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Màxima responsabilitat i  
col·laboració contra la covid

Projecten millorar 
tres polígons amb 
l’ajuda de l’Ivace
U El pla de reindustrialitza-
ció preveu actuacions al clús-
ter agroalimentari de la zona 
de l’estació, a les connexions 
de la ronda Sud-oest amb la 
ciutat i a la carretera d’Onda.

Vila-real atorga 
els Premis 20 de 
Febrer del 2021
U Hostal Sant Joan; Pilar 
Cerisuelo; Pascual Falcó, 
Saleta; Manuel Usó, el Roget, 
Paula Pérez Luceño i 
Rosanna Cantavella són els 
reconeguts d’enguany.

Serveis Públics 
millora diversos 
trams de 18 vials

U La Regidoria desplega un 
pla especial de reparació i 
reasfaltatge en carrers i avin-
gudes a través del contracte 
de manteniment adjudicat el 
passat mes d’octubre.

Tancament perimetral els caps de setmana i sols 
dos no convivents al carrer fins al 15 de febrer

Benlloch demana l’autoconfinament voluntari 
de la ciutadania per a evitar situacions de risc

SOS de l’hostaleria i de l’oci
El Ple aprova 50.000 € per al sector de l’oci nocturn després 
de la reunió amb representants del teixit empresarial

 

L’urbanisme del PP 
porta a demanar 2,5 
milions de préstec
U El pressupost de 2021 contem-
plarà aquesta quantitat per les últi-
mes resolucions del Jurat Provincial 
d’Expropiació i sentències de la ges-
tió de l’etapa del PP. PÀGINA 5
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L’evolució de la covid-19 obliga a mesures  
excepcionals i a extremar la responsabilitat

L a situació excepcional a 
causa de la covid-19 i que 
a Vila-real deixava, a 1 de 
febrer, 561 casos actius ha 

portat a l’activació de mesures 
extraordinàries D’ahí que el 
consistori s’haja fet una crida a 
la responsabilitat individual i 
s’haja reforçat la vigilància per-
què es complisquen les restric-
cions en prevenció de la covid-
19 contemplades en el Decret 
2/2021, de 24 de gener. El dispo-
sitiu suposa duplicar els efec-
tius policials habituals en cap 
de setmana i se centra a contro-
lar les tres grans mesures que 
s’han de complir fins al 15 de 
febrer per a frenar l’expansió 
del virus: que ningú entre ni 
isca de la ciutat des de les 15.00 
hores del divendres a les 6.00 
hores del dilluns, que no se cele-
bren reunions socials en domici-
lis privats i que les trobades en 
l’espai públic es limiten a un 
màxim de dues persones. 

«Vivim temps molt difícils 
que requereixen mesures dràsti-
ques i molt dures per a tots. 
Però per més efectius que des-
pleguem gràcies a la col·labora-
ció entre la Policia Local i la 
Policia Nacional, serà impossi-
ble de controlar sense la 
col·laboració de tots», assenyala 
l’alcalde, José Benlloch, que ha 
demanat l’ajuda ciutadana per 
a complir les restriccions «per a 
la seguretat de tots». «El veïnat 
de Vila-real ha tingut durant 
tota la pandèmia un comporta-
ment exemplar, però hi ha un 
xicotet percentatge de població 
que no compleix les normes i 
posa en risc tota la ciutadania», 
lamenta Benlloch. 

El desplegament de vigilàn-
cia i seguretat s’articula princi-
palment en tres eixos: ús de 

Fins al 15 de febrer, la ciutat es tanca perimetralment els caps de setmana, en espais públics sols poden haver-hi dos no convivents i han d’evitar-se les visites 

U El primer cap de 
setmana de tancament 
perimetral es salda   
amb  34 denúncies per         
part de la Policia Local

U Benlloch demana 
ajuda a la ciutadania per 
a complir les restriccions 
per la seguretat de tots 
en temps molt difícils

Reunió de les autoritats municipals i autonòmiques per a perfilar els detalls del dispositiu abans del primer tancament.

 

MISSATGE INSTITUCIONAL

Benlloch: «No 
fem trampes»
U L’alcalde, José Benlloch, ha fet 
una crida a la població per a auto-
confinar-se i «no fer trampes» per 
a saltar-se el confinament peri-
metral que afecta la ciutat. Com a 
complement informatiu cap a la 
població, l’Ajuntament ha editat 
un vídeo institucional en el qual 
reitera aquesta crida a la ciutada-
nia amb l’objectiu de reduir 
l’expansió de la pandèmia. En 
aquest sentit, Benlloch posa 
l’accent que «això no és una 
broma; estem desbordats a la 
Comunitat i els sanitaris estan 
esgotats». Així mateix, el màxim 
responsable municipal insisteix 
que el tancament perimetral de 
les ciutats de més de 50.000 habi-
tants a la Comunitat «és l’única 
mesura efectiva que ha pogut 
prendre el president Ximo Puig 
per a garantir el compliment 
d’aquesta», ja que de les 15 ciu-
tats afectades, 14 compten amb 
Policia Nacional, a més de la 
Policia Local. I recorda que només 
el Govern central té la potestat de 
decretar un confinament total de 
la població.  «Fer trampes per a 
saltar-se el tancament perimetral 
és d’una irresponsabilitat que no 
té nom i serem implacables en el 
seu compliment». I afegeix: «més 
encara després de la maçada que 
se li ha donat als sectors de l’hos-
taleria i l’oci; no és possible que 
paguen els plats trencats uns sec-
tors que han pres totes les mesu-
res i la resta de la població no ho 
faça». «De nosaltres depén que 
no haja d’aplicar-se  per més 
temps», conclou Benlloch.

Efectius de les policies locals, autonòmiques i nacionals van dur a terme controls en els diferents accessos de la localitat per a controlar el compliment de les exigències per a evitar l’expansió del virus.

 

noves tecnologies amb el vol de 
drons, controls en els accessos i 
patrulles informatives amb 
vehicles equipats amb megafo-
nia que recorden les mesures i 
reforços en punts estratègics. 

 
CRIDA A LA RESPONSABILITAT  
 «També utilitzarem les càmeres 
fixes de trànsit i el mural de 
pantalles de la sala de control 
on es reben totes les imatges per 
a tenir un major control de la 
situació i comprovar com 
s’estan complint totes les mesu-
res», agrega Benlloch. «En defi-
nitiva, un desplegament sense 
precedents per a una situació 
sense precedents. Però de poc 
servirà si no actuem, cadascun 

de nosaltres, des de la responsa-
bilitat individual. La col·labora-
ció ciutadana és fonamental 
perquè, junts, puguem véncer 
la covid-19», conclou. 

Durant el primer cap de set-
mana de tancament perimetral, 
la Policia Local va interposar 34 
denúncies per incomplir les res-
triccions en 27 controls realit-
zats. La regidora de Seguretat 
Ciutadana, Silvia Gómez, ha 
valorat de manera positiva la 
col·laboració ciutadana en el 
compliment d’aquestes mesures  
ja que «en general, excepte 
casos comptats, la ciutadania ha 
respectat tant el tancament 
perimetral com les limitacions 
en les reunions». 

 ITema del mes
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Autoconfinament, sense activitats d’oci i 
clausura d’Espai Jove i recintes esportius

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
signat la resolució per la 
qual es procedeix al tanca-
ment de les instal·lacions 

esportives municipals, tant tan-
cades com en espai obert, a 
excepció d’aquelles necessàries 
per a la celebració de competi-
cions professionals. També es 
tanquen les instal·lacions de 
l’Espai Jove per a activitats d’oci 
-segueix oberta l’atenció admi-
nistrativa i formació- i queden 
suspeses totes les activitats 
esportives d’àmbit autonòmic o 
inferior, inclosos els entrena-
ments, fins al 15 de febrer. 

En la seua resolució, 
Benlloch incideix en el fet que, 
davant les dades d’evolució de 
la pandèmia per covid-19, «per a 
protegir la salut de la ciutada-
nia i frenar la propagació del 
virus, es fa obligat recordar i exi-
gir el compliment estricte de les 
mesures higienicosanitàries». El 
decret també recomana que 
s’extremen les mesures d’auto-
protecció i recomana «l’auto-
confinament voluntari de la 
població amb la finalitat d’evi-
tar situacions de risc, minimit-
zar l’exposició al virus i dismi-
nuir el ritme de contagis».  

El document recorda també 
les restriccions vigents en cele-
bracions com ara vetlatoris, 
enterraments i cerimònies no 
religioses, així com la prohibi-
ció de circulació entre les 22.00 
i les 6.00 hores i la limitació de 
reunions a sis persones, entre 
d’altres. A més,  des de l’1 de 
febrer és obligatori l’ús de la 
mascareta durant la pràctica 
d’activitat física dins dels nuclis 
urbans i en espais a l’aire lliure 
en horari de 10.00 hores fins a 

Benlloch demana el veïnat extremar l’autoprotecció amb un decàleg de mesures per a evitar la propagació de la pandèmia

Durant els darrers mesos s’han dut a terme diferents accions de reforç contra la pandèmia com la neteja d’espais públics.

 

les 19.00 hores. Així mateix, 
també és obligatori l’ús de màs-
cares a platges, s’han tancat bal-
nearis i establiments semblants 
i es mantenen, fins al 15 de 
febrer, les limitacions d’eixida i 
accés a la Comunitat, el tanca-
ment de locals i superfícies 
comercials, excepte els de pri-
mera necessitat, a les 18.00 
hores i el tancament de l’hosta-
leria que sols pot oferir servei a 
domicili o per a emportar. 

 
MOMENTS CRÍTICS 
«Estem en un moment especial-
ment crític i hem d’extremar al 
màxim les precaucions. «Si et 
confies, et confines» és la idea 
que ha de guiar-nos en la nostra 
activitat quotidiana, perquè 
l’autoprotecció és fonamental 
en aquesta fase de la lluita con-
tra la pandèmia», incideix 
Benlloch, que recorda que les 
noves mesures de tancament de 
dependències dictades en la 
resolució se sumen a les accions 
que ha aplicat el consistori en 
els àmbits de la seua competèn-
cia. «Hem sigut des del primer 
moment molt estrictes amb pro-
tocols especials, control d’afora-
ments, cita prèvia per a l’aten-
ció administrativa o a les biblio-
teques, també amb la suspensió 
de les activitats culturals en 
espais tancats, entre altres 
mesures», assenyala.  

A aquestes restriccions se 
sumen el tancament de centres 
esportius i de l’Espai Jove -que 
romandran oberts, en tots dos 
casos, només per a atenció 
administrativa- i la suspensió de 
competicions i activitats espor-
tives de tot tipus, en categories 
autonòmica i inferiors.

Cal aïllar-se en notar qualsevol símptoma de la covid sense esperar a una prova de confirmació.
Cal aïllar-se també de les persones convivents i contactar immediatament amb els serveis sanitaris.

Si es tenen símptomes o s’ha tingut contacte estret amb un cas positiu, ha de mantenir-se l’aïlla-
ment fins que els sanitaris donen l’alta.

Ha de reduir-se -en la mesura del possible- la relació directa amb persones alienes al nucli habitual. 
“Un dia NO és un dia”.

Si els contactes no es poden evitar, que siguen en espais oberts. No és el moment d’anar a casa 
d’altres persones.

Si la relació resulta imprescindible, s’ha de fer amb distància, màscara i ventilació. Sense fer-se 
trampes al solitari. Llevar-se la màscara siga on siga, també a la casa d’un familiar, obri la porta al 
virus.

Cal rentar-se les mans sovint, amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.

Cal portar sempre la màscara, també en l’àmbit laboral, familiar i social, i canviar-la quan supere l’ús 
recomanat. En cas contrari, ni et protegeixes tu ni protegeixes els altres.

S’ha de mantenir sempre la distància de metre i mig.

Cal evitar els espais concorreguts, especialment els tancats.

Una última qüestió, crucial, que recalquen els experts. Que una activitat estiga legalment permesa 
NO vol dir que no comporte risc. Per això, en aquest moment, amb una incidència tan alta, hem 
d’extremar el sentit comú i les precaucions. I fer-ho des d’una idea: “Si et confies, et confines”. 

DECÀLEG D’AUTOPROTECCIÓ

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

1,5 m



Crònica de Vila-real
GENER DEL 2021Tema del mes4

MESURES DE SUPORT A L’HOSTALERIA I L’OCI

Creació d’una línia d’ajudes direc-
tes, amb un total de 50.000 euros, per al 
sector de l’oci nocturn.

Bonificació del 95% de l’impost de 
béns immobles (IBI), ja que el petit i 
mitjà comerç no està subjecte a l’impost 
d’activitats econòmiques (IAE)

- Als empresaris que estiguen llogats s’ar-
ticularà l’obligació que aquesta exempció 
fiscal repercutisca en benefici dels hosta-
lers.

- S’aprovarà abans del 31 de març .

Creació d’una oficina específica d’as-
sessorament per a la tramitació d’aju-
des, en col·laboració amb les assessories 
i gestories de la ciutat.

Participació amb aportació muni-
cipal en el Pla Resistir a través del 
Fons de Cooperació Covid de Generalitat, 
Diputació i ajuntaments.

Manteniment de l’exempció de la taxa 
d’ocupació de via pública que exonera 
del pagament a les terrasses, els 
mercats ambulants o les fires comer-
cials durant, almenys, tot el 2021.

Aprovació d’una declaració institu-
cional de suport a l’hostaleria local.

Creació d’una taula de treball per a la 
dinamització del sector a través del Pla 
Vila-real Renaix.
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La Casa dels Mundina va acollir la reunió entre responsables polítics municipals i representants dels sectors de l’oci  nocturn i l’hostaleria per a consensuar accions d’ajuda en temps de pandèmia.

Vila-real habilita 50.000 € en ajudes a l’oci  
i preveu bonificacions per a l’hostaleria

E l sector de l’hostaleria 
però especialment el de 
l’oci nocturn són els més 
afectats per les restric-

cions a causa de la pandèmia, 
efectes que han colpit milers de 
persones a la ciutat i que han fet 
que els restauradors s’agrupen 
per a reivindicar ajudes i que 
convoquen, cada dimecres, una 
perolada de protesta. 

L’Ajuntament, atesa aquesta 
circunstància,  ha fet costat a les 
seues necessitats en la mesura 
de les seues possibilitats. Així, el 
ple ha aprovat, per la via 
d’urgència, la modificació de 
crèdits necessària per a crear la 
línia de 50.000 euros d’ajudes 
directes a l’oci nocturn compro-
mesa per l’alcalde, José 
Benlloch, en la reunió mantin-
guda amb el sector. D’aquesta 
manera, s’accelerava al màxim 
el pla de suport a l’oci i la res-
tauració local per a ajudar-los a 
afrontar les conseqüències del 
tancament dels seus negocis.  

«L’oci és un sector clau per a 
Vila-real i per a la seua diversifi-
cació. Un sector que ha vist min-
vada la seua activitat des de 
l’inici de la pandèmia, a con-
seqüència de les restriccions i 
tancaments adoptats tant pel 
Govern central com per la 
Generalitat», recorda Benlloch. 
«Volem donar un respir a uns 

L’alcalde , José Benlloch, el regidor d’Economia, Xus Madrigal, i representants de totes les forces polítiques municipals es van reunir amb tots dos sectors

U Activen una oficina 
d’assessorament per a 
autònoms i micropimes 
que opten a les ajudes 
del Pla Resistir

locals que estan passant greus 
dificultats i preservar el nostre 
teixit productiu d’un tanca-
ment que tindria un gran efecte 
d’arrossegament en altres sec-
tors productius», diu l’alcalde. 

El primer pas per a poder 
concedir aquestes ajudes direc-
tes és habilitar en el pressupost 
vigent la partida necessària amb 

l’informe favorable tant de la 
Intervenció com del cap de 
l’Oficina Pressupostària. Una 
vegada habilitada la partida, 
l’alcalde i el regidor 
d’Economia, Xus Madrigal, con-
sensuaran amb el sector les 
bases per a la distribució 
d’aquestes ajudes entre els 
negocis de l’oci nocturn de Vila-

real. Aquest sector inclou disco-
teques, sales de ball, karaoke, 
bars de copes i pubs. 

L’alcalde va acordar altres 
mesures de suport a l’hostaleria 
local com la participació en el 
Pla Resistir de la Generalitat per 
a ajudar a autònoms i empreses 
afectades per la covid-19 o la 
bonificació de fins al 95% de 
l’impost de béns immobles dels 
locals d’hostaleria i oci. A més, 
es mantindrà l’exoneració de la 
taxa per ocupació de via als 
locals amb terrassa i es crearà 
una taula de treball per a la 
dinamització del sector.  

El consistori ha activat una 
oficina d’assessorament als 
autònoms i microempreses que 
opten a les ajudes Parèntesis del 
Pla Resistir de la Generalitat. 
L’atenció es presta de 8.00 a 
20.00 hores de manera ininte-
rrompuda a través del telèfon 
gratuït 900 545 000 i el correu 
planresistir@vila-real.es i, a més, 
des de la Regidoria d’Economia 
s’ha contactat amb les assesso-
ries i gestories de la ciutat per a 
informar-los d’aquest pla i ofe-
rir-los la col·laboració municipal 
per a anar de la mà. 

El consistori suspén també el 
mercat d’antigüitats dels diu-
menges per no ser una activitat 
professional i atraure públic i 
venedors d’altres municipis.



Crònica de Vila-real
GENER DEL 2021Municipal 5

Resolucions del JuRat 
d’expRopiació 
TOTAL A PAGAR: 
421.827 euROs 

sentències feRmes del tRibunal supRem
TOTAL A PAGAR: 2.173.787 euROs 

camí de les Voltes 
Any 1997 
Propietaris: 294.454 euros
Quantitat concurrent: 60.207 euros

caRReR del Riu palància
(prolongació Pobla Tornesa) 
Any 1996 
Propietaris: 534.703 euros
Quantitat concurrent:
128.421 euros 

JaRdí entRe els caRReRs 
dels fuRs de València i 
molí  
Any 2002 
Propietaris: 858.527 euros
Quantitat concurrent: 
233.198 euros 

apaRcament entRe el 
caRReR de Joanot 
maRtoRell i l’aVinguda 
del mediteRRani 
Any 2009 
Propietaris: 990.193 euros 
L’Ajuntament pagarà:
414.279 euros  

Ronda sud-oest
Propietaris: 299.351 euros 
Sentència: 184.052 
L’Ajuntament pagarà ara:  
145.052 euros 

Ronda sud-oest
Propietaris: 340.382 euros 
Sentència: 134.188 
L’Ajuntament pagarà ara:  
85.620 euros 

caRReRs de benicaRló 
i illes columbRetes 
i plaça de meRcè  
RodoReda 
Anys 1998, 1999, 2006 i 2007 
Propietaris: 2.386.011 euros
Sentència: 1.720.890 euros 
L’Ajuntament pagarà: 
1.528.835 euros  

impacte de resolucions i sentències urbanístiques

L’herència de l’urbanisme del PP impacta 
en 2,5 milions en el pressupost de 2021

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
anunciat que les últimes 
resolucions del Jurat 
Provincial d’Expropiació 

Forçosa i sentències urbanísti-
ques derivades de la gestió del 
Partit Popular que han sigut 
notificades a l’Ajuntament tin-
dran un impacte de 2,5 milions 
d’euros que hauran de contem-
plar-se en el pressupost de 2021, 
fet que obliga a recórrer a un 
préstec «per a poder garantir 
que disposem de recursos per a 
les necessitats del moment i per 
a no perdre oportunitats que 
ens puguen arribar en el futur».  

Segons Benlloch, des que al 
desembre va presentar el projec-
te de pressupostos per a 2021, 
han arribat a l’Ajuntament un 
total de 10 resolucions del Jurat 
d’Expropiació i quatre sentèn-
cies fermes del Tribunal Suprem 
(TS). Les resolucions del Jurat 
d’Expropiació corresponen a 
reclamacions de propietaris per 
terrenys i aprofitaments urba-
nístics dels anys 90 i 2000, 
durant l’etapa del PP, i que 
ascendeixen a 11,4 milions 
d’euros, una quantitat que «si 
haguérem de pagar-la tota ara 
ens portaria a la fallida». L’alcal-
de ha destacat que, gràcies al 
treball dels serveis tècnics i jurí-
dics, «hem aconseguit que final-
ment l’única cosa que hàgem 
d’incloure en el pressupost 
siguen 421.827 euros, que 
corresponen al pagament de la 
quantitat concurrent de tres de 
les deu resolucions». 

En aquest sentit, Benlloch ha 
recordat que «la nostra màxima 
sempre ha sigut lluitar per a 
defensar els interessos generals 
i intentar pagar el mínim i no 
pagar per allò que es va fer 
malament en el seu moment». 
De fet, la quantitat que inicial-
ment reclamaven els propietaris 
per aquests 10 expedients urba-
nístics superava els 28,6 milions 
d’euros. Finalment, es pagaran 
421.827 euros corresponents a 
tres resolucions. Quant a les 
sentències, el consistori ha de 
fer front a quatre sentències fer-
mes del Tribunal Suprem, per 
valor de 2,1 milions d’euros. 

 
DESPESES DE PERSONAL 
«Això, unit a l’increment del 
0,9% en la nòmina dels funcio-
naris i al pagament de les hores 
extres pendents de 2020, fa que 
el pressupost finalment passe 
dels 47,7 milions d’euros previs-
tos inicialment a 51,3 milions», 
ha detallat l’alcalde. Benlloch 
ha explicat que ja ha procedit a 
retirar la proposta de pressu-
post que va presentar al desem-
bre, ja que serà necessari fer un 

El consistori cobrirà aquesta xifra amb un préstec i així disposarà de recursos per a les necessitats actuals i per a mantenir uns serveis públics de qualitat

U Des de mitjan 
desembre, el consistori  
rep deu resolucions del 
Jurat d’Expropiació i 
quatre sentències del TS

L’alcalde, José Benlloch, va explicar les resolucions i sentències rebudes durant les darreres setmanes i l’impacte que tindran en el pressupost d’enguany

 

nou projecte de pressupostos. 
«L’Ajuntament no disposa 
d’ingressos suficients per a fer 
front a aquest increment en les 
despeses i, per tant, l’urbanisme 
derivat de la gestió del PP es 
pagarà a través d’un préstec», 
tal com ha assenyalat. 

«No tenim una altra opció 
perquè hi ha, de nou, un greu 
problema d’haver de fer front 
als empastres i il·legalitats del 
Partit Popular», ha assegurat 
l’alcalde. «L’esforç que farem 
ara ens permetrà tenir recursos 
per a les necessitats del 
moment, com les ajudes a l’hos-
taleria o al comerç, així com el 
manteniment dels serveis 
públics de qualitat, i també a les 
oportunitats que puguen sorgir 
com ajudes europees del Fons 
de Reconstrucció postcovid-19».

U Els comptes passen 
de 47,7 a 51,3 milions 
d’euros i  inclouran 
obligacions salarials 
amb el funcionariat
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El Ayuntamiento ha renovado el convenido con la Generalitat para actualizar la oficina PROP mixta local.

Renuevan el convenio que 
garantiza la oficina PROP 

 

El Ayuntamiento ha renovado el 
convenio con la Generalitat 
valenciana, a través de la 
Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y 
Calidad Democrática, para 
actualizar y dar continuidad a 
la oficina PROP mixta existente 
en la localidad. Este acuerdo, 
indica la edila de Proximidad, 
Miriam Caravaca, permite al 
municipio «continuar prestan-
do este servicio que facilita a la 
ciudadanía todos los trámites 
de información y gestión rela-
cionados con la administración 
autonómica, de manera que 
seguimos trabajando por una 
administración más próxima y 

descentralizada, para una aten-
ción de mayor calidad». La ofici-
na cuenta con dos informadores 
–personal del Consell-- y una 
funcionaria municipal en el 
registro único. En la actualidad, 
el servicio atiende con cita pre-
via que puede solicitarse a tra-
vés de la web de la Conselleria 
de Participación, y el horario es 
de lunes a viernes de 9.00 a 
14.00 horas.  

El Ayuntamiento se hace 
cargo de habilitar el local, el edi-
ficio de Servicios Sociales, así 
como el mobiliario, enseres, 
dotación de los medios informá-
ticos y telefonía, además de 
otros suministros básicos.

Visto para sentencia el juicio del caso Piaf 
10 años después de que saltara a la luz

L as posiciones de la acusa-
ción particular (que repre-
senta al Ayuntamiento de 
Vila-real), el Ministerio 

Fiscal y las defensas de los final-
mente seis acusados en el cono-
cido como caso Piaf permanecie-
ron prácticamente inalterables 
en el tramo final de juicio en la 
Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial para dilu-
cidar si hubo irregularidades 
penales en la relación entre la 
mercantil  y el Ayuntamiento 
entre 2006 y 2011. 

La letrada de la acusación 
particular relató los hechos por 
los que mantiene su acusación 
de prevaricación, malversación 
de fondos y falsedad documen-
tal por parte de los procesados; 
y aludió a las facturas y procedi-
mientos «irregulares» en la eje-
cución de obras como las del 
trinquete municipal que, recor-
dó, se fraccionaron como traba-
jos de mantenimiento, pese a 
que se derribó el recinto por 
completo, incluida la cubierta, 
lo que elevó la inversión total a 
más de 500.000 euros. 
 
TESTIMONIO DE TÉCNICOS 
Asimismo, recordó las declara-
ciones del entonces secretario 
del Ayuntamiento, el interven-
tor y el perito de la Intervención 
General del Estado, quienes rea-
firmaron la ilegalidad de varios 
de los procedimientos adminis-
trativos investigados y que, 
según argumentaron, sí habían 
provocado un impacto económi-
co para el consistorio. 

Por su parte, varios de los 
letrados de los empresarios acu-
sados mantuvieron que el juicio  

La Audiencia Provincial dirimirá si el exalcalde Rubert y el exedil Ramón Tomás, entre otros, cometieron prevaricación, malversación y falsedad documental

U El exsecretario y el 
interventor apunta a 
ilegalidades mientras 
los encausados hablan 
de «interés político» 

Imagen de una de las sesiones en las que estuvieron los acusados, entre otros, el exalcalde Juan José Rubert y el ex concejal Ramón Tomás, ambos del PP.

 

persigue un «interés político» y 
«electoralista» por parte del 
PSPV-PSOE. Asimismo, sostuvie-
ron que «no existe la más míni-
ma prueba ni indicio de que 
existiera una concertación 
(entre Piaf y Ayuntamiento)». 

El Ministerio Fiscal persiste 
en la ausencia de indicios sufi-
cientes y que en las irregularida-
des en la facturación que sí reco-
noce que las hubo, «no queda 
acreditado que se produjera un 

daño para el Ayuntamiento», 
por lo que «no se puede hablar 
de malversación». 

«Yo no he firmado ninguna 
factura ni he ordenado pagar 
nada a Piaf». Así lo aseguró el ex 
alcalde Juan José Rubert, que 
insistió en que, como munícipe, 
«no tenía capacidad» para exigir 
un abono a una empresa. «Piaf 
era simplemente una de las 
muchas empresas que tenía con-
tratos con el Ayuntamiento, 

una más», dijo y añadió: «Yo no 
he firmado ningún endoso, solo 
tomas de razón. Y esa rúbrica no 
implica que se tenga que pagar 
nada».  

Por su parte, el ex edil del PP 
Ramón Tomás  también rehuyó 
de los endosos. «No sé nada, 
eran obras que yo no las mandé, 
eran de otras personas», afirmó. 
«Lo que buscan es destruir al 
enemigo. Es que no sé por qué 
estoy acusado...», apuntó Tomás.
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L’objectiu és donar una resposta ràpida en casos de necessitats urgents.

El consistori agilitza la 
tramitació de les borses 
temporals de personal

 

L’Ajuntament agilitza la trami-
tació de les borses d’ocupació 
temporal per a cobrir les neces-
sitats de personal que puguen 
sorgir en els departaments 
municipals gràcies a l’aprovació 
d’unes bases generals que regu-
len el procediment i estableixen 
criteris genèrics consensuats en 
la Mesa General de Negociació 
amb els sindicats. La Junta de 
Govern Local ha donat llum 
verda a aquestes bases que regu-
len la constitució de borses 
d’ocupació temporal per a 
nomenament de personal fun-

cionari interí, nomenament per 
millora d’ocupació o contracta-
ció de personal laboral tempo-
ral, «tot modificant el procedi-
ment per a abreujar la tramita-
ció i poder donar una resposta 
més àgil a la contractació 
d’aquesta mena de personal a 
l’Ajuntament, sobretot en els 
casos en els quals hi ha una 
necessitat urgent d’incorpora-
ció», segons indica el regidor de 
Recursos Humans, Álvaro 
Escorihuela.  

Les noves bases, fruit del con-
sens amb els sindicats, simplifi-

quen el procediment de manera 
que no serà necessari sotmetre 
cada convocatòria a la Mesa 
General de Negociació ni es 
requerirà una aprovació provi-
sional i exposició al públic ante-
rior a l’aprovació definitiva per 
part de la Junta de Govern Local, 
«sempre que es garantisca el 
dret de recurs a través del 
tràmit administratiu correspo-
nent, encara que sense paralit-
zar el procediment perquè puga 
ser més àgil», puntualitza el res-
ponsable de Recursos Humans. 

A més, les bases generals 
també inclouen criteris genèrics 
que puntuaran en la fase de con-
curs i que hauran d’incloure’s 
en les bases específiques de cada 
convocatòria: titulacions acadè-
miques relacionades amb el lloc 
de treball, cursos de formació i 
perfeccionament, experiència 
professional, valencià i llengües 
comunitàries. 

Deriven personal del 
programa d’inserció 
laboral a entitats socials

Els 13 beneficiaris del progra-
ma d’inserció sociolaboral 
per a persones amb diversitat 
funcional que impulsa 
l’Ajuntament juntament 
amb la Fundació Caixa Rural 
s’han incorporat ja als seus 
llocs de treball i per primera 
vegada en aquesta segona 
edició s’ha derivat també per-
sonal a entitats socials de la 
ciutat. Així ho ha explicat el 
regidor de Serveis Socials, 
Álvaro Escorihuela, que ha 
detallat que dos dels partici-
pants desenvoluparan tas-
ques en la Creu Roja mentre 
que una altra persona ha 
sigut derivada a l’Associació 
Acudim com «una manera de 
col·laborar per a suplir les 
necessitats de personal que 
tenen i ajudar a la inserció 
d’aquestes persones amb 
capacitats especials, poten-
ciant les seues habilitats i for-
mació per al seu desenvolu-

pament personal i laboral». 
Escorihuela recorda que en 

aquesta segona convocatòria del 
programa també s’ha ampliat 
de 9 a 13 els beneficiaris, tots 
ells persones amb una discapa-
citat reconeguda superior al 
33%. Sis dels participants han 
sigut adscrits a diferents depar-
taments i espais municipals: 
Serveis Públics, ordenances, 
Cementeri, Casa dels Mundina, 
Auditori Municipal Músic 
Rafael Beltrán Moner i Museu de 
la Ciutat Casa de Polo. 
Realitzaran funcions d’orde-
nança i personal auxiliar en 
aquestes dependències. D’altra 
banda, quatre persones desen-
voluparan el seu treball en la 
Fundació Caixa Rural Vila-real. 
El programa tindrà una duració 
de huit mesos i els usuaris treba-
llaran mitja jornada per 500 
euros mensuals. Els beneficiaris 
van rebre una formació prèvia a 
la Biblioteca Universitària.

Els beneficiaris van rebre una formació prèvia a la Biblioteca Universitària.

 

El consistori ha incorporat 36 conserges a diferents espais municipals gràcies al programa autonòmic ECOVID.

Economia afavoreix 156 contractes 
a través dels programes d’ocupació

L ’Ajuntament ha generat 
durant 2020 un total de 
156 contractacions a tra-
vés dels diferents progra-

mes d’ocupació impulsats per la 
Regidoria d’Economia, amb una 
inversió que supera els 2,1 
milions d’euros gràcies a 
l’obtenció de subvencions 
d’altres administracions com la 
Generalitat Valenciana, el 
Govern i la Diputació de 
Castelló. El balanç de plans 
d’ocupació gestionats per 
Economia «és una clara mostra 
que aquest equip de govern con-
tinua generant oportunitats, 
dins de les limitacions econòmi-
ques que té aquest Ajuntament, 
per l’elevat deute que arrosse-
guem de l’anterior govern del 
PP i el llast de l’urbanisme que 
ens continua impactant», 
remarca el regidor delegat de 
l’àrea, Xus Madrigal. 

L’any 2020 que acaba de fina-
litzar s’han desenvolupat i acti-

La ciutat va rebre, durant l’any passat, uns 2,1 milions per a impulsar aquest tipus d’accions

vat un total d’11 convocatòries 
dels programes d’ocupació 
d’AEDL, Emcorp, Empuju, 
Emcuju, Inem Agrari, Taller 
d’Ocupació, ECOVID i el Pla 
d’ocupació de la Diputació de 
Castelló. En total, 156 persones 
desocupades que han tingut 
accés a una oportunitat laboral 
a través d’aquestes iniciatives 
d’ocupació dirigides a diferents 
perfils com ara joves, parats de 
llarga duració, majors de 30 
anys que han perdut la seua 
ocupació a causa de la crisi per 
la covid-19, aturats del sector 
agrícola o majors de 45 anys, 
entre d’altres. 

 
ACCIONS CONJUNTES 
La inversió total en els diferents 
programes que s’han dut a 
terme el 2020 o que s’han ini-
ciat en aquest últim any suma 
un total de 2.158.604 euros, dels 
quals el 90% han sigut subven-
cionats per altres administra-

cions, mentre que el consistori 
ha aportat el 10% restant del 
pressupost. «Gràcies a la gestió 
dels tècnics de l’àrea 
d’Economia hem obtingut una 
important injecció econòmica 
per a poder desenvolupar 
aquests plans d’ocupació mal-
grat la complicada situació 
financera del consistori», desta-
ca Madrigal, qui recorda que «a 
diferència del que ocorria quan 
governava el Partit Popular, ara, 
els governs socialistes de la 
Generalitat, la Diputació i el 
Govern central van de la mà al 
costat d’aquest Ajuntament en 
la lluita contra l’atur i la creació 
d’oportunitats laborals». 

En aquest sentit, el regidor 
recorda que en els últims quatre 
anys la gestió de plans d’ocupa-
ció realitzada per l’Ajuntament 
de Vila-real ha suposat una 
inversió de 8,5 milions d’euros i 
ha beneficiat 833 persones en 
situació de desocupació.
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Serveis Públics condiciona 
el jardí del barri del Progrés

E l departament de Serveis Públics 
ha completat la modernització i 
millora de l’accessibilitat al jardí 
del barri del Progrés en resposta a 

una petició veïnal, a través d’un projec-
te de remodelació que inclou la substi-
tució dels jocs infantils, la construcció 
de rampes d’accés i la instal·lació, a 
manera de prova pilot, de gespa artifi-
cial per a evitar problemes d’humitats  
pel reg amb una inversió total de 18.000 
euros. «Seguint el nostre principi de 
millora constant i d’atendre les necessi-
tats que ens planteja el veïnat, hem dut 
a terme aquesta actuació  que no sols fa 
més accessible i segur aquest espai sinó 
que també aposta per la innovació, amb 
la col·locació de gespa artificial per a tes-
tar la seua eficiència i durabilitat en 
zones de joc molt utilitzades com és 
aquest cas», ressalta el regidor de Serveis 
Públics, Francisco Valverde. 

El jardí té una superfície de 1.500 
metres quadrats 500 del quals ocupa el 
parc infantil. El projecte ha inclòs la 
renovació dels jocs  per uns amb disposi-
tius moderns de molls, un tobogan i dos 
gronxadors, un d’aquests amb arnés de 
seguretat per a bebés. Així mateix, s’han 
instal·lat dos aparells biosaludables per 
a les persones adultes. Una altra de les 
peticions que ha atés és la substitució de 
la plataforma de terra on estaven els 
jocs, ja que a més de resultar perillosa 

El consistori modernitza la zona de jocs i millora l’accessibilitat de l’espai

El regidor va visitar la zona una vegada completada l’actuació de millora d’aquest espai d’esbarjo.

 

El veïnat del barri havia demanat a l’Ajuntament que condicionara aquest entorn.

 

U L’actuació respon a una 
petició veïnal i suposa també 
la instal·lació, com a prova 
pilot, de gespa artificial per a 
evitar problemes d’humitats

per als més xicotets, presentava proble-
mes en episodis de pluja, en formar-se 
tolls i crear humitats a les cases confron-
tants. Per a solucionar aquests proble-
mes, s’ha procedit a col·locar una solera 
de formigó sobre la qual s’ha disposat 
un paviment de seguretat de cautxú i 
una cobertura de gespa artificial que en 
no necessitar reg no generarà humitats. 
La utilització d’aquesta modalitat de 
gespa es realitza a manera de projecte 
pilot per a veure la seua eficàcia en 
aquells llocs on es produeixen humitats 
pel reg i també s’avaluarà la seua dura-
bilitat en una zona de molt d’ús. 

En matèria d’accessibilitat, l’empresa 
local Urvisa, adjudicatària del contracte 
d’eliminació de barreres arquitectòni-
ques i manteniment de rampes, ha rea-
litzat dues rampes d’accés al jardí des 
del carrer del Madrigal. El projecte s’ha 
completat amb el pintat del mobiliari i  
s’hi instal·laran papereres.

Activen un protocol conjunt 
per a evitar els abocaments 

L ’Ajuntament ha activat un pla per 
a abordar el problema dels aboca-
ments incontrolats al terme 
municipal i acabar amb aquesta 

pràctica il·legal localitzada en diferents 
punts de la perifèria, especialment prop 
de camins rurals. En el marc de les 
accions per a posar fi a aquesta pro-
blemàtica, s’ha acordat un protocol de 
coordinació entre el departament de 
Serveis Públics i la Policia Local per a 
facilitar la localització, vigilància i san-
ció d’aquestes infraccions. Per a això,  
s’han reunit a l’Ajuntament els regidors 
responsables de Serveis Públics (SPV) i 
Seguretat Ciutadana, Francisco Valverde 
i Silvia Gómez, respectivament, junta-
ment amb el comissari principal en cap 
de la Policia Local, José Ramón Nieto, i el 
tècnic de l’SPV, Miquel Adsuara. 

«Seguint les accions d’aquest pla, i tal 
com ens vam comprometre en el Ple, 
estem fent passos per a acabar amb 
aquestes accions incíviques que danyen 
el medi ambient i degraden el nostre 
terme municipal», explica Valverde, que 
detalla que la major part dels aboca-
ments són d’enderrocs d’obra, encara 
que també es depositen estris i altres 
residus. En l’actualitat, l’SPV té localit-
zats una desena de punts sensibles en 
els quals s’han produït abocaments 
il·legals, situats la majoria en la 
perifèria de la ciutat, pròxims a camins 

Serveis Públics i Policia Local col·laboraran per a atallar aquest problema

Els edils de Seguretat Ciutadana i Serveis Públics es van reunir amb els tècnics de les àrees.

 

El consistori havia arribat a comptabilitzar una desena de punts en diferents zonesdel terme.

 

U La major part de les 
deixalles es troben a les zones 
perifèriques i corresponen a 
enderrocs d’obra però també 
a estris i altres escombraries

rurals. Així, s’han realitzat neteges als 
camins de Betxí (al costat de l’AP-7), del 
Cedre (prop de la N-340, del Segon 
Sedeny (prop de l’Ecoparc), de 
Torrehermosa, del Tercer Sedeny, del 
Molí de la Roqueta, del Quart Sedeny i a 
la carretera de Borriana (al costat de la 
N-340). 

En la reunió s’ha establit el protocol 
d’actuació pel qual Serveis Públics tras-
lladarà periòdicament a la Policia Local 
una relació dels punts en els quals es 
registren aquests abocaments incontro-
lats perquè una patrulla realitze labors 
de control, vigilància i sanció, ja que, 
segons recorda el regidor de Serveis 
Públics, «aquestes infraccions compor-
ten una sanció econòmica». Valverde 
incideix que «és necessari conscienciar 
la ciutadania que es tracta d’una pràcti-
ca il·legal» i que Vila-real «compta amb 
un ecoparc i un servei de recollida de 
voluminosos, tots dos gratuïts».
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El consistorio introdujo por primera vez el año pasado el aparcamiento en espiga en calles como Penyagolosa o Cordó.

Avanza la movilidad urbana con mejoras 
en seguridad vial y regulación de los VPM

E l desarrollo del Plan 
municipal de ampliación 
y mejora del aparcamien-
to en Vila-real, el incre-

mento de la seguridad vial en 
los carriles bici o el desarrollo 
normativo de las nuevas formas 
de movilidad urbana son algu-
nos de los retos que el 
Departamento de Movilidad, 
que dirige el edil Emilio Obiol, 
se plantea para el 2021. 

«En los últimos años, hemos 
hecho importantes avances en 
la movilidad urbana sostenible, 
con la implantación del primer 
autobús urbano gratuito, la 
mejora y creación de nuevos 
aparcamientos o la implanta-
ción de la primera red de carri-
les bici, además de las continuas 
actuaciones de mejora de la 
seguridad del tráfico y la movili-
dad en distintos puntos de la 
ciudad. En 2020, a pesar de las 
extraordinarias circunstancias 
por la covid-19, no hemos deja-
do de avanzar en esta misma 
línea y lo seguiremos haciendo, 
en la medida en que nos sea 
posible, para hacer de Vila-real 
una ciudad más accesible, ama-
ble y sostenible», señala Obiol. 

En el Plan municipal de 
ampliación y mejora del aparca-
miento, el área de Movilidad ha 
introducido en 2020 por prime-
ra vez el aparcamiento en bate-
ría invertida (espiga), mejoran-
do la seguridad y ordenando 
cerca de 200 plazas en las calles 
Penyagolosa (90) y Cordó (100). 
A estas actuaciones, que inclu-
yen también zonas PMR y de 
motos, se suman otras como la 
implantación de estacionamien-
to en rotación en el camino Vell 
Castelló-Onda, la reordenación 
de accesos al aparcamiento en 

El consistorio implementa durante 2020 el Plan de ampliación del aparcamiento y se marca nuevos objetivos para el 2021
 

superficie de la calle Cardenal 
Tarancón o la mejora del 
parking de la plaza Colom, con 
21 plazas en rotación compati-
bles con el uso de los vecinos. 

 
PLANES PARA EL 2021 
El objetivo para el presente ejer-
cicio es seguir desplegando este 
programa, con introducción de 
la batería invertida en puntos 
como la calle Riu Ebre, la ejecu-
ción del Plan de mejora del esta-
cionamiento en la Bóvila o la 
creación de aparcamiento en 
zonas de especial interés, como 
las proximidades del Centro de 
Tecnificación Deportiva. El 
departamento, además, ha 
introducido por primera vez la 
gestión de vehículos de movili-
dad personal (VMP).

PREVISIONES

Mejorar más accesos a 
los colegios, en la lista
U La mejora de la seguridad del 
tráfico rodado, actuación en acce-
sos como la entrada a la plaza 
Major por la calle Ramón y Cajal o la 
gestión del Plan de mejora de espa-
cios para peatones son otras de las 
actuaciones realizadas en el 2020. 

U Durante 2021, además, se segui-
rá avanzando en la mejora de los 
accesos a centros docentes y en la 
consolidación y mejora del servicio 
de autobús urbano gratuito, con 

actuaciones como la adecuación 
de paradas de inicio de las líneas de 
bus. Entre los objetivos del área de 
Movilidad para el presente ejercicio 
destacan también el estudio de la 
implantación de una rotonda en el 
cruce entre las calles Atrevits y Molí 
Bisbal y la mejora de la señalización 
y la seguridad en los carriles de bici 
de la ciudad que suma ya ocho kiló-
metros. El departamento trabaja  
en la redacción de una ordenanza 
de movilidad sostenible. 

breves

U El pleno de enero aprobó 
de manera definitiva la 
modificación puntual del 
Plan General de Ordenación 
Urbana para construir una 
rotonda en el cruce del cami-
no Les Voltes con la avenida 
Bèlgica y reordenar así el trá-
fico en aras de la seguridad 
vial con la creación de una 
glorieta y una zona verde y 
aparcamiento anexos.

LUZ VERDE DEFINITIVA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
ROTONDA EN LES VOLTES

U El ciclo Conferencias 
Blancas organizó una nueva 
sesión, Impacto del covid-19 
en la política: ¿Necesitamos 
un nuevo contrato social? a 
cargo del catedrático Jesús 
Pedro Zamora y el profesor 
Eduardo Pérez, sobre los efec-
tos  de la pandemia en dife-
rentes sectores económicos y 
sociales.

CONFERENCIAS BLANCAS 
ABORDA EL IMPACTO DE LA 
COVID EN LA POLÍTICA

U Con motivo de los trabajos 
de construcción de la ronda 
Suroeste, los caminos 
Assagador y Les Voltes per-
manecieron cortados al tráfi-
co desde el martes 19 al jue-
ves 28 de enero. Este eje, 
financiado con 7,8 millones 
de euros por la Generalitat, 
permitirá liberar la localidad 
del paso de vehículos de gran 
tonelaje por las calles.

CIERRAN 10 DÍAS AL TRÁFICO 
LOS CAMINOS ASSAGADOR Y 
LES VOLTES POR LA RONDA

U Compromís lamentó que 
Vox hiciera del pleno de 
enero «un circo ante la pro-
puesta de que el Hospital de 
la Plana tenga la primera 
casa de partos del País 
Valencià. Un texto que 
Compromís ofreció como 
declaración institucional y al 
que se adhirieron todos 
excepto los ultraderechistas».

COMPROMÍS LAMENTA EL 
‘NO’ DE VOX A LA CASA DE 
PARTOS EN LA PLANA 

U El Departamento de 
Objetos Perdidos de la Policía 
Local gestionó durante el año 
pasado un total de 170 ele-
mentos, principalmente 
documentación seguida de 
teléfonos móviles y gafas. 
Para su gestión, la policía 
informa que se aplica un pro-
tocolo de actuación que reco-
ge toda la casuística y su 
forma de proceder.

LA POLICÍA LOCAL GESTIONA 
170 OBJETOS PERDIDOS 
DURANTE EL AÑO 2020

La Comunitat de Regants 
revalida a Pascual Broch y 
su junta otros cuatro años
La Comunitat de Regants de 
Vila-real ha reelegido a su junta 
directiva con Pasqual Broch en 
el cargo de presidente para cua-
tro años. A Broch le acompaña-
rán como síndicos Vicente 
Molés, que también repite en el 
cargo de Jurado de Riegos, el 
vicepresidente primero José 
Antonio Basiero, vicepresidente 
segundo Santiago Pesudo, el 
vicepresidente tercero, Héctor 
Manrique, los vocales Pedro 
Broch, Joaquín Tirado, José 
Nebot y Vicente Llorens. 

La junta directiva se ha mar-

cado cinco objetivos para este 
cuatrienio como son la mejora 
de los sistemas de riego a pre-
sión; el cambio de uso del agua 
de agrícola a urbano tanto de 
Vila-real como de les Alqueries; 
nuevos avances en el cultivo 
ecológico y los abonos compati-
bles; continuar con las negocia-
ciones existentes con el 
Ayuntamiento de Vila-real para 
la admisión de pluviales en la 
acequia y la colaboración en su 
mantenimiento y la puesta en 
valor del patrimonio tangible e 
intangible de la Comunitat. Imagen de archivo de los integrantes de la junta que repite en el cargo.
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La xarxa de càmeres de vigilància 
sumarà dispositius intel·ligents
Les noves càmeres se situaran en els encreuaments d’entrades a la ciutat i a  zones industrials

L ’Ajuntament ha licitat un 
nou contracte per al sub-
ministrament i ins-
tal·lació de càmeres de 

control de trànsit en vies públi-
ques i seguretat en edificis 
municipals que permetrà la ins-
tal·lació de dispositius 
intel·ligents i ampliarà l’actual 
xarxa de videovigilància muni-
cipal. El nou contracte es troba 
en procés de licitació, per un 
import de 59.997 euros, IVA 
inclòs, i comprén el subminis-
trament i llicència de càmeres 
de trànsit i videovigilància, la 
configuració, integració en el 
sistema actualment instal·lat i 
garantia de tres anys.  

En l’actualitat, l’Ajuntament  
compta amb 46 càmeres tant 
per al control del trànsit com 
per a la seguretat d’edificis 
municipals i la previsió és 
ampliar de manera important 

aquesta xifra, segons indica el 
comissari principal en cap de la 
Policia Local, José Ramón Nieto. 

Una de les principals caracte-
rístiques del nou contracte és 
que contempla «la instal·lació 
de tecnologia intel·ligent, amb 
càmeres de reconeixement de 
matrícules i detecció de movi-
ment que fan possible la localit-
zació de qualsevol vehicle que 
puga tenir un interés policial o 
persona sospitosa», assenyala 
Nieto, que afig que «les noves 
càmeres de trànsit se situaran 

La Prefectura de la Policia Local disposa d’un ‘videowall’ des d’on controlen les càmeres ja existents a la localitat.

 

en els encreuaments de les prin-
cipals entrades a la ciutat, així 
com a les zones industrials, de 
manera que també ens facilita-
ran dades del flux d’entrada i 
eixida de vehicles». Les càmeres 
de trànsit compten amb una tec-
nologia de visió de 360 graus 
que «ens ajuda no sols a detectar 
possibles problemes en la circu-
lació, també en cas de qualsevol 
incident en la via pública o acte 
delictiu». A més, es completarà 
la xarxa de càmeres en edificis 
municipals per a reforçar la 
seguretat i vigilància. 

L’Ajuntament disposa d’una 
xarxa corporativa municipal 
(XCM) de fibra òptica pròpia i 
que interconnecta els diferents 
edificis municipals. Les càmeres 
de videovigilància d’edificis i de 
control de trànsit estan connec-
tades a aquesta xarxa i centralit-
zades a l’edifici de la Policia.

Vila-real tanca 2020 amb 
185 sinistres de trànsit i 
sense víctimes mortals 

El balanç de sinistres viaris a 
Vila-real durant el 2020 repor-
ta 185 accidents de trànsit 
entre els quals cal destacar que 
no es van registrar víctimes 
mortals i només en el 3,7% 
dels casos es van comptabilit-
zar ferits greus. Així es des-
prén de la memòria estadística 
elaborada per la Policia Local, 
en la qual també es destaca 
l’absència de sinistres amb 
vehicles de mobilitat personal 
(VMP) implicats, com ara pati-
nets elèctrics, que cada vegada 
són més habituals als carrers. 

Així, en un total de 97 acci-
dents viaris només es van pro-
duir danys materials (52,4%) 
mentre que 81 sinistres es van 
saldar amb ferits lleus (43,7%). 
Els accidents amb ferits greus 
van ser set, un 3,7% del total i 
no es va haver de lamentar cap 
víctima mortal per accident de 

trànsit. En els 185 sinistres es 
van veure implicats 363 usua-
ris de la via pública, majo-
ritàriament automòbils, amb 
un total de 293 (80,7%), la resta 
van ser motocicletes (18), via-
nants (16), ciclomotors (16); 
camions (12), bicicletes (7) i 
autobús (1). 

Respecte a les causes, el 
principal motiu va ser no res-
pectar la preferència en un 
encreuament (25,4%), les dis-
traccions (16,2%), els accidents 
en estacionar o eixir de l’esta-
cionament (11,89%), alcohol i 
drogues (8,1%), no respectar la 
preferència en un pas de via-
nants (7,02%), distància (4,3%), 
no respectar la preferència a 
les rotondes (3,2%), invasió del 
carril contrari (2,7%), circular 
en direcció prohibida (2,1%) i 
pèrdua de facultats psicofísi-
ques (1,08%). 

U El consistori licita, per 
prop de 60.000 euros, 
un contracte per al 
subministrament i 
instal·lació de càmeres

La rotonda de l’accés nord ha concentrat  alguns  sinistres els darrers mesos.

 

La Policia interposa 90 
denúncies per drogues  
i 88 positius al volant
La Policia Local ha intervingut, 
el 2020, en quasi un centenar 
d’operacions de confiscació de 
drogues, en la seua majoria 
marihuana. A més, el balanç 
d’actuacions recull que les 
proves de detecció de drogues 
en la conducció van donar 88 
positius l’any passat.  

En concret, va registrar 90 
denúncies en actuacions de 
confiscació de drogues, en 
aplicació de la Llei orgànica 
4/2015, de protecció a la segu-
retat ciutadana. D’aquestes 90 
denúncies, en 74 ocasions la 

substància intervinguda per la 
policia va ser marihuana, 
seguida de 12 denúncies per 
cocaïna i altres quatre inter-
vencions d’haixix. 

D’altra banda, en referència 
a les actuacions amb conduc-
tors als quals es va sotmetre a 
test de drogues, en aplicació 
del RDL 6/2015, es van regis-
trar un total de 88 positius. En 
70 dels casos, les proves van 
detectar consum de cànnabis, 
seguit de 44 casos de consum 
de cocaïna, nou d’amfetamina 
i set de metamfetamina. La Unitat Canina participa en diferents tasques policials com ara els controls per a la detecció de drogues.
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Autorizan a los comercios 
a exponer sus productos 
en la calle para dinamizar
El Ayuntamiento ha autorizado 
a los establecimientos de la ciu-
dad a exponer sus productos en 
la vía pública, frente a sus loca-
les, durante la campaña de reba-
jas de invierno, con todas las 
medidas de prevención por la 
covid-19, para incentivar las 
compras en el comercio local en 
un momento de especial dificul-
tad para este sector. La autoriza-
ción se ha aprobado a petición 
de la Unió de Comerç de Vila-
real (Ucovi), que ha solicitado 
«la ocupación de la vía pública 
en todas las calles peatonales 

del centro y en todos los comer-
cios cuyas aceras lo permitan, 
para poder exponer los produc-
tos de venta». Según la resolu-
ción, los comercios podrán 
exponer sus productos en la vía 
pública, frente a sus estableci-
mientos, hasta el último día del 
mes de febrero de 2021. Los pro-
pietarios de los establecimien-
tos comerciales autorizados 
deberán aplicar las mismas con-
diciones de prevención por la 
covid-19 normativamente exigi-
bles en el interior del estableci-
miento, según consta en la reso-

lución de Alcaldía. Además, los 
productos en exposición en la 
vía pública no deberán dificul-
tar el paso de personas y de vehí-
culos, en caso necesario, por las 
calles peatonales del centro.  

La medida no sólo se aplica a 
las zonas peatonales sino tam-
bién en aquellas calles en las 
que la anchura de las aceras lo 
permita, siempre sin dificultar 
la circulación de peatones y 
garantizando la seguridad. La 
autorización se realiza en preca-
rio, de manera que podrá revo-
carse total o parcialmente en 
cualquier momento por razones 
de interés público.  

«Desde el Ayuntamiento 
hemos estado al lado del comer-
cio desde el primer momento de 
esta pandemia, con acciones 
para dinamizar el sector e inten-
tar mitigar el impacto económi-
co de la pandemia», recuerda el 
edil de Economía, Xus Madrigal.Los locales del centro o con aceras anchas pueden sacar a la vía sus productos.

 

Imagen de archivo de la reunión entre representantes de los grupos partidos y de las entidades para atender peticiones.

Vila-real cierra 2020 con casi tres millones  
para la alianza con la sociedad local

L a alianza con la sociedad 
es, en los últimos años, 
uno de los principales ejes 
estratégicos del gobierno 

liderado por el alcalde de Vila-
real, José Benlloch. Una apuesta 
que a lo largo del año 2020, y 
pese a las dificultades económi-
cas y la situación de pandemia 
por la covid-19, se ha visto refle-
jada en la transferencia a la 
sociedad de cerca de tres millo-
nes de euros a través de ayudas 
directas, subvenciones y conve-
nios con las entidades. 

«En un año particularmente 
difícil como el que hemos vivi-
do, nuestra apuesta de alianza 
con la sociedad se ha demostra-
do como un modelo necesario y 
eficaz, que favorece la acción 
ciudadana y es adaptable a unas 
circunstancias tan extraordina-
rias como las que nos ha traído 
la covid-19», detalla el teniente 
de alcalde y presidente de la 
comisión informativa de 
Hacienda, Xus Madrigal.  

En concreto, el ejercicio se ha 
cerrado con un total de 
2.844.265,90 euros en obligacio-
nes reconocidas en los capítulos 
correspondientes a convenios o 
subvenciones a 60 entidades de 
todo tipo, además de otras apor-
taciones como los 353.333 euros 
de las ayudas sociales a familias, 
becas o subvenciones.  

 
MÁS AYUDAS A ENTIDADES 
Las circunstancias de la pande-
mia han motivado, además, 
importantes movimientos en el 
capítulo 4 del presupuesto 
municipal adaptándose a las 
necesidades de la ciudadanía. «A 
las entidades sociales, sin las 
cuales la lucha contra la covid-
19 no sería posible, les hemos 

El equipo de gobierno defiende que este nexo con las entidades es uno de los ejes estratégicos de su labor desde el 2011
 

inyectado 100.000 euros extra, 
que se suman a sus convenios 
habituales», detalla Madrigal.  

De esta manera, Joventut 
Antoniana ha alcanzado los 
20.000 euros para su labor 
social (7.000 más); Cáritas ha 
sumado 9.000 hasta alcanzar los 
30.000 euros; San Vicente de 
Paül ha contado con 10.000 
euros (un refuerzo de 4.000 
euros más); y Cruz Roja Vila-real 
ha visto incrementada su dota-
ción en 80.000 euros, hasta 
alcanzar los 220.000. También 
se ha suplementado en 100.000 
euros la dotación de la 
Fundación Caixa Rural Vila-real, 
para financiar proyectos de 
recuperación post-covid y rena-

cimiento de la ciudad en colabo-
ración con el Ayuntamiento.  

«Tampoco podemos olvidar a  
las entidades que han renuncia-
do a todo o parte de sus conve-
nios a las que agradecemos 
enormemente su esfuerzo y soli-
daridad para ayudarnos a hacer 
frente a las consecuencias de la 
pandemia, destinando las canti-
dades que tenían reconocidas a 
la lucha contra la covid-19», 
apunta Madrigal. En conjunto, 
la renuncia de entidades locales 
a sus acuerdos con el consisto-
rio se ha traducido en 97.000 
euros. El teniente de alcalde ha 
trasladó el agradecimiento del 
consistorio a estas entidades -
Comissio de Penyes, EDC 

Igualdad traslada 
sus acciones a las 
redes sociales y 
sigue atendiendo 
con cita previa
La Concejalía de Igualdad ini-
cia 2021 con una nueva cam-
paña que, a través de las 
redes sociales, trabaja la 
corresponsabilidad como 
base de los buenos tratos y la 
visibilización del papel de la 
mujer en la historia. Con este 
objetivo, el departamento 
que dirige Rosario Royo tra-
baja en las biografías de una 
veintena de mujeres valen-
cianas destacadas que irá 
publicando en su Facebook a 
lo largo del mes de marzo. 

La Concejalía de Igualdad 
quiere continuar estando 
junto a todas aquellas perso-
nas que necesitan informa-
ción o apoyo en cualquiera 
de los temas que puedan ayu-
dar a vivir una vida libre del 
maltrato. «Dado la situación 
sanitaria, no podemos pro-
gramar actividades presen-
ciales, pero mantenemos 
toda la tarea formativa a tra-
vés de las redes sociales y la 
atención presencial previa 
cita», recuerda Royo.  

«La incorporación de las 
mujeres al mundo laboral no 
es parejo un reparto equitati-
vo de las tareas del hogar y 
del cuidado de las personas 
dependientes. La falta de 
corresponsabilidad domésti-
ca difícilmente puede resol-
verse solo desde las adminis-
traciones», señala Royo, 
quien recuerda que «la 
corresponsabilidad no es 
ayudar en casa, sino compar-
tir en casa». 

Otro de los objetivos de la 
Concejalía es la visibilización 
de la mujer a través de la his-
toria, sobre todo aquellas 
olvidadas y que pueden ser 
referentes para la sociedad.

Natura, la Asociación Cultural 
Flamenca Andaluza, la Junta 
Central de Semana Santa, Sos 
Manada y la Asociación Andrea 
Carballo Claramonte- por su 
deferencia.  

«Para el equipo de gobierno 
de Vila-real, la alianza con la 
sociedad es un eje prioritario 
indiscutible. De los 700.000 
euros que destinaba el Partido 
Popular a esta partida, desde el  
2011 hemos ido incrementando 
paulatinamente la inyección 
económica a nuestras entidades 
sociales, culturales y económi-
cas hasta multiplicar por más 
de cuatro la dotación incluso en 
un año tan complicado como el 
pasado ejercicio», concluye.
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La Concejalía de Cultura ha 
acometido un plan de mejora 
y mantenimiento de instala-
ciones y centros culturales 
durante este periodo de menor 
actividad debido a la suspen-
sión de actos por la pandemia. 

El importe de la inversión, 
tanto de las actuaciones ya eje-
cutadas como las que están 
previstas en las próximas 
semanas, asciende a 145.000 
euros, según explica la conce-
jala responsable de Cultura, 
Rosario Royo. «En este momen-
to y vista la evolución de la 
pandemia, la prioridad debe 
ser extremar la prevención; 
aunque lamentamos que una 
ciudad tan activa culturalmen-
te como Vila-real no pueda 
continuar con la programa-
ción habitual de espectáculos 
y la oferta de actividades, 
desde el Ayuntamiento no 
estamos parados y hemos deci-
dido aprovechar este parón 
para poner a punto algunas de 
nuestras instalaciones para 

Cultura invierte 145.000 
euros en la mejora de 
instalaciones culturales

 

Editan mascarillas con imágenes  
de los dos patrones y de la ciudad
La Oficina de Turismo pone a la venta estos productos para ampliar el catálogo ya existente

L a Concejalía de Turismo 
amplía el catálogo de pro-
ductos de promoción de 
la ciudad a la venta en la 

oficina turística con la incorpo-
ración de mascarillas higiénicas 
reutilizables serigrafiadas con 
la imagen de los patrones, Sant 
Pasqual y la Mare de Déu de 
Gràcia, así como otros motivos 
relacionados con Vila-real. La 
iniciativa impulsada desde el 
departamento que dirige el con-
cejal Diego A. Vila persigue que 
«cualquier persona que lo desee 
pueda adquirir estas mascari-
llas higiénicas reutilizables con 
imágenes que representan nues-
tra historia, tradición y que nos 
identifican como municipio».  

«Las mascarillas se han con-
vertido en un elemento indis-
pensable en nuestro día a día y 
queríamos que tanto los vecinos 
y vecinas  como aquellas perso-
nas que nos visitan pudieran 
tener a su alcance estos diseños 
que refuerzan nuestras señas de 
identidad y son también una 

buena forma de promocionar 
turísticamente Vila-real», añade 
el concejal.   

Por el momento, se pondrán 
a la venta un total de 600 masca-
rillas, a modo de prueba piloto, 
con cuatro diseños diferentes, 
en tallas de adulto y niño. Vila 
detalla que los primeros diseños 

Imagen de los primeros diseños que se pondrán a la venta en la localidad.

 

un precio público de seis euros 
la unidad, un precio que ha sido 
aprobado por la Junta de 
Gobierno Local.  

La intención de la Concejalía 
de Turismo es incorporar pro-
gresivamente más diseños con 
otras imágenes representativas 
de la ciudad «para dar a conocer 
a través de estos nuevos produc-
tos más símbolos que nos identi-
fican como destino turístico y 
que al mismo tiempo también 
nos unen como pueblo, ya que 
la voluntad es que no sólo 
adquieran estas mascarillas las 
personas que nos visitan sino 
también los propios vecinos y 
vecinas de Vila-real». 

La oficina de turismo de Vila-
real se ubica en el Arrabal de 
Sant Pasqual, en la casa natal 
del compositor y guitarrista 
Francisco Tárrega, junto a la 
basílica del patrón, uno de los 
monumentos más visitados de 
Vila-real, por ser santuario euca-
rístico internacional.  

 
LICITACIÓN EN MARCHA 
El consistorio también tiene en 
marcha un proceso de licitación 
para abastecerse de mascarillas 
por un total de 34.993 euros. Un 
total de 88 son las empresas que 
han presentado sus respectivas 
ofertas para suministrar masca-
rillas quirúrgicas y FFP2, desti-
nadas a la protección de los tra-
bajadores y el personal laboral 
municipal. Una elevada canti-
dad de ofertas que está dilatan-
do el proceso de evaluación por 
parte de los técnicos del consis-
torio aunque, como asegura la 
primera teniente de alcalde y 
concejala de Sanidad, Silvia 
Gómez, la intención es que «este 
procedimiento no se alargue 
excesivamente y mucho más».

que estén en estado óptimo 
cuando volvamos a la normali-
dad», detalla la edil.  

Así, por ejemplo, en el 
Auditori Municipal Músic 
Rafael Beltrán Moner se ha 
procedido a sustituir la maqui-
naria del aire acondicionado y 
se han instalado nuevas líneas 
de vida en el escenario, para 
mejorar la seguridad de los 
trabajadores cuando realizan 
trabajos en altura. En definiti-
va, según subraya Royo, «se 
están realizando pequeñas 
actuaciones en la caja escénica 
para tenerla actualizada y a 
punto para cuando podamos 
retomar la actividad de espec-
táculos y actuaciones».  

Por otro lado, la concejala 
de Cultura ha mantenido una 
reunión con representantes de 
las compañías de artes escéni-
cas para escuchar sus ideas y 
propuestas en este momento 
de dificultad para un sector 
que también se ha visto afecta-
do por el parón de actividades.

U El consistorio tiene 
abierta una licitación 
para adquirir máscaras 
quirúrgicas y FFP2 para 
el personal municipal

que se ha encargado son las imá-
genes de los patrones, San 
Pascual y la Virgen de Gracia, 
así como otros dos con el dibujo 
del skyline de Vila-real y el lema 
Jo estime Vila-real. Se trata de mas-
carillas higiénicas lavables y 
reutilizables, que se venderán a 

U ARRANCAN LOS CURSOS 
DE VALENCIANO PARA 
PADRES Y RECIÉN LLEGADOS

La concejala de Normalització 
Lingüística, Noelia Samblás, ha dado 
la bienvenida al alumnado de los cur-
sos para padres y madres con niños 
escolarizados en Vila-real que se 

impartirá se impartirá hasta el 18 de 
junio los viernes, de 9.30 a 11.30 
horas así como el de valenciano para 
recién llegados (A1-A2) con sesiones 
los miércoles, de 9.30 a 11.30 horas  

hasta el 9 de junio a cargo de la pro-
fesora Maria Ortega, con todas las 
medidas de prevención por la covid-
19 y en ambos casos, en l’Espai Jove. 
Samblás ha dado las gracias a las per-

sonas participantes a los inscritos en 
la segunda de las formaciones por su 
interés en «aprender nuestra lengua 
como una manera de integrarse 
como vila-realenses».
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El plan de reindustrialización avanza con 
proyectos de mejora para tres polígonos

E l Ayuntamiento prosigue 
con el plan de reindus-
trialización local para 
modernizar y mejorar la 

competitividad de los polígonos 
industriales de la ciudad, obte-
niendo recursos y financiación 
de otras administraciones. Para 
ello, la Concejalía de Territorio 
presenta tres nuevos proyectos  
a la convocatoria de ayudas del 
Ivace que, con un valor global 
de 731.463 euros, permitirán 
actuar en tres zonas estratégicas 
del desarrollo de la ciudad: el 
futuro clúster agroalimentario 
del entorno de la estación, las 
conexiones de la ronda Suroeste 
y la carretera de Onda. 

La primera de ellas se refiere 
a la zona del entorno de la esta-
ción de Renfe, donde el consisto-
rio trabaja en un clúster agroali-
mentario. Se trata de 156.880 
metros cuadrados delimitados 
por las calles Dones del 
Magatzem, Ana Nebot y Camí 
Vell de Borriana, sobre los que el 
Ayuntamiento quiere actuar 
implantando alumbrado led, 
incluido el paso subterráneo de 
la calle Furs de València, y com-
pletar los recorridos peatonales 
del polígono con la construc-
ción de aceras en las calles Ana 
Nebot, Cedre, Borriana y Dones 
del Magatzem, donde se inclui-
rá también una fachada vegetal 
en el camino rural del margen 
este del vial. La mejora viaria y 
la señalización completan el 
proyecto, con una inversión pre-
vista de 200.000 euros. 

El segundo proyecto dará 
continuación a las mejoras 
implantadas ya en el polígono 
de la carretera de Onda, concre-
tamente en los 556.650 metros 
cuadrados que quedan delimita-
dos entre la AP7 y la avenida 
Alemania. Está prevista una 
inversión de 243.926 euros para 
la instalación de alumbrado led 
que mejore la seguridad, ade-
más de aceras y una pantalla 
verde frente a la central eléctri-
ca ubicada en la CV-20, entre 
otros trabajos. De esta manera, 

Se trata de las áreas del clúster agroalimentario, las conexiones de la ronda Suroeste con la ciudad y la carretera de Onda

se actuará sobre la eficiencia 
energética, la seguridad, accesi-
bilidad, mejora paisajística y 
viaria de un polígono de refe-
rencia para la industria local. 

El tercero afectará al área 
industrial Sur de la ciudad, con-

El alcalde, José Benlloch, ha 
presidido de manera extraor-
dinaria la Comisión 
Informativa de Calidad de 
Vida para trasladar a los gru-
pos municipales varios pun-
tos de interés, principalmen-
te relacionados con las fies-
tas patronales de mayo a su 
patrón, Sant Pasqual. Para 
adoptar una decisión al res-
pecto, Benlloch ha convoca-
do para un Consell Rector de 
Festes, organismo formado 
por representantes de la 
Junta de Festes y también de 
los grupos políticos. 

«A todos nos gustaría 
poder celebrar como siempre 
lo hemos hecho nuestra 
devoción por Sant Pasqual, 
pero debemos adoptar, entre 
todos, la mejor decisión para 
Vila-real, para la salud y el 
bienestar de todos, teniendo 
en cuenta que vivimos una 
situación sanitaria y social 
muy difícil», valora el primer 
edil. También en relación a la 
posible suspensión de las 
fiestas, Benlloch ha convoca-
do una reunión telemática 
con los directores de los cen-
tros docentes para conocer el 
posicionamiento de la comu-
nidad educativa sobre la 
semana de vacaciones escola-
res de Sant Pasqual.  

«Tenemos que valorar con 
la comunidad educativa 
todas las opciones sobre la 
mesa si finalmente suspende-
mos las fiestas de Sant 
Pasqual. Es decir, si mante-
ner la semana festiva escolar 
o convertirla en lectiva y 
recuperar esos días de fiesta 
en otro momento del calen-
dario escolar», agrega. Tras la 
reunión con los centros edu-
cativos, en la que se valorará 
el funcionamiento del curso 
y de las medidas de refuerzo 
a la seguridad en las aulas, 
Benlloch convocará también 
un Consejo Escolar Munici-
pal. «Es una decisión impor-
tante, que atañe a muchas 
familias y docentes para la 
que queremos el máximo 
consenso posible», añade.

Una reunión del 
Consell de Festes 
consensuará los 
festejos de mayo

El proyecto de la carretera de Onda, entre la AP7 y la avenida Alemania, continuará con las mejoras ya acometidas.

 

cretamente a las conexiones de 
tres rotondas de la ronda 
Suroeste con el núcleo urbano: 
la camí Betxí, donde se incluirá 
una pequeña área ajardinada; la 
del camí Artana y la del camí la 
Carretera, que incluye el cubri-
miento de la Sequiola para 
poder ampliar el vial. El área  
alcanza los 2,3 millones de 
metros cuadrados con un presu-
puesto de 287.537 euros para la 
construcción de aceras, asfalta-
do y alumbrado, entre otros. «Se 
trata de dar continuidad a la 
ronda Suroeste en las conexio-
nes con tres rotondas que se 
están construyendo en una 
infraestructura clave para el 
futuro de Vila-real», dice el edil 
de Territorio, Emilio Obiol. 

«El plan de reindustrializa-
ción local ha dado importantes 

pasos en los últimos años, con 
una inversión cercana a los 2,5 
millones en cinco polígonos 
industriales, con financiación 
del Ivace», señala el concejal.  

 
CONDICIONAMIENTO ECONÓMICO 
«En estos momentos, con las 
dificultades económicas que 
atravesamos en Vila-real a con-
secuencia fundamentalmente 
del urbanismo del PP que nos ha 
obligado incluso a no poder 
aprobar el presupuesto de 2021 
y teniendo en cuenta que el 
techo de ayudas del Ivace en 
esta convocatoria es de 200.000 
euros por proyecto, presenta-
mos actuaciones que no exce-
dan mucho esta cantidad, de 
manera que el desembolso 
municipal sea el mínimo», deta-
lla Obiol.

U El consistorio se 
acoge a la convocatoria 
del IVACE con  trabajos 
que ascienden a un total 
de 731.463 euros
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Las labores se acometen en 18 viales algunos con reclamaciones vecinales históricas como en Alfons el Magnànim.

Servicios Públicos despliega un plan 
especial de asfaltado en vías urbanas 

L a Concejalía de Servicios 
Públicos ha desplegado 
un plan especial de repa-
ración y reasfaltado del 

firme en calles y avenidas de la 
ciudad a través del contrato de 
mantenimiento que desde el 
pasado mes de octubre está en 
vigor para la correcta conserva-
ción de los viales urbanos y 
rurales del término municipal. 
Este plan de choque, según 
explica el concejal del área, 
Francisco Valverde, afecta a dife-
rentes tramos de un total de 18 
viales en aquellos puntos en los 
que se ha detectado un mayor 
deterioro, con el fin de garanti-
zar la seguridad vial. 

Valverde ha detallado que 
estas actuaciones «han comen-
zado en los viales del entorno 
del barrio Botànic Calduch por-
que se trata de una zona en la 
que teníamos muchas peticio-
nes vecinales para actuar en 
diferentes puntos, como es el 
caso de la calle Alfons el 
Magnànim». El programa de 
reaslfaltado incluye otros tra-
mos de calles y avenidas como 
Mediterrani, Portugal, Ausiàs 
March, Vázquez de Mella, Pío 
XII, Miralcamp, Furs de 
València, Andalucía, Molí 
Bisbal, o la rotonda del acceso 
sur junto al colegio Santa María, 
entre otros puntos. El programa 
se ha diseñado teniendo en 
cuenta tanto las solicitudes de 
la ciudadanía como los avisos 
por parte de la Policía Local 
sobre los puntos en los que el 
deterioro podía suponer un ries-
go para la seguridad vial. 

El concejal explica que desde 
que entró en vigor el contrato 
de mantenimiento el pasado 
octubre se dio prioridad inicial-

La acción afecta a diferentes tramos de 18 calles o avenidas con mayor deterioro con el objetivo de mejorar la seguridad
 

mente a la conservación y repa-
ración de caminos rurales para 
solucionar problemas que 
requerían de una actuación 
urgente y ahora se ha acometi-
do este plan de vías urbanas que 
continuará con otras fases 
durante el resto del año. 
Además, se sigue actuando de 
forma puntual en los caminos 
rurales si se recibe algún aviso 
vecinal o policial. 

El contrato de mantenimien-
to de calzadas de vías urbanas y 
ruralesse adjudicó a la empresa 
Becsa-Simetría para dar una res-
puesta más ágil a las incidencias 
que se detectan en la trama via-
ria del término municipal. Con 
un importe anual de 435.500 
euros, el nuevo contrato tiene 
una duración de dos años.

EN PROCESO DE LICITACIÓN

Mejorarán cuatro vías 
rurales por 126.000 €
U Además, Servicios Públicos con-
tinúa con el Plan de mejora de 
caminos rurales a través del cual, tal 
y como se comprometió el equipo 
de gobierno en el Consejo Agrario 
Local, se actuará en toda la red de 
viales rurales de la ciudad durante 
esta legislatura. En este momento 
está en proceso de adjudicación un 
proyecto valorado en 126.000 
euros para la puesta a punto de los 
caminos: Cuquello, Molí de Llop, 
camino Vell de Vila-real a Onda y 

travesía del Cuquello con un plazo 
de ejecución, desde el momento 
de la comprobación del replanteo 
de las obras, de dos meses. Tres son 
las mercantiles que pujan por la 
licitación: Aglomerados Los 
Serranos, Pavasal y Becsa.  

U El compromiso del consistorio 
es reparar todos los caminos rura-
les del término, que conforman una 
red de 150 kilómetros, hasta el año 
2023.

breves

U El PP pide habilitar, con 
carácter urgentes, ayudas a 
autónomos y PYMES afecta-
das por la pandemia. «Por 
desgracia, asistimos al cierre 
de comercios y locales, un 
golpe para la economía 
local», dice el regidor Adrián 
Casabó que asegura que se 
entienden las medidas por 
para frenar la covid pero que 
también hacen falta ayudas.

EL PP REITERA LA URGENCIA 
DE ACTIVAR AYUDAS PARA 
AUTÓNOMOS Y PYMES

U Compromís pide al equipo 
de gobierno que atienda a la 
periferia y haga un mayor 
mantenimiento de la zona 
verde y de ocio de Alaplana. 
Desde el grupo apuntan que 
la ciudadanía les ha traslada-
do quejas y la portavoz, 
María Fajardo, afirma que 
«estos vecinos no tendrían 
que sentirse despreciados».

COMPROMÍS RECLAMA UN 
MANTENIMIENO ADECUADO 
DE LA ZONA DE ALAPLANA

U El portavoz de Ciudada-
nos, Domingo Vicent, recla-
ma «un plan de actuación en 
parques y jardines en la loca-
lidad». «Recientemente se ha 
renovado el parque del Pro-
greso. Nosotros propusimos 
esta iniciativa el anterior 
mandato para que se moder-
nicen estos espacios y haya 
un mantenimiento más regu-
lar», argumenta Vicent.

CIUDADANOS RECLAMA UN 
PLAN DE ACTUACIÓN PARA 
PARQUES Y JARDINES

U Fundació Caixa Rural Vila-
real ha donado ocho camas 
articuladas a la Associació 
d’Esclerosi Múltiple de 
Castelló para dotar de equi-
pamiento especializado a 
esta entidad que cuenta con 
361 personas asociadas de las 
cuales 175 están afectadas 
por la patología u otra enfer-
medad neurodegenerativa.

FUNDACIÓ CAIXA RURAL 
DONA OCHO CAMAS A LA 
ASOCIACIÓN DE ESCLERÓSIS

U La Asociación Cultural 
Socarrats, en asamblea, deci-
dió nombrar Socarrat Major 
2021 al Aplec dels Ports por 
su trayectoria, implicación 
de los jóvenes, favorecer el 
uso del valenciano y poten-
ciar la comarca de Els Ports. 
La gala se traslada a primave-
ra y consistirá en un acto 
público, musical y festivo si 
es posible por la pandemia.

SOCARRATS DEDICA SU 
PREMIO ANUAL DEL 2021 AL 
APLEC DELS PORTS 

El salón noble del Gran 
Casino acogerá bodas 
civiles exentas de tasa
El Ayuntamiento habilita el 
salón noble situado en la prime-
ra planta del Gran Casino como 
espacio para la celebración de 
matrimonios civiles exento del 
pago de tasa en sustitución del 
actual emplazamiento de estas 
ceremonias que, desde el pasa-
do verano y a causa de la situa-
ción sanitaria, se venían ofician-
do en el Convent Espai d’Art. De 
esta manera, el histórico inmue-
ble de la calle Major, rehabilita-
do con fondos de la Unión 
Europea, se pone a disposición 
de los contrayentes sin ningún 

coste. Ahora, teniendo en cuen-
ta la actividad cultural que, 
aunque limitada, hay puntual-
mente en el Espai d’Art, y visto 
que el Gran Casino es un espa-
cio adecuado y situado muy 
cerca de la casa consistorial, 
desde la Alcaldía se ha conside-
rado oportuno el cambio que no 
afecta a otros emplazamientos 
en los que también está regula-
da la celebración de matrimo-
nios civiles como la Casa dels 
Mundina, la Sala de les 
Cavallerisses y la Casa de Polo, 
en los que sí hay una tasa. Imagen del salón tras su renovación y que ahora albergará actividad.
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L’edil d’Agricultura, Sostenibilitat, Transició Ecològica, 
Energètica i Medi Ambient, José Ramón Ventura 
Chalmeta, ha participat en la campanya «Recicla els teus 
aparells» que ha instal·lat un punt mòbil a la plaça Major 
per a concienciar del correcte reciclatge.

U VILA-REAL ACULL UN PUNT 
MÒBIL DE LA CAMPANYA 
‘RECICLA ELS TEUS APARELLS’ 

 

Vila-real reactiva en febrer el servei 
d’assessoria energètica Gestiona’t
Des de la seua engegada l’any 2014 ha atés 450 persones amb un estalvi mitjà de 70 euros

L ’Ajuntament reactiva des 
d’aquest mes el servei 
d’assessoria energètica 
Gestiona’t que ajuda par-

ticulars i autònoms a estalviar 
en les factures dels subministra-
ments bàsics. Aquesta oficina, 
situada a la Casa dels Mundina, 
funciona des de 2014 i durant 
aquest temps ha atés un total de 
451 veïns i veïnes, aconseguint 
un estalvi mitjà de 69,98 euros 
per persona. «Estem molt satis-
fets del funcionament del servei 
Gestiona’t, perquè durant tot 
aquest temps ha ajudat particu-
lars i també propietaris de xico-
tets negocis i comerços a estal-
viar en les seues factures», res-
salta la regidora de Proximitat, 
Miriam Caravaca. «En aquest 
moment de crisi per la 
pandèmia, i en portes dels can-
vis en el sistema elèctric nacio-
nal, és imprescindible oferir a la 

ciutadania aquest assessora-
ment perquè puguen triar 
l’opció que resulte més adequa-
da en funció de la seua situació 
i necessitats», afig la regidora. 

L’impacte de l’estalvi 
econòmic generat aquests anys 
en les llars i negocis que s’han 
beneficiat de Gestiona’t supera-
ria els 34.000 euros des de 2014, 
amb una disminució del con-
sum mitjà del 20%, que equival-
dria a una reducció en les emis-
sions de 50.786 quilograms de 

Imatge d’arxiu de la regidora de Proximitat,  Miriam Caravaca, i el responsable de l’assessorament, Fernando Pla.

 

CO2 a l’any, segons les dades 
facilitades pel responsable de 
Gestiona’t, Fernando Pla. 

Pla atendrà els usuaris, amb 
cita prèvia al correu fernando-
pla77@gmail.com o en el telèfon 
de l’Ajuntament 964 547 000, a 
la Casa dels Mundina, els 
dimarts de 10.00 a 12.00 hores.  
L’atenció constarà d’una entre-
vista, anàlisi dels subministra-
ments, recomanacions d’estalvi 
i ajuda per a canvis en el con-
tracte de subministraments. El 
servei està orientat a tot tipus 
de contractes, tant de llum com 
de gas, així com tots els aspectes 
d’energies renovables i l’eficièn-
cia energètica. 

A més, en aquesta edició 
Gestiona’t també inclourà la 
realització d’entrevistes a 
comerços i negocis de la ciutat 
per a proposar-los estudis 
d’estalvi gratuïts.

Acudim, 25 anys per la 
integració de persones 
amb discapacitat

Un 19 de gener fa 25 anys  nai-
xia oficialment una de les enti-
tats ha dedicat tots els seus 
esforços a donar a conèixer i 
sensibilitzar la societat dels 
problemes que es troben 
diàriament les persones que 
tenen alguna discapacitat. Era 
el 19 de gener de 1996 quan 
van aprovar els estatuts de 
Acudim, encara que els seus 
promotors, i al capdavant  
Fina Mora, ja estaven de ple en 
el treball un any abans. 

Avui són molts els veïns de 
Vila-real associats a Acudim 
(acrònim d’Associació Col·lec-
tiu Unió d’Integració al 
Discapaci-tat), una agrupació 
que compta amb la col·labora-
ció de diversos voluntaris i de 
personal laboral. En el seu 
haver d’activitats no falten 
totes les que promouen la inte-
gració i la superació de les per-

sones amb capacitats dife-
rents, com ara ioga, cuina, 
risoteraria o bricolatge. Però si 
per alguna cosa es coneix a 
aquest col·lectiu és per la seva 
incansable tasca per a elimi-
nar les barreres arquitectòni-
ques a la ciutat. I és que, entre 
els seus principals objectius, 
està que Vila-real siga un 
municipi 100% adaptat, per a 
que qui tinga algun problema 
de mobilitat (però també els 
residents  carrets de bebè o de 
la compra) puguen transitar  
com qualsevol altre ciutadà. 

Amb tot, i segons apunta la 
presidenta de Acudim, Fina 
Mora, «s’ha fet moltíssim 
durant aquest quart de segle, 
però encara queda molt per 
fer». «Les persones amb disca-
pacitat som abans de res perso-
nes, amb tots els drets i totes 
les obligacions», valora Mora.

U L’atenció es prestarà 
els dimarts, de 10.00 a 
12.00 hores, a la Casa 
dels Mundina i cal 
sol·licitar cita prèvia

Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la 
Desembocadura del Riu Millars format pels ajunta-
ments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de 
Castelló i la Generalitat instal·la 16 senyals que avisen de 
la prohibició de pescar en les diverses zones vedades.

U EL CONSORCI DEL MILLARS 
RECORDA LA PROHIBICIÓ DE 
PESCA AMB 16 SENYALS

 

El col·lectiu organitzatot tipus d’activitats com ioga, cuina o bricolatge.
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 ICiutat de la Salut i de l’Esport

41.000 accessos a recintes esportius

E l primer trimestre de la 
campanya del Servei 
Municipal d’Esports 
(SME) 2020-21 es va tancar 

amb més de 41.000 accessos a 
les instal·lacions esportives tant 
de socis com d’usuaris d’activi-
tats, els quals han pogut desen-
volupar la pràctica esportiva 
amb tots els protocols i mesures 
de prevenció davant la covid-19, 
certificats per la Càtedra de 
l’Esport de la Universitat 
Politècnica de València (UPV). El 
regidor d’Esports i Salut, Javier 
Serralvo, ha valorat de manera 
positiva el balanç d’aquest inici 
de la campanya, que ara s’ha 
vist interrompuda temporal-
ment a causa del tancament 
d’instal·lacions esportives decre-
tat per la Generalitat valenciana 
en el marc de les noves restric-
cions per a frenar la covid. 

«Des de l’inici de la 
pandèmia, al març de 2020, 
l’SME ha treballat incansable-
ment per a poder oferir als usua-
ris de l’esport a Vila-real un 
entorn segur i unes ins-
tal·lacions adequades, avalats 
per l’UPV. Això va fer possible la 
Guia esportiva municipal 2020-
2021, que en el primer trimes-
tre de la campanya, d’octubre a 
desembre de 2020, ha registrat 
més de 41.000 accessos a les ins-
tal·lacions, sobretot al complex 
Yurema Requena, tant piscina 
com gimnàs, però també al 
Centre de Tecnificació 
Esportiva, als pavellons espor-
tius, i a la nova instal·lació 
aquàtica Aigua-salut, que ha 
completat les piscines d’hivern 
de la ciutat», detalla Serralvo. 

Des del Servei Municipal 
d’Esports han registrat un total 
de 41.028 accessos a les ins-
tal·lacions d’octubre a desembre 
de 2020, entre els quals 
s’inclouen tant els socis de 
l’SME com els usuaris d’activi-
tats esportives organitzades des 
del servei municipal. Així, en els 
grups d’activitats es van comp-
tabilitzar un total de 12.972 
usos. Una xifra similar (12.963) 
correspon als accessos d’abonats 
la piscina Yurema Requena i la 
piscina del Centre de 
Tecnificació Esportiva. 

D’altra banda, entre octubre 
i desembre de 2020 es van regis-
trar un total de 7.795 accessos a 
instal·lacions per part de socis a 
les diferents classes dirigides 
mentre que 7.298 usos correspo-
nen a socis que van utilitzar les 
sales de gimnàs de l’SME. 

L’actual campanya de l’SME 
va arrancar a l’octubre amb més 
de 8.000 places de socis i altres 
3.100 en activitats dirigides. Per 

El Servei Municipal d’Esports fa balanç del primer trimestre abans del tancament d’ instal·lacions per la incidència covid

La piscina Aigua-salut, una de les incorporacions de la campanya actual, acull activitats per a nadons i xiquets així com altres iniciatives terapèutiques.

 

a fer-ho possible complint amb 
tots els protocols de seguretat i 
sanitaris impostos en la nova 
normalitat, l’SME ha incorporat 
a la xarxa esportiva municipal 
el nou pavelló Campió Llorens i 
la piscina d’Aigua-salut. A més, 
en aquesta campanya s’ha man-
tingut també la col·laboració 
amb els gimnasos de la ciutat, 

per a oferir classes dirigides en 
aquestes instal·lacions, ampliar 
l’oferta municipal i fer costat 
als negocis locals en aquest 
moment de crisi. 

 
PISCINA AIGUA-SALUT 
El centre esportiu i de teràpies 
aquàtiques Aigua-salut ha 
comptabilitzat 4.018 usos en el 

primer trimestre d’ús. Aquesta 
nova piscina coberta dona ser-
vei setmanalment a uns 610 
usuaris en activitats dirigides a 
col·lectius com ara bebés, 
majors, persones amb capaci-
tats especials i persones amb 
patologies com esclerosis i fibro-
miàlgia. En total són 29 grups 
que ocupen 49 hores setmanals.

U L’SME incorpora dos 
nous espais, el pavelló 
Campió Llorens i la 
piscina Aigua-Salut que 
acull 29 grups d’activitat

Les infraestructures esportives van obrir l’any passat, després del confinament, amb uns protocols de seguretat avalats per la Universitat de València.
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Noves dates del 
curs de gestió de 
magatzems de 
l’Ajuntament i 
Efecte Vila-real
Els cursos dirigits al desenvo-
lupament professional en la 
gestió de magatzems: Gestió 
de comandes i estoc i 
Seguretat i prevenció de ris-
cos en el magatzem organit-
zats per Efecte Vila-real i 
l’Ajuntament començaran el 
2 de febrer les sessions des-
prés d’un canvi de data ja 
que estava previst que s’ini-
ciaren al gener. 

El sector de la logística i 
coordinació d’operacions en 
magatzem, indiquen des 
d’Efecte, segueix actualment 
en auge a causa de l’augment 
constant de les compres en 
línia, la qual cosa genera 
«noves oportunitats laborals 
que ja s’han vist reflectides a 
la província de Castelló. Per 
això, considerem que els dos 
cursos següents poden tenir 
un interés elevat per als ciu-
tadans de Vila-real i voltants 
que es troben en recerca acti-
va d’ocupació, per a adaptar, 
d’aquesta manera, el seu per-
fil professional a les necessi-
tats actuals del mercat». Els 
dos cursos plantejats, que es 
poden cursar junts o per 
separat, formen part del pro-
grama Aula Mentor de for-
mació en línia impulsat pel 
Ministeri d’Educació i 
Formació Professional, al 
qual des de la localitat han 
afegit el suport de les classes 
presencials al Centre Social 
Fundació Caixa Rural Vila-
real per a acompanyar i 
millorar el seguiment per 
part de l’alumnat.

  

El Consell de Xiquets i Xiquetes treballa 
en el disseny d’un jardí de la Infància 
El Consell de Xiquets i Xiquetes 
ha représ les sessions  amb 
l’objectiu de continuar aprofun-
dint en qüestions que s’han 
tractat en les últimes reunions, 
sempre de manera telemàtica. 
La primera sessió de l’any, a 
més, va servir per a la renovació 
de consellers, en un organisme 
per a la participació dels 
menors en la vida pública que 
va arrancar el 2014 com a pro-
jecte pioner a la Comunitat. 

«Els nostres joves consellers 
estan fent un treball magnífic, 
ajudant-nos a dissenyar la Vila-
real que volem. Una ciutat parti-
cipativa, oberta i d’oportuni-
tats, també per als més xicotets. El Consell ha représ l’activitat aquest 2021 amb una nova sessió virtual.

Estem molt orgullosos del fun-
cionament del Consell i de la 
implicació que han demostrat 
els xiquets, fins i tot en aquestes 
circumstàncies tan excepcio-
nals amb la covid-19, per a fer 
de Vila-real una ciutat millor», 
assenyala la regidora de 
Participació Ciutadana i 
Proximitat, Miriam Caravaca. 

Per a seguir amb aquest tre-
ball, els joves, guiats per perso-
nal especialitzat, han dissenyat 
un calendari de sessions que 
cobrirà tot el que resta de curs. 
A més, enguany s’incorporarà al 
funcionament de l’organisme la 
figura del secretari o secretària 
d’actes, lloc que ocuparan els 

consellers de manera voluntària 
i rotatòria. Les sessions seran 
telemàtiques, a través de la pla-
taforma Zoom, a la qual se suma 
una aula virtual en Google 
Classroom per a la participació 
en debats, lliurament de tre-
balls o intercanvi d’informació. 

Quant als continguts, el 
Consell es planteja el disseny 
del parc de la Infància, l’elabo-
ració de propostes per a la millo-
ra de la seguretat viària i ciuta-
dana en els entorns urbans d’ús 
habitual dels menors, el foment 
de la conscienciació i les bones 
conductes ambientals o una jor-
nada pel Dia Universal del 
Xiquet i els Drets de la Infància.

 ICiutat Educadora

El col·legi Pasqual Nácher, que el 2023 complirà 40 anys, requereix  diverses actuacions per a solucionar carències.

Vila-real xifra en 1,4 milions d’euros les 
obres necessàries al CEIP Pasqual Nácher

L ’Ajuntament de Vila-real, 
a través de les regidories 
de Territori i Educació, 
valora els treballs que cal 

realitzar al col·legi Pascual 
Nácher, fundat el febrer de 
1983, a través del pla autonòmic 
Edificant, en 1.395.382 euros 
dels quals aproximadament 
670.000 euros correspondran a 
obra nova i altres 725.000 euros 
seran per a tasques d’adequació. 
Com a nova construcció es pre-
veu l’ampliació de l’edifici 
d’Infantil amb dues aules més i 
una superfície de 219 metres 
quadrats; a més de l’edificació 
d’un gimnàs, que tindrà una 
superfície de 418 m². 

D’igual manera, una altra 
part del projecte contempla 
aspectes com la instal·lació de 
gas ciutat per a eliminar 
l’actual proveïment de propà, la 
renovació dels banys de tot el 
centre (tant de l’aulari d’Infantil 
com el de Primària), així com la 
de la calefacció també de totes 
dues edificacions. El principi 
d’actuació, indiquen des del 
consistori, «és el de solucionar 
el màxim nombre de mancan-
ces del centre amb el mínim 
d’intervenció». 

 
A L’ESPERA DEL VIST I PLAU 
La Regidoria de Territori va 
coordinar la redacció del projec-
te, amb la col·laboració de l’àrea 
que encapçala l’edil Aida Beteta, 
i la memòria es va lliurar a la 
Conselleria d’Educació el mes 
de desembre passat. Fonts muni-
cipals assenyalen que «en el 

Es construirà un gimnàs, s’ampliarà l’edifici d’Infantil amb dues noves aules i es renovaran alguns subministraments
 

licitar-se durant l’exercici 
actual. Des del consistori van 
apuntar que Edificant té com a 
germen la labor entre adminis-
tracions --l’autonòmica i la 
local-- que es va realitzar per a 
executar l’aulari d’infantil del 
Carles Sarthou, estrenat aquest 
curs lectiu. 

Per altra part, l’Ajuntament 
ha obtingut una ajuda de 
89.000 euros procedent de la 
Conselleria d’Educació per a 
realitzar un ambiciós projecte 
d’activitats extraescolars que 
s’activaran en el pròxim curs.

moment que el Consell done el 
vistiplau i delegue les com-
petències de contractació, des 
de l’Ajuntament es procedirà a 
licitar i contractar l’obra, que es 
finança a càrrec del pla 
Edificant». 

L’ampliació del projecte 
d’aquest col·legi, situat enfront 
del centre de salut Carinyena i 
que acull més de 400 alumnes, 
és un dels dos que va ampliar el 
consistori abans de presentar-lo 
al departament autonòmic. 
Com va informar fa unes setma-
nes la regidora Beteta, el consis-

tori també havia ampliat el pla 
de millora per al col·legi 
Concepció Arenal, que ascen-
deix a un total d’1.104.000 
euros. Així, a més de la construc-
ció d’un gimnàs, ja contempla-
da i àmpliament demanada, els 
treballs en aquesta escola --amb 
edificis d’Infantil i Primària 
separats-- inclouran la renovació 
de la lampisteria i l’electricitat.  

Beteta va indicar que la 
Conselleria, que finança els tre-
balls, ja hauria aprovat la 
memòria de la reforma, per la 
qual cosa els treballs podrien 
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Benlloch participa en l’actualització post-
covid de l’estratègia d’innovació RIS3-CV

L ’alcalde de Vila-real i pre-
sident de la Xarxa 
Valenciana de Ciutats per 
la Innovació, José 

Benlloch, ha participat en la 
reunió del Comité de Direcció 
de RIS3-CV (Estratègia d’especia-
lització intel·ligent en investiga-
ció i innovació, la sigla està en 
anglés), l’organisme que reu-
neix tots els actors de la I+D+i de 
la Comunitat Valenciana. En la 
reunió, el comité ha abordat 
l’actualització de l’estratègia 
per al període 2021-2027, de 
cara a l’accés a fons europeus. 
«Ara més que mai, és importan-
tíssim que la nostra Comunitat 
compte amb la millor estratègia 
d’especialització, per a estar en 
les millors condicions a l’hora 
de participar en els fons euro-
peus de reconstrucció post-
covid», assenyala Benlloch, que 
participa en l’organisme en qua-
litat de president de la Xarxa 
Valenciana de Ciutats per la 
Innovació.  

La trobada ha sigut presidida 
per la consellera d’Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat 
Digital, Carolina Pascual, i el 
president de la Confederació 
Empresarial de la Comunitat 
(CEV), Salvador Navarro, també 
president del Comité de 
Direcció de RIS3-CV. 

 
TASCA D’ESPECIALITZACIÓ 
«En el període 2021-2027, dispo-
sar d’una estratègia d’especialit-
zació intel·ligent passa a ser una 
condició habilitant a l’hora de 
poder accedir als fons europeus. 
Fins ara, era una condició ex 
ante (prèvia)», puntualitza 
Benlloch. «En els anys previs, 
des de la seua constitució el 
2016, s’ha fet un treball impor-
tant en la definició d’aquesta 
agenda estratègica per al canvi 
de model productiu a la 

L’organisme que reuneix tots els actors de la I+D+i de la Comunitat  aborda els passos a seguir per a accedir a fons europeus

TíTol: SeSSió Club empreSarial 
de NeTworkiNg CaSTelló

Data: 9 i 23 de febrer de 08.20h a 10.30h
Lloc: En línia
Més info: www.fundacionglobalis.org

TíTol: CurS Comerç eleCTròNiC

Data: de l’1 de febrer a l’1 de març
Lloc: En línia
Més Info: https://www.fevecta.coop/for-
macio/curso/237

TíTol: CurS aNglèS empreSa-
rial

Data: de l’1 de febrer al 28 de març
Lloc: En línia

Més info: https://www.fevecta.coop/for-
macio/curso/199

TíTol: CurS aNàliSi de proble-
meS i reSoluCió de CoNfliCTeS

Data: de l’1 de febrer al 3 de maig
Lloc: En línia
Més info: https://www.fevecta.coop/for-
macio/curso/218

TíTol: CurS reSpoNSabiliTaT So-
Cial CorporaTiva

Data: del 8 de febrer al 14 de març
Lloc: En línia
Més Info: https://www.fevecta.coop/for-
macio/curso/249

TíTol: SemiNari pla d’igualTaT. 
deSeNvolupameNT, implaNTa-
Ció, SeguimeNT i avaluaCió

Data: del 10 de febrer al 24 de març
Lloc: En línia
Més info: https://www.fevecta.coop/for-
macio/curso/236

TíTol: CurS CompTabiliTaT per a 
CooperaTiveS

Data: del 15 de febrer al 25 d’abril
Lloc: En línia
Més info: https://www.fevecta.coop/for-
macio/curso/220

TíTol: SemiNari NoveTaTS Nor-
maTiveS, doCTriNalS i juriSpru-
deNCialS. reNda 2020

Data: del 16 de febrer al 4 de maig
Lloc: FEVECTA. C/ Císcar, 39 baix. Cas-
telló
Más info: https://www.fevecta.coop/for-
macio/curso/193

TíTol: digiTaliTza la Teva pro-
duCCió eN el SeCTor plàSTiC
Data: 24 de febrer
Lloc: En línia
Més info: https://doeet.es/webinarios-jor-
nadas/digitaliza-tu-produccion-en-el-sec-
tor-plastico-webinar-online.html 

AGENDA NACIONAL FEBRER 2021 DE LA INNOVACIÓ CIUTAT DE VILA-REAL 

Imatge de la participació de l’alcalde, José Benlloch, en la reunió virtual del Comité de Direcció de l’ens innovador.

U Benlloch: «Disposar 
ara d’una estratègia 
intel·ligent passa a ser 
una condició habilitant 
per a accedir a fons»

U Durant el 2021 una 
de les línies d’actuació 
serà l’activació de ‘labs’ 
d’innovació per al canvi 
del model productiu

socioeconòmic per la covid-19 i 
el període 2021-2027 que ini-
ciem en el marc europeu, estem 
treballant en l’actualització 
d’aquesta estratègia, sobre cinc 
eixos principals: construir una 
Europa més intel·ligent, més 
pròxima a la ciutadania, més 
ecològica, connectada i social», 
argumenta Benlloch. 

 
COVID I CONSEQÜÈNCIES 
Per a això, el Comité de Direcció 
de RIS3-CV ha presentat una 
anàlisi actualitzada del context 
socioeconòmic de la Comunitat, 
profundament marcat per la 
covid-19 i les seues conseqüèn-
cies en l’economia, així com de 
la situació de la I+D+i al territo-
ri valencià. A més, s’ha presen-
tat l’informe de seguiment de 
l’estratègia en el període ante-
rior, amb finançament majori-
tari d’aportacions privades 
(46,7%), Generalitat valenciana 
(29,7%) i fons europeus (17,64%), 
així com les accions realitzades 
el 2020 i les previsions d’aquest 

exercici. En aquest sentit, una 
de les principals línies d’actua-
ció en el pròxim període serà la 
posada en marxa de labs d’inno-
vació --plataformes de participa-
ció per al canvi de model pro-
ductiu--. 

«En definitiva, un pas clau en 
el desenvolupament de l’estra-
tègia d’innovació de la 
Comunitat Valenciana, en la 
qual Vila-real i la Xarxa 
Valenciana de Ciutats per la 
Innovació volen continuar exer-
cint un paper important, facili-
tant la implantació del sistema 
valencià de la innovació al terri-
tori. En els pròxims anys, fona-
mentalment després de l’impac-
te de la covid-19, patirem impor-
tants transformacions i hem 
d’estar preparats, més encara 
quan aquestes estratègies RIS3 
són condicionants per a l’obten-
ció dels fons de la Unió Europa 
per al desenvolupament de la 
innovació i la reconstrucció des-
prés de la pandèmia», conclou el 
màxim responsable municipal.

Vila-real opta de 
nou a ser Ciutat 
de la Ciència i   
la Innovació
Fundació Globalis, en nom 
de l’Ajuntament de Vila-real, 
ha sol·licitat  de diferents 
organitzacions en el procés 
de renovació de la distinció 
Ciutat de la Ciència i la 
Innovació, una distinció que 
Vila-real va rebre l’any 2011 i 
renovada quatre anys des-
prés, i en la qual ara es torna 
a treballar per a aconseguir. 
Aquesta distinció l’atorga el 
Ministeri de Ciència i 
Innovació, i està emmarcada 
dins de l’Estratègia Estatal 
d’Innovació que promou la 
Secretaria General de 
Ciència, Tecnologia i 
Innovació.  

Aquesta distinció, assen-
yalen des de Globalis, «supo-
sa un reconeixement a Vila-
real pels esforços realitzats 
en matèria d’innovació des 
de l’àmbit local, en el qual 
hem estat treballant i conti-
nuarem treballant per a dur 
a terme un procés transfor-
mador de la nostra economia 
basada més en la ciència, la 
innovació i el coneixement». 

Així, des de Globalis van 
remetre una carta com a 
mostra de suport per a ser 
signada i incloure els escrits 
en la memòria que han pre-
parat per a completar la 
sol·licitud de renovació. 

El 25 de novembre de 
2011, el Boletín Oficial del 
Estado publicava la resolució 
per la qual el Ministeri de 
Ciència i Innovació concedia 
a Vila-real la distinció com a 
Ciutat de la Ciència i la 
Innovació. Amb aquest dis-
tintiu, el Govern espanyol 
reconeix l’esforç de 
l’Ajuntament i la ciutat de 
Vila-real en la seua aposta 
per la inversió en infraestruc-
tures innovadores, científi-
ques, tecnològiques i socials. 

Des d’aquesta data, Vila-
real està reconeguda com a 
Ciutat de la Ciència i la 
Innovació, una distinció que 
permet al municipi formar 
part de la xarxa Innpulso de 
ciutats innovadores i millo-
rar el seu posicionament per 
a la captació de recursos per 
al desenvolupament de polí-
tiques encaminades al 
foment de l’esperit emprene-
dor i l’impuls d’iniciatives de 
base innovadora, científica i 
tecnològica. Per al desenvolu-
pament d’aquest projecte de 
ciutat innovadora, 
l’Ajuntament compta amb el 
suport d’entitats com la 
Fundació Globalis, de la qual 
és patró fundador, o la 
Universitat Jaume I.

 ICiutat de la Ciència i la Innovació

Comunitat, una filosofia de tre-
ball en la qual Vila-real està 
immersa ja des de 2011, amb 
l’obtenció de la marca Ciutat de 
la Ciència i la Innovació», indica 
el màxim responsable munici-
pal. «Però ara, en el nou context 
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La regidora de Cultura, Rosario Royo, i el director de la revista ‘Poble’, Juanjo Clemente, van anunciar els premiats.

Docents, comerciants, 
sanitaris i policia rebran el 
Premi Poble d’enguany
En un any tan excepcional, la 
gala dels XXI Premis Poble 
adquirirà una posada en escena 
diferent. L’organització, per la 
pandèmia i a l’espera d’una 
millora sanitària, ajorna els pre-
mis que se celebren al febrer per 
al divendres 12 de març a les 
20.00 hores, a l’Auditori 
Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner, on es retrà homenatge a 
les víctimes i afectats per la 
covid-19 i també a tots aquells 
que amb el seu esforç han llui-
tat en primera línia. Així es 
reconeixerà els docents i educa-

dors, els comerciants, la Policia 
Local i el Departament de Salut 
de la Plana. 

L’esdeveniment s’adaptarà a 
les actuals circumstàncies, com-
plint estrictament amb les reco-
manacions de les autoritats 
sanitàries i comptarà amb la 
participació dels Dolçainers i 
Tabaleters de Vila-real, del mag 
Yunke, les sopranos Rosanna i 
Gisela Morales, acompanyades 
al piano per Natasha García i al 
violoncel per José Enrique 
Bouché, i finalment, la Coral 
Sant Jaume.

Premis 20 de Febrer: Cerisuelo, Cantavella 
Pérez, el ‘Roget’,  ‘Saleta’ i Hostal Sant Joan

L ’Hostal Sant Joan, Pilar 
Cerisuelo, Rosanna 
Cantavella, Pascual Falcó 
Saleta, Manuel Usó el Roget 

i Paula Pérez Luceño seran reco-
neguts enguany amb els Premis 
20 de Febrer que atorga 
l’Ajuntament de Vila-real a per-
sones o entitats destacades per 
la seua trajectòria d’implicació 
en la vida del municipi. Els 
grups municipals han acordat  
en Junta de Portaveus atorgar 
aquests reconeixements, que, 
aprovats posteriorment pel Ple 
Municipal de gener, s’entrega-
ran quan les condicions 
sanitàries ho permeten. 

 
MÈRITS 
L’Hostal Sant Joan és un dels 
establiments més antics i de 
major arrelament a la ciutat, 
amb una important presència 
en l’activitat sociocultural vila-
realenca i contínua col·labora-
ció amb el consistori. La perio-
dista Pilar Cerisuelo, directora 
del programa de televisió Cuatro 
al día i pregonera de la Setmana 
Santa local el 2018, és una altra 
de les premiades enguany. 
També serà reconeguda 
Rosanna Cantavella, filòloga 
especialitzada en literatura 
medieval i catedràtica, que va 
llegir la Carta Pobla en l’acte 
d’homenatge a la fundació de 
Vila-real el 2018. A ells se sumen 
Pascual Falcó Sala, Saleta, presi-
dent del Club Ciclista Vila-real, 
promotor del GP Vila-real-

Els diferents partits amb representació municipal acorden els guardonats de 2021 a l’espera, per la pandèmia, de poder organitzar l’acte d’homenatge

Hostal Sant Joan, Montiel Sancho.

Pascual Falcó, ‘Saleta’.

Pilar Cerisuelo.

Manuel Usó, el ‘Roget’.

Rosanna Cantavella.

Paula Pérez.

Morella i persona molt implica-
da en la vida esportiva de la ciu-
tat; Manuel Usó Cheza, el Roget, 
carnisser de professió i presi-
dent de la secció local de 
l’Adoració Nocturna Espanyola; 
i Paula Pérez Luceño, infermera 
jubilada i implicada en la defen-
sa de drets civils, humans i 
socials, original de Càceres però 
vila-realenca de cor. 

«Exemples, tots ells, d’una 

Vila-real diversa, dinàmica i 
oberta, d’aquesta dicotomia 
poble-ciutat que ens fa tan únics 
i especials i de la qual estem par-
ticularment orgullosos. Malgrat 
les circumstàncies per la 
pandèmia de la covid-19, no 
podíem deixar de reconéixer 
enguany aquests vila-realencs 
que ens ajuden dia a dia, cadas-
cú en el seu àmbit, a construir 
la Vila-real que volem», argu-

menta l’alcalde, José Benlloch, 
que ha felicitat els premiats en 
nom de la corporació i la ciutat.  

D’altra banda, l’Ajuntament 
va constituir una comissió de 
treball per a l’organització de 
l’acte institucional en record i 
homenatge a les víctimes de la 
covid-19. La comissió està for-
mada pels portaveus Silvia 
Gómez (PSPV-PSOE), José Ramón 
Ventura (Unides Podem), Adrián 

Casabó (PP), Maria Fajardo 
(Compromís), Domingo Vicent 
(Ciutadans), Irene Herrero (Vox) 
i Javier Serralvo (portaveu muni-
cipal), el regidor coordinador 
del Pacte local del renaixement, 
Xus Madrigal; la regidora de 
Participació Ciutadana i 
Proximitat, Miriam Caravaca; la 
responsable de Protocol 
Municipal, Saray Ferrer; la 
secretària d’Alcaldia, Estela 
Bellés, i la regidora de Relacions 
Institucionals, Noelia Samblás, 
coordinadora de la comissió. 

 
HOMENATGE PER LA COVID 
En la primera reunió constituti-
va s’han començat a plantejar 
propostes per a donar forma a 
l’acte cívic amb el qual el consis-
tori vol retre record i homenat-
ge a totes les víctimes de la 
covid-19, a més de reconéixer 
totes aquelles persones, entitats 
i col·lectius que han lluitat con-
tra els efectes de la pandèmia a 
Vila-real. «En una situació tan 
dramàtica com la que hem vis-
cut i encara hui estem vivint, 
volem anar tots de la mà per a 
dissenyar l’acte d’homenatge i 
reconeixement que la societat 
de Vila-real mereix», assenyala 
Samblás. L’acte se celebrarà 
quan les condicions sanitàries 
ho permeten ja que, en un pri-
mer moment es va valorar la 
possibilitat de celebrar-lo 
durant el mes de febrer dins de 
les Festes Fundacionals, màxi-
ma que ha quedat descartada.

 ISocietat
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Imagen de la pequeña a las puertas del Boston Children’s Hospital, único que dio esperanzas a la familia de Zoe.

La pequeña Zoe, operada con éxito tras 
más de 10 horas de quirófano en Boston

T ras más de 10 horas, la 
pequeña vila-realense Zoe 
Prieto Branchadell salió 
del quirófano del Boston 

Children’s Hospital, donde 
entre se sometió a una laboriosa 
intervención para intentar dar 
una solución efectiva y corregir 
la cardiopatía compleja con la 
que nació. Padece la denomina-
da Tetralogía de Fallot y atresia 
pulmonar, es decir, vino al 
mundo sin la arteria pulmonar 
y la aorta la tiene ubicada 
donde debería estar aquella. 

En concreto, y según indicó 
su madre, Laura Branchadell, la 
niña ingresó a las 8.30 del 27 de 
enero --hora local en Boston; las 
14.30 hora española-- para pre-
pararla y realizarle la opera-
ción. «¡Ha salido el cirujano a 
hablar con nosotros para decir-
nos que la operación ha sido un 
éxito! Que está muy contento 
con lo que han conseguido. Nos 
ha dicho que nuestra guerrera 
les ha demostrado lo fuerte que 
es, ya que en toda la operación 
no ha necesitado medicamentos 
de ningún tipo», apuntaba tras 
la intervención Laura. 

La pequeña permanecerá 
«unos días en la UCI», explica su 
madre, antes de pasar a planta 
para su total recuperación. 

 
TENSA ESPERA 
Durante las horas de interven-
ción los padres de Zoe expresa-
ron a través de Facebook y desde 
la sala de espera sus deseos con 
emotivas palabras: «Vamos mi 
pequeña, mamá y papá están al 
otro lado de la puerta esperán-
dote con tu peluche favorito, 
con ese con el que te ríes tanto 
cuando lo escuchas cantar. Te 
esperamos con los brazos abier-

Solo un centro hospitalario de esta ciudad dio esperanzas a la familia de la niña que nació con una cardiopatia compleja
 

tos para achucharte, para darte 
1.000 besos como cuando baila-
mos juntas la canción de 
Camilo y tu te ríes muy muy 
fuerte y para que sigas dándo-
nos vida con tu sonrisa». 

La familia de Zoe logró en 
poco más de un mes reunir los 
172.000 euros del coste de la pri-
mera operación -en unos años 
precisará de una segunda con 
un coste de 220.000 euros-, gra-
cias a la implicación de cientos 
de personas y entidades en la 
campaña que pusieron en mar-
cha a finales del año pasado. 
Aportaciones que llegaron de 
dentro y fuera de la localidad 
incluso de otros países, una 
implicación que sorprendió a la 

madre de la niña que asegura 
que «solo esperaba uno o dos 
‘Me gusta’». La intención de cara 
al futuro es crear una fundación 
para canalizar estas ayudas. 

Zoe tuvo que reivindicarse 
con sus primeros llantos en el 
Hospital Sant Joan de Déu, en 
Esplugues de Llobregat 
(Barcelona). «Aquí, en La Fe, lo 
único que veían bien era el abor-
to, que si queríamos seguir ade-
lante con el embarazo podía-
mos, claro, pero que Zoe el día 
que naciera se moriría», cuenta 
su madre.  «La operación tenía 
que ser primero en Sant Joan de 
Déu, pero al hacerle el primer 
cateterismo, el cirujano nos dijo 
que le haría un apaño para que 

Lluïsos propone 
una ‘matxà’ virtual 
al no organizar el 
tradicional desfile 
por la covid-19
La festividad de Sant Antoni, 
patrón de los animales, no 
contó este año con la popular 
matxà, que organiza desde 
1973 la Congregación de 
Lluïsos. La entidad, en comu-
nicación con la Concejalía de 
Juventud, decidió suspender 
este año el desfile y la bendi-
ción de mascotas atendiendo 
a las restricciones por la 
covid-19 y como medida de 
prevención y contención de 
la pandemia. Como alternati-
va a la matxà, Els Lluïsos 
animó a la ciudadanía a que, 
el día 16 de enero, víspera de 
la festividad de San Antonio 
Abad, compartiera en las 
redes sociales una fotografía 
con su mascota, mencionan-
do a la asociación y utilizan-
do el hashtag #matxavirtual. 
 
LA HISTORIA 
Fue Manuel Cerisuelo, El 
Cirero, quién planteó recupe-
rar una tradición, la de la 
matxà, «que tiraron por los 
suelos». Pese a que no recuer-
da con exactitud los años que 
pasaron desde que dejó de 
celebrarse hasta que se reins-
tauró, fueron «bastantes», El 
Cirero explica el porqué: 
«Aquí no se hacia y como mi 
madre era de Torreblanca, yo 
iba a las fiestas de Sant 
Antoni Abad allí». Y dicho y 
hecho, lo planteó a la congre-
gación de la que formaba 
parte y la recuperaron. 
También se suspendió la tra-
dicional bendición y reparto 
de panecillos que organiza 
cada año la Concejalía de 
Tradiciones, tras la misa de 
Sant Antoni que se celebra en 
la ermita de la Mare de Déu 
de Gràcia, el 17 de enero. 

tuviese una infancia feliz, pero 
que a los 18 años se apagaría. 
Así que su cardiólogo envió sus 
informes a la Vall d’Hebron». 
Desgraciadamente, tampoco  le 
dieron grandes esperanzas. 

Y añade: «Ya cuando pensába-
mos que no había solución, su 
cardiólogo nos pidió enviar los 
informes al hospital de Boston, 
ya que allí está el mejor ciruja-
no en cardiopatías tan comple-
jas; vio los informes de Zoe y 
dijo que él sí que la operaría. 
Tuvimos una videollamada con 
el doctor Pedro del Nido, y nos 
cambio la cara al ver de que de 
no poderle hacer nada este 
hombre sabía como abordar el 
problema. Fue genial».

Censo del aguilucho 
lagunero en el Millars
El Consorcio Gestor del Paisaje 
Protegido de la 
Desembocadura del Río 
Millars formado por los ayun-
tamientos de Almassora, 
Burriana, Vila-real, la 
Diputación de Castelló y la 
Generalitat Valenciana ha par-
ticipado por segunda vez en el 
censo de aguilucho lagunero 
occidental (Circus aeruginosus ) 
en dormideros que se realiza 
en las zonas húmedas costeras 
e interiores del territorio 
valenciano con el objetivo de 
cuantificar y estimar la pobla-
ción invernante de la especie 
calificada por la Unión 
Internacional para la Conser-

vación de la Naturaleza (UICN) 
como casi amenazado. El equi-
po de voluntarios encargado 
de realizar el censo en los dor-
mideros del paisaje fluvial pro-
tegido, formado por dos guar-
das rurales, un técnico del 
Consorcio río Mijares, un orni-
tólogo y dos aficionados volun-
tarios, ha contado un total de 
tres ejemplares: dos aguilu-
chos laguneros machos y una 
hembra. El censo se ha realiza-
do en dos días diferentes.  

Varias semanas antes del 
censo se prospectaron las 
zonas más favorables de la 
desembocadura y susceptibles 
de acoger dormideros.

U HOMENAJE EN LA TORRE 
MOTXA PARA CONMEMORAR 
EL 12 DE ENERO DE 1706

La Associació Cultural Socarrats y 
Acció Cultural del País Valencià orga-
nizaron conmemoraron la Crema de 
Vila-real, el 12 de enero de 1706. A 
causa de la pandemia, el acto pres-

cindió del pasacalle y la participación 
de la ciudadanía y solo algunos edi-
les acompañaron a las entidades 
impulsora a la colocación de una 
corona de laurel en la Torre Motxa.
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El Servei de Biblioteques presta 
17.680 materials durant el 2020

E l balanç de l’activitat del 
Servei Municipal de 
Biblioteques durant 2020 
llança 17.680 préstecs de 

llibres i material audiovisual, 
segons es recull en la memòria 
de l’any passat, marcat per la 
pandèmia. Amb una col·lecció 
de 75.416 llibres i 7.198 audiovi-
suals, en un any tan difícil per 
la situació sanitària, els lectors 
s’han emportat en préstec 
16.642 llibres i 1.038 audiovi-
suals, i en finalitzar l’any es 
comptabilitzaven 6.540 lectors 
amb carnet de soci. 

Com en la resta de serveis, les 
visites presencials es van reduir  
l’any passat a causa de la sus-
pensió temporal pel confina-
ment, però malgrat això, es van 
registrar 19.557 visites d’usuaris 
als centres bibliotecaris en els 
períodes en els quals van estar 
oberts. «Tot i les limitacions i 
restriccions de la pandèmia, el 
Servei de Biblioteques va fer un 
gran esforç durant 2020 per a 
acostar la lectura a tota la ciuta-
dania i en aquests moments el 
préstec de llibres i material 
audiovisual continua actiu, 
amb totes les mesures de pre-
venció», assenyala la regidora de 
Cultura, Rosario Royo. 

Per a compensar aquest des-
cens presencial, el Servei de 
Biblioteques va potenciar els 
serveis telemàtics i en línia a 
través de la Biblioteca Digital, 
mitjançant propostes de lectura 
setmanals, guies de lectura 
temàtiques, la Revista digital, 
els continguts digitalitzats de la 
secció local (el blog Dossiers i 
Gargots vila-realencs), el blog de 

La Biblioteca Digital va comptabilitzar un total de 111.635 visites durant l’any passat

El Servei Municipal de Biblioteques, amb seu central  al carrer de Solades, té un espai reservat als autors locals.

   

literatura Tresors Digitals, guies 
setmanals de novetats, efemèri-
des i el préstec de llibres elec-
trònics a través de la plataforma 
de la Generalitat eBiblio, entre 
altres serveis. Fruit de tots 
aquests treballs, la Biblioteca 
Digital va comptabilitzar un 
total de 111.635 visites el 2020. 

Com a novetat, es va renovar 
completament el web del Servei 
de Biblioteques amb més sec-
cions i facilitació de recursos 
per als usuaris mitjançant el 
conveni amb el Ministeri de 
Cultura. Així mateix, en la 
memòria de 2020 destaca la ini-

ciativa del personal bibliotecari 
en haver completat al seu càrrec 
i sense cost  per a l’Ajuntament 
la incorporació de tots els cen-
tres bibliotecaris a les xarxes 
socials, la Biblioteca Central en 
Twitter i el Centre Infantil Pius 
XII i les agències de lectura del 
Pilar i Solades en Facebook. 
D’altra banda cal ressenyar les 
importants col·leccions que 
atresora la biblioteca. La secció 
local està formada per 9.081 
obres i 61.503 fotocòpies de 
premsa diària des de 1986 i el 
fons de llibre antic (segle XVI - 
meitat del segle XX) compta 
amb 4.856 obres.

TEST assoleix l’edició més 
experiencial i evocadora 
després del paró a 2020

La Mostra d’Art i Creati-vitat 
de Vila-real TEST exhibeix la 
seua edició més experiencial. 
«El públic haurà d’activar la 
seua capacitat d’imaginació 
abans de voler entendre què 
és el que realment està pas-
sant», avança el director de 
TEST 2021, Pascual Arnal, 
responsable d’aquest projec-
te, al qual dona suport el 
Departament de Museus, es 
marca com a repte des de fa 
ja vuit anys ser l’aparador i la 
llançadora del talent artístic 
emergent de la Comunitat 
Valenciana. 

Del 6 de febrer al 18 
d’abril de 2021 i amb el 
Convent, espai d’art, com a 
laboratori artístic, conflui-
ran les propostes de l’elenc 
de creadors i creadores que 
donen pols al TEST 2021 i 
que blinden de nou la varie-
tat de disciplines segell de la 
casa. La mostra emergeix des-
prés de l’aturada per la 
pandèmia i que va deixar en 
l’aire el març passat la incur-
sió artística de 2020.  

TEST reprén pulsacions i ate-
rra de nou en un al·legat a la cul-
tura segura i amb el record a la 
figura i l’obra de Hyuro, una de 
les artistes urbanes que ha pin-
zellat la història del festival, 
que va faltar al novembre.   

La saba nova que alimenta la 
Mostra d’Art i Creativitat és 
enguany a càrrec d’Ana Spoon 
(escultura, dibuix, escriptura i 
instal·lació), Cecilia Vidal (foto-
grafia), Mario Mankey (interven-
ció escultòrica) i E1000 (art 
urbà). Una selecció amb la qual 
aquesta cita referent per la 
selecció de nous artistes se sub-
mergeix en el món «de les sensa-
cions». «L’espectador haurà de 
deixar-se portar per a gaudir, ja 
que no tindrà davant propostes 
conceptualment lineals: les 
obres d’enguany suggereixen 
més que conten, evoquen més 
que narren…», explica Arnal.  

El fil conductor és que els 
que la fan possible treballen al 
marge de les seues disciplines i 
comparteixen un punt de risc 
plàstic. La sala «quedarà presa 
per les obres», postil·la. 

‘Te quiero un huevo’, de l’artista Mario Mankey, una de les obres d’enguany.

Una altra de les propostes vindrà de l’artista valenciana Ana Spoon.

 ICultura

LA CINQUENA BIBLIOTECA

Millora l’oferta en línia  
i es renoven continguts
U El Servei Municipal de 
Biblioteques  ha renovat el seu web 
‘www.bibliotecaspublicas.es/vila-
real’, a través de l’eina proporciona-
da per la Subdirecció General de 
Coordinació Bibliotecària del 
Ministeri de Cultura. A més de 
garantir criteris d’accessibilitat al 
contingut digital, el nou disseny 
permet una navegació còmoda, 
segura i intuïtiva i està especial-
ment pensat per a la visualització 
en tot tipus de dispositius. La nova 
pàgina manté seccions bàsiques 
com la informació sobre localitza-
ció i horaris, l’accés al catàleg o la 
descàrrega de les publicacions de 
les quatre biblioteques (guies de 

lectura, efemèrides, butlletins de 
novetats, etc.). Però el Servei de 
Biblioteques ha aprofitat el procés 
per a incorporar noves utilitats que 
faciliten l’accés al servei dels usua-
ris. Per exemple, a través d’un for-
mulari específic, els ciutadans de 
Vila-real poden sol·licitar de mane-
ra telemàtica el seu carnet de lec-
tor, sense necessitat de presentar-
se en un dels quatre centres. Un 
altre formulari permet sol·licitar la 
renovació de la contrasenya amb la 
qual els lectors poden realitzar 
diversos tràmits en línia, des de 
renovar els seus préstecs fins a 
accedir a eBiblio, la plataforma de 
préstec de llibres electrònics.
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Opinió

Enero ha sido muy complicado en términos sanita-
rios. La pandemia no nos ha dado ni un respiro, y 
después de unas navidades restringidas, el virus ha 
llegado, de nuevo, como un tsunami, contagiando a 
muchos de nuestros vecinos/as, poniendo en una 
situación límite, de nuevo, a nuestros hospitales.  

Las decisiones del Gobierno autonómico han 
sido muy criticadas, es comprensible, ya que los 
mayores afectados han sido nuestros hosteleros y el 
comercio local, sectores muy mermado desde que el 
año pasado nos invadiera este maldito virus, y que 
pese a los esfuerzos por adaptarse a las exigencias 
sanitarias, se han visto de nuevo obligados a cerrar. 

Los grandes esfuerzos de los ciudadanos, con un 
comportamiento ejemplar, no está siendo suficien-
te, todavía hay algunos que se saltan sus obligacio-
nes. Ahora más qué nunca necesitamos no bajar la 
guardia, necesitamos que nuestro comportamiento 
como ciudadanos sea ejemplar. Cumplir las normas 
hoy, salvará la vida de los más vulnerables mañana. 

Además, se han puesto en marcha más restriccio-
nes que por mucho que nos pueda fastidiar, si cum-
plimos y junto a la vacuna nos permitirán poder 
volver antes a una cierta normalidad. Por eso te 
pedimos que, por favor, nos ayudes con tu compor-
tamiento responsable a tratar de vencer este virus. 
#ENTRETODOSLOCONSEGUIREMOS

Ahora te 
necesitamos

Des de sempre, les dones hem estat les grans oblida-
des del sistema. Cada dia movem el món, però se’ns 
ha obviat en molts aspectes i se’ns ha tractat amb 
una actitud paternalista que, amb molt d’esforç, 
hem d’anar superant. 

En ple segle XXI encara hi ha hospitals on les 
dones que donen a llum s’han de sotmetre a tot 
tipus de pràctiques de violència obstètrica. Tactes 
innecessaris, episiotomies per sistema, separació 
del nadó les primeres hores, obligació de parir gita-
da... Açò, per sort, no ocorre a l’Hospital de la Plana, 
un centre de referència. Des de Compromís hem 
lluitat perquè els hospitals valencians comencen a 
tindre cases de parts, on dona i acompanyant es 
poden sentir com a casa i amb tots els mecanismes 
i garanties sanitàries al seu abast en cas de necessi-
tar-ho. Per això, i perquè som un equip feminista 
convençut, hem presentat una proposta de declara-
ció institucional perquè la primera casa de parts del 
País Valencià s’instal·le a l’Hospital de la Plana. 

Així mateix, hem demanat crear un protocol que 
tinga en compte les necessitats dels pares i mares 
que perden un nadó abans de nàixer o amb pocs 
dies de vida. La mort perinatal és un fet molt 
traumàtic i l’assistència psicològica és fonamental 
per a aquestes parelles. Política en clau femenina 
per a seguir movent el món.

Compromís   
pel feminisme

La hostelería de Vila-real veía como se les obligaba a 
cerrar por segunda vez desde que empezó la pande-
mia. Entre el cierre de marzo y el actual, medidas y 
restricciones constantes por parte del Consell de 
Ximo Puig han ido reduciendo los ingresos mien-
tras los gastos no han parado: alquileres, recibo del 
IBI con una subida del 10%, cuota de autónomos, 
IRPF, factura de la luz con un nuevo incremento, 
adaptación de sus locales a cada nueva restricción... 
Todo para terminar cerrándoles otra vez. 

El PP de Vila-real lleva reclamando en solitario 
desde abril ayudas de emergencia económica para 
los sectores más afectados por esta crisis. El gobier-
no de PSOE y Podemos ha rechazado siempre estas 
ayudas e incluso las han ridiculizado; lo volvieron a 
hacer también en el pleno de enero. Nos alegramos 
del cambio de criterio de Benlloch, que acepta una 
línea de ayudas directas para el ocio nocturno. Es 
momento de que la administración más próxima se 
ponga también de su lado y les dé la respuesta que 
esperan y merecen. Desde el minuto cero de esta cri-
sis, el PP de Vila-real ha estado al lado de los secto-
res afectados y hemos ofrecido toda nuestra ayuda 
al equipo de gobierno, tendiendo la mano, para 
poder sacar adelante iniciativas que ayuden a los 
vecinos. Hay que actuar porque cada día que pasa, 
la situación es peor y es una oportunidad perdida.

Ayudas de 
emergencia

En un temps en el que conservar la salut i també la 
faena són els únics objectius a curt i mitjà termini 
per als veïns de Vila-real, des de Cs tenim clar que 
hem de treballar per contribuir a que estos objec-
tius es complisquen. Així vam presentar dos propos-
tes encaminades en aquest sentit. La primera per a 
que el Govern central baixe l’IVA de la llum. Els 
veïns es van trobar en la borrasca més gelada de les 
últimes dècades amb un rebut de rècord. Quan més 
calia posar la calefacció, molta gent havia de triar 
entre això i arribar a fi mes, perquè la pandèmia ha 
deixat un reguer de tancaments, de desocupació i a 
molts autònoms ofegats pels deutes. 

L’altra proposta, que sí va eixir endavant, dema-
nava la coordinació per a que s’establisca un pla de 
vacunació efectiu. No volem vacunats VIP i dosis 
perdudes. A este pas la immunització serà impossi-
ble i mai veurem la llum al final del túnel. 

Per últim, volem aprofitar estes línies per a recol-
zar al sector de l’hostaleria per la duresa en la qual 
se’ls ha castigat i criminalitzat. Tancats unilateral-
ment amb les neveres plenes i sense un pla d’ajudes 
al que acollir-se. Un sector fonamental que, tal i 
com s’ha comprovat, no és font de contagis, doncs 
segons la pròpia Conselleria de Sanitat els princi-
pals focus es troben en l’àmbit familiar.  

Ja saben, el que val són els fets i no les paraules.

Fets i no 
paraules

Aquest últim mes hem vist la polèmica que ha alçat 
l’anunci d’un conegut youtuber d’anar-se a viure a 
Andorra per a pagar menys impostos.  

En qualsevol país amb una democràcia avançada 
això seria considerat una indignitat, allí els milio-
naris no presumeixen d’evadir impostos perquè 
l’opinió pública se’ls tornaria completament en 
contra i perdrien la seua popularitat, no culpem al 
youtuber per ser un egoista antipatriota, la veritat, 
la culpa és de la demonització realitzada pels par-
tits neoliberals de dretes sobre el fet de pagar 
impostos.  

Cada vegada que parlen demanen abaixar o eli-
minar els impostos però quan governen els pugen a 
les classes mitjanes i baixes, mentre a les altes i 
grans empreses se’ls exoneren. Ja van privatitzar els 
mitjans de comunicació, transport i energia i ara el 
seu objectiu de negoci són l’educació, les pensions i 
la sanitat. La seua política sempre ha beneficiat als 
seus amics dels diners, recordar les biblioteques, 
aeroports, autopistes sense contingut.  

Tot molt lucratiu per als seus amics, com el pro-
jecte Castor de Florentino. Els impostos ben gestio-
nats amb transparència són la base de la societat del 
benestar, per això, no podem permetre que tornen 
els que es dediquen a malbaratar els diners de totes 
les que paguem impostos.

Importància 
d’allò públic

Hay que seguir, desgraciadamente, encabezando 
cada artículo y comentario, solidarizándonos con 
las familias que han perdido a algún ser querido y 
con aquellas que rezan a diario para poder ver a los 
suyos salir del hospital. La pandemia va a más y 
parece que nadie es capaz de pararla. Quiero, por-
que es de justicia, enviar un grito de ánimo a nues-
tros hosteleros y comerciantes, en graves crisis o 
arruinados unos y, arruinados y demonizados otros. 

No soy epidemióloga, especialidad que ha proli-
ferado como los hongos en medios de comunica-
ción que siguen contando aquella verdad por la que 
les pagan, pero sí vivo el día a día de Vila-real y 
donde más se han guardado las normas, donde más 
se han cuidado las recomendaciones sanitarias ha 
sido, con diferencia respecto a otros sectores, en la 
hostelería. No es justo demonizar a quien lo hace 
bien, mientras cierran sus negocios, no reciben ayu-
das pero deben seguir pagando impuestos. Reitero 
que no soy epidemióloga pero creo que «otro gallo 
cantaría» si transporte público, grandes superficies 
y educación, donde nos mienten a diario, estuvie-
ran siendo la mitad de prudentes. 

Cerrando cafeterías y bares consiguen meternos 
en casa y que el miedo se apodere de nuestra vida 
social y los comerciantes lo pagan con sus tiendas 
vacías. Alguien debiera hacer algo bien y rápido.

Por no asumir 
responsabilidad

PSOE PP COMPROMÍS

CIUDADANOS VOX UNIDES PODEM
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