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L’herència urbanística del PP 
frena el pressupost de 2021

La xiqueta Zoe 
mobilitza una ona 
de solidaritat
U Zoe, de poc més d’un any, 
pateix la tetralogia de Fallot i 
atrèsia pulmonar. La família 
ja té els 172.000 euros que 
necessita per a poder operar-
la en un hospital de Boston.

Monitoritzaran els 
hàbits alimentaris 
de la ciutadania
U El projecte pilot del 
CEMAS desenvoluparà una 
eina tecnològica que mesure 
la traçabilitat dels productes 
i ajude la població amb les 
decisions de consum.

Una mostra honra 
els ‘herois’ de la 
lluita anticovid

U ‘Rostres després de la pri-
mera batalla’, de byZelig, 
obri  les portes, per primera 
vegada després de la seua 
rehabilitació, del Gran 
Casino i el Teatre Tagoba.

Manantial Vilamico, 
un centre pioner 
d’economia social
L’empresa de producció de xam-
pinyó empra 15 professionals amb 
problemes de salut mental i suposa 
un primer pas en el clúster agroali-
mentari de Vila-real. PÀGINA 4 

Benlloch adverteix que la ciutat viu una triple 
crisi: l’urbanisme, el deute del PP i la covid-19

El consistori rep notificacions del TSJCV i del 
Jurat d’Expropiació per valor de 12,5 milions d’€

Ses Majestats visiten la ciutat
Sense cavalcada ni repartiment presencial de regals per la 
covid-19, Melcior, Gaspar i Baltasar no falten a la seua cita
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Responsabilitat i prudència front  
a la triple crisi de Vila-real: covid-
19, i deute i urbanisme del PP 
Els efectes de la pandèmia s’afegeixen a l’augment de l’endeutament pel 
préstec de 20 milions demanat pel PP i la sagnia per l’urbanisme (29 milions)

Q uan, cada 31 de desem-
bre, girem el full del 
calendari per a encetar 
un any nou, ho fem 

sempre amb l’esperança i la 
il·lusió d’allò que està per estre-
nar: que el que està per venir 
siga millor que el que deixem 
enrere. No hi ha dubte que, el 
2021, aquesta sensació és més 
intensa i més compartida que 
mai.  

L’any que hem acomiadat 
ens ha deixat dolor i patiment, 
però també lliçons de vida molt 
valuoses que hem de ser capaços 
de digerir i incorporar a la socie-
tat post-covid. No puc començar 
aquesta xicoteta reflexió més 
que amb un record sincer i afec-
tuós a tots que els que ens han 
deixat a conseqüència del virus 
i als seus familiars, i una grati-
tud eterna a tots aquells que ens 
han ajudat a plantar cara a la 
pandèmia: entitats socials i cívi-
ques, cossos i forces de segure-
tat, Exèrcit, sanitaris, docents, 
voluntaris, persones anònimes… 
Tota la societat, cadascú des del 
seu àmbit i amb les seues cir-

JOSÉ 

Benlloch 
Fernández

per la pandèmia. Canalitzant 
l’energia de la societat per a fer 
front al virus i a les seues con-
seqüències socials i econòmi-
ques; invertint tots els nostres 
recursos i esforços en aquesta 
lluita, a través també del Pacte 
local pel renaixement, amb el 
consens de tots els grups polí-
tics, als quals vull agrair l’acti-
tud en moments tan delicats. 

No està tot fet. Queda molt 
de camí per davant per a fer 
front a aquestes tres crisis. Hem 
d’afrontar les tres, com hem fet 
fins ara, amb un plus de respon-
sabilitat i de prudència. Des de 
l’Administració, però també des 
de l’àmbit social, en el nostre 
dia a dia. Ara que amb la vacu-
nació tenim almenys algun 
motiu per a un poc d’optimisme 
amb l’esperança que la vacuna 
ens ajude, hem de ser extrema-
dament cautelosos i escrupolo-
sos en el compliment de les 
mesures de prevenció, perquè 
tot el que hem aconseguit fins 
ara no es perda. I perquè, junts, 
com sempre hem fet, renaixe-
rem més forts.  

A aquest objectiu ens hem 
estat dedicant des del primer 
moment, evitant la paràlisi i 
preparant la ciutat perquè, 
quan el virus passe, estiguem a 
punt per al futur.

segona ciutat de la Comunitat 
Valenciana amb un major deute 
per habitant. 

La crisi de l’urbanisme del 
PP, per la seua banda, ens ha 
deixat ja en els últims anys una 
sagnia de 29 milions d’euros en 
pagaments de sentències, reso-
lucions i empastres de tot tipus, 
que, a pesar de tot, estan lluny 
d’haver acabat. També en l’any 
que acomiadem, quan havíem 
de centrar tots els esforços i 
recursos a fer front al virus, 
hem hagut de destinar prop de 
800.000 euros a fer front a 
l’herència urbanística del Partit 
Popular. Als quals se sumen els 
12,5 milions en expedients del 
Jurat d’Expropiació i una 

cumstàncies personals, s’ha bol-
cat per a fer front a la covid-19.  

Però la pandèmia no ha fet 
desaparéixer els problemes 
anteriors. I aquesta circumstàn-
cia es fa particularment palesa a 
Vila-real. A la nostra ciutat no 
vivim una sinó tres crisis simul-
tànies, perquè a la crisi 
sanitària, social i econòmica per 
la covid-19 se sumen les altres 
dues crisis, gravíssimes, que ja 
arrossegàvem d’anys anteriors: 
la crisi de l’urbanisme del PP i la 
crisi del deute que ens va deixar 
també el Partit Popular, arran 
del préstec de 20 milions signat 
l’any 2010 que va disparar 
l’endeutament municipal fins a 
situar-nos, a dia de hui, com a la 

sentència del TSJCV que ens van 
arribar a final d’any i que, una 
vegada més, ens han bloquejat 
l’aprovació dels pressupostos 
per a aquest nou any.  

A aquestes dues crisis, hem 
sumat el 2020 la covid-19. Des 
del primer moment, ens hem 
posat a la disposició de les auto-
ritats sanitàries en tot allò que 
ha estat al nostre abast, i hem 
sigut pioners, per exemple, a 
cedir espais municipals per a la 
lluita contra el virus: el Centre 
de Tecnificació Esportiva per a 
acollir un hospital auxiliar de 
l’Hospital Universitari de la 
Plana; i l’Alberg Municipal per a 
allotjar temporers agrícoles en 
cas que requerisquen aïllament 

L’herència urbanística del PP bloqueja els  
comptes amb 12,5 milions d’euros més 

E l pagament de resolu-
cions i sentències deriva-
des de la gestió urbanísti-
ca del Partit Popular tor-

nen a donar una maçada als 
comptes municipals de Vila-real 
i bloquegen una vegada més els 
pressupostos, ara el de 2021 que 
estava a punt de ser aprovat. 
L’alcalde, José Benlloch, ha 
informat de la notificació en els 
últims dies a l’Ajuntament de 
dotze expedients del Jurat 
d’Expropiació i una sentència 
del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat 
Valenciana (TSJCV) que sumen 
més de 12,5 milions d’euros i 
condicionen novament l’aprova-
ció dels comptes d’enguany. 

«A Vila-real, com hem expli-
cat en els últims mesos, vivim 
tres crisis simultànies, perquè la 
crisi de la covid-19 s’ha afegit a 
dues crisis preexistents que con-
tinuen llastrant els comptes 
locals: la crisi del deute del PP, 
que, després d’un préstec de 20 
milions el 2010, ens ha situat 
com a la segona ciutat de la 
Comunitat amb més deute per 

L’Ajuntament rep a final de 2020 la notificació de 12 expedients del Jurat d’Expropiació i una sentència que obliguen a posposar el pressupost d’enguany

Una de les factures urbanístiques correspon a les cessions de sòl que es van realitzar per a obrir l’avinguda de Portugal..

  

habitant; i la crisi de l’urbanis-
me del PP que, lluny d’estar 
superada, continua posant en 
greu risc l’economia municipal, 
com demostren aquests expe-
dients», denuncia Benlloch. 

En concret, es tracta de dotze 
expedients del Jurat 
d’Expropiació -tant correspo-
nents a recursos municipals 
contra anteriors resolucions 
com nous expedients- que valo-

ren els drets dels propietaris en 
11.503.088 euros. Aquestes reso-
lucions van ser notificades a 
l’Ajuntament el 21 de desembre 
(11 expedients) i 29 de desembre 
(1 expedient). Per part del TSJCV 

s’ha notificat una sentència que 
obliga a pagar 1.071.191,71 
euros a favor dels propietaris 
que, el 2008, sota el mandat del 
PP, van cedir sòl per a construir 
l’avinguda de Portugal. 

«12.574.279,71 euros en total 
que ens bloquegen de nou», 
lamenta Benlloch, que recorda 
que el projecte de pressupostos 
de 2021 es va passar a la 
Intervenció Municipal per als 
informes corresponents en data 
16 de desembre, dies abans de 
rebre les primeres notificacions. 
«Estem treballant amb els ser-
veis tècnics i jurídics de 
l’Ajuntament per a veure quina 
solució podem donar-li, sempre 
amb dos criteris clars: la defensa 
dels interessos de Vila-real i 
garantir que les necessitats de la 
ciutadania i la prestació dels 
serveis bàsics queden cobertes», 
argumenta Benlloch, que 
davant la nova situació, ha dic-
tat la pròrroga dels pressupos-
tos de 2020, «a l’espera de poder 
trobar una solució a aquesta 
situació» que el consistori expli-
carà amb «transparència».
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DEUTE PER CAPITA DELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA MAJORS DE 50.000 HABITANTS. 2019

L’Ajuntament abona 3,1 
milions a proveïdors; la 
majoria, empreses locals
U L’arribada de la pandèmia va 
trastocar el pressupost de l’any 
passat amb unes despeses 
extraordinàries per valor de 
més de 2,5 milions d’euros. Fins 
i tot al novembre es va aprovar 
un suplement de crèdit de 
962.045 euros per a poder fina-
litzar l’any. Un any en què el 
consistori també va haver d’abo-
nar 800.000 euros per l’herència 
de l’urbanisme del PP. 

Tot i la delicada situació 
econòmica, l’Ajuntament va 
tancar 2020 amb el pagament 
de més de 3,1 milions d’euros a 

proveïdors en les últimes dues 
setmanes de l’any, molts d’ells 
xicotetes empreses de la ciutat, 
amb la qual cosa el consistori va 
contribuir a injectar liquiditat a 
l’economia local i a alleujar la 
situació de dificultat que 
puguen estar patint en aquest 
moment de crisi.  

Així, des del 22 de desembre i 
fins a final d’any, es van abonar 
3.141.776 euros per a saldar fac-
tures que en molts casos corres-
ponen a treballs de xicotetes i 
mitjanes empreses locals. 

«A més d’apostar pel model 

d’empresa local, dins de les limi-
tacions que estableix la legisla-
ció en matèria de contractació, 
una de les nostres prioritats és 
també que totes les empreses 
que fan treballs per a 
l’Ajuntament puguen cobrar en 
el menor termini de temps pos-
sible, sempre garantint la 
correcta tramitació i fiscalitza-
ció de les factures», destaca el 
tinent d’alcalde i president de la 
Comissió d’Hisenda, Xus 
Madrigal. De fet, en el segon tri-
mestre de l’any, el període mitjà 
de pagament de l’Ajuntament 
es va situar en 18,63 dies. 

«Ara més que mai, en aquesta 
situació de crisi sanitària que ha 
derivat també en crisi econòmi-
ca, l’Ajuntament continua tre-
ballant perquè els nostres pro-
veïdors puguen cobrar com més 
prompte millor», subratlla 
Madrigal, que recorda que 
aquesta és una prioritat.El regidor d’Economia, Xus Madrigal, va informar dels pagaments realitzats.

      

El préstec de 20 milions de 2010 situa  
Vila-real al capdavant en deute per capita

U n altre dels problemes 
que llastra els pressu-
postos en els darrers 
anys és, segons defensa 

l’equip de govern, el préstec de 
20 milions d’euros que va signar 
el PP l’any 2010. Un préstec que 
«va disparar l’endeutament 
municipal, des dels 50 euros per 
habitant que hi havia el 2009 
fins als 420 euros  --un incre-
ment de l’endeutament que 
passa d’uns quatre milions l’any 
2009  a superar els 20 dos anys 
després com queda reflectit en 
el gràfic de l’evolució del deute 
viu. Posteriorment, també 
nosaltres vam haver d’incre-
mentar un poc aquest deute, 
pels pagaments continus de 
l’herència urbanística del PP 
que sumen ja 29 milions 
d’euros acumulats», ha explicat 
el tinent d’alcalde i president de 
la Comissió Informativa 
d’Hisenda, Xus Madrigal. En 
aquesta línia, l’alcalde, José 
Benlloch, ha recordat «els prop 
de 10 milions d’euros que va ser 
necessari sol·licitar el 2018 per 
pagaments i resolucions urba-
nístiques heretats del PP, com el 
conveni de les dominiques, el 
jardí de Jaume I o el solar del 
col·legi José Soriano».  

 
COMPARATIVA 
«Així Vila-real té un endeuta-
ment heretat --a data de 2019-- 
de 509 euros per habitant 
enfront d’altres municipis com 
l’Alcora (358 euros), Onda (75 
euros) o fins i tot Orpesa o 
Benicàssim, amb deute zero», ha 
apuntat Madrigal. Si la compa-
rativa es realitza amb municipis 
valencians majors de 50.000 

Fins al 2009 l’endeutament municipal per habitant era de 50 euros però el prèstec de 20 milions signat pel PP ho va elevar als 420. L’any 2019 era de 509 euros

habitants, Vila-real ocupa, amb 
un 63% d’endeutament, la sego-
na posició sols per darrere de 
Gandia (3.471 euros) i davant de 

les capitals de província 
(València amb 463 euros per 
habitant és la tercera, Castelló 
ocupa l’onzé lloc amb 135 euros 

i Alacant, amb 74, està a la 13a).  
La previsió inicial de l’equip 

de govern, abans de conéixer les 
resolucions i sentències urbanís-
tiques del mes de desembre, era 
aprovar un pressupost de 47,8 
milions d’euros que no anava a 
suposar un augment del deute 
municipal «perquè ens mante-
nim en la nostra filosofia de 
continuar reduint el nivell 
d’endeutament per a evitar el 
risc d’intervenció i per a poder 
optar en el futur a possibles 
fons europeus», va explicar 
Benlloch. Però amb la maçada 
econòmica per l’urbanisme, el 
pressupost queda en l’aire. 

 
PRESSUPOST EN ‘STAND BY’ 
La previsió econòmica anuncia-
da per a enguany, i ara en pro-
cés de redefinició, garantia la 

lluita contra la covid-19, 
l’aliança amb la societat civil i 
la millora dels serveis. El pressu-
post es va xifrar en 47.775.000 
euros i creixia en 523.653 euros 
respecte a 2020 per l’amortitza-
ció de préstecs de l’any 2018. 

Per a la lluita contra la covid-
19 estava previst reservar 
250.000 euros més per a la mesa 
del Pacte local pel renaixement, 
i en el capítol d’inversions 
s’incloïen, per exemple, actua-
cions en el Cementeri 
Municipal per valor de 122.000 
euros, la instal·lació de pilones 
més segures en el carril bici del 
carrer de l’Ermita (35.000 
euros), el servei de lloguer de 
bicicletes Bicivila’t (125.000 
euros) o l’adequació  de l’antic 
cinema Condal com a magat-
zem municipal (53.000).
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Manantial Vilamico, un centre d’economia 
social  pioner per a la producció de fongs

L a Fundació Manantial ha 
posat en marxa a Vila-real 
el centre especial d’ocupa-
ció Manantial Vilamico, 

un projecte pioner d’economia 
social per a la producció de 
xampinyó, que suposa també el 
primer pas en la creació d’un 
clúster agroalimentari a la ciu-
tat. Qualificat com a societat 
limitada laboral i centre espe-
cial d’ocupació a la Comunitat, 
ocupa 15 professionals amb pro-
blemes de salut mental que són, 
a més, socis del projecte. 

«La Fundació Manantial va 
arribar fa tres anys a Vila-real, 
de la mà de la residència de 
salut mental Santa Anna de la 
Fundació Caixa Rural Vila-real, i 
des de llavors no ha parat de 
créixer i impulsar nous projec-
tes per a l’atenció i la inclusió 
de la salut mental. Ara amb 
Vilamico, una empresa social 
innovadora que suposa també el 
primer pas en la creació d’un 
clúster agroalimentari que 
obrirà moltes oportunitats de 
futur. Un projecte que conjuga 
innovació, ocupació i inclusió 
social, per al qual hem treballat 
molt des de l’Ajuntament en 
col·laboració estreta amb la 
Fundació Manantial, a qui 
volem agrair especialment 
l’aposta que ha fet per Vila-real», 
assenyala Benlloch.  

 
IMPACTE 
Per part seua, Climent ha desta-
cat «l’impacte positiu de projec-
tes com Vilamico, de Fundació 
Manantial, que faciliten els pro-
cessos de recuperació i la plena 

Qualificat com a societat limitada laboral i centre especial d’ocupació, ocupa 15 professionals amb problemes de salut mental

Representants municipals i autonòmics van conéixer els detalls d’aquesta fàbrica de producció de xampinyons que ja venen en diverses ciutats espanyoles.

 

inclusió de persones amb diver-
sitat funcional a través de l’ocu-
pació». 

«El 91% de l’equip de 
Vilamico són treballadors i tre-
balladores amb problemes de 
salut mental. La Fundació 
Manantial aposta per l’ocupació 
a la Comunitat Valenciana per a 
facilitar els processos de recupe-
ració i la plena inclusió, i és que 
l’ocupació no sols promou 
l’autonomia, sinó que permet 
desenvolupar projectes de vida 
personals, suposa un impacte 
en la identitat i genera salut», 
ha afirmat Helena de Carlos, 
directora de Comunicació i 
Relacions Institucionals de la 
Fundació Manantial.

Condecoracions 
per a cinc policies i 
tres veïns per una 
actitud exemplar
El Ple de l’Ajuntament  ha 
aprovat per unanimitat 
sol·licitar a la Generalitat 
Valenciana la concessió de 
condecoracions per «l’actua-
ció exemplar» de cinc agents 
de la Policia Local així com 
de tres veïns de la ciutat. 
Així, amb el suport de tots els 
grups municipals es dema-
narà la concessió de la corres-
ponent distinció a Pátric 
Norambuena Capella i als 
agents Carlos Navarro 
Madueño i José Luis Bueso 
Mínguez, per la seua actua-
ció per a salvar la vida d’una 
persona que estava a punt de 
precipitar-se per una fines-
tra. Així mateix, també se 
sol·licita una distinció de la 
Generalitat Valenciana a 
Erika Luján Yagüe i Iván 
García Martí, a més dels 
agents Sergio Castillo 
Sánchez, Andrés Romera 
Martínez i David López Moya, 
per la seua actuació en un 
accident ocorregut amb una 
motoserra en una finca 
rural, ja que, gràcies a la seua 
ràpida intervenció, la perso-
na accidentada va poder sal-
var una cama. 

El projecte conjuga innovació, ocupació i inclusió social, aspectes molt valorats.

 

La comitiva, convenientment equipada, va recórrer les diferents sales en les quals es cultiven els xampinyons.

 

Normalització 
Lingüística obri 
nova edició de 
cursos de valencià
La Regidoria de 
Normalització Lingüística 
convoca una nova edició de 
cursos de valencià gratuïts 
per a la població adulta, que 
s’impartiran de gener a juny, 
adaptats als protocols de 
seguretat necessaris davant 
la situació sanitària actual. 
Un any més s’ofereix un curs  
inicial (A1-A2) per a nouvin-
guts i un altre de nivell B1-B2 
per a pares i mares. Tots dos 
cursos, de 60 hores de dura-
ció, seran semipresencials, 
una modalitat de formació 
que permetrà oferir una clas-
se presencial de dues hores 
setmanals a les aules de 
l’Espai Jove i una classe vir-
tual d’una hora setmanal 
mitjançant una plataforma 
de formació en línia. 

A causa de la pandèmia 
s’ofereixen 15 places per al 
curs de valencià per a pares i 
mares, i 14 places per al de 
nouvinguts. S’admetran ins-
cripcions, presencials els 
divendres a la seu de 
Normalització Lingüística, al 
carrer de Josep Ramon 
Batalla, 6, entresol, o en línia 
(cursosvalencia.vila-real.es), fins 
a completar les places.
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L’objectiu és solucionar problemes històrics i  potenciar el transport col·lectiu.

Ajuntament i Ministeri crearan 
un intercanviador de transports

L ’Ajuntament i el Ministeri 
de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana coordina-
ran una actuació a dues 

bandes per a fer possible la crea-
ció d’un intercanviador de 
transports a l’estació de ferroca-
rril que millore l’accessibilitat a 
aquesta infraestructura i facilite 
una mobilitat sostenible. 
L’alcalde, José Benlloch, i el 
coordinador del Pla de Rodalia 
de la Comunitat Valenciana del 
Ministeri i delegat de Relacions 
Institucionals de Renfe, Juan 
Carlos Fulgencio, han visitat 
juntament amb el regidor de 
Territori, Emilio M. Obiol, i tèc-
nics de l’Ajuntament i del 
Ministeri, l’estació de Vila-real 
per a comprovar sobre el 
terreny les característiques i 
necessitats del projecte i han 
acordat una col·laboració per a 
reformar l’entorn. 

L’alcalde ha destacat que 
l’estació és una infraestructura 
que suposa «una gran fortalesa i 
oportunitat per a la nostra ciu-
tat, que presta serveis comar-
cals», per la qual cosa ha defen-
sat la necessitat de solucionar 
els problemes que presenta en 
l’actualitat per a «avançar en la 
nostra aposta pel transport 
col·lectiu, com hem fet amb 
l’autobús urbà gratuït». «El 
repte següent és crear un inter-
canviador de transports que 
done servei als diferents mitjans 
de transport que tenim i tin-
drem en el segle XXI, que es 
puga arribar fins a aquesta esta-
ció amb bicicleta, patinet, taxi, 
autobús urbà, etc.», ha sub-
ratllat Benlloch. Per això, 
Ajuntament i Ministeri coordi-
naran una actuació conjunta a 
partir del projecte que recent-
ment ha adjudicat aquesta últi-

El projecte suposa la millora de l’accessibilitat a l’estació i avaluaran eliminar la passarel·la 
 

ma administració i que es rea-
justarà per a compatibilitzar-ho 
amb l’adequació de la zona 
d’accés a l’estació, de propietat 
municipal. «L’objectiu és cons-
truir un intercanviador de 
transports que permeta l’accés 
de l’autobús urbà, adequar i 
millorar l’aparcament, l’accessi-
bilitat i la il·luminació, entre 
altres aspectes», ha dit Benlloch. 

Així mateix, en la trobada 
s’ha abordat el problema 
«històric de la passarel·la». 
Benlloh ha insistit que cal «el 
pas subterrani per a permeabi-
litzar la ciutat» i d’acord amb 
Fulgencio es crearà una comis-
sió tècnica per a avançar en la 
supressió de la plataforma.

breus

U El Partit Popular ha recla-
mat «una vegada més» que es 
desbloquege la situació de 
l’ús de la Biblioteca 
Municipal i que els estu-
diants disposen d’aules 
d’estudi per a preparar els 
seus exàmens, una situació 
que provoca, segons el regi-
dor del PP Adrián Casabó, 
«que s’hagen de desplaçar a  
poblacions veïnes». «Dema-
nem mecanismes perquè es 
puguen utilitzar les sales 
com la resta d’activitats 
municipals», apunta Casabó.

EL PP INSTA A  REOBRIR LES 
SALES D’ESTUDI DE LA 
BIBLIOTECA   MUNICIPAL

U Compromís ha preparat 
una sèrie d’esmenes als 
Pressupostos Generals de 
l’Estat (PGE) que superen els 
12,1 milions d’euros per a la 
seua inclusió en el document 
i que ha lliurat al senador de 
la formació, Carles Mulet. 
Són set propostes, «les 
històriques, les que governe 
qui governe sempre les deixa 
fora de les seues previsions», 
lamenta la portaveu, María 
Fajardo, referint-se a casos 
com la comissaria de la 
Policia Nacional.

COMPROMÍS PRESENTA 
ESMENES ALS PGE PER MÉS 
DE 10 MILIONS D’EUROS

U El portaveu de Ciutadans 
(Cs), Domingo Vicent, ha 
demant a l’equip de govern 
una nova revisió cadastral, 
«ja que l’anterior es van 
negar a aplicar-la», així com 
el compromís de «no pujar 
l’IBI en el que queda de man-
dat». «Els veïns han patit tres 
pujades consecutives de la 
contribució  i es mereixen 
una treva, més quan estem 
davant una situació crítica i 
que probablement vaja a 
pitjor a curt o mitjà termini», 
ha subratllat Vicent.

CS DEMANA UNA REVISIÓ 
CADASTRAL I  NO PUJAR L’IBI 
EL QUE RESTA DE MANDAT

El quart centre de 
salut podria obrir 
enguany per a 
atendre el veïnat 
de la zona centre
El quart centre de salut, la 
creació del qual està prevista 
a l’actual Biblioteca Central 
del carrer de les Solades, 
començarà a prestar servei a 
la ciutadania enguany. «El 
meu compromís és que en el 
2021 ja puguen haver-hi met-
ges allí. Cedirem tot el recin-
te, els tres pisos, uns 1.500 
metres quadrats. Enguany hi 
haurà una fase molt ràpida 
en la planta baixa, d’uns 500 
metres, per la qual cosa sí o sí 
la Biblioteca es traslladarà a 
Pius XII, a la Biblioteca 
Universitària del Coneixe-
ment (BUC). Així, podrien 
començar a funcionar i aten-
dre la ciutadania diverses 
consultes i pediatria, i tot el 
que se’ns demanava», va indi-
car el màxim responsable. 

El primer edil va insistir 
que el projecte depén de 
l’Hospital de la Plana, però 
que el consistori ha contrac-
tat un tècnic perquè realitze 
un estudi i una proposta res-
pecte al trasllat del servei 
bibliotecari. Benlloch va 
apuntar que es valoren ini-
ciatives per a accelerar l’ober-
tura de l’ambulatori.

Benlloch aposta 
per la construcció 
d’habitatges de 
lloguer ‘low cost’ 
per a atraure gent
L’alcalde, José Benlloch, vol 
que es torne a construir a la 
ciutat perquè «és el que cal 
fer, necessitem habitatge per-
què ens hem quedat sense». 
Però no de qualsevol tipus, 
sinó d’arrendament.  

«Estem darrere d’alguns 
projectes, d’animar a fons 
d’inversió, especialment per 
a crear habitacles de lloguer 
que es posaran de moda per-
què no crec que les noves 
generacions puguen assumir 
pisos o cases amb hipoteques 
i salaris d’uns 700 euros», 
lamenta. El primer edil con-
sidera que amb preus de «200 
o 300 euros sí que podrien 
arrendar». «Si s’estimula, 
aconseguirem aquests habi-
tatges a preus adequats per a 
la nostra gent i per a aquells 
que vulguen viure ací». 

I és que, segons Benlloch, 
que no ha donat cap llicència 
per a fer blocs de pisos, el 
municipi ha de lluitar per a 
no baixar dels 50.000 habi-
tants: «Ens juguem, en la 
dècada vinent, el futur».

U Entre les accions es 
troben també la millora 
de l’estacionament així 
com de la il·luminació 
de l’entorn de l’edifici

U El compromís del 
Govern central és que 
l’accés intermodal puga 
estar en funcionament a 
la tardor del 2021

U El Consorci Gestor del 
Paisatge Protegit de la 
Desembocadura del riu 
Millars ha iniciat els treballs 
de revisió i reposició de tot 
l’equipament que es troba en 
l’àmbit del tram fluvial. La 
primera fase dels treballs de 
reposició s’ha iniciat a la 
ruta del botànic Calduch. Es 
retiren elements sobrers com 
són senyals d’obra antiga i 
altres marques informatives 
que s’han fet inservibles per 
culpa dels grafits o de la 
meteorologia adversa. 

REPAREN L’EQUIPAMENT 
DANYAT DE LA RUTA DEL 
BOTÀNIC CALDUCH

Responsables municipals i del Ministeri van visitar, ‘in situ’, l’estació per a conéixer les seues característiques.
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Territori dona solució a 
dues alqueries històriques
 La Regidoria de Territori ha sot-
més a informació pública una 
modificació urbanística pun-
tual que afecta 2.588 m2 del Pla 
parcial del sector 
Europlataforma Intermodal 
amb la qual s’aconseguirà la 
protecció de dues alqueries 
situades al PAI Europlataforma 
Intermodal, exemple del patri-
moni rural i etnològic vila-rea-
lenc dels segles XVIII i XIX. Les 
alqueries de Sant Josep i Sant 
Albert o dels Frares estan situa-
des en el programa Espai Vila-
real, que preveia el trasllat de 
les edificacions a una altra àrea 
amb qualificació de zona verda 
dins del mateix PAI. 

La gestió urbanística, arran 
de l’ampliació d’una subestació 
elèctrica, ha permés evitar 
aquest trasllat i mantenir les 
construccions en la seua ubica-
ció actual, envoltades de zona 
enjardinada. «Amb una gestió 
callada i meticulosa, hem acon-
seguit donar solució a dos edifi-
cis representatius del nostre 
patrimoni rural i etnològic que, 
en la planificació aprovada pel 
Partit Popular, era pràcticament 
impossible mantenir, ja que la 
previsió era llevar les alqueries 
de la ubicació actual, desmun-
tar-les i tornar a reconstruir-les 
en zona verda», recorda el regi-
dor de Territori, Emilio Obiol.

L’Ajuntament aporta 20.000 € a l’insectari 
creat per  la Cooperativa Catòlica Agrària

L ’alcalde, José Benlloch, i el 
regidor d’Agricultura, 
Sostenibilitat, Transició 
Ecològica, Energètica i 

Medi Ambient, José Ramón 
Ventura Chalmeta, han visitat 
les instal·lacions de l’insectari 
impulsat per la Cooperativa 
Catòlica Agrària per a promoure 
el control sostenible de les pla-
gues agrícoles, com el cotonet, 
en l’agricultura local. L’Ajun-
tament col·labora en aquest pro-
jecte amb un conveni de 20.000 
euros, inclòs en els pressupostos 
d’enguany. En la visita, 
Benlloch i Chalmeta han estat 
acompanyats del president de la 
Cooperativa, Juan José Ortells, i 
la tècnica de l’entitat Vanesa 
Bonet. 

«L’insectari de la Cooperativa 
Catòlica Agrària és un projecte 
en el qual hem posat moltes 
il·lusions. Una iniciativa sosteni-
ble, pionera i innovadora al ser-
vei d’un sector tan nostre com 
l’agricultura, que tan malament 
ho ha passat en els últims anys. 
L’Ajuntament de Vila-real no 
podia deixar de col·laborar amb 
una iniciativa tan interessant i 
beneficiosa per a un dels nostres 
principals sectors econòmics, 
que demostra novament la capa-
citat i l’empenyiment d’una de 
les nostres entitats més longe-
ves, la Cooperativa, que precisa-
ment l’any passat complia el 
primer segle d’història», valora 
l’alcalde de la ciutat. 

 
FUNCIONAMENT 
El projecte consisteix en la cria 
de dos tipus d’insectes 
(Cryptolaemus montrouzieri i 
Anagyrus aberiae) considerats 

El principal objectiu del projecte és promoure el control sostenible de les plagues agrícoles, com el cotonet de Sud-àfrica, en l’agricultura local

U Benlloch considera 
que és una iniciativa 
pionera, innovadora i 
sostenible al servei d’un 
sector molt arrelat

El president de la Cooperativa, Juan José Ortells, i la tècnica Vanesa Bonet van rebre l’alcalde, José Benlloch, i el regidor d’Agricultura, José Ramón Ventura.

 

enemics naturals de determina-
des plagues, de manera que per-
meten combatre de la manera 
més natural possible l’aparició 
de noves plagues que afecten els 
cultius, especialment els citríco-
les, com el cotonet de Sud-àfri-
ca. La previsió de cria és de 
500.000 individus de 
Cryptolaemus montrouzieri i 1,5 
milions en el cas dels Anagyrus 
aberiae. La solta es realitzaria 
entre els mesos de maig a setem-

bre, quan no és habitual trobar 
aquestes espècies depredadores 
en el camp. 

D’aquesta manera, l’insectari 
de la Cooperatiuva posarà a la 
disposició dels agricultors de la 
localitat una alternativa 
ecològica a l’hora de combatre 
aquestes plagues de forma més 
sostenible i respectuosa amb el 
medi ambient, amb productes 
lliures de pesticides, tal com 
demanda el mercat europeu.  

«Iniciatives com aquesta de 
la Cooperativa Catòlica Agrària 
són la clau del futur de l’agricul-
tura; per això, el pressupost de 
l’any que ve, malgrat les greus 
dificultats econòmiques que tra-
vessa l’Ajuntament, contem-
plarà un conveni de 20.000 
euros per a col·laborar amb la 
Cooperativa en aquest projecte, 
que estem segurs serà molt 
beneficiós per als nostres agri-
cultors», conclou Benlloch.

Serveis Públics licita millora de camins 
de la partida Madrigal per 126.000 €
U L’Ajuntament avança amb el 
Pla de millora de camins rurals 
i en aquesta ocasió ha licitat 
una inversió per a actuar en les 
diferents vies de la partida 
Madrigal que presenten una 
problemàtica per deterioració. 
La Regidoria de Serveis Públics 
donarà resposta a aquesta 
situació amb un projecte valo-
rat en 126.000 euros per a la 
posada a punt dels camins: 
camí Vell de Vila-real a Onda, 
Cuquello, Molí de Llop i traves-
sia del Cuquello. «Tal com ens 
vam comprometre amb els 
representants del Consell 
Agrari Local, estem fent el 
màxim esforç, malgrat la com-

plicada situació econòmica de 
l’Ajuntament, per a completar 
aquest mandat la remodelació 
de tota la xarxa de camins 
rurals, formada per 150 
quilòmetres», recorda el regi-
dor de Serveis Públics, 
Francisco Valverde. «En aquest 
cas, es tracta de vials que 
requereixen una solució com 
més prompte millor perquè 
presenten una greu deteriora-
ció en algunes zones», remarca. 

Segons consta en la 
memòria del projecte d’actua-
ció, els objectius de la repara-
ció que durà a terme 
l’Ajuntament seran «augmen-
tar la durabilitat del ferm dels 

camins; evitar la continuació 
de la deterioració superficial 
en algunes zones dels camins 
que ja s’han reparat de forma 
localitzada anteriorment; 
sanar el ferm que presenta ini-
cis de deterioració estructural 
en la major part dels trams, 
reparar prèviament els sots 
existents; garantir la seguretat 
de les persones usuàries a 
l’hora de conduir pels camins i 
millorar l’aspecte estètic dels 
camins i fer més còmode i agra-
dable el trànsit per aquests». El 
projecte es licita per un import 
total de 126.000 euros, IVA 
inclòs, i el termini d’execució 
de les obres és de dos mesos.
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Vila-real pide derivar agua 
de riego para uso urbano

E l Ayuntamiento ha trasladado a la 
Confederación Hidrográfica del 
Júcar (CHJ) la posibilidad de desti-
nar los sobrantes de los derechos 

hídricos que en la actualidad tiene la 
Comunitat de Regants para el riego agrí-
cola a cubrir necesidades de abasteci-
miento urbano e industrial. 

Este ha sido uno de los asuntos abor-
dados en la reunión mantenida en el 
ayuntamiento por alcalde, José 
Benlloch; y el concejal de Servicios 
Públicos y presidente del Consorci 
d’Aigües de la Plana, Francisco Valverde, 
con el presidente de la CHJ, Manuel 
Alcalde; y el comisario de aguas de este 
mismo organismo, Miguel Polo. 

«La Comunitat de Regants de Vila-real 
ha hecho un gran esfuerzo durante los 
últimos años por avanzar hacia una 
mayor eficiencia hídrica, a través de la 
implantación del riego localizado», 
señala el alcalde Benlloch, quien incide 
en que esta labor, unida a la reducción 
de la superficie de regadío --tanto por el 
abandono de campos como por la 
expansión urbanística de la ciudad-- ha 
comportado una «considerable disminu-
ción en la demanda de agua para el uso 
exclusivamente agrícola. 

De este modo, en la actualidad el 
Sindicat de Regs cuenta con un exceden-
te de 704.000 metros cúbicos anuales, 
que pone a disposición del Ayuntamien-

Representantes municipales y de la CHJ abordan el destino del excedente

Benlloch y Valverde se reunieron con responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

 

El consistorio pide hacer uso del sobrante de los derechos de agua de la Comunitat de Regants.

 

U La ciudad se abastece en la 
actualidad de cuatro pozos y 
del Consorci d’Aigües de la 
Plana para las necesidades 
urbanas e industriales

to para llevar a cabo el cambio de uso y 
poder destinarlos a abastecimiento 
urbano e industrial, «de manera que el 
agua se pueda aprovechar para futuros 
usos o necesidades del municipio», ase-
vera Benlloch. Un cambio que, en cual-
quier caso, requiere contar con la auto-
rización de la Confederación Hidrográ-
fica del Júcar, por ser la administración 
competente en derechos hídricos. Vila-
real se abastece para uso urbano e indus-
trial de cuatro pozos, ubicados en dife-
rentes puntos, que ofrecen un caudal de 
4,5 hectómetros cúbicos, a los que se 
suman otros dos hectómetros del 
Consorci d’Aigües de la Plana.  

Durante el encuentro, el primer edil  
y el concejal de Servicios Públicos expu-
sieron a los responsables de la CHJ que 
«el plan hidrológico de la cuenca del 
Júcar no debe sustituir el agua de los 
pozos subterráneos por agua de la desa-
ladora» si existe alternativa.

Adiós a las casas ‘okupadas’ 
en el trazado de la ronda 

E l Ayuntamiento ha completado  el 
derribo de las casas habitadas por 
okupas y que se encontraban den-
tro de los terrenos afectados por 

la construcción de la ronda suroeste, 
cuyas obras siguen en marcha y que 
suponen una inversión por parte de la 
Generalitat de 7,8 millones. 

Se ejecutó así el auto emitido por el 
Juzgado de lo Contencioso Adminis-tra-
tivo nº1 de Castelló para que los ocupan-
tes de un maset en el cruce del camino 
Betxí con la futura ronda desalojaran el 
mismo y retiraran sus pertenencias, con 
el control de agentes de la Policía Local. 
Inmediatamente después de cumplirse 
este requisito, una retroexcavadora se 
encargó de derruir el inmueble para evi-
tar una nueva ocupación y, al mismo, 
tiempo, permitir completar los trabajos 
que afectan a esta superficie. 

Según consta en el auto judicial, el 
magistrado autorizaba expresamente al 
Ayuntamiento a entrar en las viviendas 
existentes en parcelas que en su día el 
municipio expropió para ejecutar la cir-
cunvalación oeste, ubicadas en los cami-
nos Betxí y Sedenyet del Carmen. 

Al respecto, el concejal de Territorio 
de Vila-real, Emilio Obiol, incidió en el 
complejo proceso que ha tenido que lle-
var a cabo el consistorio, de manera 
especial, para desalojar al ocupante de 
la vivienda del camino Betxí, ya que el 

La Justicia autoriza al consistorio a demoler una alquería en el camino Betxí

El consistorio tuvo que recurrir a la justicia para poder completar el desalojo de una de las casetas.

 

Con la desaparición de estas construcciones, la ronda puede avanzar sin obstáculos.

 

U Conservarán una vivienda 
pequeña, «representativa»,  
que estará emplazada en la                      
rotonda entre el camino 
Carretera y la ronda suroeste

del Sedenyet del Carmen y el que tiem-
po atrás estaba en una alquería del 
camino Artana decidieron abandonar 
los inmuebles tras los requerimientos. 

«Esta ha sido una situación de contra-
tiempo, aunque las obras de la ronda 
continúan ejecutándose al ritmo previs-
to, de manera que se prevé que finalicen 
entre mayo y junio del próximo año», 
señaló el edil, quien hizo hincapié en la 
importancia de esta circunvalación. 

En cualquier caso, el ejecutivo local 
apuesta por conservar una pequeña 
«pero representativa» alquería rural, 
que se emplazará en la rotonda que 
regulará el tráfico entre el camino 
Carretera y la propia ronda. La proble-
mática de los okupas en edificaciones se 
inició poco después de procederse a la 
expropiación de los terrenos necesarios 
para el vial, hace más de una década. Se 
cierra así un capítulo con el que se des-
pejan obstáculos para concluir la obra.
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Ayuntamiento y Consell 
abordan el futuro Punto 
de Encuentro Familiar
El alcalde, José Benlloch, y el 
concejal de Servicios Sociales, 
Álvaro Escorihuela, han mante-
nido una reunión telemática 
con la directora general de 
Infancia y Adolescencia, Rosa 
Molero, para avanzar en los trá-
mites para la apertura de un 
Punto de Encuentro Familiar.  

El consistorio reclama este 
servicio desde hace años pero 
problemas administrativos con 
la licitación han demorado su 
puesta en funcionamiento, tal y 
como ha explicado Escorihuela, 
quien ha señalado que «la 

Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas ha desblo-
queado finalmente la tramita-
ción y la previsión es que pueda 
estar adjudicado en verano».  

Por su parte, Benlloch ha 
remarcado que «este Punto de 
Encuentro Familiar es muy 
necesario no sólo para la ciudad 
sino para el área de influencia 
puesto que en la actualidad este 
servicio sólo está activo en 
Castelló y Vinaròs, y de esta 
manera podremos ofrecer una 
atención más próxima a las 
familias y aliviar la lista de espe-

ra». El convenio de colaboración 
entre la Conselleria y los ayunta-
mientos que disponen del servi-
cio establece la obligación de la 
administración autonómica de 
asumir la dotación de personal, 
mientras que el consistorio 
debe habilitar una ubicación y 
asumir los costes de manteni-
miento de suministros básicos 
como luz, agua, internet y telé-
fono, así como el mobiliario. 

El primer edil ha explicado 
que en la reunión con la directo-
ra general «nos hemos compro-
metido a ceder un espacio ade-
cuado» pero ha recordado que 
«en estos momentos tenemos 
un problema de falta de locales 
porque en los últimos años Vila-
real ha ampliado de forma 
importante su red de servicios 
para mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía, facilitando 
edificios municipales para ubi-
car los mismos». 

Madrigal y Samblás acudieron a visitar la instalación de reciclaje textil que Koopera tiene en Riba-roja.

Economía y Tots Units ampliarán el 
plan de recuperación de residuos 

L a Concejalía de Economía 
está explorando con la 
Fundación Tots Units, que 
gestiona la empresa de 

inserción social Reciplana en 
Vila-real, la posibilidad de 
ampliar este proyecto de recu-
peración de residuos con la 
incorporación de alguna activi-
dad complementaria de recicla-
je y reutilización.  

Así lo ha explicado el conce-
jal responsable del área de 
Economía, Xus Madrigal, tras la 
visita que ha realizado a la plan-
ta de reciclaje textil que 
Koopera, organización sin 
ánimo de lucro impulsada por 
Cáritas, de la que forma parte la 
Fundación Tots Units, tiene en 
la localidad valenciana de Riba-
roja. Madrigal ha estado acom-
pañado por el técnico del área 
de Economía, Lluís Juan; la con-
cejala delegada de Relaciones 

El consistorio y la entidad plantean actividades complementarias de reciclaje y reutilización

 

Institucionales, Noelia Samblás; 
el presidente de la Fundació 
Tots Units, Enric Reverter; el 
gerente de Reciplana, José 
Carlos Seguer, además de otros 
representantes de Koopera 
Mediterránea. 

 
VALORACIÓN DE OPCIONES 
«En esta visita hemos podido ver 
todas las posibilidades que ofre-
ce desde el punto de vista de la 
inserción sociolaboral, la soste-
nibilidad y el reciclaje, el mode-
lo de Koopera, que va más allá 
de la parte solidaria y que nos 
ha parecido muy interesante 
para valorar futuros proyectos 
de la mano de Tots Units, enti-
dad con la que mantenemos 
una colaboración estrecha para 
conseguir la inserción laboral y 
social de las personas más vul-
nerables», ha detallado el edil 
de Economía.

breves

U El PP ha reprobado que, 
«tras tres años desde que el 
equipo de gobierno anuncia-
ra la puesta en marcha de un 
plan director sobre las aguas 
pluviales para solucionar las 
inundaciones cada vez que 
llueve, ahora se sabe no se ha 
hecho nada», El portavoz del 
PP, Héctor Folgado, realizó 
estas declaraciones tras pre-
guntar en comisión.

EL PP LAMENTA QUE NO 
AVANCEN EL PLAN DIRECTOR 
DE AGUAS PLUVIALES

U El alcalde, José Benlloch, y la concejala Noelia Samblás han 
recibido al padre franciscano Miquel Almiñana y Enric Bernat,  
miembro activo de la iglesia de San Francisco, por la edición de 
una publicación especial del 50 aniversario de la parroquia.

EDICIÓN ESPECIAL DE LA PARROQUIA DE LOS FRANCISCANOS

U Ciudadanos ha presentado 
una enmienda a los presu-
puestos del Consell para que 
Vila-real tenga una Escuela 
Oficial de Idiomas definitiva. 
Así, la portavoz de Educa-
ción, Merche Ventura, afea 
que «Vila-real cuenta con una 
sede comarcal low cost en el 
IES Francisco Tárrega, ante la 
falta de un inmueble en las 
condiciones adecuadas».

CIUDADANOS RECLAMA  
DETERMINAR UNA SEDE 
DEFINITIVA PARA LA EOI 

U La sesión plenaria del 22 
de diciembre ha aprobado la 
incorporación del sistema de 
vídeoacta para los plenos 
municipales, una herramien-
ta que, según ha destacado el 
alcalde de la ciudad, José 
Benlloch, garantizará una 
mayor seguridad jurídica y 
eficacia en la transcripción 
de las actas de los plenos 
municipales.

APRUEBAN EL SISTEMA DE  
VÍDEOACTAS PARA LOS 
PLENOS MUNICIPALES

U Compromís ha solicitado 
que se actualice el catálogo 
de árboles monumentales y 
singulares y que se incluyan 
los ejemplares significativos . 
El portavoz adjunto, Santi 
Cortells, señala que «es una 
forma de poner en valor 
nuestra historia, ya que Vila-
real cuenta con árboles de 
valor medioambiental y sig-
nificado incalculable».

COMPROMÍS PIDE REVISAR  
EL CATÁLOGO DE ÁRBOLES 
MONUMENTALES 

+DATOS

Apoyo por la 
labor realizada 
U La Fundación Tots Units, con la 
que el Ayuntamiento mantiene 
un convenio de colaboración 
anual de 54.000 euros, cuenta en 
Vila-real con la empresa de eco-
nomía social Reciplana 
Recuperacions, que ofrece itine-
rarios de inserción social y laboral 
para personas con dificultades a 
través de actividades basadas en 
el compromiso ambiental como 
la recogida y gestión de ropa y 
otros residuos textiles; transporte 
y gestión de aparatos eléctricos y 
electrónicos; recogida y gestión 
de pilas; recuperación de papel; 
recogida y gestión de muebles, 
voluminosos y otros objetos.

 

Dan oportunidad laboral 
a 80 personas en riesgo 
de exclusión social
U La cuarta edición del pro-
grama de itinerarios de inser-
ción sociolaboral llega a su fin 
después de haber ampliado la 
formación y oportunidades de 
empleo de un total de 80 per-
sonas de colectivos vulnera-
bles y en riesgo de exclusión 
social. Esta iniciativa, desarro-
llada por la Concejalía de 
Servicios Sociales, está cofi-
nanciado por la Unión 
Europea a través del Programa 
Operativo del Fondo Social 
Europeo de la Comunidad 
Valenciana 2014-2020 y la 

Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. 

 El 69% de las personas aten-
didas son mujeres, colectivo 
diana del proyecto, con baja 
cualificación. El 50% con eda-
des comprendidas entre los 35 
y los 55 años y un 56% pertene-
ce al colectivo de inmigrantes 
y minorías étnicas. Según 
Servicios Sociales, un 79% de 
los participantes ha finaliza-
do, un 6% han causado baja 
por haber obtenido trabajo y 
un 9% no ha concluido a causa 
de la pandemia.
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Benlloch recibió en el despacho de alcaldía al  vila-realense Iker Martín, de la asociación de jóvenes  Equipo Europa.

Vila-real se suma a ‘Un árbol por 
Europa’ contra la deforestación

E l alcalde, José Benlloch, 
ha anunciado que la ciu-
dad se sumará a la inicia-
tiva Un árbol por Europa, 

que busca concienciar sobre el 
problema de la deforestación 
del planeta, y que ha sido 
impulsada por el Parlamento 
Europeo en colaboración con la 
asociación de jóvenes Equipo 
Europa. Benlloch ha recibido en 
el Ayuntamiento al vila-realense 
Iker Martín, estudiante del IES 
Broch i Llop, que integra esta 
asociación, en la que participan 
jóvenes españoles de 14 a 30 
años.  

«Estamos muy orgullosos de 
contar en la ciudad de jóvenes 
como Iker, con talento e iniciati-
va, que trabajan por la promo-
ción entre la juventud del euro-
peísmo y otros valores como la 
sostenibilidad y la defensa de 
los derechos humanos, con la 
finalidad de lograr una Europa 
más fuerte e integradora», ha 

Un joven de la localidad, Iker Martín, traslada la propuesta al alcalde en una reunión

 

señalado el alcalde, quien ha 
abordado una posible colabora-
ción entre el Ayuntamiento y 
esta asociación de jóvenes.  

Por el momento, el 
Ayuntamiento se unirá a la cam-
paña Un árbol por Europa, lanza-
da desde Equipo Europa en cola-
boración con el Parlamento 
Europeo a raíz de la iniciativa 
del presidente del Parlamento, 
David Sassoli, quien instó a los 
alcaldes de Europa a plantar un 
árbol para combatir la defores-
tación. Así, Vila-real asume el 
compromiso de plantar un 
árbol antes del 5 de junio de 
2021, Día Mundial del Medio 
Ambiente. Además, los ayunta-
mientos adheridos al manifiesto 
de esta iniciativa también se 
comprometen a visibilizar la 
importancia del desarrollo sos-
tenible en el ámbito local e invo-
lucrar a los jóvenes en los proce-
sos de toma de decisiones en 
materia de sostenibilidad local.  

breves

U La Concejalía de Servicios 
Públicos, en base a los infor-
mes emitidos por los técnicos 
municipales, ha acometido 
la tala de una veintena de 
chopos negros que, con eda-
des de entre 25 y 40 años, 
«representaban un riesgo 
para los viandantes, por 
cuanto se rompían las ramas 
y las raíces generaban daños 
importantes a los muros de 
la Séquia Major». Se prevé 
plantar de nuevo esta especie  
pero en el otro extremo del 
vial, lejos de la acequia.

TALAN UNA VEINTENA DE 
CHOPOS POR PELIGRO Y 
DAÑOS A LA SÉQUIA MAJOR

U La Policía Local ha contabi-
lizado, desde enero y hasta 
primeros de diciembre, 73 
delitos contra la seguridad 
vial según el balance de la 
Unidad de Atestados, de los 
que 70 fueron investigados y 
otros tres acabaron con per-
sonas detenidas dada la gra-
vedad de los hechos. Así, más 
de la mitad de los casos tie-
nen como causa principal el 
consumo de alcohol y dro-
gas, con un 50,68%, a pesar 
de las campañas de concien-
ciación y los controles.

ALCOHOL Y DROGAS COPAN 
LA MITAD DE LOS DELITOS 
DETECTADOS AL VOLANTE

U El torneo de la vida es el 
libro en el que Abrahán 
Guirao, presidente de la 
Asociación Conquistando 
Escalo-nes, repasa sus viven-
cias desde que se le diagnosti-
có distrofia muscular de cin-
turas 1F, una enfermedad 
que afecta a un centenar de 
personas en España y que, en 
su inmensa mayoría, forman 
parte de una larga familia. 
Un libro cuya recaudación se 
destinará a financiar la inves-
tigación para encontrar una 
cura a esta enfermedad.

UNA HISTORIA VISIBILIZA LA 
DISTROFIA MUSCULAR PARA 
APOYAR LA INVESTIGACIÓN

Más seguridad y 
otras 20 plazas de 
parking en la calle 
Penyagolosa con 
sistema en espiga
El Departamento de 
Movilidad ha emprendido 
una nueva actuación, dentro 
del Plan Municipal de 
Ampliación y Mejora del 
Aparcamiento, con la 
implantación del parking en 
espiga en la calle 
Penyagolosa, desde la roton-
da de la avenida de Castelló 
hasta la calle la Plana. Con 
esta nueva ordenación, la 
calle reduce la circulación a 
un único carril y amplía 
hasta 90 las plazas de aparca-
miento disponibles, además 
de una parada de autobús y 
tres plazas para personas con 
movilidad reducida (PMR). 

«Esta reordenación  está 
destinada, fundamentalmen-
te, a mejorar la seguridad en 
la zona, donde además se 
ubican dos colegios -el Bisbe 
Pont y el José Soriano-, res-
pondiendo de esta manera a 
las demandas vecinales», 
señala el concejal de 
Territorio y Movilidad, 
Emilio M. Obiol. La actua-
ción, además, permitirá 
incrementar las plazas de 
aparcamiento, incorporando 
la modalidad en espiga o 
batería invertida, «mucho 
más segura», que ya se ha 
implantado en otros puntos 
urbanos, como la calle 
Cordó. De esta manera, la 
ordenación viaria permitirá 
ampliar en más de 20 las pla-
zas de estacionamiento, 
pasando de las 69 actuales 
hasta las 90 plazas disponi-
bles con el nuevo diseño, a 
las que se sumarán tres pla-
zas PMR (antes había dos). 
Para ello, la calle 
Penyagolosa queda con un 
carril único de circulación. 

U Once empresas (Fomento 
Benicasim, FCC Medio Ambi-
ente, CHM, Urbaser, Cespa, 
Vivers Centre Verd, Viveros y 
Jardineria Azalea, Mante-
nimiento Entorno Urbano, 
Telecso, Servicios Integrales 
para Espacios Verdes y, la 
UTE Mediterránea con 
Transportes Francisco Pi-
tarch) pugnan por  el mante-
nimiento de las áreas ajardi-
nadas y el arbolado, uno de 
los contratos de mayor 
importancia para este año 
(1,2 millones con IVA). 

ONCE FIRMAS PUGNAN POR 
MANTENER LAS ÁREAS 
AJARDINADAS Y ARBOLADO

Benlloch anuncia más 
mano dura para atajar los 
vertidos incontrolados
Vila-real aplicará más mano 
dura para frenar el incremento 
de vertidos ilegales e incontrola-
dos que afectan a diferentes 
puntos de la ciudad y se extien-
den por el término municipal. 

Así lo indicó el alcalde, José 
Benlloch, tras aprobarse una 
moción al respecto presentada 
por Ciudadanos, e implementa-
da por el PSPV-PSOE, que contó 
con el apoyo de todos los grupos 
políticos con representación en 
el consistorio. Y es que, pese a 
que la ciudad cuenta con un 
ecoparque municipal, el vertido 

de desechos (especialmente de 
los procedentes de obras de 
reforma, en los que se incluyen 
sacos de escombros pero tam-
bién muebles o enseres viejos o 
muy deteriorados) se ha incre-
mentado de manera notable en 
diferentes puntos del término 
municipal, como es el caso de 
los caminos del Cedre, Betxí, 
Torrehermosa, Molí Roqueta y 
Segon, Tercer y Quart Sedeny. 

El edil de Servicios Públicos, 
Francisco Valverde, insistió en 
que «seguiremos impulsando 
campañas para informar». El Ayuntamiento ha localizado una decena de puntos de vertido ilegales.

 

+DATOS

Un manifiesto 
con cinco ejes
U El manifiesto de ‘Un árbol por 
Europa’ incluye cinco puntos 
entre los que están aumentar la 
conciencia social acerca de la sos-
tenibilidad en el ámbito local,  
fomentar la colaboración entre 
las autoridades la sociedad civil, y 
en especial la juventud; recono-
cer el papel de los jóvenes en la 
consecución de la sostenibilidad 
local;  plantar un árbol por Europa 
en el municipio propio, compar-
tiendo una fotografía del 
momento con Equipo Europa y, 
por último, promover en la comu-
nicación institucional, web y 
redes sociales una campaña para 
promover la sostenibilidad local y 
animar a otros alcaldes a sumarse 
a esta iniciativa.
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26 conserjes en colegios, 
mercados y áreas del SME

El concejal de Economía, Xus 
Madrigal, y la primera teniente 
de alcalde y coordinadora de 
Alcaldía, Silvia Gómez, han reci-
bido a los 26 beneficiarios del 
programa de empleo ECOVID 
2020, incluido en el Plan 
Avalem Experiencia, que ofrece 
una salida laboral a personas 
desempleadas mayores de 30 
años que han perdido su trabajo 
como consecuencia de la coyun-
tura derivada de la pandemia. 

Estas personas realizan labo-
res como conserjes y personal 
auxiliar en colegios, mercados e 
instalaciones deportivas del 
Servei Municipal d’Esports. 
Madrigal ha insistido en que su 
función como personal auxiliar 
resulta «fundamental para 
reforzar y garantizar el cumpli-
miento de las medidas de pre-
vención por la covid-19 en las 
diferentes instalaciones y servi-
cios municipales». 

Asistieron políticos, empresarios, técnicos industriales y locales y representantes del colegio de ingenieros industriales.

Vila-real refuerza su liderazgo industrial   
y apuesta por las EGM para los polígonos

E l Ayuntamiento pone en 
valor la fuerza y el múscu-
lo de su sector empresa-
rial, y del cerámico en 

particular, ya que, según el edil 
de Territorio, Emilio Obiol, la 
industria significa el 30% de los 
puestos de trabajo directos. 

En el municipio existen ocho 
millones de metros cuadrados 
de suelo urbano industrial y 718 
referencias catastrales de uso 
principal industrial, lo que 
supone un valor catastral de 
545 millones de euros y un 
importe de IBI de 3,5 millones. 
Es decir, aproximadamente el 
16% del IBI urbano. El concejal 
ofreció estos datos durante la 
celebración de una jornada 
sobre gestión y modernización 
de áreas industriales, con la 
colaboración del Instituto 
Valenciano de Competitividad 
Empresarial (Ivace) y la 
Federación de Parques 
Empresariales de la Comunidad 
Valenciana (Fepeval). 

En la sesión, que tuvo lugar 
en la Biblioteca Universitària 
del Coneixement (BUC), dieron 
a conocer la Ley 14/2018, de 5 de 
junio, de la Generalitat, de ges-
tión, modernización y promo-
ción de las áreas industriales de 
la Comunitat, con el objetivo de 
explicar las principales noveda-
des que esta legislación introdu-
ce en la gestión de los polígonos 
industriales y en las que destaca 
la figura de las Entidades de 
Gestión y Modernización (EGM). 

En la jornada detallaron las 
características de estas entida-
des en materia empresarial, uno 
de los aspectos más destacados 
de la nueva ley. Tal y como 
explicó Obiol, «se trata de una 
figura que las áreas industriales 

El consistorio organiza una jornada sobre gestión y modernización de áreas industriales con el apoyo del Ivace y Fepeval
 

deben incorporar como un ins-
trumento para mejorar el man-
tenimiento, modernización y 
mejora de los servicios de los 
polígonos», similar a los gesto-
res de comunidades de vecinos, 
aplicada en este caso a los polí-
gonos industriales, para mejo-
rar sus factores de producción y 
de entorno», indicó el concejal. 
Actualmente, solo hay una doce-
na de EGM en la Comunitat. 

Obiol insistió durante la jor-
nada en el liderazgo de la indus-
tria de Vila-real, especialmente 
en el sector cerámico, al englo-
bar en su término municipal los 
tres primeros grupos cerámicos 
de España y de Europa. «A Vila-
real le interesa ser referente 

mundial de la industria cerámi-
ca, y desde el equipo de gobier-
no apostamos fuertemente por 
esta industria de alto valor aña-
dido, respetuosa y sostenible en 
relación al medio ambiente». El 
edil destacó, en esa línea, que el 
Plan de Reindustrialización da 
frutos con nuevas inversiones y 
avances en competitividad 
industrial. 

En la sesión participaron 
como ponentes las gerentes de 
los polígonos l’Andana de 
Paterna, Elena Álamo; del de 
Rafelbunyol, Asun Rosselló, y la 
del Parque Tecnológico de 
Paterna, Manuela Pedraza. 
También intervino la directora 
general de Internacionalización 

Madrigal y Gómez se reunieron con los beneficiarios en el Auditori municipal.

 

Servicios Públicos 
afianza su 
programa de 
pasos adaptados 
para invidentes
El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Servicios 
Públicos, afianza su apuesta 
por reconvertir los pasos 
rebajados ya existentes en las 
aceras para facilitar su uso a 
las personas invidentes o con 
dificultades visuales, así 
como introducir esta novedo-
sa formulación iniciada hace 
cuatro años a las nuevas ram-
pas en el casco urbano. 

Desde el 2016 una empre-
sa local que se ha especializa-
do en la construcción de este 
tipo de infraestructuras, así 
como en la elaboración de 
nuevos materiales y baldosas 
específicas, lleva a cabo el 
ambicioso programa que se 
impulsa desde el departa-
mento que encabeza el edil 
Francisco Valverde. Tal es el 
buen resultado de los prime-
ros años de implantación del  
sistema, que el consistorio lo 
ha consolidado con la adjudi-
cación de los trabajos para 
dos años, en vez de las con-
trataciones puntuales. 

Valverde destaca que estos 
pasos rebajados se ejecutan 
con la menor pendiente posi-
ble y con adoquines rojos, 
que muestran las zonas con 
mayor pendiente, y con pavi-
mento amarillo de dos tipos: 
direccional y señalizador. El 
contrato en vigor en la actua-
lidad permite acometer cada 
año una veintena de estas 
rampas, con una inversión 
unos 56.000 euros en cada 
ejercicio. «La intención es 
continuar con el plan, siem-
pre de la mano de la asocia-
ción Acudim», afirma el edil. 

Últimamente se ha obra-
do en las calles Camí Real, 
Còrcega o Teruel, entre otras.

 

U RECIBEN AL NUEVO JEFE 
PROVINCIAL DE LA UNIDAD 
DE  POLICÍA AUTONÓMICA

U El alcalde, José Benlloch, y la 
concejala Silvia Gómez han reci-
bido Juan Carlos Calahorra, 
nuevo  jefe provincial de la 
Policía Autonómica.

de la Generalitat valenciana, 
María Dolores Parra, quien des-
tacó el papel del Ivace como 
entidad de apoyo, vía ayudas, a 
las áreas empresariales. 

 
OFICINA DE REINDUSTRALIZACIÓN 
Vila-real cuenta desde 2018 con 
una Oficina Municipal de 
Reindustrialización y ha apro-
bado el estudio de delimitación 
de sus parques industriales con 
lo que, según Obiol, «estamos en 
mejores condiciones de obtener 
nuevas ayudas como las que 
hemos gestionado en los últi-
mos años y que nos han permiti-
do invertir 2,5 millones de 
euros en diferentes áreas empre-
sariales de Vila-real». 
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 INavidad en Vila-real

Navidad con actos al aire libre, medidas 
estrictas y apuesta por empresas locales

M ás de medio centenar 
de acciones de dinami-
zación en la calle a 
cargo de empresas de 

la localidad y la llegada, adapta-
da a la covid-19, de Melchor, 
Gaspar y Baltasar son los ingre-
dientes de la programación 
navideña. Con todo, ante el 
incremento de incidencia de la 
pandemia en la ciudad, en coor-
dinación con la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud 
Pública y tras el endurecimien-
to de las restricciones decreta-
das por la Generalitat para el 
período navideño, el alcalde, 
José Benlloch, anunció medidas 
para la contención del virus 
como, por ejemplo, la suspen-
sión de las actividades progra-
madas por el Ayuntamiento en 
espacios cerrados o aquellas 
que, organizadas en aire libre, 
favorezcan aglomeraciones o 
dificulte el control de aforo y de 
cumplimiento de los protocolos 
y se recomendó hacerlo a las 
entidades con programación 
para estos días. 

Con todo y pese a que la prio-
ridad es la salud, el consistorio  
busca equilibrarla con el apoyo 
a la economía. «Debemos dar 
vida a las empresas que lo han 
pasado tan mal en un año tan 
complicado», defiende el conce-
jal de Economía de la ciudad, 
Xus Madrigal, que insiste en que 
toda actividad económica en la 
que puedan garantizar la segu-

El avance de la covid motivó que el alcalde anunciara la suspensión de todas las actividades previstas en espacios cerrados

El acto de la ‘encesa’, aplazado una semana,  incluyó un macroespectáculo con castillo de fuegos incluido, un triciclo gigante, una cama elástica y descenso en rápel.

 

ridad sigue adelante. Es el caso 
de la Fira de Nadal, con un for-
mato distinto al de los últimos 
años y con medidas de seguri-
dad «extremas», porque los con-
troles «están por encima de lo 
que se exige», asegura Madrigal. 

Esta iniciativa, en un espacio 
acotado --el tramo de la avenida 
la Murà comprendido entre la 
avenida Cedre y la calle Ramón 
y Cajal-- queda simplificada a la 

parte lúdica, con actividades y 
atracciones infantiles e iniciati-
vas culturales a cargo de empre-
sas locales para que «toda la 
inversión que se hace en esta 
campaña se quede en la ciu-
dad». Para minimizar los contac-
tos, este año se prescinde de la 
pista de hielo y de las casetas de 
venta de productos navideños. 

Así, hasta el 4 de enero y en 
horario de 10.30 a 13.30 y de 

17.00 a 20.00, los vecinos 
podrán disfrutar de esta feria 
que resiste a la covid. 

 
LA ‘ENCESA’, PUNTO DE SALIDA 
Un espectáculo de teatro, pro-
yecciones audiovisuales y piro-
tecnia de la compañía local La 
Fam protagonizó el encendido 
de las luces de Navidad --aplaza-
do una semana por una meteo-
rología adversa-- que sirvió para 

inaugurar oficialmente la pro-
gramación especial para estas 
fiestas, con el objetivo de dina-
mizar el comercio, la hostelería 
y ayudar al sector cultural de la 
ciudad. Así, el peso de la pro-
puesta navideña recae en 11 
compañías de teatro locales con 
eventos en instalaciones fijas, 
con juegos y actividades y espec-
táculos tanto itinerantes como 
en espacios fijos.

La Fira de Nadal resiste como elemento dinamizador  con unas medidas de seguridad «extremas» ya que el consistorio apuesta por equilibrar la salud, aspecto fundamental, con el apoyo a la economía.
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Campañas por la covid y 
de control a conductores
La Policía Local interpuso 27 
denuncias por incumplimiento 
de la normativa de prevención 
de la covid-19 entre los días 24 y 
26 de diciembre. La mayoría de 
las denuncias (16) corresponden 
a reuniones privadas de más de 
seis personas no convivientes en 
las que no se observaban las 
medidas de prevención básicas, 
como el uso de mascarilla o las 
distancias de seguridad. 

A las 16 reuniones privadas 
de más de seis personas, en 
todos los casos infracciones tipi-
ficadas como leves, se suman 
otras ocho denuncias, también 
leves, por incumplir el horario 
del toque de queda establecido 

Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos en el despacho de Alcaldía antes de iniciar el recorrido por la ciudad.

Los Reyes Magos desfilan por 35 
kilómetros de calles el 5 de enero

L os Reyes Magos no faltaro-
on a su cita con Vila-real, 
aunque con cambios gra-
cias a la labor de Joventut 

Antoniana. La cabalgata del 5 de 
enero no fue tal sino un desfile 
de unos 35 kilómetros que pasó, 
de forma íntegra o parcial, por 
cerca de 130 calles para que la 
gente los viera desde sus vivien-
das o bajara a la calle con pre-
caución y  evitando aglomera-
ciones. Además, se retransmitió 
por televisión y plataformas 
digitales. En la web www.joventu-
tantoniana.org se pudo seguir en 
vivo del recorrido. 

Cuando acabaron de saludar 
a la ciudadanía y ante la imposi-
bilidad de ir casa por casa a 
repartir los regalos, los Reyes 
aprendieron a utilizar los 
smartphone para poder conversar 

Sus majestades cambian el reparto de regalos por videollamadas y modifican el mensajero

 

con los pequeños mediante una 
videollamada durante, aproxi-
madamente, cinco minutos.  
«Una visita virtual para que los 
pequeños puedan hablar direc-
tamente con un rey», comentó 
la presidenta de la entidad, 
María Casabó. La mañana del 6 
de enero Sus Majestades se des-
pidieron con una ruta en coche 
por la ciudad por algunas zonas 
por las que no se había pasado 
la jornada anterior. 

El día del mensajero, el 26 de 
diciembre en la plaza Major, se 
sustituyó por dos jornadas (28 y 
29) en la plazoleta de la parro-
quia de los Padres Franciscanos 
por la que pasaron centenares 
de niños junto a sus familiares. 

Desde la Concejalía de 
Juventud se crearon, por prime-
ra vez, unos cobertores solida-

rios para engalanar los balcones 
durante las fiestas. 

Toda la labor y recaudación 
que se obtenga se destinará a la 
actividad social de Joventut 
Antoniana que está atendiendo 
a cerca de 80 familias en situa-
ción de vulnerabilidad, cifra 
que ha aumentado en los últi-
mos meses a causa de la pande-
mia. Y también para mantener 
esta tarea, Joventut Antoniana 
creó una página -www.soysolida-
rio.es- para que la gente pudiera-
hacer sus donativos para la com-
pra de alimentos o para adqui-
rir juguetes y que ningún niño o 
niña se quedara sin regalos el 
día de Reyes ante la imposibili-
dad de recoger juguetes usados 
para darles una segunda vida. 
Un espacio web que permanece-
rá abierto el resto del año.

Alumnos de ocho centros 
educativos decoran el 
árbol  de Navidad
Alumnos de los colegios 
Concepción Arenal, Escultor 
Ortells, José Soriano, Pintor 
Gimeno Barón, La Panderola, 
Carmelitas, Botànic Calduch y 
Fundació Flors han sido los 
encargados de decorar, por 
primera vez, el árbol de 
Navidad, que se colocó en su 
emplazamiento habitual. 

Respecto al Belén munici-
pal, también por primera vez 
instaló en la puerta del 
Ayuntamiento para no ocupar 
el espacio destinado actual-
mente a las terrazas de los 
locales de restauración de la 

plaza de la Vila, ampliadas a 
causa de la covid-19. 

 
CONCURSO DE BELENES 
Y pese a que con cambios por 
la pandemia, la congregación 
de Lluïsos organizó su 43 con-
curso de belenes. Los ganado-
res fueron en categoría absolu-
ta Toni Carmona, Javier 
Rubert y Diego Perez. El pre-
mio infantil fue para Lluís y 
Laia Contreras mientras que 
en la categoría colectiva los 
mejores montajes fueron los 
de Verge del Carme, Pascual 
Nácher y Fundació Flors. 

para esos días. Además, los agen-
tes detectaron una fiesta priva-
da en un establecimiento públi-
co, sin uso de mascarillas ni dis-
tancias de seguridad, 
considerada infracción grave. 
Otras dos denuncias fueron por 
obstaculizar la labor de inspec-
ción policial, un hecho conside-
rado también como grave. 

«La inmensa mayoría de la 
población mantiene un compor-
tamiento cívico y responsable, 
acorde con las circunstancias 
que vivimos y observando las 
restricciones que marcan las 
autoridades sanitarias. Pero 
también hay quien no lo hace, 
poniendo en riesgo todo lo que, 

con mucho esfuerzo, estamos 
consiguiendo», lamenta la con-
cejala de Seguridad Ciudadana, 
Silvia Gómez, quien ha agrade-
cido a la Policía Local su labor 
de vigilancia para el cumpli-
miento de la normativa. 

La Policía Local recuerda que 
el incumplimiento de estas 
medidas lleva aparejadas san-
ciones que pueden oscilar entre 
los 60 euros de las infracciones 
leves (de 60 a 600 euros) a los 
60.000 euros de aquellas consi-
deradas muy graves. Las sancio-
nes graves conllevan una multa 
de entre 601 y 30.000 euros. 

También se realizó, del 7 al 
20 de diciembre, una campaña 
de vigilancia de los conductores 
para evitar el consumo de alco-
hol y drogas al volante en unas 
fechas en las que habitualmente 
se incrementan los almuerzos, 
comidas y cenas en puertas de la 
Navidad, incluso con la covid.

La escena del Nacimiento se traslada a las puertas de la Casa Consistorial.

 INavidad en Vila-real

U AGENTES COVID -19 POR EL AVANCE DE LA PANDEMIA
El Ayuntamiento activó la figura del agente covid-19 para informar y 
advertir a la ciudadanía sobre la normativa y las restricciones en las reunio-
nes sociales o familiares y el ocio durante las fiestas navideñas con el obje-
tivo de frenar el avance de la pandemia de covid-19. Iniciativa llevada a 
cabo por un grupo de seis personas, participantes del programa de 
empleo ECOVID 2020 y del proyecto de inserción sociolaboral XiCaEs, que 
recorrieron las zonas sensibles de la ciudad.
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Navidad en Vila-real

U LA CULTURA AL AIRE LIBRE 
Y CON MEDIDAS RESISTE EN 
APOYO AL SECTOR Y TAMBIÉN 
AL COMERCIO LOCAL

Pese a la suspensión de parte de la 
programación navideña, los actos 
por las calles o en las plazas se ha 
mantenido acorde a las medidas 
sanitarias como muestra del apoyo, 
por parte del Ayuntamiento, al sector 

de la cultura de la ciudad y al comer-
cio local. Así, el consistorio ha conta-
do con compañías y profesionales 
como LA FAM Teatre, Fanfi García, 
Xarxa Teatre, Paraules d’Aire, la Banda 
del Drac, ContaClown, Visitants, 

Xa!Teatre, Cia la Inestable, 
Produccions Scura, la Troupe Malabó 
y Pepa Cases y también se ha dado la 
oportunidad de participar a los 
alumnos de las dos escuelas munici-
pales relacionadas con las artes en 

Vila-real, la de teatro (EMTAC) con un 
espectáculo itinerante por la zona 
peatonal del centro y la de danza 
(EMD) con una ‘Jam Session’ en la que 
participaron personas de todas las 
edades.

Las proyecciones han dado 
un nuevo aspecto a la 
fachada del ayuntamiento 
con toques navideños.

La plaza Major ha sido uno de los espacios 
acotados que han acogido muestras de teatro.

Los alumnos de la Escola Municipal de Teatre también 
han participado en alguna de las acciones previstas.

El grueso de las actividades está pensada para 
el público familiar con vistosos espectáculos.

Parte de la 
programación ha 
consistido en 
acciones para 
dinamizar las 
compras por las 
calles del centro.

Las Carmelitas Descalzas Familia Madre de Dios del 
Convento del Cristo del  Hospital ilustran la Navidad.
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Benlloch va rebre les joves alumnes del col·legi Santa Maria premiades pel CSIC i el seu professor al despatx d’Alcaldia.

Premi del CSIC a alumnes 
del col·legi Santa Maria

 

L’alcalde, José Benlloch, ha 
rebut les alumnes del col·legi 
Santa Maria Alba Serrano i 
Patricia Marco, acompanyades 
del seu professor Cisco Marco, 
amb motiu del primer premi 
aconseguit per les joves de Vila-
real en el XXXII Congrés de 
Joves Investigadors, organitzat 
per l’Institut de la Joventut, el 
Ministeri d’Universitats i el 
CSIC. En la recepció ha partici-
pat també el director de la 
Càtedra d’Innovació Ceràmica 
Ciutat de Vila-real de l’UJI, Juan 
Carda.  El projecte pel qual Alba 
Serrano i Patricia Marco han 
sigut guardonades en el certa-
men més prestigiós d’investiga-

ció per a joves d’Espanya és 
«Triops cancriformis: com sobre-
viure al canvi climàtic”. A través 
de la cria en captivitat d’aquest 
crustaci, el més longeu de la 
Terra, les alumnes del Santa 
Maria han tractat de demostrar 
la hipòtesi de la seua investiga-
ció: que el Triops Cancriformis ha 
sobreviscut a diversos canvis 
climàtics gràcies a la duresa 
dels seus ous. 

El primer edil els ha lliurat 
un diploma en reconeixement 
al seu talent i a la seua contribu-
ció a Vila-real per ser «les 
millors ambaixadores de la 
Ciutat de la Ciència i la 
Innovació que és Vila-real».

L’UJI llança a Vila-real Planalab, un fòrum  
digital per a l’intercanvi cultural i educatiu

L a Seu de la Plana de l’UJI, 
en col·laboració amb la 
Regidoria d’Educació i 
Universitats, impulsa a 

Vila-real un laboratori per a la 
creació i l’intercanvi educatiu i 
cultural a través de xarxes ober-
tes de participació de la ciutada-
nia. El projecte, inclòs en el con-
veni anual que manté 
l’Ajuntament de Vila-real amb 
la Universitat Jaume I (UJI) per 
al finançament d’activitats de la 
Seu de la Plana, persegueix la 
creació d’espais de debat i 
col·laboració que permeten 
desenvolupar en la seua última 
fase accions i productes des de 
la implicació i la participació de 
la ciutadania. 

«Vila-real és una ciutat rica 

El projecte pretén crear espais de debat i col·laboració per a desenvolupar, en la darrera fase, accions  de participació social

La regidora Aida Beteta va participar en les primeres sessions virtuals d’aquest projecte amb representants del món acadèmic, tècnics i altres professionals.

ticipació ciutadana. Qüestions 
com els nous espais per a dur a 
terme aquesta participació i el 
mateix concepte i característi-
ques de la participació i implica-
ció de la ciutadania se sumen a 
la necessitat de dissenyar i 
implementar eines metodològi-
ques innovadores destinades a 
connectar la ciutadania amb el 
seu patrimoni, arts i cultura des 
de l’educació i els processos 
d’aprenentatge tant en contex-
tos formals, no formals i infor-
mals», detalla la proposta de 
creació de Planalab UJI.  

«Estem en un moment 
d’expansió i redefinició del con-
cepte de patrimoni cultural cap 
a una mirada més diversa. Una 
nova perspectiva que parteix de 

la ciutadania i de la seua respon-
sabilitat i legitimitat per a deci-
dir i dur a terme accions desti-
nades al coneixement, conserva-
ció, socialització i producció de 
patrimoni», afegeix la vicerecto-
ra de Cultura i Relacions 
Institucionals, Carmen Lázaro. 

Així, el projecte es divideix 
en diverses fases, des del disseny 
i diagnòstic dels recursos dispo-
nibles fins a l’establiment 
d’espais de creació i col·labora-
ció, el desenvolupament d’ini-
ciatives a manera de laboratori 
obert o la celebració de jornades 
d’activació ciutadana. 

La primera reunió, que va 
servir per a presentar el projecte 
Planalab, va portar per títol 
«Xarxes i Comunitats».

 ICiutat Educadora

Ajuda a l’educació 
amb més d’un 
milió en neteja i 
manteniment 
U La regidora d’Educació, 
Aida Beteta, ha fet balanç de 
la seua gestió al capdavant 
d’aquest departament des de 
juny de 2019 i especialment 
durant els últims mesos de 
pandèmia en els quals 
l’Ajuntament «ha realitzat 
un important treball per a 
respondre a les necessitats de 
la comunitat educativa i asse-
gurar la coordinació en tot 
moment, a més de garantir la 
seguretat i la prevenció per 
la covid-19». Prova d’això és 
que només en manteniment 
i neteja de centres s’ha realit-
zat una inversió de més d’un 
milió d’euros en el 2020. 

Beteta ha destacat l’esforç 
econòmic del consistori des 
del mes de març, primer per 
a garantir l’educació a 
distància de tot l’alumnat, 
per exemple amb el reparti-
ment de 50 tauletes per valor 
de 10.000 euros per als estu-
diants en situació de vulnera-
bilitat, així com el reforç del 
pla contra l’absentisme esco-
lar, gràcies al qual es va aten-
dre 85 famílies. A més, 
durant el confinament un 
total de 600 famílies van par-
ticipar en la iniciativa en 
línia Educavila Diveraprén. 

Les tasques de manteni-
ment per al curs actual han 
suposat una inversió de 
131.000 euros. Beteta també 
ha explicat que l’Ajuntament 
ha obtingut una ajuda de 
89.000 euros de la 
Conselleria d’Educació per a 
un ambiciós projecte d’activi-
tats extraescolars que s’acti-
varà el pròxim curs. 

en l’àmbit de la cultura i també 
en recursos educatius. Planalab 
és un projecte pioner que, des 
de la innovació educativa, ens 
permetrà establir xarxes obertes 
de col·laboració i participació 
per a aprofundir en aquests 
àmbits amb jornades d’activació 
ciutadana», assenyala la regido-
ra d’Educació i Universitats, 
Aida Beteta. L’edil destaca, a 
més, la importància de Planalab 
per a continuar afermant la 
presència de l’UJI a Vila-real a 
través de la Seu de la Plana. 

 
PARTICIPACIÓ EN TEMPS DE LA COVID 
El projecte està coordinat per 
tècnics de l’UJI. «L’evolució de la 
pandèmia planteja reptes a 
l’hora d’iniciar projectes de par-
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Lanzan dos cursos 
para el desarrollo 
profesional en la 
gestión de 
almacenes
El Ayuntamiento y Efecte 
Vila-real, el centro de nego-
cios de Fundació Caixa Rural 
Vila-real, han organizado dos 
cursos dirigidos al desarrollo 
profesional en la gestión de 
almacenes: Gestión de pedi-
dos y stock, y Seguridad y 
prevención de riesgos en el 
almacén. Los cursos se desa-
rrollarán a partir del mes de 
enero de 2021 y finalizarán 
en marzo, pudiendo los 
alumnos elegir entre hacer 
ambos cursos o tan sólo uno. 
Las personas interesadas en 
apuntarse a dicha formación 
pueden hacerlo completando 
el formulario de inscripción 
disponible en www.efec-
tevr.com/gestion-almacenes. 

El sector de la logística y 
coordinación de operaciones 
en almacén sigue actualmen-
te en auge debido al constan-
te aumento de las compras 
online, lo que sigue generan-
do nuevas oportunidades 
laborales que ya se han visto 
reflejadas en la provincia de 
Castelló. «Por ello, considera-
mos que los cursos pueden 
tener un elevado interés para 
los ciudadanos de Vila-real y 
alrededores que se encuen-
tren en búsqueda activa de 
empleo, para de este modo 
adaptar su perfil profesional 
a las necesidades actuales del 
mercado», asegura el coordi-
nador general de Fundació 
Caixa Rural, Miquel Ortells. 

Ambos cursos forman 
parte del programa Aula 
Mentor de formación en 
línea impulsado por el 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, al 
que se le ha añadido el apoyo 
de las clases presenciales.

 

La Cátedra de Mediación Policial editará 
en 2021 un mapa y una guía práctica
La Cátedra de Mediación 
Policial Ciudad de Vila-real de la 
Universitat Jaume I ha manteni-
do la reunión anual de la 
Comisión Mixta de Seguimien-
to, según establece el convenio 
de colaboración entre la UJI y el 
Ayuntamiento de Vila-real, en la 
que se ha presentado la memo-
ria de actividades del año 2020 y 
la propuesta de actividades para 
2021. En cuanto al próximo 
año, la Cátedra de Mediación 
Policial Ciutat de Vila-real de la 
UJI tiene prevista la publicación 
de la Guía básica de la práctica 
de la mediación policial, la 
publicación del Mapa de la 
mediación policial de la La reunión anual de la Comisión Mixta de Seguimiento se celebró en línea.

Comunidad Valenciana, y la ela-
boración de un informe sobre la 
formación en mediación de los 
cuerpos de Policía Local de la 
Comunidad Valenciana. 
También se mantendrá su obje-
tivo de desarrollar actividades 
de formación, promoción y 
divulgación de métodos de ges-
tión de conflictos y de la convi-
vencia con la realización de dife-
rentes cursos, la convocatoria 
del II Premio al Mejor Proyecto 
Final de Grado relacionado con 
la mediación policial, así como 
la realización de una actividad 
divulgativa en colaboración con 
la Unidad de Cultura Científica 
y de la Innovación de la UJI. 

En la reunión han participa-
do la vicerrectora de Estudios y 
Docencia, Isabel García; la direc-
tora de la Cátedra, Andrea 
Planchadell; la primera tenien-
te de alcalde y edila de 
Seguridad Ciudadana, Silvia 
Gómez; el comisario jefe de la 
Policía Local, José Ramón Nieto; 
Helena Pérez, técnica de la 
Cátedra y Clara Franch, del 
Servicio de Comunicación y 
Publicaciones de la UJI. 

Gómez ha destacado «el 
papel clave» de la Cátedra como 
referencia académica en la apli-
cación de las técnicas de la 
mediación en el ámbito de la 
seguridad. 

El edil Diego Vila, representante municipal en el Jurado de valoración, en un momento de la reunión de valoración.

El proyecto Miratge, tercera muestra del 
acuerdo entre el Ayuntamiento y la EASD

E l diseño y la creatividad 
volverán a darse la mano 
con el paisaje urbano vila-
realense, a través de la 

tercera edición del convenio 
que el Ayuntamiento mantiene 
con la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño (EASD) de 
València y Castelló. En esta oca-
sión, el proyecto seleccionado  
es Miratge, propuesta basada en 
el espejismo y la curiosidad que 
este recrea en cualquier espacio 
abierto, creada por los alumnos 
Nahuel Cócaro, Carmen 
Martínez y Alessandra Rossi. 

El Jurado de valoración del 
certamen se reunió telemática-
mente para analizar los 10 pro-
yectos finalistas presentados 
por el alumnado, tras el taller y 
visita a Vila-real en octubre.  

 
JURADO VALORADOR 
En la reunión participaron el 
concejal de Turismo, Diego A. 
Vila; la directora de la EASD de 
València, Rosa Esteban; y los 
profesores Carlos Soler, María 
Melgarejo, Sergio Ferrero y 
Laura Pons; el director de la 
EASD de Castelló, Miguel 
Monar, y la profesora Marina 
García Broch. También han for-
mado parte del jurado Javier 
Lizandra, de Robles Sistemas 
Expositivos SL; Ramir Gil, de 
Krion Grupo Porcelanosa; Javier 
Mira, del Instituto de 
Tecnología Cerámica; además 
del experto en diseño paramé-
trico Salva Serrano. 

El segundo puesto ha sido 
para el proyecto Azart, de los 
alumnos Diana Diez, Miguel 
Mataix, Alexandra Danilova y 
Evgeniya Velodina; y, en tercer 
lugar, Trocets amb història, de 
Yaiza María Pérez, Andrea 

El convenio entre las entidades busca la mejora del espacio urbano con soluciones innovadores a cargo de los estudiantes
 

año más, el alumnado de la 
EASD ha demostrado gran 
potencial y talento, diseñando 
elementos innovadores que nos 
seguirán ayudando a embelle-
cer la ciudad», valora Vila.  

 
APOYO AL TALENTO JOVEN 
«Este convenio con la EASD», 
agrega el alcalde, José Benlloch, 
«es una de las iniciativas de las 
que más orgullosos nos senti-
mos porque nos permite ayudar 
a jóvenes talentos y revertir este 
potencial en pro de la ciudad». 

Blasco y Vanessa Berardi. 
El convenio se traduce en 

una aportación de 12.500 euros 
por parte del Ayuntamiento 
para la realización de estos talle-
res anuales, de los que han sur-
gido ya proyectos de diseño y 
arte efímero en edificios muni-
cipales como la Biblioteca 
Universitaria del Conocimiento 
(BUC) y el Espai Jove, que recien-
temente ha instalado las piezas 
diseñadas por los estudiantes y 
que devuelven al edificio a su 
pasado como almacén de naran-

jas utilizando materiales inno-
vadores como el krion y otros 
tradicionales como madera o 
corcho. En el nuevo convenio, 
una de las características comu-
nes de los proyectos presenta-
dos ha sido el uso de cerámica 
como  protagonista en el diseño 
de mobiliario urbano efímero. 

El concejal de Turismo, 
representante del consistorio en 
el Jurado, ha destacado la cali-
dad de los proyectos presenta-
dos por los alumnos, su versati-
lidad y carácter innovador. «Un 
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Vila-real aferma el seu sistema innovador 
i apropa la xarxa local al Govern valencià

L ’Ajuntament continua el 
treball per a la consolida-
ció de l’ecosistema de la 
innovació impulsat des de 

fa nou anys a la ciutat. Amb 
aquest objectiu, l’alcalde, José 
Benlloch, ha promogut una pri-
mera presa de contacte entre la 
consellera d’Innovació, Univer-
sitat, Ciència i Societat Digital, 
Carolina Pascual, amb «les qua-
tre potes del sistema innovador» 
local: la Cambra de Comerç, la 
Càtedra d’Innovació Ceràmica 
Ciutat de Vila-real de l’UJI, la 
Fundació Globalis i la Fundació 
Caixa Rural Vila-real (Efecte 
Vila-real). La trobada ha tingut 
lloc al Viver d’Empreses 1, amb 
la participació del regidor de 
Congressos, Diego A. Vila, i la 
cap del Gabinet d’Alcaldia, 
Edurne Zubiría. 

«Des del 2011, hem treballat 
a Vila-real en una transformació 
del model productiu i en la 
constitució d’un ecosistema de 
la innovació propi sobre quatre 
pilars, sense els quals tot el camí 
recorregut fins ara no hauria 
sigut possible. Amb ells volem 
continuar avançant en la conso-
lidació d’aquest sistema de la 
innovació, que cristal·litzarà 
pròximament en la creació de 
l’Agència Local de la Innovació, 
la seu de la qual serà, precisa-
ment, el Viver d’Empreses, 
gràcies a l’acord amb la Cambra 
de Comerç», recorda Benlloch.  

«És important que la conse-
llera d’Innovació conega de pri-
mera mà aquests quatre pilars 
sobre els quals s’assenta el nos-
tre sistema innovador, que 
puguen exposar els seus projec-
tes i traslladar-li també les seues 
necessitats per a continuar tre-
ballant, tots de la mà, en la con-
solidació d’aquesta xarxa», agre-
ga el primer edil municipal.  

La reunió, a més, s’ha convo-
cat al Viver d’Empreses 1, que, 
avança Benlloch, serà la seu de 
la nova Agència Local de la 
Innovació. «Volem que siga un 
lloc de trobada i de treball de tot 
l’ecosistema de la innovació de 
Vila-real», conclou. 

 
UNA CIUTAT DE REFERÈNCIA 
Per part seua, Pascual ha desta-
cat la gran feina realitzada a 
Vila-real pels agents de l’ecosis-
tema d’innovació i la important 
coordinació entre ells amb 
l’Ajuntament al capdavant. «La 
ciutat s’ha convertit ja en un 
referent per la seua aposta 
estratègica per la innovació i la 

La consellera Pascual coneix de primera mà els projectes de la Cambra, la Càtedra d’Innovació Ceràmica, Globalis i Efecte Vila-real

U Benlloch planteja fer 
del Viver d’Empreses 1  
l’espai de referència per 
a  la nova Agència Local 
de la Innovació

transferència al teixit produc-
tiu. Des de la Conselleria volem 
col·laborar per a potenciar 
aquesta fortalesa en benefici de 
la ciutadania», ha ressaltat la 
consellera. Des de fa nou anys, 
la ciutat de Vila-real ha fet 
importants passos per a la trans-
formació del model productiu i 
per a teixir un ecosistema que, 

en aliança amb els agents locals, 
afavorisca la generació d’opor-
tunitats sobre la base de l’econo-
mia del coneixement i la inno-
vació. 

Fruit d’aquesta aposta, Vila-
real va ser, el 2011, la primera 
ciutat de la província a ser reco-
neguda com a Ciutat de la 
Ciència i la Innovació per part 

del Govern d’Espanya; una 
marca que, revalidada l’any 
2015, ha permés a Vila-real 
entrar a formar part de la Xarxa 
Innpulso de ciutats innovado-
res. A aquesta xarxa se suma, a 
partir de 2017, la Xarxa 
Valenciana de Ciutats per la 
Innovació, de la qual Vila-real és 
fundadora i presidenta.

 ICiutat de la Ciència i la Innovació

El consistori vol cristal·litzar el treball innovador de la ciutat en la creació d’una Agència Local de la Innovació que tindrà la seu al Viver d’Empreses.

 

La consellera d’Innovació, Carolina Pascual, va mantenir una reunió amb representants de diferents entitats amb seu a la ciutat que treballen en aquest àmbit.
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El alcalde, José Benlloch, ha 
participado en el homenaje 
que el consistorio y la Cátedra 
de Innovación Cerámica 
Ciudad de Vila-real han reali-
zado al hasta ahora subdelega-
do de Defensa en Castellón, 
Javier Ferrer, con motivo de su 
jubilación. Benlloch, quien ha 
entregado a Ferrer una alego-
ría de la fundación de la ciu-
dad como recuerdo de su cola-
boración y vinculación con el 
municipio, ha destacado la 
«vocación de servicio y entre-
ga» del subdelegado de 
Defensa y su predisposición 
para ayudar y colaborar con el 
Ayuntamiento. En especial ha 
puesto de relevancia el papel 
que ha desarrollado durante la 
pandemia haciendo llegar la 
ayuda del Ejército en todo 
aquello que ha sido necesario.  

El director de la Cátedra de 
Innovación Cerámica, Juan 
Carda, ha resaltado la estrecha 
colaboración de Javier Ferrer 
con la cátedra y la Universitat 

Homenaje de la ciudad  
y la Cátedra Cerámica  
al militar Javier Ferrer 

  

El alcalde, José Benlloch, ha partici-
pado en el Pleno de la Red Innpulso 
de Ciudades de la Ciencia y la 
Innovación para validar la hoja de 
ruta de los próximos años

U BENLLOCH PARTICIPA EN EL 
PLENO DE LA RED INNPULSO 
DE CIUDADES INNOVADORAS

 

Instalarán dos bases de recarga  
y parking de patinetes eléctricos
La previsión es ubicar una de ellas en la plaza Major y otra cerca de la estación de trenes

E l Ayuntamiento ha adqui-
rido, a través del área de 
Movilidad de la 
Concejalía de Territorio, 

dos bases de aparcamiento y 
carga para patinetes eléctricos 
que se instalarán, como prueba 
piloto, para dar respuesta al cre-
ciente uso de estos vehículos de 
movilidad personal (VMP).  

El concejal de Territorio, 
Emilio M. Obiol, señala que la 
previsión del equipo de gobier-
no es colocar uno de estos dispo-
sitivos en el entorno de la plaza 
Major y otro en las inmediacio-
nes de la estación del ferrocarril 
para testar la respuesta por 
parte de los usuarios. Estos dis-
positivos permiten estacionar 
cuatro unidades a la vez, y dis-
ponen de una toma de corriente 
a 220 V para poder conectar el 
cargador, dos puertos USB para 
cargar otros dispositivos y espa-
cio para guardar un casco. El sis-
tema funciona a través de un 
código de cuatro dígitos que 
introduce primero el usuario 

El consistorio instalará dos bases para recargar y estacionar los patinetes.

 

para las personas», subraya el 
edil de Territorio, quien recuer-
da que el Ayuntamiento, que 
recientemente se ha adherido a 
la Red de Entidades Locales para 
la Agenda 2030, trabaja en la 
redacción de un plan de movili-
dad urbana sostenible.  

Además, el consistorio ha 
licitado el nuevo contrato del 
servicio de autobús urbano gra-
tuito Groguet, que incluirá una 
flota de dos vehículos ecológi-
cos y el uso de nuevas tecnolo-
gías para la información al 
usuario y seguimiento del servi-
cio, entre otros. También en 
breve se licitará el nuevo servi-
cio gratuito de alquiler de bici-
cletas Bicivila’t más moderno, 
con el uso de dispositivos de 
geolocalización. Del mismo 
modo, Vila-real de red de ciclo-
calles en el casco urbano y carri-
les bici, gracias a las obras de 
modernización en los polígo-
nos, además de los carriles bici 
de la ermita y de la carretera de 
Burriana, a los que se sumará el 
de la futura ronda Suroeste. 

A todas estas iniciativas se 
unirá la instalación de estos 
aparcamientos cargadores de 
patinetes eléctricos, una prueba 
piloto que posiciona una vez 
más a Vila-real en la línea de la 
innovación y el uso de las nue-
vas tecnologías para mejorar el 
día a día de los vecinos y ofrecer 
nuevos servicios. 

 
NORMATIVA ACTUAL 
Los cambios en el Reglamento 
General de Circulación prohi-
ben a los VMP circular por ace-
ras y zonas peatonales, deben 
cumplir las normas de circula-
ción como el resto de vehículos 
y circular a un máximo de 25 
kilómetros por hora. 

Jaume I a través de su apoyo a 
los cursos para la aplicación de 
nuevos materiales en el campo 
de la seguridad y la defensa y 
le ha animado a mantener su 
vinculación con Vila-real y la 
provincia. Carda le ha hecho 
entrega de una placa cerámica 
y una camiseta del Villarreal 
CF firmada por Pau Torres, 
como recuerdo de su estrecha 
relación con el club.  

Ferrer se ha mostrado muy 
agradecido por el homenaje y 
muy satisfecho por la acogida 
que ha tenido en la provincia 
de Castellón durante los seis 
años en los que ha sido subde-
legado de Defensa. En el acto 
ha participado también el 
nuevo subdelegado de Defensa 
en Castellón, Manuel Monzó; 
el coronel de la Guardia Civil 
Juan José Miralles; represen-
tantes de la Cátedra y de la UJI, 
del sector cerámico, de los 
ayuntamientos de Les Coves y 
Oropesa, miembros de la cor-
poración, entre otros.

para colocar el vehículo y debe 
recordar después al retirarlo. 

«Desde el equipo de gobierno 
apostamos por una movilidad 
sostenible, por el uso de medios 
de transporte menos contami-
nantes y que nos permitan avan-
zar hacia una ciudad moderna y 

MÁS DATOS

Estudian una 
norma propia
U El Ayuntamiento ha dado un 
primer paso para elaborar una 
regulación municipal sobre el uso 
de los VMP en las vías urbanas al 
tratarse de «medios de transporte 
que tienen un gran recorrido y 
aceptación entre la ciudadanía y 
que son una alternativa de movi-
lidad sostenible y de futuro en las 
ciudades modernas». Así, el alcal-
de, José Benlloch, ha firmado una 
providencia para solicitar los 
informes y estudios preceptivos. 

U GLOBALIS APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PLAN DE ACTIVIDADES DEL 2021
El Patronato de la Fundación Globalis se ha reunido de 
manera ordinaria para tratar, entre otros puntos, la 
aprobación del plan de actuación que incluye las activi-
dades y acciones que Globalis realizará en el 2021 enca-
minadas al fomento del emprendimiento, la mejora de 
empleo, y la calidad de vida y la salud, desde un punto 

de vista innovador. Globalis continuará fomentando la 
educación en valores de emprendimiento e innovación 
en edades tempranas, el talento y la empleabilidad de 
los jóvenes, el Foro Nacional de Innovación y los Premio 
Globalis o el Club de Networking, adaptándose a las 
necesidades que marca la covid-19.
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U L’EQUIP CLUB DE TENNIS  
DE VILA-REAL, SUBCAMPIÓ 
AUTONÒMIC FEMENÍ 
U El regidor d’Esports i Salut, Javier 
Serralvo, ha assistit al lliurament dels 
premis del XLV Campionat de Tennis 
de la Comunitat Valenciana femení 
absolut per equips, en el qual l’equip 
de Vila-real ha estat subcampió. 
Lidón Amurrio, Lara Marco, Lucía 
Gómez i Claudia Pastor han sigut les 
representants del Club de Tennis de 
Vila-real en la final, en la qual s’han 
enfrontat al Club de Tennis de 
València. Serralvo ha felicitat les juga-
dores i el club local: «És un orgull per 
a Vila-real comptar amb joves espor-
tistes com elles, que fan cada dia més 
gran la marca de Ciutat de la Salut i 
de l’Esport per a Vila-real». En l’acte 
també va participar el president de 
l’entitat esportiva, Ricardo Agulleiro.

Perfilen un projecte pilot per a monitorar 
els hàbits alimentaris de la ciutadania

L ’Ajuntament impulsarà 
un innovador projecte 
pilot per a treballar en la 
millora dels hàbits d’ali-

mentació de la població a través 
d’una eina tecnològica que per-
meta controlar la traçabilitat 
dels productes i ajudar als veïns 
i veïnes en la presa de decisions 
de consum. Aquest projecte serà 
possible gràcies a l’acord de 
col·laboració amb el Centre 
Mundial de València per a 
l’Alimentació Urbana 
Sostenible (CEMAS). L’alcalde, 
José Benlloch, ha tancat l’acord 
en una reunió amb Vicente 
Domingo, director d’aquest cen-
tre, que naix de la col·laboració 
entre la ciutat de València i la 
FAO, agència de les Nacions 
Unides per a l’alimentació i 
l’agricultura, dedicada a l’erra-
dicació de la fam en el món. La 
principal funció del CEMAS és 
identificar, classificar, divulgar 
i afrontar els grans reptes als 
quals s’enfronten les ciutats i la 
població en matèria d’alimenta-
ció i nutrició. En la reunió han 
participat també diversos repre-
sentants del CEMAS així com el 
regidor de Congressos i repre-
sentant en la Xarxa d’Entitats 
Locals per a l’Agenda 2030, 
Diego Vila. 

Fruit d’aquesta trobada, s’ha 
acordat treballar en el desenvo-
lupament d’una eina tecnològi-
ca que permeta monitorar els 
hàbits d’alimentació a la ciutat i 
ajudar tant la població com les 
administracions en la presa de 
decisions. «Es tracta d’un projec-
te pilot molt interessant, en la 
línia de les nostres marques de 

L’Ajuntament arriba a un acord amb el Centre Mundial per a l’Alimentació Urbana Sostenible de València per a impulsar-ho

En la reunió han participat diversos representants del  CEMAS; l’alcalde, José Benlloch, i el regidor Diego Vila.

Ciutat de la Ciència i la 
Innovació i Ciutat de la Salut i 
l’Esport, amb el qual podrem 
aconseguir una solució tec-
nològica perquè, amb total 
transparència, la població puga 
saber quin tipus de productes 
està consumint i treballar per 
una alimentació més sana i 
sobretot més sostenible», ha 
detallat l’alcalde. 

 
APLICABILITAT 
Un equip d’enginyers s’encarre-
garà de treballar en el disseny i 
implementació d’aquesta eina 
que permetrà conéixer la traça-
bilitat dels productes, els usos i 
costums de l’alimentació dels 
veïns i veïnes i que implicarà 
també en el seu desenvolupa-
ment a productors locals, super-
mercats, venedors del Mercat 

Central i dels mercats ambu-
lants, etc. 

Benlloch ha subratllat que 
l’elecció de Vila-real es deu al fet 
que es tracta d’una ciutat de 
grandària mitjana, amb una 
economia diversificada, que 
compta amb productors locals i 
que pot ser un exemple repre-
sentatiu per a altres ciutats de 
grandària similar. “Amb aquest 
projecte farem possible que els 
veïns i veïnes estiguen més 
informats sobre el que mengen, 
la seua procedència i les seues 
característiques, per a així 
poder prendre decisions d’ali-
mentació més sostenible”, 
remarca. Al mateix temps, 
aquesta eina tecnològica serà 
útil per a l’Administració en la 
millora de les polítiques d’ali-
mentació a la ciutat.

 ICiutat de la Salut i de l’Esport

L’ampliació de la 
xarxa d’edificis 
esportius duplica 
el cost de la neteja 
des de l’any 2011
L‘esforç inversor de 
l’Ajuntament des de 2011 
per a multiplicar la xarxa 
d’espais esportius i garantir 
una àmplia oferta per a usua-
ris i clubs ha comportat 
també un increment en els 
costos de neteja de les ins-
tal·lacions, fins a superar el 
mig milió d’euros anual.  

Una quantitat que pràcti-
cament duplica la despesa de 
fa nou anys quan la ciutat 
comptava amb menys de la 
meitat d’edificis esportius i 
una tercera part de metres 
quadrats d’instal·lacions en 
total. «L’aposta que aquest 
equip de govern ha fet per 
l’esport, com un element 
fonamental per a la salut i 
també com una font d’econo-
mia, ha comportat no sols un 
esforç inversor per a passar 
de 23.000 a 76.000 metres 
quadrats d’instal·lacions 
esportives en nou anys, sinó 
també un augment de costos 
de neteja, que pràcticament 
ha duplicat la quantitat que 
l’Ajuntament destina a 
aquesta finalitat», explica el 
regidor d’Esports i Salut, 
Javier Serralvo. 

Si el 2011 la despesa en 
neteja de dependències 
esportives era de 290.000 
euros, el passat 2020, la nete-
ja de les 12 instal·lacions que 
actualment gestiona el 
Servei Municipal d’Esports 
comporta un cost de 510.000 
euros, incloent el pavelló 
Joan Baptista Llorens i la pis-
cina d’Aigua-salut, estrena-
des en l’actual campanya 
esportiva.

U Trien Vila-real per ser 
una cuitat mitjana, 
representativa, amb 
l’economia diversificada 
i productors locals 
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 ISocietat

Un conte il·lustrat 
explica la història 
del ‘Pastoret’, la 
figura centenària 
que mira l’ermita
U  La Regidoria de Tradi-
cions ha editat un conte 
il·lustrat per a donar a conéi-
xer la història de l’escultura 
del Pastoret, obra de José 
Ortells, Fill Predilecte de la 
ciutat, amb motiu del cente-
nari d’aquesta obra que pre-
sideix la font de l’ermita de 
la Mare de Déu de Gràcia.  

El conte titulat ‘El 
Pastoret, 100 anys mirant 
l’ermita’, té una finalitat  
divulgativa, tal com ha assen-
yalat la regidora de 
Tradicions, Noelia Samblás, 
ja que està prevista la seua 
difusió en els centres educa-
tius i estarà disponible en el 
web municipal per a la seua 
descàrrega, tant en color 
com en blanc i negre per a 
acolorir. Les il·lustradores 
locals Laulauenlaseuatinta 
han sigut les encarregades de 
narrar la història del 
‘Pastoret’ i explicar com 
Ortells va plasmar el 1920, a 
través d’aquesta figura, la lle-
genda de la troballa de la 
imatge de la patrona per part 
d’un pastor en una de les 
coves de l’ermita. 

L’edició del conte forma 
part de les activitats de la 
Regidoria de Tradicions amb 
motiu del centenari d’aques-
ta figura. Els actes es van ini-
ciar amb una exposició foto-
gràfica la plaça de l’ermita i  
també s’ha impulsat una 
campanya en xarxes socials  
perquè el veïnat compartisca 
imatges amb aquest 
emblemàtic personatge.

 

U MANUEL VILANOVA 
RECCORE LES ARTS DE 
CARRER AMB EL LLIBRE 
‘PAISAJES ESCÉNICOS’

«Aventura espectacular». Així 
defineix Manuel --Nel·lo-- 
Vilanova, codirector de 
Xarxa Teatre i responsable de 
la revista Fiestacultura, el pro-
cés de creació del llibre 
Paisajes escénicos. Una publica-
ció que va presentar fa unes 
setmanes i «que ompli un 
buit, i es converteix en refe-
rent», ja que no existia, fins 
ara, cap publicació similar, 
per la qual cosa fins i tot hi 
ha universitats, apunta 
Vilanova, que li han traslla-
dat que ho incorporaran a la 
bibliografia d’algunes assig-
natures.

 

U LOS MAÑOS, TABERNA LOS 
GALGOS, BIRBAR I RINCÓN LA 
OLIVERETA CUINEN LES 
MILLORS OLLES DE LA PLANA

Los Maños (premi Pasqual Batalla), la 
Taberna Los Galgos (segon), Birbar 
Espai Gastronòmic i Rincón La 
Olivereta (tercers) han estat els res-
taurants guardonats en les jornades  
Mengem a Vila-real... Olla de la Plana.

La xiqueta s’ha de sotmetre a dues intervencions, una a finals de gener, per a la qual la família necessitava 172.000 euros.

El cas de la xiqueta Zoe mou una ona de 
solidaritat per a poder operar-la a Boston

Z oe, de poc més d’un any, 
pateix la tetralogia de 
Fallot i atrèsia pulmonar, 
és a dir, va venir al món 

sense l’artèria pulmonar i 
l’aorta la té situada on hauria 
d’estar aquella.  

Com a conseqüència del seu 
estat, Zoe va haver de reivindi-
car-se amb els seus primers 
plors a l’Hospital Sant Joan de 
Déu, a Esplugues de Llobregat 
(Barcelona). «Ací, a La Fe, l’única 
cosa que veien bé era l’avorta-
ment, que si volíem seguir enda-
vant amb l’embaràs podíem, 
clar, però que Zoe moriria el dia 
que nasquera», explica la mare 
de la menuda, Laura Brancha-
dell, que al costat d’Abel Prieto 
lluita perquè la seua filla puga 
tenir una vida normal.  

La solució passa per reunir 
172.000 euros i que puga ser 
operada al Boston Children’s 
Hospital aquest mes de gener i 
altres 222.000 euros per a una 
segona intervenció als dos o tres 
anys. De moment, el centre hos-
pitalari de la capital de l’estat 
nord-americà de Massachusetts 
és l’únic que els ha donat una 
esperança per a salvar la xique-
ta. En aquest sentit, la mare de 
Zoe explica que «l’operació 
havia de ser primer a Sant Joan 
de Déu, però en fer-li el primer 
cateterisme, el cirurgià ens va 
dir que li faria una intervenció 
perquè tinguera una infància 
feliç, però que als 18 anys s’apa-
garia. Així que el seu cardiòleg 
va enviar els seus informes a la 
Valld’Hebron». 

Zoe, de 15 mesos, pateix la tetralogia de Fallot i atrèsia pulmonar i sols un centre hospitalari ha donat esperança a la família

Desgraciadament, tampoc en el 
reconegut hospital català li van 
donar esperances que Zoe 
poguera sobreviure a la inter-
venció. I afegeix: «Quan ja 
pensàvem que no hi havia solu-
ció per a ella, el seu cardiòleg 
ens va demanar permís per a 
enviar els informes a l’Hospital 
de Boston, ja que allí està el 
millor cirurgià en cardiopaties 
tan complexes; va veure els 
informes de Zoe i va dir que ell 
sí que l’operaria. Vam tenir una 
videotelefonada amb el doctor 

Pedro del Nido i ens va canviar 
la cara en veure que de no poder 
fer res, aquest home sabia com 
abordar el problema. Va ser 
genial». 

 
AJUDES 
«Allí la sanitat és caríssima, 
però si a la nostra guerrera sols 
la poden curar allí, farem el que 
calga», assevera Laura 
Branchadell. I així ha estat. 
Després de conéixer-se el cas de 
la menuda, han estat moltes les 
mostres de solidaritat d’entitats 

socials com Pintando el Camino 
en Rosa o Aludme; col·lectius 
veïnals com el del barri del Crist 
de l’Hospital i agrupacions com 
la Comissió de Penyes; comerços 
o empreses com el Villarreal CF, 
tant de Vila-real com d’altres 
municipis de la província i de 
diferents punts d’Alacant, d’on 
és el pare de la xiqueta. 

Laura va informar el dia 8 de 
gener, a través de les xarxes 
socials, que havien aconseguit 
els diners necessaris i pagat la 
primera operació. 
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 ICultura

Royo, Benlloch i Eres Brun van ser els encarregats d’inaugurar el I Congrés Internacional sobre el llegat del compositor.

Una càtedra estudiarà la figura del 
compositor local Francesc Tàrrega

L a VIII Setmana Tàrrega va 
tancar com una edició 
carregada de novetats i 
amb el sabor més interna-

cional gràcies al I Congrés 
Internacional sobre el guitarris-
ta Francesc Tàrrega, que va citar 
més de 56 especialistes de 23 
països; la retransmissió dels 
concerts i classes magistrals en 
línia per a adequar-se a la crisi 
sanitària i l’anunci del suport 
de l’Ajuntament per a la creació 
de la Càtedra Francesc Tàrrega. 
De fet, l’alcalde, José Benlloch, 
va comunicar en la inauguració 
del congrés el suport a aquesta 
iniciativa per a estudiar la figu-
ra del compositor i Fill 
Predilecte de la ciutat. 

Aquest no ha estat un any 

L’alcalde anuncia la creació en la inauguració del I Congrés Internacional de Tàrrega en línia

 

qualsevol. El director artístic de 
la Setmana Tàrrega, David Eres 
Brun, ha explicat que «aquesta 
edició ha implicat un treball 
d’organització moltíssim més 
intens i extens per a l’equip de 
l’Institut per al Desenvolu-
pament Musical (IDM), a més de 
generar molta expectació en el 
món de la guitarra».  

«La vuitena Setmana ha supo-
sat un punt d’inflexió en el 
desenvolupament del festival. 
La iniciativa del Congrés 
Internacional  ha estat acollida 
amb gran entusiasme i ha tin-
gut una repercussió excepcional 
en el panorama guitarrístic 
internacional. Hem rebut nom-
brosos missatges de suport i 
agraïment per part dels 

ponents», ha recalcat Eres Brun. 
El perfil professional dels 

ponents queda reflectit en algu-
nes de les prestigioses institu-
cions de procedència com el 
Royal College of Music de 
Londres, la Universitat Federal 
da Bahia, el Conservatori de 
Bolonya, la Universitat 
d’Arizona, el Conservatori 
Mestre Tàrrega de Castelló o la 
Universitat Complutense de 
Madrid, entre d’altres. 

 
ENFOCAMENT INTERDISCIPLINARI 
El Congrés va aprofundir en la 
figura del guitarrista des de 
diverses perspectives, amb un 
enfocament interdisciplinari i 
la participació d’experts de dife-
rents àmbits. Entre ells concer-
tistes internacionals, musi-
còlegs, compositors, pedagogs, 
escriptors, filòsofs, directors 
artístics de festivals internacio-
nals, etc. La proposta es va 
desenvolupar en quatre sec-
cions: «Tàrrega, el compositor», 
«Tàrrega, l’artista», «La llavor de 
Tàrrega» i «Tàrrega, el mestre». 

Les classes magistrals de gui-
tarra, que també van formar 
part del programa d’enguany, 
van tenir un «ple absolut», i van 
ser impartides per dos referents 
en el món de la guitarra: Carlos 
Bonell, professor del Royal 
College of Music de Londres, i 
Alí Arango, guanyador de 23 
premis internacionals. Les ses-
sions d’excel·lència escènica, 
impartides per destacats espe-
cialistes com Rafael García, Joan 
Enric Puig i Jorge Orozco, van 
tenir un bon acolliment, amb 
gairebé una trentena d’inscrits.

La Fundació de Sant 
Pasqual marca les línies 
d’actuació per a enguany

L’alcalde i  president de  la 
Fundació  Pro  Monestir i 
Basílica de  Sant   Pasqual, José  
Benlloch, ha  presidit el 
Patronat de la Fundació, que 
ha comptat amb  la participa-
ció del  president  de  la  
Diputació, José   Martí.   Entre   
altres   qüestions,  el Patronat 
ha  aprovat  el pla  d’actuació 
del  2021, que  se centrarà en 
els programes de visites  guia-
des,  amb  la  integració de la 
sala de recepció -rehabilitada  
recentment- en el conjunt i  
avançar   en  la  consolidació i 
adequació  de   l’entorn.  Per   a 
això, la Fundació 30.000 euros 
de pressupost dels quals 
15.000 aporta l’Ajuntament i 
altres 10.000 l’ens provincial. 

«Malgrat la situació per la 
pandèmia, la Fundació ha  
complit els seus objectius en el 
2020. Tenim  molts  projectes i 
idees en marxa per  a  conti-
nuar promo- vent  el  coneixe-
ment i  l’estima de la figura  de 
sant Pasqual a tot el món», 
valora Benlloch, que ha volgut 
agrair als membres del 
Patronat -Fundació Caixa 

Rural , l’Associació Amics del 
Pouet del Sant,   el  bisbat,   les  
mares   clarisses i la Diputació,  
així  com  a la Fundació José 
Gómez Mata, el seu   compro-
mís  amb   l’entitat. «Entre 
tots, hem fet passos impor-
tants per a posar  en rellevàn-
cia  la figura  de sant Pasqual, 
sens dubte un dels principals 
recursos patrimonials, espiri- 
tuals  i culturals de Vila-real  i 
la província», assenyala Ben-
lloch, que  ha  incidit en  el  
paper   de l’entitat per a conso-
lidar la basílica i el seu entorn 
com una oportunitat per a la 
ciutat i una referència en 
l’àmbit del turisme religiós. 
Per part seua, Martí ha desta-
cat que la basílica és un «gran 
símbol de Vila-real i de la pro-
víncia».  

Entre altres qüestions, 
l’alcalde ha destacat l’adequa-
ció del centre de recepció de 
visitants, finançat per  la  
Diputació, o les inversions de 
més de 300.000 euros  per  a la  
millora de l’entorn,  amb   
actuacions  com les portes  
exteriors o el nàrtex.

En la reunió, presidida per l’alcalde, també va participar José Martí.

 

La guitarrista Ana M. Archilés en un moment de l’actuació retransmesa en línia.

 

 

U L’AUDITORI INCORPORA A LA FAÇANA EL NOM OFICIAL
L’Auditori Municipal Rafael Beltrán Moner incorpora el nom oficial a la faça-
na de l’edifici. La Regidoria de Territori ha escomés  els treballs de retolació 
de l’edifici cultural central de la ciutat, que va rebre el nom de Rafael 
Beltrán Moner per acord plenari en novembre de 2014 per a retre home-
natge al compositor vila-realenc, Fill Predilecte de la ciutat.
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  ICovid-19

La consellera Mireia Mollà i l’alcalde van visitar l’edifici fa uns mesos per a comprovar el seu estat i les possibilitats que té.

Vila-real cedeix sis mesos l’Alberg al 
Consell per a temporers per la covid

V ila-real cedeix durant sis 
mesos l’Alberg Munici-
pal a la Conselleria 
d’Agricultura perquè 

puga allotjar temporers agríco-
les que hagen de ser aïllats per 
la covid-19. La cessió  afectarà la 
rehabilitació de l’edifici, de 
manera que el conveni acordat 
amb la Diputació per al condi-
cionament de l’immoble con-
templarà una ajuda inicial de 
180.000 euros, que es comple-
tarà fins als 360.000 euros al 
llarg de 2021. 

«La nostra prioritat ara és la 
lluita contra el virus, per a la 
qual cosa posem totes les ener-
gies i recursos al nostre abast a 

La rehabilitació de l’immoble, a càrrec de la Diputació, queda condicionada a les necessitats

disposició de les autoritats com-
petents. Ja ho vam fer amb la 
cessió del Centre de Tecnificació 
Esportiva com a hospital auxi-
liar al de la Plana, i ho tornem a 
fer ara, amb la cessió d’ús de 
l’Alberg com a solució residen-
cial en el cas de temporers agrí-
coles que pogueren requerir 
aïllament a conseqüència de la 
covid-19», recorda Benlloch.  

De fet, Vila-real va ser el pri-
mer municipi de la Comunitat a 
posar a la disposició de la 
Generalitat un espai per a 
l’allotjament de temporers 
durant la campanya citrícola, 
tal com va destacar la mateixa 
consellera, Mireia Mollà, en la 

seua visita aquest estiu a 
l’Alberg per a comprovar les 
condicions de l’immoble. 

L’acord, sota la fórmula de 
cessió d’ús en precari, tindrà 
una duració inicial de sis mesos, 
i contempla l’equipament i des-
peses de manutenció dels 
allotjats a càrrec de la Conselle-
ria. «Estem, com no podria ser 
d’altra manera, al costat de la 
seguretat dels treballadors. Per 
això, no ens costa cap esforç 
posar aquestes instal·lacions a la 
disposició de la Generalitat i 
aparcar durant aquest temps el 
projecte de millora de l’Alberg», 
agrega el regidor d’Agricultura, 
José Ramón Ventura Chalmeta.

Reforcen la vigilància a  
la zona de masets pel 
compliment de la norma

Vila-real ha celebrat una Junta 
Local de Seguretat per a coor-
dinar el dispositiu de vigilàn-
cia de Nadal i garantir el com-
pliment de les restriccions en 
activitats i reunions familiars 
o socials a causa de la covid-19. 
En la Junta, presidida per la 
subdelegada del Govern a 
Castelló, Soledad Ten, i l’alcal-
de de la ciutat, José Benlloch, 
s’ha acordat reforçar de mane-
ra especial els controls a les 
zones d’habitatges unifami-
liars aïllats, conegudes com 
masets, per a dissuadir de la 
possible celebració de reu-
nions familiars o socials que 
incomplisquen les normes 
imposades per la Generalitat. 

En la trobada han partici-
pat també la primera tinent 
d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana, Silvia Gómez; el 
comissari principal en cap de 
la Policia Local, José Ramón 
Nieto, i responsables del Cos 
Nacional de Policia, la Policia 
Autonòmica i la Guàrdia Civil. 
Gómez ha explicat que, entre 

els acords adoptats, està també 
una vigilància en locals comer-
cials i hostalers per a assegu-
rar el compliment d’afora-
ments, horaris i altres mesures 
de prevenció per a frenar 
l’avanç de la pandèmia.  

De la mateixa manera, hi 
haurà operatius específics per 
a aquells actes que es realitzen 
a la via pública, com les activi-
tats de dinamització organit-
zades per l’Ajuntament amb 
motiu de la Fira de Nadal, «en 
les quals s’incidirà en el res-
pecte de tots els protocols esta-
blits, com l’ús de gel hidroal-
cohòlic i màscares, i s’actuarà 
per a evitar aglomeracions». 

També es controlarà el reco-
rregut que realitzaran els Reis 
d’Orient per la ciutat la vespra-
da del 5 de gener per a instar 
la ciutadania a veure’l des de 
les seues finestres, terrasses o 
balcons i, en cas d’haver de fer-
ho des del carrer, sempre man-
tenint les distàncies de segure-
tat i evitant possibles aglome-
racions.

Imatge de la Junta de Seguretat celebrada el darrer 23 de desembre.

 

U ESTUDIEN VIES D’AJUDA A 
LES PERSONES SORDES  EN EL 
CONTEXT DE CRISI SANITÀRIA

Representants municipals s’han reu-
nit amb el col·lectiu de persones sor-
des per a atendre les seues pro-
blemàtiques i estudiar vies de 
col·laboració que solucionen els pro-

blemes de comunicació amb què es 
troben aquestes persones en la seua 
vida diària, i que ara s’han agreujat 
amb la pandèmia de la covid-19 a 
causa de l’ús de les màscares. Efectius de la Policia Local es desplacen a les àrees de masets per a controlar.
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Opinió

En estas fechas navideñas solemos siempre imagi-
nar como va a ser el próximo año, son días de 
encuentros, de confidencias, de nuevos proyectos… 
de sueños. Pero 2020 apenas nos ha permitido ir 
más allá de dos meses de  normalidad, porque 
marzo ya nos quitó de un plumazo todas los planes 
que nos habíamos marcado, y un virus nos confinó 
en nuestros hogares y se adueñó de ellos, dejando 
las calles desiertas de alegría y llenando nuestros 
hogares de miedo, un miedo que crecía al ritmo de 
los telediarios. Aun así el Gobierno socialista de 
Vila-real no dejó que la situación lo paralizara y 
desde el minuto uno se puso a buscar las medidas 
que pudieran proteger a nuestros vecinos/as: repar-
to de mascarillas en cada domicilio, ejército y agri-
cultores fumigando las calles, compra de equipos 
informáticos para las familias más vulnerables… 

Estas Navidades, sin embargo, han sido muy dis-
tintas, además de las medidas de prevención, 
hemos renunciado a muchos de nuestros propósi-
tos a cambio de seguridad, y hemos tenido que repe-
tir incesantemente a nuestros seres queridos, que 
por favor se cuidasen… pero cuando el pesimismo 
llenaba nuestros manteles vacíos de futuro, un rayo 
de esperanza se ha colado por nuestras chimeneas 
como Papá Noel… La vacuna contra el covid19… «el 
principio del fin». #2021elprincipiodelfin

Al final, llegó     
la esperanza

Per a Compromís, els veïns i veïnes de Vila-real són 
el primer. Les seues peticions, reivindicacions i 
queixes van per davant de qualsevol altra premissa. 
Estem acostumats a un equip de govern que posa 
per davant les fotos i titulars en premsa, però que 
no és capaç d’escoltar la gent de manera habitual. 

Darrerament, ens estem trobant amb molts 
casos de veïns i col·lectius que es farten d’esperar 
que algú els faça cas i, a la desesperada, vénen a par-
lar amb Compromís, esperant que els puguem aju-
dar. De vegades, simplement amb fer-nos ressó de 
les seues peticions als mitjans de comunicació, ja és 
suficient perquè l’equip de govern es pose a treba-
llar. 

Així ha sigut amb el poliesportiu Sebastián Mora. 
Diversos equips que entrenen en aquesta ins-
tal·lació esportiva van haver de contactar amb 
nosaltres perquè l’estat del parquet era tan lamen-
table que amb una simple caiguda patien ferides de 
diversa consideració. 

Els de Benlloch ens van dir mentiders i alarmis-
tes el mateix dia que precintaven el recinte i traslla-
daven els equips a altres espais esportius i tres set-
manes després alçaven tot el terra per a instal·lar-ne 
un de nou. Si fóra mentida, no els haurien entrat les 
presses per tancar el recinte i posar-se a reparar-lo. 
Què més es pot dir d’aquest equip de govern?

Oposició útil    
i productiva 

La gestió sanitària en la nostra comunitat és molt 
millorable. Els professionals tenen agendes de més 
de 60 pacients dia, la vacunació de la grip esta 
tenint caigudes continues de l’estoc de vacunes. 
Estem 70 punts per baix de la mitja nacional en la 
realització de PCR...  L’estat d’alarma ha de servir 
per a executar inversions sanitàries en una rapidesa 
extrema. Però no està sent així.  Un bon exemple és 
el «nou» Centre de Salut de Torrehermosa. 

La Generalitat haguera tingut que declarar prio-
ritàries i urgents totes les inversions sanitàries pre-
vistes en 2020. Totes, i entre elles la nostra. Però han 
fet just el contrari. El mes passat venen a visitar la 
Biblioteca i ens diuen que allí es un bon espai per 
fer l’ambulatori. Oh sorpresa! Just alló que el Partit 
Popular portem cinc anys dient i els socialistes cinc 
anys negant. Van ficar 63.000 euros per a fer el pro-
jecte en 2019, i no el van fer. Van tornar a ficar els 
63.000 euros en 2020 i tampoc l’han fet, i ara anun-
cien que ficaran els mateixos 63.000 euros per a fer 
el projecte en el 2021. I els diners per a construir el 
centre de salut els deixen per al 2022. Així aplega 
per a les eleccions però no per a la pandèmia. 

Una immensa majoria de la societat valenciana 
demanda millorar l’atenció sanitària. Esperem que 
els responsables reconeguen també el problema i 
actuen en rapidesa.

Millorar la 
gestió sanitàri

Vila-real afronta un dels pressupostos més difícils 
de la seva història debut a les conseqüències de la  
COVID-19. A més d’afrontar les conegudes sentèn-
cies històriques que minven i minvaran el futur de 
Vila-real, ens enfrontem a problemàtiques que, 
lluny dels enfrontaments i els populismes, s’han de 
donar solució mitjançant el consens, l’harmonia i 
la serietat política de la que estem obligats a exercir 
per el bé de Vila-real. 

En Ciutadans estem convençuts que aquesta serà 
la via i la solució per aconseguir, d’una vegada per 
totes, que Vila-real siga la ciutat que mereix ser. És 
per això que ens estem esforçant, ja des de l’arriba-
da de la pandèmia, traslladant propostes i reunint-
nos permanentment amb l’equip de Govern. En 
l’última reunió amb l’alcalde li vam fer trasllat de 
vint-i-cinc propostes i mesures, que considerem que 
fan falta per aprovar els pressupostos. Aquestes 
mesures estan vinculades al manteniment, la millo-
ra de la convivència, la transparència, dinamització 
econòmica, o fiscalitat entre d’altres. Totes elles de 
la mà del diàleg, del consens i de la utilitat. 

Esperem enèrgicament que aquest any siga l’any 
que ens faja reflexionar a totes les formacions polí-
tiques, aparquem els ideals a un costat i ens fiquem 
a treballar pels ciutadans, aïllar-nos d’estratègies 
per guanyar vots i centrar-nos en vosaltres. 

Una oposició 
constructiva

Acabem d’acomiadar l’any 2020, un any horrible, 
sobretot per a les 50000 víctimes directes de la 
covid-19 i els seus familiars, i per al personal sanita-
ri i auxiliar de la sanitat pública, amb tants anys de 
maltractament pels polítics de dretes, amb retalla-
des i contractes precaris, mentre desviaven diners 
públics a la sanitat privada, que s’ha posat de perfil 
davant la pandèmia. També ha resultat un any 
esclaridor en altres temes. Hem vist uns partits a 
l’oposició carents d’escrúpols que han acusat el 
govern de: «Il·legítim, repressor, oportunista, negli-
gent, de terroristes, de propagandista, de dictatorial 
al declarar l’estat d’emergència, i de rentar-se les 
mans al co-governar amb les autonomies, de portar 
a la ruïna aquest país, de prevaricar amb la distribu-
ció de les vacunes i ajudes», i cap mitjà de comuni-
cació qüestiona tot l’esmenat anteriorment. 

Totes aquestes difamacions li ha caigut a un 
govern progressista que ha treballat pel bé de tots, 
amb lleis com l’ingrés mínim vital, la pujada del 
sou a 950 euros, els ERTES, la llei de l’eutanàsia, llei 
de regulació dels lloguers, l’actualització de 
l’IPREM, la LOMLOE, uns pressupostos de l’estat més 
socials i compromesos amb els territoris, l’ajuda 
d’eficiència energètica a PYMES i grans indústries, 
el consell de participació LGTBI... Treballem per 
aconseguir un país més just per a tots en 2021.

Adéu 2020, 
hola 2021

Tras el estrepitoso fracaso de la ‘progre’ «Nueva nor-
malidad», donde todo lo ocurrido durante el 2020 
puede calificarse de cualquier manera menos de 
normal, toca ahora afrontar el 2021 con esperanza, 
no tenemos otra opción que trabajar por el futuro 
de nuestra ciudad y de nuestros hijos a pesar de la 
interminable lista de despropósitos que se han 
puesto en práctica durante una pandemia que ha 
dejado claro el abandono y el ninguneo al que han 
sido sometidos los municipios, desautorizados para 
cualquier decisión tras el abandono de funciones 
del Gobierno Central y el cambalache de medidas 
tomadas por cada una de las autonomías dando 
palos de ciego y matando moscas a cañonazos. 

Las CCAA han supuesto, en la práctica, la drásti-
ca reducción de competencias de los 
Ayuntamientos, obligados a mendigar dinero y 
medidas para sacar adelante sus municipios. 

Esperemos que alguna vez los «expertos» se cai-
gan del burro y dejen al Ayuntamiento afrontar la 
crisis sanitaria y económica con las medidas locales, 
las únicas, como se demostró en Madrid, capaces de 
amortiguar la expansión del Covid-19. 

Plantemos cara al virus pero no demos un solo 
paso atrás, nuestra ciudad necesita, ahora más que 
nunca, el esfuerzo de todos. Os deseo lo mejor para 
2021. ¡Feliz Año Nuevo!

El año de la 
esperanza

PSOE PP COMPROMÍS

CIUDADANOS VOX UNIDES PODEM
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 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.



L’homenatge a la lluita contra la covid obri 
les portes del Gran Casino i Teatre Tagoba

E ls estralls de la primera 
onada de la pandèmia, el 
drama i la duresa de la 
lluita contra la covid-19, 

també l’esperança i la solidari-
tat d’una ciutat que va saber 
plantar-li cara al virus. Tot això 
captat a través de l’objectiu 
d’Enrique Benavent, byZelig, en 
els ulls i els rostres dels seus pro-
tagonistes. És la premissa que 
guia «Rostros después de la pri-
mera batalla», l’exposició que el 
fotògraf vila-realenc ha inaugu-
rat, amb el patrocini de 
l’Ajuntament, en homenatge a 
la lluita contra el coronavirus 
en els pitjors moments del con-
finament. La mostra, a més, ha 
servit per a obrir les portes, per 
primera vegada després de la 
seua rehabilitació amb fons 
europeus, del Gran Casino i el 
Teatre Tagoba. 

«Rostros después de la prime-
ra batalla», que va romandre 
oberta fins al 9 de gener al Gran 
Casino, és el resultat d’un 
«ingent treball de documenta-
ció», amb entrevistes personals i 
fotografies a més de 500 perso-
nes que van participar en la llui-
ta contra la covid-19 a Vila-real. 
ByZelig ha seleccionat 74 
d’aquestes imatges per a expo-
sar-les, en un homenatge a les 
persones i col·lectius que van fer 
possible que la ciutat superara 
la primera fase de la pandèmia: 
Policia Local, personal sanitari, 
Protecció Civil, Exèrcit, tècnics 
municipals, usuaris i personal 
de residències, Creu Roja, volun-
taris, tots estan representats en 
el recorregut pel cansament i la 
duresa reflectida en la mirada 
dels protagonistes.  

La selecció es completa amb 
un vídeo que pot visionar-se a 
l’escenari de l’antic Teatre 
Tagoba i que resumeix a manera 
de tràiler el treball de byZelig en 
aquest homenatge en imatges 
als rostres de la batalla. «L’expo-
sició és un tribut de gran força i 
emotivitat a tota la població de 
Vila-real», assenyala l’alcalde, 
José Benlloch. 

«Aquesta exposició ens repre-
senta a tots i quina millor mane-
ra de gaudir-ne que en un edifi-
ci emblemàtic com el Gran 
Casino i el Teatre Tagoba que, 
després de la seua adquisició i 
rehabilitació, és ja patrimoni de 
tots els vila-realencs i les vila-
realenques», assenyala Ben-
lloch.  Els visitants poden conéi-
xer la intervenció realitzada a 
través d’uns panells explicatius.

‘Rostros después de la primera batalla’, l’exposició de byZelig, permet a la ciutadania conéixer la rehabilitació dels edificis històrics, en la seua primera fase

Integrants de diferents forces polítiques municipals van assistir a l’acte que permet a la ciutadania descobrir el treball de rehabilitació realitzat als immobles.

Representants de la societat civil i militar van estar en la inauguració que ha suposat la realització d’una ingent tasca de documentació.

També van assistir part de l’equip responsable del projecte de rehabilitació. Enrique Benavent ha estat l’encarregat de desenvolupar el projecte.
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