLLOCH ES REUNEIX 
AMB ELS DIRECTORS DE LES 
ESCOLES CONCERTADES
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Destaca: més de 6.000 visites en línia, 300 
assistents i 150.000 impactes en xarxes 

D estaca 2020, la fira de 
transferència científica, 
tecnològica i innovació 
pionera a la Comunitat 

Valenciana, ha tancat la seua 
edició més innovadora consoli-
dant-se com un esdeveniment 
de referència malgrat el repte 
que ha suposat l’organització en 
l’actual situació de pandèmia. 
En un format mixt semipresen-
cial i amb les noves tecnologies 
com a aliades, el balanç d’aques-
ta quarta edició certifica l’èxit 
d’una cita en la qual s’han abor-
dat reptes actuals com la digita-
lització, la intel·ligència artifi-
cial, la bretxa de gènere en la 
ciència i l’empresa i la recupera-
ció econòmica postcovid, amb 
la participació de fins a 60 
ponents tant presencials com 
virtuals. 

Destaca 2020, organitzada 
per l’Ajuntament i la Càtedra 
d’Innovació Ceràmica Ciutat de 
Vila-real de la Universitat Jaume 
I, ha comptat amb més de 300 
assistents presencials en les con-
ferències i taules de reptes cele-
brades a l’Auditori Municipal 
Músic Rafael Beltrán Moner 
durant les tres jornades de ses-
sions. Aquestes cites han pogut 
seguir-se també en directe a tra-
vés de la plataforma LiveForum. 
De fet, s’han registrat més de 
6.000 visites al web oficial i a 
aquesta plataforma. La fira 
també ha comptat amb més de 
30 estands virtuals en la zona 
expositiva i més de 80 empreses 
i entitats. 

L’alcalde, José Benlloch, ha 
agraït l’esforç organitzatiu 
d’aquesta edició. «Com vam dir 
des del primer moment, 
Destaca 2020 era més necessària 
que mai, perquè la ciència, la 
innovació i la tecnologia són el 
camí per a superar els reptes 
actuals i per a treballar per un 
món millor i amb més oportuni-
tats per al futur», ha reiterat.  

 
DESTACA EN LES XARXES 
Segons les dades facilitades per 
la Càtedra d’Innovació 
Ceràmica, que dirigeix el pro-
fessor Juan Carda, l’impacte en 
xarxes socials també ha sigut 
important, amb més de 150.000 
persones aconseguides durant 
les tres jornades de la fira (11, 
12 i 13 de novembre) i més de 
2.000 interaccions. L’etiqueta 
#Destaca2020 ha tingut més de 
500 esments i més de 100.000 

La del 2020 ha estat l’edició més innovadora de la fira consolidant-se com un esdeveniment de referència malgrat la pandèmia

U «La ciència, la 
innovació i la tecnologia 
són el camí per a 
superar els reptes 
actuals», diu Benlloch

persones aconseguides. 
Quant a les activitats de 

l’apartat de divulgació, una de 
les potes fonamentals de 
Destaca per a fomentar les voca-
cions científiques, l’àrea d’acti-
vitats habilitada a la Casa dels 
Mundina ha rebut més de 200 
visites d’alumnes dels centres 
educatius de Vila-real en les qua-

tre demostracions proposades: 
robòtica, química, impressió 3D 
i energies alternatives. 

La fira, que va arrancar el 
2014 amb caràcter biennal amb 
l’objectiu d’afavorir la trans-
ferència de coneixement, cièn-
cia, tecnologia i innovació entre 
empreses, universitats, centres 
d’investigació i administració, 

també ha complit altres objec-
tius importants: materialitzar 
acords entre empreses i entitats 
públiques; propiciar projectes 
entre grups d’investigació i 
empreses; registrar inversors 
privats i projectes a la recerca 
d’inversió i suggerir noves 
implementacions per a Destaca 
en el futur.

AGENDA AUTONÒMICA

TíTOl: COM GENErAr INGrEssOs MEN-
sUAls I prOTEGIr Els TEUs EsTAlvIs 
DAvANT lA CrIsI GlObAl
Data: 3 de desembre a les 19.00h
Lloc: Baum Centre de Negocis. C/ Còlon, 4, 
València
Més info: https://baumnegocios.es/como-ge-
nerar-ingresos-mensuales-y-proteger-tus-aho-
rros-ante-la-crisis-global/

AGENDA EN líNIA

TíTOl: FUNCIó lOGísTICA I OpTIMITzA-
CIó DE COsTOs
Data: de l’1 de desembre al 17 de gener
Lloc: en línia
Més info: https://www.fevecta.coop/formacio/
curso/175

TíTOl: AbC pEr A ACONsEGUIr UNA 
prOpOsTA DE vAlOr I UN ‘NETwOr-
kING’ EsTrATèGIC
Data: 1 de desembre a les 11.30h

Lloc: en línia
Més info: https://wework.soyentrepreneur.
com/

TíTOl: COM ATrAUrE ‘TAlENT TECh’
Data: 1 de desembre
Lloc: en línia
Més info: https://mailchi.mp/f326dbbe42fd/
cmo-atraer-talento-tech?fbclid=iwar2htfybh-
satulgcmvjlswsww8zjazykkk6sofviwpce7ca-
9sombrk_divc

TíTOl: CONFErèNCIA sObrE El FI-
NANçAMENT EUrOpEU I El GrEEN 
DEAl
Data: 2 de desembre de 14.30 a 15.30h
Lloc: en línia
Més info: https://green-days-pollutec-2020.
b2match.io/

TíTOl: XX FÒrUM INTErNACIONAl DE 
TUrIsME DE bENIDOrM – TUrIsME I sE-
GUrETAT sANITàrIA
Data: 2 i 3 de desembre de 9.00 a 14.00h
Lloc: en línia
Més info: https://fitbenidorm.com/

TíTOl: ONlINE MàrqUETING wEEk
Data: del 2 al 4 de desembre
Lloc: en línia
Més info: https://www.worktec.com.ar/regis-
tro/alta/online-mkt-week-free

TíTOl: FÒrUM INTErNACIONAl OCEAN 
plAsTIC
Data: 3 de desembre de 8.00 a 17.00h
Lloc: en línia
Més info: https://opfme2020.b2match.io/

TíTOl: CUrs ‘DrET CONCUrsAl’
Data: 3 de desembre de 9.30 a 13.30h
Lloc: en línia
Més info: https://www.apafcv.com/activida-
des/cursos/curso-derecho-concursal-pre-
sencial-valencia-y-streaming-alicante-caste-
llon-y-valencia

TíTOl: OpOrTUNITATs DE 
FINANçAMENT 2021 pEr Al sECTOr 
qUíMIC
Data: 4 de desembre de 10.00 a 11.30h
Lloc: en línia
Més info: https://www.seimed.eu/event/
de-la-innovacion-al-crecimiento-oportunida-

des-de-financiacion-2021-para-el-sector-qui-
mico-2020-12-04-11702/register

TíTOl: JOrNADA súpErCO. ECONO-
MIA CIrCUlAr: EsTrATèGIEs pEr A lA 
sEUA IMplEMENTACIó
Data: 4 de desembre de 10.00 a 13.00h
Lloc: en línia
Més info: https://formacion.fmujeresprogresis-
tas.org/course/info.php?id=191

TíTOl: TAllEr pràCTIC COMpTAbIlITAT 
AvANçADA
Data: 1, 2 i 14 de desembre de 10.00 a 14.00h
Lloc: en línia
Més info: https://www.apafcv.com/activida-
des/cursos/webinar-taller-practico-contabili-
dad-avanzada

TíTOl: AUGMENTA lA TEUA DIspONIbI-
lITAT I rEDUEIX COsTOs
Data: 28 de desembre de 10.30 a 11.30h
Lloc: en línia
Més info: https://doeet.es/webinarios-jor-
nadas/trazabilidad-avanzada-de-la-recep-
cion-a-la-expedicion-webinar-en línia.html#ha-
biti-18472 

AGENDA NACIONAL DESEMBRE 2020 DE LA INNOVACIÓ CIUTAT DE VILA-REAL 

 ICiutat de la Ciència i la Innovació

L’esdeveniment ha oferit enguany conferències a l’Auditori Municipal, una zona amb estands virtuals i una zona divulgativa a la Casa dels Mundina.
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La entrega de los reconocimientos de este año sirvió de broche para la Feria Destaca.

Robottions, NIGHT-WAY y 
Autosolar, premios Globalis

L a Fundación Globalis libró sus 
premios en innovación en una 
gala que citó a las 8 empresas fina-
listas en el Auditori Municipal 

Músic Rafael Beltrán Moner. El primer 
Premi Globalis 2020, dotado con 1.500 
euros, recayó en Robottions, una compa-
ñía queofrece a las empresas soluciones 
robóticas a problemas logísticos y de 
producción y a su vez nos ocupamos de 
formar personal especializado a nivel de 
usuario, programador e integrador en 
robótica industrial para que puedan 
gestionar estos nuevos procesos. Una 
firma que también se ha llevado el 
galardón Vila-real Innpulso que concede 
el Ayuntamiento de Vila-real para que 
represente a la ciudad en los diferentes 
encuentros organizados en el marco de 
la Red Nacional Innpulso de Ciudades 
de la Ciencia y la Innovación.  

El resto de iniciativas empresariales 
reconocidas fueron Autosolar que obtu-
vo el accésit mientras que NIGHT-WAY 
se alzó con el accésit en categoría Joven 
Empresa, ambos dotados con 500 euros. 
Autosolar se dedica a la venta on-line y 
presencial de instalación de sistemas 
fotovoltaicos mientras que NIGHT-WAY 
diseña y fabrica materiales ultrafotolu-
miniscentes aplicados a la ingeniería 
civil, paisajismo y minería. 

Por último, en el acto que clausuró la 
Feria Destaca, se reconoció con el 
Premio Trayectoria al geógrafo e histo-
riador vila-realense, Ramon Ferrer 
Navarro, quien recogió el distintivo visi-
blemente emocionado. El presidente de 
Globalis, Juan Vicente Bono Sales, inau-
guró el acto. Tras él, Aina Francés 
Llueca, ganadora de la séptima edición 
del Concurso Literario Escolar del 
Ministerio de Defensa Carta a un Militar 
Español, leyó la misiva que escribió bajo 

el lema «Aliados de la Innovación» – 
Contribución de las Fuerzas Armadas a 
la Ciencia y a la Investigación». El alcal-
de, José Benlloch, cerró el acto con un 
discurso en el que felicitó a los premia-
dos y destacando la capacidad de inno-
vación de estas empresas. 

Esta séptima edición de los Premis 
Globalis contó con el apoyo del 
Ayuntamiento de Vila-real, 
Multiópticas, Dolores Cortés, Fundación 
José Gómez Mata, Vidres, Esmalglass-
Itaca, Élite Cementos y Teve4, que lo 
retransmitió en directo. El evento tam-
bién pudo seguirse a través de las redes 
sociales de Globalis. Este año se valoró 
de forma muy positiva en el apartado de 
Responsabilidad Social Corporativa a 
aquellas candidaturas que hubieran 
apostado por facilitar las condiciones 
laborales a sus empleados durante el 
confinamiento por la covid-19. 

Con estos galardones se pretende 
divulgar el esfuerzo de los emprendedo-
res que están al frente de estas iniciati-
vas empresariales y mostrar ejemplos 
que incentiven la generación a otras ini-
ciativas empresariales innovadoras.  

 
ORÍGENES 
El Ayuntamiento y la Fundación 
Globalis crearon en 2014 esta convoca-
toria dirigida a las jóvenes empresas 
innovadoras de la ciudad -con el paso de 
los años se ha ampliado el ámbito pese a 
primarse las locales-, una convocatoria 
que surgió para reconocer el esfuerzo de 
los emprendedores por introducir la 
innovación en sus negocios y en sus pro-
cesos productivos. Así, entre los proyec-
tos empresariales reconocidos durante 
estos años están Empaperart, Akiwifi, 
Vampirako Studio, Eyesynth, Vissually, 
Digit-S o Clap Languages.

El galardón a la trayectoria profesional fue para Ramon Ferrer Navarro

Una plataforma dará datos de 
servicios urbanos en tiempo real

U El Ayuntamiento pondrá a disposi-
ción de la ciudadanía una plataforma de 
datos que permitirá acceder a toda la 
información de servicios urbanos de la 
ciudad en tiempo real, dentro del pro-
yecto de Smart City en el que trabaja el 
área de Servicios Públicos. La implemen-
tación de la plataforma, de estándar 
europeo Fiware, se ha incluido como 
una de las principales novedades en la 
licitación del contrato de telecomunica-
ciones municipales, con un valor global 
de 1,3 millones de euros. 

«En los últimos años, hemos venido 
implementando importantes mejoras 
en la infraestructura municipal de 
comunicaciones, gracias a las cuales 
Vila-real está ahora más preparado no 
sólo para recoger los datos que pueden 
circular por estas estructuras, sino, 
sobre todo, para conectarlos y gestionar 
toda la información que nos proporcio-
nan», detalla el concejal de Servicios 
Públicos, Francisco Valverde.  

Con este objetivo, el nuevo contrato 
de telecomunicaciones, que incluye 
tanto telefonía como acceso a internet, 
incorpora por primera vez la obligación 
de proveer al consistorio de una plata-
forma Fiware que dé continuidad a los 
avances que se han ido dando en los 
últimos años en la gestión y conexión de 
datos de servicios urbanos. «De lo que se 
trata es de poner la tecnología a disposi-
ción de la ciudadanía para la mejora de 
la calidad de vida», agrega el edil, quien 
avanza que la implementación de la pla-
taforma en la nube va a permitir a los 
vecinos y vecinas de Vila-real acceder en 
tiempo real a todo tipo de información 
de servicios, desde por dónde va el auto-
bús urbano hasta el consumo de las 
farolas, plazas libres de aparcamiento, 
estado del tráfico o calidad del aire. 

«Llevamos mucho tiempo trabajando 
en esta línea, dentro del proyecto de 

Smart City Vila-real, y ya disponemos de 
dos verticales de datos para su integra-
ción en la plataforma horizontal, corres-
pondientes a la información de cinco 
estaciones meteorológicas y de la cali-
dad del aire. Pero, además, en los dife-
rentes contratos que vamos licitando, se 
incorpora también la obligación de 
implementar los datos para su integra-
ción e interconexión», avanza Valverde. 

En los últimos años, Vila-real ha ido 
incorporando servicios y alianzas tecno-
lógicas en su proyecto de convertir la 
ciudad en una Smart City, en el marco de 
la distinción como Ciudad de la Ciencia 
y la Innovación. El convenio firmado en 
2019 con la multinacional Huawei que 
servirá de punta de lanza para la llegada 
del 5G, el sistema que dará paso al 
actual 4G y que permitirá multiplicar la 
capacidad de intercambio de datos y, 
con ello, la expansión del internet de las 
cosas (IoT), la digitalización y la conecti-
vidad. También en esta línea destaca la 
colaboración con empresas como 
Telefónica con la que se firmó un conve-
nio a finales de 2018 en el que ambas 
entidades se comprometieron a desarro-
llar de forma conjunta una batería de 
actividades orientadas a mejorar la cali-
dad de vida de los vila-realenses y la efi-
ciencia de los servicios públicos. 

Por otra parte, se alcanzó otro acuer-
do con IoTSens para la sensorización de 
servicios urbanos como la recogida de 
residuos o una primera fase que consis-
tió en el desarrollo de un programa pilo-
to de instalación de siete estaciones 
meteorológicas para controlar diferen-
tes parámetros y ofrecer información 
útil sobre cuestiones ambientales para, 
entre otras cosas, facilitar los protocolos 
de prevención y actuación en casos de 
lluvias intensas. La culminación del ani-
llo de fibra óptica ha sido otro de los 
proyecto en la apuesta tecnológica.

Es una de las iniciativas incluidas en el proyecto de ‘Smart City’ de Vila-real

El consistorio trabaja en el aprovechamiento de las tecnologías a beneficio de la ciudadanía.

 



Crònica de Vila-real
NOVEMBRE DEL 2020Actualitat16

Un congrés analitzarà la 
figura i l’obra de Tàrrega
U Vila-real celebrarà de l’11 al 
20 de desembre la VIII 
Setmana Tàrrega, que en 
aquesta edició, a més d’adap-
tar-se a les circumstàncies 
sobrevingudes per la 
pandèmia, amplia horitzons 
amb la realització d’un 
Congrés Internacional 
Francesc Tàrrega en el qual 
s’analitzarà la figura del Fill 
Predilecte com a compositor, 
mestre i artista, a més d’apro-
fundir en la seua obra. La regi-

dora de Cultura, Rosario Royo, 
ha anunciat la programació 
d’aquesta Setmana Tàrrega 
acompanyada pel director 
artístic de l’esdeveniment, 
David Eres Brun, responsable 
de l’Institut per al 
Desenvolupament Musical 
(IDM). Hi haurà concerts de la 
Integral Tàrrega, classes 
magistrals i el nou congrés. 
Eres ha valorat «el suport de 
l’Ajuntament per a continuar 
amb aquesta activitat».

Tot i els condicionants per la pandèmia, el públic va participar d’aquest festival d’àmbit internacional.

Cineculpable acomiada amb una 
gala de premis virtual la 23a edició 

E l Festival Internacional de 
Curtmetratges  Cinecul-
pable va tancar la 23a edi-
ció, una tan atípica per la 

covid-19 però caracteritzada, 
malgrat tot, per la resistència 
cultural i el desig de mantenir 
viu el cinema. Repte que va 
comptar enguany amb un 
suport femení per partida 
doble: el de la Culpable 2020, 
l’actriu Yassmine Othman com 
a padrina, i el de la il·lustradora 
castellonenca Balma Peris, auto-
ra del cartell. 

Julieteta, la comèdia que sig-
nen Alejandro de Vega i Álvaro 
Moriano, va fer doblet després 
d’alçar-se amb el Premi al Millor 
Curtmetratge i Millor Interpre-
tació Femenina per a Helena 

‘Julieteta’ va obtenir dos guardons: Millor Curtmetratge i Millor Interpretació Femenina

 

Lanza. Ella, la millor actriu 
dona vida a una altra actriu en 
construcció, Julia, la carrera de 
la qual es veu torpedinada per 
les seues pròpies pors, els seus 
complexos i la seua família, a la 
qual planta cara amb una 
rocambolesca posada en escena. 

El públic va avalar amb el seu 
vot telemàtic, via codi QR, a 
Migrants. Un drama sobre migra-
cions, en format animació amb 
el segell d’un equip francés inte-
grat per Hugo Caby, Antoine 
Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas 
Lermytte i Zoé Devise. Curt que 
protagonitzen dos ossos polars 
obligats a l’exili a causa de 
l’efecte del canvi climàtic. 

Néstor Ruiz es va alçar amb 
les manilles a Millor Direcció 

per One 2 One, una proposta en 
format thriller sobre Flavio León, 
un prestigiós cineasta aclamat 
internacionalment que, amb 
motiu de l’estrena de la seua 
última pel·lícula, Luz y Oscuridad, 
i la imminent celebració dels 
Premis del Cinema Europeu, 
accedeix a una entrevista one2o-
ne on la seua interlocutora, 
Andrea, repassarà la seua carre-
ra, la seua vida i intentarà conéi-
xer el Flavio més personal. 

L’animació, en aquest cas de 
segell provincial -el d’Ignacio 
Mateu- es va fer amb el Premi 
Manuel Villarreal. Ivet y Michuco 
narra la història d’una nena de 
sis anys somiadora i amb una 
imaginació desbordant molt 
unida al seu gat de peluix. 

La Millor Interpretació 
Masculina va recaure en 
Abdelatif Hwidar per Dos 
Mundos, un drama de temàtica 
adolescent i racisme dirigit per 
Iván Fernández de Córdoba que 
va sumar al seu repartiment a 
l’actor local Sergio Caballero. El 
palmarés 2020 el va completar 
Els que callen d’Albert Folk 
(Millor Curt en Valencià), obra 
de suspens sobre la història 
d’una advocada amb una vida 
personal complicada que ha de 
defensar un dels acusats de 
l’anomenat crim del caixer. 

Enguany es van rebre 434 
produccions arribades de dife-
rents punts de la província, 
l’Estat i altres països com Oman, 
França, Alemanya o Xipre que 
van requerir prop de 5.000 
minuts de visionat. D’aquestes, 
34 van ser projectades a 
l’Auditori.

Beethoven protagonitza 
un nou acte del Festival 
de Música Clàssica

U El Festival de Música 
Clàssica de 2020, impulsat per 
l’Associació Crea Escena, va 
programar un nou esdeveni-
ment en xicotet format amb 
motiu del 250é aniversari del 
naixement del músic i compo-
sitor Ludvig van Beethoven: el 
Weekend with Beethoven, una 
proposta que va combinar una 
part pedagògica i una musical 
celebrada a la sala d’actes de la 
Fundació Caixa Rural. 

La primera part de l’esdeve-
niment, més pedagògica, va 
ser una conferència de Pablo 
Font de Mora, president del 

Patronat de la Fundació Palau 
de les Arts Reina Sofia i Amics 
de l’Òpera i les Arts, «una de 
les persones que més entén de 
música clàssica oferirà una 
conferència sobre la vida i 
obra de Beethoven i la seua 
influència en l’evolució de la 
música clàssica», segons el 
director musical Josep Gil. 

La segona part fou un con-
cert de música de cambra del 
Cuarteto Leonor,  formació de 
renom nacional i internacio-
nal, «la primera vegada que 
Vila-real ha gaudit d’un grup 
d’aquesta magnitud».

La sala d’actes de Fundació Caixa Rural va ser l’espai de l’actuació.

 

La ‘culpable’ Yassmine Othman i Sonia de la Vega, responsable del festival.

 

Royo i Eres Brun durant la presentació de la VIII Setmana Tàrrega.

 

Ciutat de Festivals, Congressos i Esdeveniments
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 ICultura

El Museu de la Ciutat Casa de Polo acull l’exposició fins al 10 de gener.

El Memorial Democràtic recorda els 
nou vila-realencs a Mauthausen

E l Memorial Democràtic va 
tancar la programació 
d’enguany amb la inau-
guració de l’exposició 

«Vila-realencs a l’infern nazi», a 
la Casa de Polo i que romandrà 
oberta fins al 10 de gener. La 
mostra és un homenatge als 
nou vila-realencs --Joaquín Salvo 
Bellmunt, Ramón Pastor 
Cubero, Pedro Cubedo Carda, 
Manuel Portas Marín, Joaquín 
Gil Arnau, José María Clemente 
Garcerán, Pascual Cabedo 
Llopis, Manuel Vagán Corbató i 
Faustino Losas Rontera-- que van 
estar al camp de Mauthausen. 
L’alcalde, José Benlloch, i la regi-
dora de Cultura, Rosario Royo, 
van participar en la inaugura-
ció. Documents de l’època, foto-
grafies de gran format i vídeos, 
«imatges dures però que era 
necessari mostrar». «És la 
història de la barbàrie i, en 
alguns casos, de supervivència 
però sobretot de lluita, en la 
guerra o en els camps de refu-
giats i de concentració», afirma 
José Albelda, responsable de 
l’exposició i d’Arqueocas. 

 
VEU PER A LES SILENCIADES 
La ja habitual Ruta del 
Memorial no es va realitzar en 
aquesta ocasió. A canvi, la com-
panyia de teatre Visitants va 
representar Maletes de Terra, obra 
que vol donar visibilitat a les 
dones que van tenir pes en la 
seua època però la història ha 
anat silenciant. Dones que 
«comparteixen el seu pas per un 
període històric que va des de la 
Segona República a la Guerra 

Una mostra s’endinsa en el context i la vida dels veïns que van acabar al camp de concentració

Civil i la postguerra mitjançant 
escenes inspirades en esdeveni-
ments històrics però connectant 
aquesta època amb l’actualitat», 
descriu la companyia Visitants. 

Adaptada i readaptada per la 
covid-19, aquesta obra, guanya-
dora del Premi de les Arts 
Escèniques Valencianes 2020 
com a millor espectacle d’arts 
de carrer, va arribar a la plaça 
Major dins de la programació 
del sisé Memorial, ajornat des 
d’abril per la pandèmia, i que 
manté com a objectiu «recordar 
una etapa de la història de la 
ciutat quasi ignorada i, de 
manera divulgativa, científica i 

artística, restablir el record i la 
dignitat de les víctimes». 

Els actes del Memorial van 
començar amb una xarrada 
sobre els camps de concentració 
a Espanya i a les nostres comar-
ques, a càrrec del Grup de 
Recerca de la Memòria Històrica 
de Castelló. També l’organitza-
dora del projecte, Sònia Alejo, 
va presentar Ruta del Memorial 
Democràtic, sis anys de memòria de 
la vila dins de la programació de 
la Fira del Llibre i, per altra 
banda, es va representar al 
Teatre Els XIII l’obra Mauthausen, 
la voz de mi abuelo a càrrec de la 
companyia Trajin Teatre,

La XVI Fira del Llibre 
aposta per la literatura en 
temps de pandèmia

U La XVI Fira del Llibre va tor-
nar, tot i la pandèmia, amb 
una nova ubicació, vuit llocs 
de venda i més d’una vintena 
d’activitats complementàries, 
amb estrictes protocols de 
seguretat per a la prevenció de 
la covid-19. La Fira del Llibre, 
organitzada per les regidories 
de Cultura i Economia, es va 
instal·lar durant quatre dies a 
l’avinguda de la Murà, i va 
incloure presentacions i signa-
tures d’autors tant locals com 
nacionals. 

«Vam preparar una nova 
edició de la Fira del Llibre per 
a fer costat tant als autors 
locals com a la indústria 
literària en general. Per aquest 
motiu, vam dissenyar una pro-
gramació equilibrada que ofe-
ria literatura per a tots els gus-
tos: novel·la negra, històrica, 
narrativa, assaig, poesia, infan-
til, juvenil, en valencià, etc., a 
càrrec d’autors de la zona i 
també d’àmbit nacional, com 
Lola P. Nieva, Alicia Giménez 

Bartlett o Espido Freire», recor-
da la regidora de Cultura, 
Rosario Royo. 

Les parades confirmades en 
aquesta XVI Fira del Llibre van 
ser Papereria Ima, Llibreria-
papereria Naysi, Alfil.be; 
Tokyo Shop; Revista Poble, 
Tirant Lo Groc, Ediciones 
Intrépidas/ Unària Edicions i 
l’Ajuntament de Vila-real. 
Cada dia, a més, van haver-hi 
sortejos de llibres i de vals per 
a menús en restaurants locals. 
Javier García Martínez, Reis 
Lliberós, Vicent Usó, Marcelo 
Díaz, Francisco Mezquita, 
María Fragoso, José Sanchis i 
Maria Carda van completar la 
nòmina d’autors de la fira. 

Amb tot, el primer acte de 
la programació va ser la pre-
sentació del llibre Pascual 
Cabrera Quemades. Biografia i 
poesia de Domingo Font. 
L’escriptor va estar acom-
panyat per Toni Pitarch; 
l’alcalde, José Benlloch, i per la 
regidora de Cultura.

L’avinguda de la Murà va ser l’espai triat per a organitzar l’activitat enguany.

 

U LLIURAMENT DELS PREMIS DEL CERTAMEN LITERARI
Els guanyadors del Certamen Literari Ciutat de Vila-real, Gregori Royo, amb 
la novel·la en valencià ‘Greal de sang’, i Luis Roso, amb l’obra en castellà 
‘Durante la nevada’ han rebut els premis en el marc de la Fira del Llibre.

El Concent, espai d’art, acull l’exposició «La naturaleza soñada», de María 
Acuyo, dins la Fira Internacional d’Art Contemporani MARTE. La mostra 
romandrà oberta fins al 10 de gener i exposa una selecció d’obres pictòriques 
de l’artista, referent en la pintura contemporània espanyola, en la qual convi-
da a reflexionar, a través de línies i colors, sobre la naturalesa.

U LA FIRA INTERNACIONAL 
D’ART CONTEMPORANI 
MARTE ARRIBA AL CONVENT
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Vila-real condemna la violència de 
gènere amb un mural ceràmic floral

E l 25N, Dia per a Combatre 
la Violència contra la 
Dona, ha deixat enguany 
a Vila-real una petjada 

permanent en ple cor de la ciu-
tat amb inauguració del mural 
La Comunitat contra la violència 
de gènere que s’ha sumat als 
actes reivindicatius contra la 
violència masclista, un minut 
de silenci i la lectura del mani-
fest aprovat pel Ple per part de 
les associacions Andrea 
Carballo, Grup de Dones Vila-
real, Juntes de Creu Roja i El 
Bressol. A totes elles, juntament 
amb les Ames de Casa i 
l’Associació de Famílies LGTBI+. 
L’alcalde, José Benlloch, ha vol-

El consistori també va llançar una campanya en la qual animava a trencar el silenci 

Més de 200 persones van participar en la creació d’aquest mural, ‘La Comunitat’,  instal·lat a la plaça Major.

 

gut agrair el seu treball i 
col·laboració contínua amb ini-
ciatives com l’Escola d’Igualtat.  

El mural ceràmic, col·locat 
en un lateral de la plaça Major, 
pràcticament a l’entrada de 
l’Ajuntament, és un projecte 
col·lectiu ideat pels ceramistes 
Ángel Igual i Antonio Pérez 
Requena amb l’objectiu de cons-
cienciar sobre la xacra que supo-
sa la violència de gènere. 

«La lluita contra la violència 
masclista és una batalla de tots 
els dies, per això, quan en el seu 
moment ens vam plantejar on 
podíem situar el treball que 
Ángel Igual i Antonio Pérez esta-
ven fent, amb la participació i la 

implicació de tantíssima gent, 
vam tenir clar que havia de ser 
un lloc de gran visibilitat. I quin 
lloc més visible per a clamar 
contra la violència masclista 
que la plaça Major, autèntic cen-
tre neuràlgic de la ciutat», 
assenyala Benlloch. L’alcalde ha 
lamentat que, a través del con-
veni de Viogen amb la Policia 
Nacional, existeixen a Vila-real 
50 dones amb vigilància espe-
cial per haver patit algun episo-
di de violència de gènere. «Cap 
d’aquestes 50 persones són 
homes», ha incidit Benlloch en 
al·lusió a la realitat social que 
suposa el maltractament i la 
violència contra les dones. 

L’obra muralista ha sigut 
modelada a mà i és, fonamental-
ment, un mural col·laboratiu 
amb la implicació de més de 
200 persones. El propòsit, vincu-
lar aquest mural amb la ciutat i 
la seua tradició citrícola. D’ací 
ve que es tracte del primer 
mural esmaltat amb cendres de 
taronger de tota Europa, unint 
la ceràmica i la citricultura amb 
la defensa dels valors socials per 
a potenciar la identitat local. 

La Regidoria d’Igualtat va 
llançar la campanya Trenca el 
silenci. El major còmplice de la 
violència de gènere per a ani-
mar a la ciutadania a no quedar-
se impassibles davant aquesta 
realitat. «És important traure a 
la llum la violència de gènere, 
traure-la de l’espai privat on sol 
produir-se l’agressió», diu l’edila 
de l’àrea, Rosario Royo.

 

U TOTS UNITS DIPLOMA 
ELS 10 ALUMNES DEL 
TALLER D’APROXIMACIÓ AL 
MERCAT LABORAL

La Fundació Tots Units ha acomiadat 
el taller Aproximació al mercat labo-
ral, destinat a majors de 45 anys. Els 
alumnes han conegut eines per a 
acostar-se de manera  adequada al 
mercat laboral i han fet pràctiques.

Representants polítics i de la societat van participar en l’acte de repulsa.

 

U LA CAPELLA DEL CRIST 
DE L’HOSPITAL ACULL UNA 
MISSA PER LA FESTIVITAT 
DEL CRIST DEL SILENCI

La capella del Crist de l’Hospital acull 
una missa per la festivitat del Crist 
del Silenci i la Santíssima Confraria 
del Crist de l’Hospital. L’alcalde de la 
localitat, José Benlloch, ha participat 
en la celebració de l’eucaristia.

 

U SANTA ISABEL CELEBRA 
ELS 50 ANYS D’EXISTÈNCIA 
COM A PARRÒQUIA, LA 
MÉS JOVE DE VILA-REAL

La parròquia de Santa Isabel, la més 
jove de la ciutat, ha commemorat els 
seus 50 anys d’existència. El dia de 
l’aniversari, el 22 de novembre, es va 
celebrar una missa solemne oficiada 
pel bisbe Casimiro López Llorente.

 Societat
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Vila-real refuerza la colaboración 
con Cruz Roja hasta los 150.000 €
Benlloch y Escorihuela realizan una visita al nuevo local de la entidad en la avenida Francia

E l alcalde, José Benlloch, y 
el concejal de Servicios 
Sociales, Álvaro 
Escorihuela, se han reuni-

do con la presidenta de Cruz 
Roja Vila-real, Carmen Galindo, 
para evaluar los programas y 
proyectos en marcha de la enti-
dad. Entre ellos, la puesta en 
funcionamiento de la nueva 
sede de la agrupación, prevista 
para el verano, o la ampliación 
del convenio de colaboración a 
150.000 euros en el ejercicio 
2021 para seguir implementan-
do sus programas sociales. 

El proceso de adjudicación 
de la segunda fase de las obras 
para convertir la antigua 
Estacioneta de la Panderola en 
la sede central de Cruz Roja 
Vila-real está en su recta final, 
con siete propuestas presenta-
das y un presupuesto de licita-
ción de 136.000 euros. «Con 

estas actuaciones, completare-
mos las obras de acondiciona-
miento del edificio municipal 
para poder dotar a Cruz Roja 
Vila-real de una sede en condi-
ciones para poder gestionar 
todos los programas sociales 
que desarrollan en la actualidad 
y que se han incrementado de 
manera exponencial en los últi-
mos años, en el marco de la 
alianza con la sociedad impulsa-
da por el gobierno local», señala 
Benlloch, quien valora que, tras 
esta segunda fase, la inversión 

Responsables municipales y de la agrupación local recorrieron las nuevas instalaciones para impartir formación.

 

municipal para la nueva sede de 
Cruz Roja rondará los 300.000 
euros. Esta cantidad se suma a 
la inyección económica que 
anualmente aporta el consisto-
rio a través del convenio de cola-
boración —140.000 euros—, que 
este año se ha visto reforzado 
con otros 80.000 por la covid. 

 
NUEVAS INSTALACIONES 
Una delegación municipal visi-
tó también las instalaciones del 
nuevo aulario de formación de 
la entidad, en la avenida de 
Francia. Cruz Roja ha unificado 
en este edificio dividido en siete 
aulas, los programas que reali-
zaba en diferentes espacios de la 
ciudad, de manera que cuenta 
con un espacio dedicado a la for-
mación de diferentes colectivos 
vulnerables así como a la reali-
zación de cursos para volunta-
rios y ciudadanía en general.

Mengem a Vila-real lleva 
las mejores ollas de la 
plana a 14 restaurantes

U Las XI Jornadas 
Gastronómicas Mengem a Vila-
real… Olla de la Plana ofrecie-
ron el mes pasado una variada 
oferta de menús con este guiso 
tradicional como plato estre-
lla. Un total de 14 restaurantes 
participaron en esta undécima 
edición, adaptada a la situa-
ción de crisis sanitaria por la 
covid-19 pero que resistió 
como una iniciativa para la 
promoción y el fomento de la 
hostelería local, más necesaria 
que nunca, tal y como ha des-
tacado el concejal de 
Economía, Xus Madrigal.  

Los restaurantes participan-
tes fueron Defeli, Gastrobar 
Nü, Los Galgos, El Miso, 
Casino, Restaurant Club de 
Tenis Vila-real, El Cortijo, 
Rincón La Olivereta, Els 
Lluïsos, Birbar Espai 
Gastronòmic, La Taverda, Los 

Maños, Mosset Central y La 
Mar de Bé que ofrecieron 
menús menús a precios entre 
los 12 y los 25 euros, con la 
Olla de la Plana como plato 
central. A causa de la covid-19 
este año no hubo degustación 
popular en la plaza de la Vila a 
cargo de la Asociación 
Gastronómica pero sí que se 
convocó el Concurso de Olla de 
la Plana Pasqual Batalla con 
un jurado profesional. Así, el 
excedente de la comida elabo-
rada en la cata de los profesio-
nales así como una olla que 
elaborada por la Asociación 
Gastronómica se entregó a 
Cáritas para que pueda ser dis-
tribuirla a sus usuarios. 

Algunos establecimientos 
resintieron la bajada de clien-
tela por la pandemia aunque, 
por norma general, los fines de 
semana hubo más afluencia.

U Este año, a causa de 
la covid, el consistorio 
ya incrementó la ayuda 
económica para cubrir 
las nuevas necesidades

La afluencia de clientes fue mayor durante los fines de semana de la cita.

 

Manos Unidas lanza una 
campaña de recogida de 
las antiguas pesetas
U El alcalde, José Benlloch, se 
ha reunido con la presidenta de 
Manos Unidas, Elisa Parra, para 
conocer los proyectos en los que 
trabaja la entidad y reforzar el 
apoyo municipal a los progra-
mas que realiza.  

Con este objetivo, el consisto-
rio colabora con la organización 
en una nueva campaña de 
recaudación a través de urnas 
distribuidas en lugares públicos 
para recoger las pesetas que 
todavía queden en los hogares 
vila-realenses. Así, se han dis-
puesto urnas en la piscina 

Yurema Requena, el edificio 
central del Ayuntamiento y la 
sede de Servicios Sociales. En 
estas tres urnas, los vecinos de 
Vila-real que quieran colaborar 
podrán depositar las pesetas 
que todavía conserven en sus 
casas, tanto en monedas como 
en billetes, para que Manos 
Unidas pueda cambiarlas en el 
Banco de España antes de finali-
zar el año.  

«Ahora más que nunca, cuan-
do la pandemia amenaza con 
ahondar todavía más las desi-
gualdades, los vila-realenses 

debemos mostrar de nuevo 
nuestro lado más solidario y 
colaborar con estas iniciativas 
con las que Manos Unidas sigue 
luchando por erradicar el ham-
bre y la pobreza en el mundo», 
valora el concejal de Servicios 
Sociales, Álvaro Escorihuela, 
presente también en la reunión. 
En el encuentro también estu-
vieron presentes la presidenta 
saliente de Manos Unidas Vila-
real, Carmen Moliner, y miem-
bros de la junta directiva de la 
entidad social.  

La entidad también organizó 
el pasado 29 de noviembre el 
tradicional Sopar de la Fam aun-
que el de este año, debido a las 
restricciones por la covid-19, no 
pudo ser presencial. Así, se optó 
por un evento virtual en el que 
se pudo participar adquiriendo 
un ticket por un donativo de 
cinco euros y que contó con un 
programa especial de televisión.

Joventut Antoniana  
destina más de 42.000 €  
a su labor social en 2019
U Joventut Antoniana destinó 
durante el pasado año 
42.358,74 euros a los diferen-
tes programas, servicios y 
acciones que conforman su 
labor social en Vila-real. El 
grueso -27.014,35 euros- fue-
ron para los alimentos que se 
reparten, la Escola de Família 
(5.033,28 euros) o la compra de 
pañales y leche infantil 
(3.907,13 euros) son las princi-
pales partidas.  

Durante 2019 fueron 29 las 
familias que, por primera vez, 
acudieron a Joventut Anto-

niana de las que 13 eran de ori-
gen marroquí, nueve españo-
las, cuatro colombianas y las 
tres restantes provenían de 
Serbia, Venezuela y Argentina. 

Respecto a la atención pri-
maria --las visitas domiciliarias 
para el acompañamiento, 
seguimiento y reparto de ali-
mentos y otros productos de 
primera necesidad--, se atendió 
a 257 personas de 71 núcleos 
familiares. En cuanto al volun-
tariado, hubo 65 personas que 
entregaron su tiempo para 
ayudar a los desfavorecidos.
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Benlloch y Valverde con los responsables de las empresas suministradoras.

Refuerzan la lucha anticovid en centros 
educativos de la mano de firmas locales

E l Ayuntamiento ha llega-
do a un acuerdo con las 
empresas locales Comer-
cial Tissuan (Caricias) y 

Laboratorios Costa para garanti-
zar el suministro de gel hidroal-
cohólico, papel y dispensadores 
a los escolares de Vila-real ante 
las nuevas necesidades por la 
covid-19. Por otra parte, el con-
sistorio también ha anunciado 
la distribución de máscaras y 
sprays desinfectantes a todos los 
centros docentes de la localidad. 

El alcalde, José Benlloch, ha 
comparecido junto a los geren-
tes de ambas firmas, Sergio 
Aguilella y Juan Costa, y el con-
cejal de Servicios Públicos, 
Francisco Valverde, para expli-
car la colaboración público-pri-
vada y de la consolidación 
industrial de la ciudad. El acuer-
do consiste en la adquisición de 
1.152.000 servicios de papel, 
225 dispensadores y 800 litros 
de gel, con un coste aproximado 
de 13.000 euros.  

«Es muy importante tener 
una industria diversificada y 
que, cuando la tienes, se con-
vierte en una oportunidad cuan-
do la necesitas», valora 
Benlloch, quien ha agradecido a 
las empresas su colaboración. 
«Hemos apostado siempre por la 
empresa local y por la colabora-
ción entre lo público y lo priva-
do, como dos ámbitos comple-
mentarios y nunca antagónicos. 
Esta apuesta, manteniendo una 
relación continua con nuestro 
tejido industrial, ha hecho que, 
cuando hemos pedido colabora-
ción a las empresas —y han sido 

El Ayuntamiento alcanza un acuerdo con Laboratorios Costa y Comercial Tissuan para distribuir papel, gel y dispensadores
 

muchas en esta pandemia— 
siempre han respondido», valo-
ra Benlloch. «La pandemia nos 
ha desbordado a todos y, en par-
ticular, al sector de la educa-
ción: tenemos en Vila-real unos 
10.000 escolares que ahora tie-
nen la necesidad de lavarse las 
manos cinco veces al día y eso 
ha supuesto un incremento de 
demanda de materiales impor-
tantísimo. Ante esta necesidad, 
contactamos con estas dos 
empresas locales, les pedimos 
colaboración y nos la han pres-
tado a precios muy competiti-
vos», agradece Benlloch. 

 
MÁSCARAS Y SPRAYS 
Por otra parte, El Ayuntamiento 
ha reforzado el plan de medidas 
de prevención por la covid-19 en 
los centros educativos: escuelas 
infantiles, colegios e institutos, 
tanto públicos como concerta-
dos con el reparto de 12.000 
mascarillas y 4.000 sprays desin-
fectantes. Así lo han explicado 
el alcalde y la concejala de 
Sanidad y coordinadora de 
Alcaldía, Silvia Gómez. Algunas 
de las mascarillas también se 
entregarán a Servicios Sociales, 
y a las entidades sociales 
Cáritas, Cruz Roja, Joventut 
Antoniana o San Vicente de Paúl 
para garantizar que lleguen a 
todos los menores que las pue-
dan necesitar «de cara a este 
invierno y sabiendo que es 
importante que este material se 
utilice de manera correcta y que 
se renueven las mascarillas para 
asegurar su efectividad», apun-
taron desde el consistorio. 

+DATOS

500.000 € en material de 
higiene y prevención
U El alcalde, José Benlloch, ha 
cuantificado en más de 500.000 
euros el coste de la adquisición de 
material e iniciativas de higiene y 
prevención desde el inicio de la 
pandemia sin contar otros gastos 
como ayudas sociales o la adapta-
ción de los espacios municipales. 
En este sentido, el primer edil ha 
recordado que al final del año el 
consistorio habrá destinado más de 
dos millones de euros al conjunto 

de medidas en respuesta a la crisis 
por la covid-19. El Ayuntamiento 
también reforzó en 12.000 eurs 
mensuales  el contrato de limpieza 
en los centros educativos en el ini-
cio del nuevo curso. 

U El Ayuntamiento también ha 
comprado 10.000 geles hidroalco-
hólico de tamaño pequeño (30 ml) 
y que se repartirán en eventos 
públicos de cara a Navidad.

Economía ofrece 
formación para 
afrontar los retos 
poscovid 
U La Concejalía de 
Economía ha lanzado dos 
acciones formativas, dirigi-
das especialmente a empre-
sas y emprendedores, funda-
mentalmente del ámbito 
comercial, para adaptarse a 
la nueva situación económi-
ca marcada por la covid-19. 
Las dos acciones se centraron 
en nuevas herramientas digi-
tales y fomento de la creativi-
dad y el espíritu innovador. 
Los cursos fueron Creación de 
tienda online y social media en 
entorno omnicanal y #IDEESÉ-
XIT, ¿preparados para innovar 
con ingenio y pasión? Ambos 
se impartieron en los 
Viveros de empresas de la 
Cámara de Comercio, con 
aforo limitado y medidas de 
seguridad, y subvenciona-
dos por el Ayuntamiento. 
«En las circunstancias actua-
les, reinventarnos ya no es 
una opción. El 
Ayuntamiento está junto a 
las empresas para ayudarlas 
a adaptarse a la nueva reali-
dad», explica el  concejal de 
Economía, Xus Madrigal.

Posponen dos 
citas deportivas 
para los meses de 
enero y febrero
U La pandemia por la covid-
19 ha obligado a posponer 
dos competiciones interna-
cionales que el calendario 
deportivo del Servei 
Municipal d’Esports previs-
tas en noviembre. Por un 
lado, el segundo Campeo-
nato Nacional de estilos 
Ciutat de Vila-real de Kung 
Fu Wushu, de la Asociación 
Internacional Española de 
Wushu Kung Fu y Cultura 
China, que se celebrará final-
mente el sábado 30 de enero 
en el Centro de Tecnificación 
Deportiva. También se pospo-
ne a febrero el Campeonato 
Europeo de boxeo que 
enfrentará al vila-realense 
Jairo Noriega con el actual 
campeón en la categoría de 
peso mosca, Juan Hinostroza. 

«Tenemos muchas ganas 
de poder celebrarlos pero en 
ambos casos, de acuerdo con 
la organización, hemos acor-
dado posponerlos a la espera 
de  mejores condiciones para 
la participación y para el 
público», explica el edil de 
Deportes, Javier Serralvo.

 

U EFECTIVOS DE BOMBEROS 
DESINFECTAN DIFERENTES 
ESPACIOS PÚBLICOS COMO 
COLEGIOS O RESIDENCIAS

Efectivos del Consorcio Provincial de 
Bomberos han desinfectado varios 
edificios públicos como centros edu-
cativos y de salud, residencias de la 
tercera edad y el centro ocupacional 
como medida preventiva de la covid.

 

U ABORDAN EL NUEVO 
MODELO DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO MARCADO 
POR LA PANDEMIA

El Consell de Participació Ciutadana 
se ha reunido en la Biblioteca 
Universitaria del Conocimiento 
(BUC) y ha abordado la convocato-
ria de los Presupuestos Participati-
vos condicionados por la covid.
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El consistorio da luz verde, por mayoría, a la redistribución de los fondos hasta final de año.

Inyectan un millón de euros 
para paliar el efecto covid-19

E l Ayuntamiento ha dado luz verde 
a la modificación de suplemento 
de créditos que permitirá ajustar 
el presupuesto municipal ante las 

necesidades que durante este 2020 han 
surgido por los gastos extraordinarios 
para hacer frente a la crisis por la pan-
demia y que suman más de 2,5 millones 
de euros. El Pleno municipal ha aproba-
do un suplemento de crédito con el que 
se ajustan un total de 962.045 euros 
para poder finalizar el año. 

Tal y como ha explicado el concejal 
de Economía y presidente de la 
Comisión Informativa de Hacienda, Xus 
Madrigal, las modificaciones de crédito 
«son procedimientos habituales porque 
el presupuesto es una herramienta viva» 
y en este año «son más necesarias que 
nunca porque hemos tenido que cam-
biar las prioridades de la gestión muni-
cipal para enfocarlas a la salud y la eco-
nomía». «Todas las previsiones iniciales 
volaron por los aires en el mes de marzo 
y estas modificaciones de crédito son, 
por tanto, totalmente necesarias para 
poder ajustar hasta el último momento 
el presupuesto municipal», remarca. 

Madrigal también ha reconocido el 
«esfuerzo de muchas entidades que 

están renunciando a sus convenios de 
manera solidaria para ayudar a sobrelle-
var esta pandemia para destinar este 
dinero donde ahora es más necesario». 
Estas renuncias ascienden a cerca de 
100.000 euros en total, por lo que el edil 
ha mostrado el agradecimiento a las 
entidades como son la Asociación 
Cultural Flamenca Andaluza, la Junta 
Central de Semana Santa, la Asociación 
Andrea Carballo Claramonte, EDC 
Natura, la Comissió de Penyes, Gats de 
Barri «y muchas otras que están hacien-
do llegar su disposición en estos días». 

Con esta modificación se continua 
apostando por la cultura segura y apo-
yar en estos momentos al sector local; 
también se destina más presupuesto al 
mantenimiento de las nuevas infraes-
tructuras deportivas como son el pabe-
llón J. B. Llorens y la piscina Aigua-salut 
y el fomento del deporte base a través de 
los clubes; campañas de apoyo al comer-
cio local así como de sensibilización 
para la prevención por la covid-19; la 
reparación del depósito municipal del 
camino Cuquello y el mantenimiento y 
adaptación de las medidas anti covid-19 
en los colegios son otras acciones que se 
cubrirán con esta modificación.

La modificación de crédito permite ajustar el presupuesto a las necesidades

 

Economía lanza 9.000 vales de 
una hora de parking gratuito

U La Concejalía de Economía sigue 
implementando nuevas políticas y 
acciones para ayudar al comercio y los 
negocios locales a reactivar las ventas y, 
con ello, paliar las consecuencias de la 
covid-19 sobre la economía vila-realen-
se. Con este objetivo, el departamento 
que dirige Xus Madrigal lanza una 
nueva campaña de promoción del con-
sumo local a través de la distribución de 
9.000 tiques de aparcamiento gratuito 
en el parking subterráneo de la plaza 
Major. La iniciativa se enmarca en las 
acciones acordadas por todos los grupos 
políticos en la mesa del Renacimiento 
para la reactivación de la ciudad. 

«Nuestro compromiso con el comer-
cio y la restauración local es absoluto. 
Las consecuencias de la crisis sanitaria 
han sido gravísimas en muchos sectores 
y establecimientos locales; por eso, esta-
mos poniendo en marcha iniciativas 
muy diversas que dinamicen la ciudad, 
incentiven las ventas y favorezcan el 
consumo en nuestras tiendas y en nues-
tros restaurantes, que es, sin lugar a 
dudas, la mejor manera de ayudarles a 
remontar esta crisis», señala Madrigal. 
Una de estas iniciativas pasa por facili-
tar el aparcamiento en el centro de la 
ciudad, donde se ubican buena parte de 
los establecimientos comerciales y de 
restauración de Vila-real. «Esto no quie-
re decir que la campaña se limite a los 

locales del centro, todo lo contrario; 
vamos a repartir 9.000 tiques entre 
todos los comercios, bares y restauran-
tes que quieran participar, para que 
puedan premiar a sus clientes con una 
hora de aparcamiento gratuito en la 
plaza Major», puntualiza el concejal de 
Economía. 

«Ahora que se acerca la campaña de 
Navidad, en la que el sector comercial 
tiene puestas muchas esperanzas, esta-
mos al lado de nuestros comerciantes, 
también de los bares y restaurantes, 
ofreciendo herramientas e incentivos 
para favorecer el consumo en la ciudad. 
Tenemos una amplia red y oferta de 
comercio y ocio, no sólo en el centro 
sino en toda la ciudad, de gran calidad y 
a precios competitivos y un gran valor 
añadido de proximidad; características 
a las que sumamos, con esta campaña, 
más facilidades para el aparcamiento y 
un incentivo para premiar la fidelidad 
del cliente», valora el responsable muni-
cipal. Para esta iniciativa, incluida en 
las medidas de reactivación local pacta-
das en la mesa del renacimiento, se han 
destinado 3.000 euros. 

Los negocios interesados deben ir a la 
sede de la Unión de Comercio de Vila-
real (Ucovi) —sean o no miembros del 
colectivo—, ubicada en la Casa del 
Comercio (c/ Sant Roc), y recoger los 
vales en horario de 9.15 a 14.00 horas.

La acción de promoción económica se pactó por los grupos políticos

Gran parte del comercio se sitúa en la zona centro por lo que se facilita el estacionamiento.
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Hay un dicho popular que dice: «Quien no tiene 
memoria está condenado a repetirla». 

El Gobierno Socialista tiene memoria y palabra, 
y vuelve de nuevo a cumplir con uno de sus compro-
misos electorales, tener de nuevo un cuarto Centro 
de Salud de Atención Primaria en Vila-real. 

Y no por la visita de la presidenta del PP de la 
Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, cuyo partido 
hizo unos brutales recortes en sanidad, durante su 
gobierno, que llevaron al cierre, precisamente, del 
Centro de Salud que ahora reclama. Con un gesto 
de hipocresía que insulta la inteligencia de los veci-
nos de nuestra ciudad. 

Lo cierto es que ha sido nuestro compañero José 
Benlloch, alcalde socialista, y el gobierno que presi-
de junto con el de Ximo Puig, quienes han devuelto 
la Atención Primaria de nuestra ciudad al lugar que 
se merece. Con un gesto de cogobernanza, solidari-
dad y diálogo que ojalá sirva de ejemplo para 
muchos más proyectos. 

Por eso cabe recordarle a la portavoz del PP que 
su desmemoria es peligrosa, porque podemos pen-
sar que su intención es volver a engañar a nuestros 
ciudadanos, para volver a las políticas de recortes 
sobre la sanidad que tanto se ha resentido en esta 
pandemia, a pesar de los esfuerzos de la Conselleria 
de reconstruir los empastres del PP.

Vila-real, primer 
en sanitat

Des de Compromís per Vila-real estem ben orgullo-
sos de la tasca feta al llarg d’aquest primer any de 
legislatura a l’oposició. Perquè s’ha demostrat que, 
tot i no governar, podem aconseguir el que ens pro-
posem per a millorar la vida dels nostres veïns i 
veïnes, ja que continuen confiant en nosaltres. 

En els darrers temps són moltes les persones i 
entitats que s’han adreçat a nosaltres per a fer-nos 
arribar les seues queixes, suggeriments i peticions 
perquè li les traslladem públicament a l’equip de 
govern. Ha estat difícil, no negarem que no és desa-
gradable rebre insults per ser la veu de la gent, però 
al final sembla que fan més cas quan Compromís 
està per mig, que quan els ciutadans es dirigeixen 
directament a l’equip de govern, ja que són ignorats 
per complet. 

Així, l’augment de casos de persones que volen 
reunir-se amb nosaltres ha fet que la nostra porta-
veu, Maria Fajardo, establisca un horari d’atenció al 
públic a la nostra seu -dimecres de 17.00 a 20.00 
hores-, tot i que també s’adapta a les particularitats 
de cada persona, atenent per telèfon o per videocon-
ferència i correu electrònic a qui ho necessite. Hem 
comprovat que, a banda de comptar amb un col·lec-
tiu fort i participatiu, és molt útil obrir el partit a 
qualsevol persona que vulga que se li escolte i se 
l’ajude a fer de Vila-real una ciutat millor.

Escoltem el 
veïnat

Defender una educación mejor es algo que debería 
unir a todas las administraciones en un gran pacto. 
Solo con una buena educación se puede conseguir 
un buen futuro. La excelencia educativa debe ser 
una prioridad para España, una labor de la adminis-
tración, pero también de la comunidad educativa. 

Por eso la Ley socialista Celaá es mala. Son 
muchos los motivos, y vamos a intentar explicar 
nuestra opinión. En primer lugar, porque va en con-
tra del esfuerzo y de los méritos ya que permite 
pasar de curso pese a los suspensos. Se elimina el 
castellano como lengua vehicular en España, hecho 
que ha escandalizado hasta a la Real Academia de la 
Lengua y que supone una cesión al independentis-
mo catalán. De hecho, toda la norma educativa 
parece ser una cesión a estos intereses y a los de par-
tidos radicales, como de la misma forma los 
Presupuestos del Estado son un pacto con Bildu. 

Además, va en contra de los centros concertados 
y privados y elimina el distrito único. Es decir, las 
familias no pueden elegir el modelo educativo para 
sus hijos. Un hecho escandaloso que sólo se puede 
imponer con una óptica dictatorial. También obliga 
a cerrar centros de educación especial, como La 
Panderola y pone en la diana a varios centros educa-
tivos de Vila-real. Pedimos que se derogue por secta-
ria, por ir contra de la libertad y no tener consenso.

Por la libertad 
educativa

La crisis sanitària ha agreujat les deficients condi-
cions als centres de salut d’atenció primària, agreu-
jant dia rere dia l’impossibilitat de prestar serveis 
de qualitat i treballar en condicions dignes i huma-
nes. Actualment, la falta de personal, mitjans i 
recursos o el tancament de consultes ha provocat 
que els ciutadans hagen de fer llargues cues per 
esperar ser atesos, si es que tenen la possibilitat.  

Des de Ciutadans hem aconseguit que s’aprove la 
nostra moció per a exigir millors condicions de tre-
ball reduint l’horari dels sanitaris, major contracta-
ció de personal i posar a disposició d’aquests el 
material homologat del que manquen.  

Malauradament, vam tindre la negativa de 
Compromís, que va votar en contra per qüestions 
ideològiques. Els requisits lingüístics no poden ser 
una barrera per a tenir els millors professionals. 
Seguint aquesta línia constructiva, a l’àmbit nacio-
nal hem aconseguit un acord per a la implantar la 
targeta sanitària única, la qual cosa implica que hi 
haurà una recepta única, i l’expedient clínic podrà 
consultar-se en tot el territori nacional. En front a 
propostes populistes d’altres partits com ara masca-
retes gratuïtes sense cap fons, en Cs hem aconseguit 
que s’estudien esmenes als PGE per a que l’Estat 
ajude a les famílies en l’adquisició (rebaixant l’IVA 
al 4%) o la prolongació dels ERTE fins a juliol.

Atenció primà- 
ria de qualitat

En novembre va saltar la notícia de la vacuna de la 
covid-19. I es parla que a la província de Castelló es 
beneficiaran 125.000 pensionistes i sanitaris i que 
són efectives en més del 90% i que poden estar a la 
nevera de casa, i no a 70 graus sota zero. Les far-
macèutiques multinacionals es freguen les mans, ja 
han guanyat milions en accions al casino de les bor-
ses internacionals. Així tanquem la crisis del 2020.  

I esperem els pressupostos més socials, adreçats 
a les necessitats de la gent, gràcies a la participació 
de Unides Podem als governs de coalició i del 
Botànic tot i el vulgar argument del «social-comu-
nisme», mantra de la dreta ultra, contra les bones 
pràctiques polítiques, amb dificultats, en sanitat, 
educació, habitatge, serveis socials, feminisme i 
igualtat amb línia de participació dels vulnerables. 

S’acaben els pressupostos del PP, de retalls 
Montoro, que ara parlen més d’ETA que de demo-
cràcia, fent comparsa d’abanderats neofranquistes. 

I a Vila-real seguirem endavant, amb l’oposició 
nacionalista ferida en l’orgull i una dreta a compar-
sa del discurs falsos amb manipulacions mediàti-
ques. Passarem pels Nadals, semiconfinats, dient 
que seguim lluitant per un model d’una ciutat 
ètica, sostenible, i de Benestar integral, participati-
va, i activa ambs els seus col·lectius socials, pel futur 
dels vila-realencs i vila-realenques, Unides podem.

Pressupostos i 
vacuna

El año toca a su fin. Maldito 2020, más una pesadi-
lla que un año, pero tenemos el derecho y la obliga-
ción de pelear por nuestro futuro y el de nuestros 
hijos. Llega Navidad, una de las pocas cosas impor-
tantes que nuestro Gobierno socialcomunista no ha 
podido derribar aún. No perdamos el espíritu de la 
Navidad y celebremos, con la llegada del Hijo de 
Dios, el pasar página de un año fatídico y el comien-
zo de uno nuevo que esperamos sea más próspero. 

Son fechas en las que no debemos olvidarnos de 
todos y cada uno de nuestros vecinos a los que les 
falta la salud, el dinero o ambas cosas. Son fechas 
para ser, ahora más que nunca, solidarios y que la 
Navidad pueda celebrarse en el mayor número de 
hogares que podamos alcanzar. Muchos vila-realen-
ses faltarán a la mesa esta Nochebuena o en la cena 
de fin de año. No quiero olvidarme ni de ellos ni de 
sus familias, a las que tenemos la obligación de con-
solar y ayudar a superar tan duros momentos. 
Es Navidad. Aparquemos  rencores, diferencias polí-
ticas y aportemos nuestro granito de arena para que 
nuestros vecinos, especialmente niños y ancianos, 
disfruten de estas fechas tan tradicionales y entra-
ñables. Disfrutar de vuestras familias y de la 
Navidad mientras reponemos fuerzas para afrontar 
el duro año que comienza dentro de unos días, año 
lleno de esperanza y de futuro. Feliz Navidad.

Un futuro con 
solidaridad

PSOE PP COMPROMÍS

CIUDADANOS VOX UNIDES PODEM
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 Agenda

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

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

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

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

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

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

Dissabte, 5 de desembre, tindrà 
lloc a l’Auditori Municipal 
Músic Rafael Beltrán Moner 
l’obra de teatre Chucho, a les 
20.30 hores, per un preu de 12 
euros. Una comèdia de dos, Toni 
i Bea, i d’un absent, Chucho. 
Chucho ens parla de l’amor. De 
l’amor i del desamor, en el con-
cepte més ampli de la paraula.

LA COMÈDIA ‘CHUCHO’ ARRIBA 
A L’AUDITORI EL DIA 5 PER A 
PARLAR D’AMOR I DESAMOR

U La Regidoria de Joventut orga-
nitza un curs de manipulador 
d’aliments adreçat a persones 
que busquen feina en el sector 
del comerç minorista. Aquest és 
el carnet que necessiteu per a 
treballar a supermercats, fruite-
ries, carnisseries o ultramarins. 
El curs té una durada de quatre 
hores i serà el dia 7.

JOVENTUT ORGANITZA UN 
CURS PER A OBTENIR EL CARNET 
DE MANIPULADOR D’ALIMENTS

U Soporte Vital programa, per a 
l’11 de desembre, un concert 
solidari a benefici de l’ONG 
Amor en Acció. amb un donatiu 
d’entrada de cinc euros. La cita 
serà a l’Auditori Músic Rafael 
Beltrán Moner a les 20.30 hores. 
El grup va nàixer a Vila-real el 
1982, es va separar sis anys des-
prés per a tornar el 2019.

CONCERT DE SOPORTE VITAL A 
BENEFICI DE L’ONG AMOR EN 
ACCIÓ EL DIA 11 DE DESEMBRE

U L’Associació de Mestresses de 
Casa organitzen durant les ves-
prades dels dies 15 i 16 de 
desembre el ja tradicional taller 
per a la preparació de centres 
florals d’inspiració nadalenca -
en anys anteriors hi havia con-
vocatòria única-. Les sessions 
estan previstes a la sala d’actes 
de la Fundació Caixa Rural.

LES MESTRESSES DE CASA 
PREPAREN EL NADAL AMB ELS 
TALLERS DE CENTRES FLORALS

U Caixa Rural programa per al 
20 de desembre el Concert de 
Nadal que enguany tindrà lloc a 
la plaça Major. En el transcurs 
de l’actuació es lliuraran els pre-
mis del 43é Concurs de Betlems 
que organitza la congregació de  
Lluïsos i que enguany ha reque-
rit d’un vídeo dels participants 
per a poder valorar-los.

EL CONCURS DE BETLEMS 
PREMIARÀ ELS GUANYADORS 
EN EL CONCERT DE CAIXARURAL 
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