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El Centre de Congressos serà 
l’espai per a vacunacions en 
la lluita contra la covid-19

Vila-real tanca uns 
comptes de 51,3 
milions per a 2021
U El pressupost, que reforça 
la lluita contra la covid-19 i 
afronta el degoteig de resolu-
cions urbanístiques, creix 3,6 
milions més respecte a la pre-
visió anunciada al desembre 
per l’alcalde, José Benlloch.

Esports habilita 
15 espais per a 
clubs i gimnasos
U El consistori posa a dispo-
sició d’agrupacions, empre-
ses i el Servei Municipal llocs 
a l’aire lliure per a reprendre 
l’activitat mentre duren les 
restriccions.

Territori completa 
l’àrea enjardinada 
a Botànic Calduch

U L’Ajuntament rehabilitarà 
l’alqueria després de consul-
tar el projecte amb el veïnat. 
La previsió és destinar 
300.000 euros entre fons pro-
vincials i municipals.

Cáritas Diocesana 
inicia la construcció 
del centre d’inclusió
L’edifici, de 1.700 metres quadrats, 
tindrà cabuda per a 36 persones, el 
triple d’El Pati, servei al qual dona 
relleu, i requereix d’una inversió 
de dos milions d’euros. PÀGINA 5

L’oci nocturn i l’hostaleria reclamen celeritat en 
els pagaments amb concentracions setmanals

L’Ajuntament consensua les bases de les ajudes 
als sectors més afectats amb grups i gestories

Vila-real commemora els 
747 anys de la fundació

L’ofrena institucional al peu de l’estàtua del rei 
Jaume I va comptar amb dues sanitàries com 
a úniques representants de la societat civil
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Vila-real habilita el Centre de Congressos 
per a les vacunacions contra la covid-19 
La proposta compta amb el vistiplau del Departament de Salut de la Plana per a quan s’active el procés d’immunització massiva

L ’Ajuntament ha començat 
ja a preparar el dispositiu 
per a habilitar el Centre 
de Congressos, Fires i 

Trobades com a espai de vacuna-
ció massiva per la covid-19, per 
a fer possible la immunització 
de la població vila-realenca en el 
marc del pla impulsat per la 
Conselleria de Sanitat. L’alcalde, 
José Benlloch, i el gerent del 
Departament de Salut de la 
Plana, Miquel Rovira, han visi-
tat el recinte, acompanyats de 
diferents responsables de l’hos-
pital, i han donat el vistiplau a 
la seua utilització per a dur a 
terme les vacunacions als dife-
rents grups d’edat de la pobla-
ció local quan s’active el procés 
d’immunització massiva. 

«Des de fa setmanes estem 
treballant en coordinació amb 
l’Hospital de la Plana i el 
Departament de Salut perquè la 
ciutat puga disposar d’unes ins-
tal·lacions adequades per a vacu-
nar la població vila-realenca, i 
en la visita hem pogut compro-
var que el Centre de Congressos, 
Fires i Trobades s’adapta a les 
necessitats del pla que han per-
filat els responsables sanitaris», 
ha explicat l’alcalde. Benlloch 
ha detallat que aquest recinte 
«disposa de les dimensions 
necessàries, a més d’uns bons 
accessos, ventilació i serveis 
bàsics, i també permet habilitar 
punts de vacunació separats i 
amb totes les dotacions i mate-
rial sanitari en els estands que 
s’utilitzen en les fires i els con-
gressos». L’aparcament exterior 
és un altre punt a favor, tant per 
al seu ús com a àrea d’estaciona-
ment, com per si cal realitzar 
vacunacions en vehicles. 

 
NECESSITATS I DISPOSITIU 
El primer edil subratlla que ja 
s’està treballant en la planifica-
ció de necessitats, així com en el 

Benlloch va acompanyar els responsables sanitaris en la visita a les instal·lacions del Centre de Congressos.

dispositiu per si és necessari 
procedir al tall del trànsit en 
algun dels carrers annexos. 
També s’ha acordat activar una 
línia especial de l’autobús urbà 
gratuït per a facilitar el des-
plaçament dels pacients en el 
moment en què siguen citats 
per a la seua vacunació. Així 
mateix, l’alcalde ha transmés 
als responsables del 
Departament de Salut de la 
Plana que l’Ajuntament posarà 
a la seua disposició tot el perso-
nal necessari, tant operaris com 
Policia Local per al dispositiu de 
trànsit i seguretat. També es 
començarà ja a traslladar a 
aquest espai material munici-
pal, com ara mobiliari --taules i 
cadires-- i tanques per si és 
necessari delimitar zones o 
crear corredors d’accés als 
punts de vacunació. 

 
GARANTIR L’EFICÀCIA 
El primer edil insisteix que 
«estem preparats perquè, en el 
moment en què arriben les 
vacunes i els responsables sani-
taris estiguen en condicions de 
començar amb la immunització 
massiva, tot estiga llest i que 
com més prompte millor la 
població de Vila-real estiga vacu-
nada». En aquest sentit, l’alcalde 
ha llançat un missatge de tran-
quil·litat perquè «estem treba-
llant i estarà tot preparat per a 
començar el procés de vacuna-
ció amb les màximes garanties 
d’eficàcia i agilitat».

El recinte compleix les condicions necessàries per a dur a terme la vacunació.

U El consistori iniciarà 
en breu el trasllat del 
material municipal que 
siga necessari, com 
taules, cadires i tanques

 ITema del mes
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Vila-real consensua les bases de les ajudes 
per als sectors més afectats per la covid

L a Regidoria d’Economia 
ha consensuat amb els 
grups polítics i les gesto-
ries les bases per a la 

sol·licitud i concessió de les aju-
des dirigides als sectors més 
afectats per les restriccions i 
mesures per a frenar la covid-19. 
Tal com es va comprometre 
l’alcalde, José Benlloch, els crite-
ris per a la tramitació de les aju-
des Parèntesi del Pla Resistir 
així com la línia de subvencions 
municipal per a l’oci nocturn 
han sigut debatuts amb els 
grups municipals i amb les ges-
tories que assessoren els 
autònoms i petites empreses de 
la ciutat que compleixen els cri-
teris fixats pel Consell per a 
accedir a aquestes aportacions 
econòmiques la finalitat de les 
quals és alleujar la difícil situa-
ció econòmica ocasionada pels 
tancaments i restriccions decre-
tats per a contenir la pandèmia. 

«Hem atés els suggeriments 
d’aquests professionals i hem 
resolt els seus dubtes perquè 
puguen disposar com més 
prompte millor de la documen-
tació necessària i facilitar-los el 
procés de tramitació», subratlla 
el regidor d’Economia, Xus 
Madrigal, que recorda que «la 
prioritat és accelerar el procedi-
ment perquè aquestes ajudes, 
que sabem que només són un 
xicotet alleujament, arriben 
com més prompte millor als qui 
més ho necessiten».  
 
PARTICIPACIÓ DE L’IVF 
A més de la participació dels tèc-
nics del Departament 
d’Economia i el personal de 
l’oficina d’assessorament per a 

El consistori inclou en la redacció de criteris de concessió les peticions dels grups polítics amb representació municipal i lessuggerències de les gestories 

Reunió entre tècnics d’Economia i el personal de l’oficina d’assessorament  d’ajudes així com  el director general de l’IVF.

 

Unanimitat per a aportar 
192.000 € al Pla Resistir
U El Ple de l’Ajuntament ha 
aprovat per unanimitat 
l’expedient de modificació 
de crèdits per valor de 
222.490 euros, dels quals 
192.490 euros han servit per 
a garantir l’aportació muni-
cipal al Pla Resistir d’ajudes 
als autònoms i microempre-
ses dels sectors econòmics 
més afectats per la covid. 
Tots els grups municipals 
han avalat aquesta modifica-
ció, per la qual es destina 
aproximadament la meitat 
de la partida de Festes consig-

nada en el pressupost de 2020. 
El primer edil ha recordat 

que a través de les ajudes 
Parèntesi del Pla Resistir, Vila-
real podrà injectar 1.283.267 
euros a sectors castigats pel tan-
cament d’activitats a causa de la 
pandèmia gràcies a l’aportació 
de la Generalitat, la Diputació i 
l’Ajuntament. «Sempre havíem 
dit que nosaltres, en solitari, no 
teníem pulmó per a donar sub-
vencions directes. però si les 
administracions competents, 
com la Generalitat o el Govern 
central, impulsaven aquestes 

línies de subvencions, nosal-
tres estaríem ací aportant la 
nostra part», ha insistit 
l’alcalde, José Benlloch. Així, 
ha subratllat que totes les aju-
des que s’estan llançant des 
de la Generalitat, com també 
la línia de 50.000 euros que 
l’Ajuntament ha activat per 
al sector de l’oci local, són 
compatibles entre elles. 

Per altra part, l’alcalde ha 
arribat a un acord amb el 
Banc Santander per a una 
operació de confirming que 
permetrà a l’Ajuntament dis-
posar amb major celeritat de 
l’aportació econòmica de la 
Generalitat. El primer edil ha 
tancat aquesta operació, a 
interés zero, de manera que 
l’entitat  avançarà els 802.041 
euros asignats pel Consell.

la gestió d’ajudes impulsada per 
l’Ajuntament, la reunió ha 
comptat amb el director general 
de l’Institut Valencià de 
Finances, Manuel Illueca, que 
ha explicat als professionals les 
línies d’ajudes que ofereix en 
aquests moments l’IVF perquè 
aquests les puguen traslladar 
als seus clients. Illueca ha posat 
sobre la taula possibilitats com 
ara préstecs a interés zero o 
amb 30% a fons perdut. 

Després d’abordar el docu-
ment de bases, el Departament 
d’Economia treballa per a acce-
lerar els tràmits i que la conce-
ssió de les ajudes siga més àgil i 
immediata quan entre en vigor 
la modificació de crèdits aprova-
da per a l’aportació municipal 
al Pla Resistir així com per a la 
línia d’ajudes de l’oci nocturn.  

En total, es contemplen 28 
activitats d’àmbits com ara hos-
taleria, turisme, activitats espor-
tives, creació artística, gestió 
cultural i d’espectacles, etc., per 
a empreses que tinguen fins a 
10 treballadors i la quantia 
màxima a la qual poden accedir 
els beneficiaris és de 2.000 euros 
per autònom o microempresa, a 
més de 200 euros per cada treba-
llador. En el cas de la línia d’aju-
des a l’oci nocturn, es tracta 
d’un paquet d’ajudes de 50.000 
euros, de concessió directa, 
sense necessitat de justificar 
despeses, segons explica el regi-
dor d’Economia. Les bases esta-
bleixen una ajuda fixa de 3.000 
euros per a cada negoci que 
s’ajuste a l’activitat, estiga regis-
trat i al corrent de pagament i, a 
més, un plus del 20% per a les 
discoteques.
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El consistori 
aborda els efectes 
de la covid en el 
comerç i valora 
una línia d’ajudes
L’alcalde, José Benlloch, i i el 
regidor responsable 
d’Economia, Xus Madrigal, 
van mantenir una reunió 
amb representants de la Unió 
de Comerç de Vila-real 
(Ucovi) per a abordar la situa-
ció del comerç local i els efec-
tes de les restriccions i mesu-
res de prevenció decretades 
pel Consell per a frenar 
l’avanç de la pandèmia. 
«Estem preocupats perquè 
encara que en el cas dels esta-
bliments comercials no hi ha 
hagut una obligació de tan-
cament, sí que hi ha hagut 
una limitació d’horaris en la 
majoria de casos, i a més s’ha 
produït un efecte col·lateral 
pel tancament de l’hostaleria 
i l’oci, així com a causa 
d’altres mesures pel tanca-
ment perimetral els caps de 
setmana», assenyala Benlloch 

Tots dos polítics van escol-
tar tant els problemes com 
les propostes plantejades 
pels responsables d’Ucovi, 
entitat que aglutina a més 
d’un centenar d’establiments 
de la ciutat, i l’alcalde ha 
avançat que l’equip de 
govern valora llançar una 
línia d’ajudes municipals per 
a aquelles activitats comer-
cials que no puguen benefi-
ciar-se de cap de les subven-
cions impulsades per la 
Generalitat. «Hem demanat 
als responsables d’Ucovi que 
siguen ells els que ens facen 
arribar una proposta de qui-
nes activitats haurien de ser 
beneficiàries d’aquesta possi-
ble línia », detalla l’alcalde.  
«Estem fent tots els esforços 
perquè el virus destruïsca el 
mínim possible la nostra eco-
nomia», diu Benlloch.

 

L’oci i l’hostaleria ixen al carrer per a 
exigir ajudes als sectors amb urgència
Tots els dimecres de febrer, amb 
diferent horari i diferents 
accions, els sectors de l’oci i 
l’hostaleria local, sota la coor-
dianció de l’Associació Ashiovi, 
han eixit al carrer per a recla-
mar urgència en el pagament de 
les ajudes i deixar constància de 
la seua disconformitat amb 
unes mesures, les del tanca-
ment total, que no compartien 
al considerar que se’ls ha crimi-
nalitzat. Així, a les concentra-
cions, cacerolades i lectures de 
manifest es van sumar una cara-
vana de vehicles pels principals 
carrers de la ciutat, així com 
una convocatòria on, amb ciris, 
representants d’altres àmbits Imatge d’una de les concentracions a la plaça Major, a finals del mes de febrer.

econòmics afectats d’una forma 
o altra per la crisi derivada de la 
pandèmia --comerços, gimnasos 
o agricultura-- es van sumar a la 
protesta sota el lema «No deixes 
que s’apague la llum». 

Tot i que des de principis de 
març es va poder reprendre 
l’activitat hostalera amb algu-
nes restriccions, des de l’entitat 
es va avançar la intenció de 
mantenir les manifestacions, ja 
que no tots els locals van poder 
obrir al no disposar de terrassa. 

Ashiovi va fer un repàs en 
Facebook dels requisits que se’ls 
exigeix amb la repressa de l’acti-
vitat i fan una crida a la respon-
sabilitat de la gent. «Roguem 

que es complisquen i es facen 
cumplir les normes per al bon 
desenvolupament de la nostra 
activitat (...) És per la teua salut i 
la de la resta de la gent. També 
dels que treballem a l’oci i hos-
taleria», van escriure. 

 
INICIATIVA DE SUPORT 
Efecte Vila-real, el centre de 
negocis de Fundació Caixa 
Rural, ha mostrat el seu suport 
a l’hostaleria amb un recopila-
tori al seu web de restaurants, 
bars i pastisseries de la ciutat 
que oferien servei de recollida  a 
domicili amb els horaris, els ser-
veis i el contacte. Més d’una vin-
tena de locals es van sumar.

La Policia Local imposa 208 denúncies en 
les jornades del tancament perimetral

E l tancament perimetral 
de Vila-real durant els 
caps de setmana es va sal-
dar amb un total de 208 

denúncies per incomplir les res-
triccions decretades per la 
Generalitat en prevenció de la 
covid-19. La major part, 138, són 
per tractar de saltar-se la prohi-
bició d’entrar o eixir de la ciutat 
des de les 15.00 hores del diven-
dres a les 6.00 hores del dilluns. 
Altres 17 van ser per no utilitzar 
màscares; 16 per reunions en 
domicilis i 11 per incomplir el 
toc de queda. Altres sancions 
corresponen a reunions en la 

La major part, 138, corresponen a multes per tractar de saltar-se la prohibició d’entrar o eixir de la ciutat els caps de setmana

tota la ciutadania, que ha mos-
trat majoritàriament un com-
portament exemplar», assenyala 
la regidora de Seguretat 
Ciutadana, Silvia Gómez. «No 
obstant això, encara que el tan-
cament perimetral s’ha alçat, 
no hem de baixar la guàrdia. La 
pandèmia segueix ací, causant 
molt de dolor i no podem rela-
xar-nos. Hem de continuar com-
plint les mesures de prevenció i 
els protocols que les autoritats 
sanitàries estipulen. Només així 
podrem acabar amb el virus», 
conclou la regidora, responsa-
ble també de Sanitat. 

via pública de més persones de 
les permeses (8), incompliment 
de les mesures d’higiene (7),  
vulnerar la Llei orgànica de pro-
tecció de seguretat ciutadana (8) 
i una per incomplir 
l’Ordenança municipal de con-
vivència ciutadana.  

Per a vetlar pel compliment 
de les restriccions, la Policia 
Local, en col·laboració amb el 
Cos Nacional de Policia, va des-
plegar durant els cinc caps de 
setmana un dispositiu especial 
sense precedents, amb controls 
aleatoris en accessos urbans, 
patrulles itinerants i l’ús de 

càmeres de trànsit i drons per a 
vigilar els espais proclius a 
majors aglomeracions. Aquest 
dispositiu especial va permetre 
no només controlar el compli-
ment del tancament perimetral 
sinó també l’observació d’altres 
restriccions autonòmiques. 

 
NO BAIXAR LA GUÀRDIA 
«Els agents de la Policia Local 
han fet un gran esforç durant 
aquests cinc caps de setmana 
per a garantir el compliment de 
totes les mesures amb un objec-
tiu únic: véncer la covid-19. Vull 
agrair també la col·laboració de 
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U VILA-REAL PENJA UN LLAÇ 
DAURAT A L’AJUNTAMENT PEL 
DIA DEL XIQUET AMB CÀNCER 
La corporació municipal, encapçala-
da per la primera tinent d’alcalde i 
regidora de Sanitat, Silvia Gómez, ha 
acompanyat les entitats Aspanion i 
Pintando el Camino en Rosa en l’acte 
simbòlic per a penjar la pancarta 
que, amb el llaç daurat, reivindica 
una major atenció i conscienciació 
sobre el càncer infantil. La pancarta, 
que penja des del balcó de 
l’Ajuntament, commemora el Dia 
Internacional del Xiquet amb Càncer. 
El lema triat enguany per Aspanion 
per a recordar aquesta data ha sigut: 
«Està en les nostres mans que no 
s’oblide el càncer infantil» amb un 
manifest per les dificultats extra que 
ha suposat l’arribada de la covid i 
que ha restat visibilitat a la malaltia.

Cáritas Diocesana inicia la construcció del 
centre d’inclusió per a persones sense llar

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
assistit  amb el bisbe de la 
diòcesi de Segorbe-
Castelló, Casimiro López 

Llorente, i el director de Cáritas 
Diocesana, Juan Manuel 
Aragonés, a la col·locació de la 
primera pedra del nou centre 
d’inclusió social per a persones 
sense llar de Cáritas Diocesana 
que es construirà a l’antic solar 
de l’església dels Sants Evange-
listes, al carrer de Sant Mateu.  

Amb una inversió de prop de 
dos milions d’euros, dels quals 
l’Ajuntament aportarà 300.000 
euros, es tracta d’un dels projec-
tes més importants dels últims 
anys per al bisbat i suposarà la 
construcció d’un edifici de 
1.700 metres quadrats que subs-
tituirà l’antic alberg de tran-
seünts d’El Pati, demolit el 2017 
per deficiències estructurals en 
l’edifici, a més de dependències 
per a la parròquia dels Sants 
Evangelistes. 

El bisbe, Casimiro López 
Llorente, ha destacat la labor de 
Cáritas Diocesana i ha assegurat 
que la inversió de dos milions 
d’euros té una vocació de servei, 
per a donar resposta al projecte 
d’El Pati i a la parròquia dels 
Sants Evangelistes. Per la seua 
part, el director de Cáritas 
Diocesana, Juan Manuel Arago-
nés, ha mostrat el seu 
agraïment «en nom de totes les 
persones d’El Pati i totes les per-
sones sense llar i de greu exclu-
sió social que són les que es 
beneficiaran d’aquest centre 
quan estiga construït». 

L’immoble albergarà tres ser-
veis: el centre d’inclusió i acom-

Amb una inversió de dos milions, l’edifici de 1.700 metres donarà cabuda a diferents serveis i habitatges per a 36 persones

breus

U El Partit Popular ha recla-
mat incloure l’ampliació i 
reobertura del centre de 
salut de Torrehermosa dins 
de l’estratègia anunciada per 
la Generalitat Valenciana per 
a millorar l’atenció sanitària. 
El PP valora que «és una bona 
oportunitat perquè Vila-real 
tinga els recursos d’atenció 
sanitaris adequats i es recu-
pere així un servei d’atenció 
tancat l’any 2016».

EL PP URGEIX EL CONSELL A 
REOBRIR EL CENTRE DE 
SALUT DE TORREHERMOSA

U Compromís sol·licita que 
s’amplie i millore el parc 
infantil al costat del jardí de 
Jaume I. La formació assegu-
ra haver rebut queixes «per 
part de nombroses famílies 
que resideixen als voltants i 
que porten temps veient la 
minva que han patit els jocs 
de la zona recreativa». 
Compromís recorda també 
que va denunciar la falta de 
manteniment dels parcs.

COMPROMÍS DEMANA UNA 
MILLORA DEL PARC INFANTIL 
DEL JARDÍ DE JAUME I

U El portaveu de Ciutadans 
(Cs), Domingo Vicent, ha pro-
posat «millorar els accessos 
als col·legis per a garantir 
una major seguretat». Per a 
Vicent «és necessari culminar 
l’entorn d’alguns centres, 
ampliant les voreres i ins-
tal·lant bandes sonores en les 
vies de major trànsit, el cas 
per exemple de carrers com 
el de Sant Joan Bosco, el camí 
de La Plana o el Calvari.

CIUTADANS PLANTEJA MÉS 
SEGURETAT EN ELS ACCESOS 
ALS COL·LEGIS DE LA CIUTATResponsables municipals, del bisbat i de Cáritas van participar en l’acte de col·locació i benedicció de la primera pedra.

 

panyament per a persones sense 
llar de Cáritas Diocesana; una 
capella amb capacitat per a un 
centenar de persones i depen-
dències per a la parròquia dels 
Sants Evangelistes.  

 
CAPACITAT PER A 36 PERSONES 
Un dels principals aspectes del 
projecte és que permetrà 
ampliar la capacitat de l’alberg 
per a persones sense llar, que 
passarà de les nou habitacions 

de l’anterior edifici, en les quals 
es podia allotjar 13 persones, a 
un total de 18 habitacions 
dobles, amb què es triplica la 
capacitat fins a les 36 persones. 
L’antic centre El Pati, impulsat 
en els anys 90 pel bisbe Josep 
Maria Cases arran de la creació 
de la Fundació Tots Units, va 
haver de demolir-se el 2017 per 
problemes estructurals. Durant 
aquest temps, Cáritas Diocesana 
ha continuat prestant el servei 

en dos pisos de Cáritas interpa-
rroquial de Vila-real, amb capa-
citat per a nou persones que 
han rebut acompanyament en 
el procés d’eixir del carrer i inte-
grar-se en la vida ordinària, i 
descobrir les  seues capacitats i 
possibilitats. Amb tot, des del 
bisbat i Cáritas destaquen la 
importància de comptar amb 
un centre més ampli i que per-
meta una atenció integral per a 
la inserció d’aquestes persones.

 IMunicipal
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Una de las metas es proseguir con la mejora del área de la carretera de Onda.

Unanimidad para solicitar  
ayudas para modernizar 
tres polígonos al Ivace

 

El Pleno ha aprobado por unani-
midad la solicitud de subven-
ción al Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial 
(Ivace) para el desarrollo de tres 
nuevos proyectos de mejora y 
modernización de áreas indus-
triales por valor global de 
731.463 euros. La propuesta 
contempla actuar en tres zonas 
estratégicas del desarrollo de la 
ciudad: el futuro clúster agroali-
mentario del entorno de la esta-
ción, las conexiones de la ronda 
Suroeste con la ciudad y la 
carretera de Onda. 

El concejal de Territorio, 
Emilio M. Obiol, ha recordado 
que desde 2018, en el marco del 
Plan de reindustrialización 
municipal, se han desarrollado 
proyectos por valor de 2,5 millo-
nes de euros para la moderniza-
ción y mejora de la competitivi-
dad en cinco polígonos, con la 
ayuda del Ivace. En esta nueva 
convocatoria de 2021, el 
Ayuntamiento «presenta tres 
proyectos para, dentro de las 
posibilidades económicas muni-
cipales, que son limitadas, 
intentar llevar a cabo las máxi-

mas mejoras posibles con la 
mínima aportación municipal». 
Los proyectos afectan a una 
superficie de tres millones de 
metros cuadrados.  

Uno de los proyectos se refie-
re al entorno de la estación de 
Renfe, donde el consistorio per-
fila un clúster agroalimentario. 
Se trata de 156.880 metros cua-
drados donde se pretende im-
plantar alumbrado led o cons-
truir aceras. El segundo proyec-
to dará continuidad a las 
mejoras implantadas ya en el 
polígono de la carretera de 
Onda, concretamente en los 
556.650 metros cuadrados que 
quedan delimitados entre la    
AP-7 y la avenida Alemanya. El 
área afectada por la tercera 
actuación alcanza los 2,3 millo-
nes de metros cuadrados y afec-
tará al área industrial sur, a las 
conexiones de tres rotondas de 
la ronda Suroeste.

Vila-real propone crear 
un espacio logístico en  
el entorno de la CV-10

U El Ayuntamiento reivindi-
ca su vocación de liderazgo 
industrial en el documento 
de alegaciones que ha pre-
sentado al Plan de Acción 
Territorial del Área 
Funcional de Castellón, ela-
borado por la Conselleria de 
Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad.  

Entre las propuestas que 
el Departamento de 
Territorio ha hecho llegar a 
la Conselleria en el periodo 
de exposición pública se 
incluye la ampliación de la 
superficie industrial de Vila-
real para la creación de un 
área industrial logística en el 
entorno de la autovía CV-10, 
donde además se solicita la 
instalación de un área de ser-
vicio, ya contemplada en 
anteriores documentos de 
planificación territorial de la 
Generalitat Valenciana. El 
concejal de Territorio, Emilio 

M. Obiol, remarca que «una de 
nuestras prioridades a la hora 
de revisar el PAT y perfilar la 
estrategia de desarrollo territo-
rial de Vila-real para la próxima 
década ha sido apostar por el 
área industrial del entorno de la 
CV-20 (carretera de Onda) como 
uno de los principales polos de 
atracción de inversión y desa-
rrollo no sólo para la ciudad de 
Vila-real sino también para la 
provincia». Así, se solicita que el 
documento de planificación 
territorial contemple la conti-
nuidad de la zona industrial sur 
hasta el río Seco. De esta mane-
ra, «la ciudad de Vila-real conso-
lidaría un eje industrial verte-
brado por la ronda Suroeste y 
conectado con la AP-7, la CV-10 y 
la N-340», explica el responsable 
de Territorio. En este sentido, el 
Ayuntamiento incluye la histó-
rica reivindicación de contar 
con un acceso a la AP-7 ahora 
que esta vía ha sido liberalizada.

La ciudad busca optimizar las áreas cercanas a los principales ejes viarios.

 

Se han analizado 42 subáreas que ocupan una superficie de 7.729.224 metros, entre ellas la zona norte del municipio.

Territorio evalúa los polígonos para 
avanzar en la reindustralización

L a Concejalía de Territorio  
ultima la radiografía de 
sus áreas industriales, un 
trabajo de documenta-

ción y análisis que este departa-
mento ha llevado a cabo duran-
te los últimos meses como parte 
del Plan de reindustrialización 
impulsado por el equipo de 
gobierno para mejorar la com-
petitividad de sus polígonos. El 
trabajo ha servido para contabi-
lizar y analizar un total de 485 
empresas repartidas por las dife-
rentes zonas industriales de 
Vila-real, «de manera que ahora 
contamos con un documento de 
alcance y análisis que nos sitúa 
en una mejor posición para 
tomar decisiones en el futuro en 
relación a nuestras áreas indus-
triales», subraya el concejal de 
Territorio, Emilio M. Obiol. 

En el trabajo de inventariado 
y documentación llevado a cabo 
por el departamento municipal 
se han analizado un total de 42 

La ciudad, que contabiliza 485 compañías, busca dar impulso a sus parques empresariales

subáreas industriales, que ocu-
pan una superficie de 7.729.224 
metros cuadrados, en las que se 
dividen los grandes núcleos 
empresariales de Vila-real: la 
zona sur, la carretera de Onda y 
la zona norte del municipio, así 
como el entorno de la estación 
de ferrocarril, al este del casco 
urbano. Además de contabilizar 
la cifra total de empresas (485) 
se han recopilado otros indica-
dores básicos como nombre 
comercial, cifra de empleados, 
facturación, y código o códigos 
de actividad económica.  

 
MANTENER Y ATRAER FIRMAS 
«Uno de los ejes operativos del 
Plan de reindustrialización está 
enfocado a atraer nuevas indus-
trias. así como a evitar la posible 
marcha de las existentes, y para 
ello hemos hecho una impor-
tante labor de captación y ges-
tión de ayudas económicas con 
el fin de modernizar y hacer 

más competitivos nuestros polí-
gonos», explica Obiol, al tiempo 
que añade que «otro de los ejes  
es el de avanzar en el conoci-
miento de nuestras áreas indus-
triales, su realidad y su funcio-
namiento para tomar buenas 
decisiones en el futuro basadas 
en la eficacia y la optimización 
de recursos». 

El concejal de Territorio ha 
señalado también que este tra-
bajo sirve para avanzar en la 
implementación de la Ley 
14/2018, de 5 de junio, de ges-
tión, modernización y promo-
ción de las áreas industriales de 
la Comunitat Valenciana, que 
contempla el impulso de las 
entidades de gestión y moderni-
zación de los polígonos indus-
triales. Además, otra de las 
acciones desarrolladas de la 
Oficina de Reindustrialización 
Municipal ha sido la aprobación 
del estudio de delimitación de 
los parques industriales.
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Reordenan el tráfico en 
el entorno de las calles 
Corts Valencianes y 
Alfons el Magnànim

E l departamento de 
Movilidad está llevando a 
cabo un proyecto de reor-
denación del tráfico y 

ampliación de la zona de esta-
cionamiento en el entorno de 
las calles Corts Valencianes y 
Alfons el Magnànim. Con moti-
vo de las obras de asfaltado eje-
cutadas en este último vial, 
desde el área de Movilidad que 
dirige el concejal Emilio M. 
Obiol han realizado un estudio 
de la zona, tanto para señalizar 
las plazas de estacionamiento 
como para solucionar otras 
carencias en materia de seguri-
dad vial que afectan a esta zona. 

«En este barrio nos encontra-
mos con un problema de accesi-
bilidad y conectividad deficien-
tes, lo que ha derivado en un 
cierto caos circulatorio y falta 
de plazas de estacionamiento», 
explica Obiol. El responsable de 
Movilidad indica que, «por este 
motivo, como parte del Plan 
Municipal de Ampliación y 
Mejora del Aparcamiento en 
Vila-real, se ha trabajado en una 
reordenación, que también 
implicará una solución a los 
problemas de falta de seguridad 
en algunos cruces, debido a que 
varios de estos viales tienen una 
doble dirección». Bajo esta pre-
misa, el proyecto contempla asi-
milar el tipo de circulación vial 
a la del resto de la ciudad, con 
calles de un único sentido. 

Esta medida, además de 
mejorar la seguridad, permitirá 
crear nuevas plazas de aparca-
miento al implantar el estacio-
namiento en batería invertida, 
sistema de espiga, ganando 115 
plazas, además de 7 plazas para 

La actuación de Movilidad permitirá ganar en seguridad y 
amplía las plazas de aparcamiento para coches hasta las 122

Tras el reasfaltado, se ha habilitado un espacio para estacionar coches y motos.

 

vehículos de movilidad reduci-
da y una zona para estaciona-
miento de motocicletas. 

Asimismo, como proyecto 
piloto, en los cruces se implanta 
un sistema de cruces enfrenta-
dos. Tal y como explican desde 
el departamento de Movilidad, 
esto significa que, en las inter-
secciones en forma de cruz los 
vehículos nunca pueden conti-
nuar de frente, sino que están 
obligados a girar a la derecha o 
a la izquierda. Este funciona-
miento evita puntos de conflic-
to y posibles accidentes ya que, 
al ser obligatorio el giro, nunca 
hay riesgo de colisión con otro 
vehículo que circule en direc-
ción contraria. Estas medidas se 
consideran especialmente, nece-
sarias ya que se trata de una 
zona residencial y cercana al jar-
dín y el colegio Botànic 
Calduch, que registra una 
importante circulación de vehí-
culos. 

 
OTRAS ACTUACIONES 
Entre las mejoras también des-
taca la señalización de la zona 
para viandantes en la calle 
Alfons el Magnànim, en el 
tramo entre Enric Valor y 
Manuel Sanchis Guarner, ya que 
adolece de tramos de acera y se 
garantiza así la seguridad de los 
peatones. Además, se han señali-
zado las zonas de circulación de 
aparcamiento de vehículos. 

El departamento de Servicios 
Públicos ha llevado a cabo 
recientemente, en este entorno, 
una obra de asfaltado para dar 
respuesta a las peticiones veci-
nales dentro de un plan de 
mejora de tramos de 18 viales.

El alcalde y el edil de Territorio, junto a un técnico municipal, visitaron la zona en la que está previsto actuar.

Territorio ampliará la zona de jardín de 
Botànic Calduch y restituirá la alquería

La Concejalía de Territorio tra-
baja ya en el proyecto para 
completar el ajardinamiento 
del solar municipal de Botànic 
Calduch así como la rehabilita-
ción de la alquería que se ubica 
en dicha parcela. El alcalde, 
José Benlloch, y el concejal de 
Territorio, Emilio M. Obiol, 
han realizado una visita junto 
a técnicos municipales y han 
anunciado que convocarán a la 
asociación de vecinos para 
explicar la actuación que busca 
dignificar el espacio y cumplir 
con una reivindicación históri-
ca del barrio. La propuesta del 
gobierno pasa por destinar el 
dinero del Plan 135 de la 
Diputación de Castellón, 
sumando una aportación 
municipal para invertir unos 
300.000 euros en el proyecto. 

Benlloch ha señalado que 
«somos conscientes de que este 
solar no está en condiciones y 
lamentamos no haber podido 
emprender antes este proyecto, 

través de un préstamo, al pago 
de un millón de euros por los 
terrenos anexos al jardín, «con-
secuencia de un empastre más 
de la gestión urbanística del 
PP», indica. Estos solares serán 
objeto de esta actuación urba-
nística para solucionar los pro-
blemas de salubridad y dignifi-
car un espacio que está situado 
a pocos metros del colegio 
público Botànic Calduch. 

 
NUEVA VIDA PARA LA ALQUERÍA 
El edil de Territorio  apunta 
que «en el momento de adqui-
rir estos terrenos había varias 
alquerías en muy mal estado y 
decidimos conservar una de 
ellas, por su valor etnológico, 
que ahora rehabilitaremos». 
Además, la intervención con-
templa el ajardinamiento del 
terreno para integrarlo con la 
zona verde ya existente. Según 
Obiol, se plantea un jardín de 
tipo mediterráneo así como un  
parque canino.

pero la situación económica 
del Ayuntamiento es muy deli-
cada porque en este momento 
no sólo gestionamos la crisis de 
la covid-19 sino que arrastra-
mos también las dos crisis que 
nos dejó el PP en herencia: la 
de la deuda y la del urbanis-
mo», ha apuntado el alcalde. 

Precisamente, Benlloch 
recuerda que estos terrenos 
son  «uno de los ejemplos de la 
herencia envenenada del urba-
nismo que encontramos al lle-
gar al gobierno». Por un lado, 
«en 2010, el PP ocupó parte del 
suelo de manera ilegal, sin 
pagar al propietario, para cons-
truir un jardín y, ahora, este 
equipo de gobierno está 
luchando para que los vecinos 
no pierdan esta zona verde por-
que una sentencia judicial obli-
gaba a devolver el suelo a su 
propietario a causa de la mala 
gestión de los populares», dice. 

Por otra parte, en 2015, el 
actual gobierno hizo frente, a 
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Un presupuesto de 51,3 millones para el 
2021 que refuerza la lucha contra la covid

E l alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, ha anunciado  
que el equipo de gobierno 
ya ha cerrado el presu-

puesto para 2021, que finalmen-
te asciende a 51.375.000 euros y  
ya cuenta con el informe favora-
ble del Departamento de 
Intervención. Benlloch ha expli-
cado que las cuentas aumentan 
en 3,6 millones más respecto a 
la previsión que anunció en el 
mes de diciembre, de 
47.775.000 euros. Este incre-
mento  se debe a la incorpora-
ción de 2,5 millones para el 
pago de resoluciones y senten-
cias urbanísticas heredadas de 
la etapa del PP, que llegaron al 
Ayuntamiento a finales de 
diciembre, así como el aumento 
del 0,9% en la nómina de los 
funcionarios y la subida de las 
cotizaciones de la Seguridad 
Social más bajas del personal 
municipal, que suponen cerca 
de 500.000 euros. 

Además, el Ayuntamiento 
recibirá finalmente un millón 
de euros más de las aportacio-
nes del Estado y otros 383.000 
euros procedentes de la 
Generalitat para nuevos servi-
cios de atención social, por lo 
que finalmente las cuentas se 
sitúan en 51,3 millones de 
euros. El alcalde ha detallado 
los ejes del presupuesto: pru-
dencia y responsabilidad; opti-
mización de recursos a través de 
nuevos contratos para la mejora 
de servicios; lucha contra la 
covid-19; gestionar el pasado, el 
presente y el futuro, y la alianza 
con la sociedad civil a través de 

Las cuentas suben 3,6 millones respecto a las anunciadas en diciembre para hacer frente al goteo de varapalos urbanísticos

El alcalde, José Benlloch, repasó la principales líneas de actuación de las cuentas para este año y las diferencias respecto a la idea presentada el pasado diciembre.

 

los convenios con 69 entidades a 
los cuales se suman cuatro nue-
vos: la aportación al nuevo 
albergue de Cáritas (300.000 
euros en tres pagos), la restaura-
ción del salón de actos de la 
Comunidad de Regantes 
(120.000 euros en tres pagos), el 
insectario de la Cooperativa 
Católico Agraria (20.000 euros) y 
el convenio por el 50.º aniversa-
rio de la parroquia de Santa 
Isabel (12.000 euros). 

Otra de las prioridades es la 
lucha contra la covid-19 que ve 
aumentada la aportación para 
promoción económica y para la 
mesa del Pacto local por el rena-
cimiento, que finalmente ascen-
derá a 450.000 euros.

Saldan 164.000 € 
pendientes de 
pago al personal 
del consistorio
El Ayuntamiento ha dado luz 
verde al pago de horas 
extraordinarias y premios de 
jubilación anticipada a fun-
cionarios municipales que 
estaban pendientes de liqui-
dar desde el pasado ejercicio. 
En total, la cantidad que se 
pagará próximamente as-
ciende a 164.000 euros, de 
los que 104.000 euros corres-
ponden a horas extraordina-
rias del personal municipal, 
mientras que los 60.000 
euros restantes son ayudas a 
los funcionarios jubilados de 
manera anticipada.  

El alcalde ha firmado una 
providencia para pagar estas 
cantidades a través de una 
modificación de crédito vía 
el presupuesto prorrogado 
de 2020 que actualmente 
está en vigor. De esta mane-
ra, el Ayuntamiento abonará 
la totalidad de horas extraor-
dinarias que quedaron pen-
dientes del pasado ejercicio, 
hasta diciembre de 2020. 

También se gestiona la 
fórmula para disponer de 
recursos para pagar, cuanto 
antes, la productividad desde 
el 31 de marzo de 2020.

CUATRO NUEVOS CONVENIOS

Albergue de Cáritas
300.000 euros

Tres anualidades

120.000 euros

Tres anualidades

20.000 euros

Una anualidad

12.000 euros

Una anualidad

Salón de la
Comunitat de Regants

Insectario de la
Cooperativa

Parroquia de
Santa Isabel

(50 aniversario)

 

 

INVERSIONES

CEMENTERIO 122.000 € 

125.000 € 

  35.000 € 

  53.000 € 

114.000 € 

BOLARDOS carril bici Ermita

ADECUACIÓN antiguo Cine Condal

SOLAR permuta comisaría Policía Nacional

BICIVILA’T

 

 

Convocatoria de 
Caixa Rural para 
optar a las ayudas 
a entidades 
Fundació Caixa Rural Vila-
real ha convocado las subven-
ciones de 2021 para las enti-
dades locales. En esta oca-
sión, las ayudas van dirigidas 
a entidades asistenciales e 
inclusivas. Caixa Rural Vila-
real destinará este ejercicio 
un total de 18.500 euros a 
apoyar la labor y los proyec-
tos de un máximo de diez 
entidades asistenciales e 
inclusivas. «Debido a la difí-
cil situación sanitaria y eco-
nómica que vivimos, el 
Patronato ha considerado 
oportuno dirigir las subven-
ciones de este año a las enti-
dades asistenciales e inclusi-
vas que están pasando gran-
des dificultades. Es momento 
de centrarnos en este tipo de 
proyectos e iniciativas», indi-
ca el presidente de la enti-
dad, Enric Portalés. 

En años anteriores se 
apoyó a asociaciones cultura-
les, deportivas o sociales, 
pero debido a la pandemia la 
mayor parte de los proyectos 
no pudieron realizarse. Por 
esto y por la grave situación 
de las entidades asistenciales 
e inclusivas, el Patronato 
decidió focalizar las ayudas.
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Suspenden licencias en la 
calle Riu Segura para  
estudiar la apertura al río
El Pleno ordinario del mes de 
febrero ha aprobado, con el voto 
favorable del equipo de gobier-
no y la abstención de la oposi-
ción, la suspensión de licencias 
en la calle Riu Segura y su entor-
no. El concejal de Territorio ha 
recordado que uno de los retos 
del PGOU de 1994 es la cone-
xión de la ciudad con el paraje 
protegido del Mijares y esta 
zona es, hoy por hoy, «práctica-
mente la única ventana abierta 
que queda entre la ciudad y el 
río». Obiol remarca que el Plan 
Rector de Uso y Gestión del pai-

saje protegido del Mijares favo-
rece este tipo de conexión entre 
el paraje y la ciudad, en una 
zona que el equipo de gobierno 
considera prioritaria. Con la 
suspensión durante dos años se 
pretende «favorecer el debate 
sobre el desarrollo de la zona y 
abrir la puerta a la llegada de 
fondos europeos para hacer 
posibles nuevas dotaciones».  

De hecho, el consistorio ya 
optó hace unos años a ayudas de 
Europa para, entre otros, rege-
nerar el barrio cercano al río y 
crear una ventana al Millars. 

Las obras en la ronda suroeste siguen su ritmo a la espera de que las administraciones superiores lleguen a un acuerdo.

Vila-real urge definir la conexión  
de la ronda suroeste con la N-340

E l Ayuntamiento urge al 
Ministerio de Fomento, y 
también a la Conselleria 
de Política Territorial, 

Obras Públicas y Movilidad, a 
tener clara la solución definiti-
va para la conexión de la ronda 
suroeste con la N-340 antes de 
que finalicen las obras de la pri-
mera fase de este vial que, como 
apuntó a Mediterráneo el conse-
ller Arcadi España, se prevé para 
el último tramo del año. 

Y es que, desde el consistorio 
vila-realense consideran que «de 
poco sirve tener una circunvala-
ción que la ciudad viene recla-
mando desde hace más de dos 
décadas si esta no tiene una sali-
da a una carretera principal». 
En concreto, el proyecto que en 
estos momentos se acomete con-
templa la conexión con la carre-
tera de Onda, a través de una 
rotonda, pero finaliza en el 

El Consell prima una rotonda y el Gobierno central apuesta por un entramado a distinto nivel

 

cruce de los caminos Carretera y 
de les Voltes, por lo que se hace 
necesario un nuevo proyecto 
que incluya la ejecución del 
tramo que resta hasta l la N-340 
---unos 500 metros--, así como la 
conexión a la vía estatal. 

El Ministerio de Fomento 
mantiene su apuesta para que la 
conexión se acometa a través de 
un entramado viario a distinto 
nivel, del tipo escaléxtric. Así lo 
han confirmado fuentes del 
organismo que encabeza el 
ministro José Luis Ábalos, en 
base a lo que se contempla en el 
Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU). Por su parte, la 
Conselleria de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Movili-
dad defiende la construcción de 
una gran glorieta, aprovechan-
do que la liberalización de la  
AP-7 ha reducido el tráfico en el 
tramo de la N-340 afectado.

breves

U El Ayuntamiento muestra 
sus condolencias por el falle-
cimiento de Manuel Amorós 
Castañer, quien fue alcalde 
de la ciudad entre los años 
1972 y 1976. Amorós fue el 
último alcalde de Vila-real 
antes del inicio de la transi-
ción democrática y, bajo su 
mandato, destaca particular-
mente el hermanamiento 
con la vecina Burriana

 CONDOLENCIAS POR EL 
FALLECIMIENTO DEL EX 
ALCALDE MANUEL AMORÓS

U El alcalde, José Benlloch, ha recibido a la nueva presidenta de 
la Asociación de Hijas de María del Rosario, Cristina Pesudo. El 
primer edil la ha felicitado por esta nueva responsabilidad al 
frente de una entidad que el año pasado conmemoró 200 años.

BENLLOCH RECIBE A LA NUEVA PRESIDENTA DE LAS ROSARIERAS

U El centro asociado a la 
UNED programó una nueva   
charla del ciclo Conferencias 
Blancas sobre el impacto de 
la pandemia en los diferentes 
ámbitos. Así, el 25 de febrero 
se abordaron los efectos en 
los servicios sociales con la 
profesora y licenciada en psi-
cología, Mariber Alonso, y la 
graduada en Trabajo Social, 
Anna Cecilia García.

CONFERENCIAS BLANCAS 
ABORDA EL EFECTO COVID 
EN LOS SERVICIOS  SOCIALES

U Normalització Lingüística 
ha abierto el plazo de presen-
tación de artículos, hasta el 
31 de abril de este año, para 
una nueva edición, la núme-
ro 23, de la revista Font, la 
publicación de investigación 
y estudios vila-realenses que, 
debido a la suspensión de las 
fiestas patronales de mayo, 
verá aplazada su presenta-
ción a después del verano.

PREPARAN LA 23 REVISTA 
‘FONT’ QUE SE PRESENTARÁ 
DESPUÉS DEL VERANO

U El proyecto «Naturaleza, 
bienvenida a mi casa» de 
Cruz Roja permitió a vecinos 
de Vila-real, entre otros 
municipios, que no pueden 
acceder fácilmente a la natu-
raleza, acercársela gracias a 
unas sesiones virtuales de 
baños de bosque para que los 
usuarios puedan experimen-
tar el bienestar del contacto 
con el medio ambiente.

PASEO VIRTUAL POR  LOS 
BOSQUES PARA QUIEN NO 
PUEDA IR A LA NATURALEZA

La extensión de la calle Segura es de los pocos puntos abiertos hacia el río y el consistorio quiere valorar posibilidades.

 

URBANISMO

El PGOU habla 
de paso elevado
U El vigente planeamiento urba-
nístico, de 1994, establece que la 
zona industrial y terciaria ubicada 
al oeste de la N-340, en el entorno 
de la ITV, «deberá conectar con el 
vial de acceso por paso elevado 
de la N-340 a través de un vial de 
16 metros de ancho apoyado en 
el actual camino Cabeçol». 
Mientras tanto, deja en manos de 
los urbanizadores del plan parcial 
de la Ciudad del Transporte              
--Espai Vila-real-- la resolución de 
su accesibilidad «a través del vial 
de circunvalación que conecta 
por el sur con la N-340». Opción 
más cara al requerir, entre otros,  
obras para evitar inundaciones.

 



Crònica de Vila-real
FEBRER DEL 2021Actualitat10

 IFestes Fundacionals

Una ofrena a càrrec de personal sanitari 
commemora els 747 anys de Vila-real

L ’alcalde, José Benlloch, i 
els portaveus dels grups 
municipals amb represen-
tació en l’Ajuntament de 

Vila-real, han participat en una 
ofrena institucional als peus de 
l’estàtua del rei Jaume I, obra 
del Fill Predilecte de la ciutat 
Vicente Llorens Poy, en comme-
moració del 747é aniversari de 
la fundació de Vila-real.  

En l’ofrena han participat 
també els diputats vila-realencs 
al Congrés i les Corts Alberto 
Asarta, Mònica Álvaro i Marisa 
Mezquita. A més, l’acte ha tin-
gut una reduïda representació 
de la societat civil, que s’ha vol-
gut fer recaure en el col·lectiu 
professional que lluita contra la 
pandèmia des de la primera fila: 
els sanitaris. 

Així, la corona de llorer als 
peus de l’estàtua del rei l’han 
lliurada dos membres del 
Departament de Salut de la 
Plana, la metgessa Sandra 
Scavone i la infermera Ruth 
González Peris, a les quals 
l’alcalde ha lliurat una figura en 
3D de l’escultura de Llorens Poy 
que presideix el jardí, en 
agraïment i homenatge a la 
seua tasca. Després, la pirotècni-
ca Reyes Martí ha disparat una 
mascletada aèria amb els colors 
de la bandera de la ciutat. 

 
RECORD ALS AVANTPASSATS 
«Per a nosaltres és molt impor-
tant commemorar el nostre nai-

La  pirotècnica Reyes Martí dispara una mascletada aèria amb representació dels colors de la bandera de la ciutat al jardí de JaumeI

La ciutat va donar protagonisme a un dels sectors més implicats en la lluita contra la pandèmia, el sanitari, amb la presència d’una metgessa i una infermera.

xement. Complim hui, 20 de 
febrer, 747 anys i, com a ciutat 
fundada d’un tros del terme de 
Borriana, hem hagut de crear-
ho tot. Ens agrada recordar-ho i 
és important que valorem 
l’esforç que van fer els nostres 
avantpassats. En aquests 
moments de pandèmia, sobre-
tot, hem d’explicar a la gent que 
al llarg de tota la nostra història 
hem superat huit crisis. Ja que 

no podem celebrar com a tal el 
nostre aniversari, perquè les 
normes sanitàries no ens ho per-
meten, hem triat les noves tec-
nologies per a apropar la 
història als escolars a través 
d’una sèrie d’iniciatives impul-
sades per la Regidoria de 
Tradicions, i hui duem a terme 
aquest xicotet homenatge en el 
qual hem volgut que el repre-
sentant de la societat civil que 

habitualment ens acompanya 
en aquest acte siguen els sanita-
ris», explica Benlloch. 

A més de l’homenatge al fun-
dador --que  ha comptat amb la 
col·locació d’una corona de llo-
rer als peus de la rèplica del rei 
situada a la plaça Major--, la set-
mana fundacional ha comptat 
amb altres activitats, com el 
repartiment de l’Auca de la 
Fundació entre els escolars, la 

gravació de la lectura de la 
Carta Pobla per part de repre-
sentants de secundària de la ciu-
tat o la gravació de visites vir-
tuals per a remetre també als 
centres docents. A més, al 
febrer, el Servei de Biblioteques 
ha preparat una oferta de lectu-
ra variada entre la qual destaca 
la literatura i la història locals 
amb, per exemple, un article 
sobre el carlisme a la ciutat.

L’alcalde; representants de les forces polítiques municipals; els diputats vila-realencs al Congrés i les Corts Alberto Asarta, Mònica Álvaro i Marisa Mezquita; i les dues sanitàries, van participar en l’ofrena.
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L’alumnat participa en 
la lectura de la Carta 
Pobla per al vídeo de la 
fundació de la ciutat 

L ’Ajuntament ha preparat 
una programació alterna-
tiva als tradicionals actes 
commemoratius entorn 

del 20 de febrer a causa de les 
restriccions per la pandèmia. 
Les activitats, que han sumat la 
participació dels centres educa-
tius de la ciutat, tenien com a 
objectiu mantenir «l’esperit de 
les Festes Fundacionals, com un 
element identitari i d’unió 
entorn dels nostres orígens i 
estima a la nostra ciutat». 

Així, alumnes de secundària 
i batxillerat han participat en la 
lectura de la Carta Pobla amb 
motiu de les Festes Fundacio-
nals que es va realitzar davant 
l’escultura del fundador, el rei 
Jaume I, amb les corresponents 
mesures de prevenció per la 
covid-19. L’activitat, organitza-
da per la Regidoria de 
Tradicions ha comptat amb la 
participació dels centres: Bisbe 
Pont, Consolació, Verge del 
Carme, Fundació Flors, La 
Panderola, IES Francesc Tàrrega, 
IES Broch i Llop, IES Miralcamp, 
col·legi Santa Maria i British 

Tradicions convoca un concurs de dibuix per a primària  i 
reparteix a l’alumnat  6.000 unitats de l’Auca de la Fundació 

School de Vila-real.  
La regidora de Tradicions, 

Noelia Samblás, ha acompanyat 
els participants durant l’enre-
gistrament, que ha servit per a 
editar un vídeo commemoratiu 
sobre la fundació de la ciutat, 
com a alternativa al tradicional 
acte oficial de lectura de la 
Carta Pobla que es va suspendre 
a causa de la situació sanitària. 
Samblás ha agraït als centres 
educatius i als estudiants la 
seua implicació en aquesta acti-
vitat i els va lliurar un diploma 
d’agraïment a més d’un llibre 
sobre la història de Vila-real i 
una còpia de la Carta Pobla. 

 
CONCURS DE DIBUIX 
Tradicions també va voler impli-
car de manera especial els cen-
tres educatius de la ciutat i una 
de les novetats va ser la convo-
catòria d’un concurs, 
«Dibuixem la nostra fundació. 
747 anys de Vila-real», dirigit als 
estudiants de primària. Tots els 
dibuixos es van a publicar en 
xarxes socials i els tres millors 
tindran un reconeixement que 
es farà arribar al centre educa-
tiu: una figura en 3D de Jaume I 
i un diploma d’agraïment. 

La Regidoria de Tradicions i 
Relacions Institucionals ha edi-
tat un total de 6.000 unitats de 
l’Auca de la Fundació per a fer-
les arribar als 5.415 alumnes 
dels 16 centres educatius amb 
nivells d’infantil i primària. 
Aquesta iniciativa s’emmarca 
en les activitats alternatives que 
la regidoria que dirigeix Noelia 
Samblás va impulsar aquest any 
per a commemorar el 747é ani-
versari de la fundació de la ciu-
tat, amb una programació adap-
tada a la situació de pandèmia. 
El material va servir perquè els 
escolars conegueren la història 
de la fundació d’una manera 
visual, divertida i amena. Cal 
recordar que l’auca, editada per 
l’Ajuntament de Vila-real, és 
obra de Vicent Fausto (redacció 
dels textos) i de Quique (il·lustra-
ció de les imatges). 

Als centres docents també 
se’ls va fer arribar material 
didàctic sobre la fundació i la 
història de Vila-real. Així, les 
habituals visites guiades en les 
quals participen els escolars 
cada mes de febrer amb motiu 
de les Festes Fundacionals es 
van substituir en aquesta ocasió 
per visites virtuals per la casa 
consistorial i els vestigis de la 
fundació del municipi. 

PREMIS

Vídeo en honor 
als 20 de Febrer
U Davant la impossibilitat 
d’organitzar el tradicional acte 
oficial dels Premis 20 de Febrer, el 
consistori va editar un vídeo, que 
s’ha difós a través de les xarxes 
socials, en homenatge als sis 
guardonats del 2021: Hostal Sant 
Joan, un dels establiments més 
antics i de major arrelament a la 
ciutat; la periodista Pilar 
Cerisuelo; la filòloga especialitza-
da en literatura medieval i cate-
dràtica Rosanna Cantavella; el 
president del Club Ciclista Vila-
real Pascual Falcó, ‘Saleta’; el pre-
sident de la secció local de 
l’Adoració Nocturna Espanyola 
Manuel Usó, ‘el Roget’; i la infer-
mera Paula Pérez Luceño. 
«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 particularment 
orgullosos. Malgrat les cir-
cumstàncies que vivim per la 
pandèmia, no podíem deixar de 
reconéixer enguany sis vila-rea-
lencs que ens ajuden a construir 
la Vila-real que volem», argumen-
ta l’alcalde, José Benlloch.

L’alumnat de diferents centres van participar en la lectura de la Carta Pobla amb motiu de la fundació de la ciutat.
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Dentro del Plan de Mejora de los 
parques y jardines que desarrolla 
la Concejalía de Servicios 
Públicos (SPV) para su implemen-
tación durante este año y escu-
chando las demandas de los veci-
nos respecto al mantenimiento y 
mejora de las zonas verdes, la sec-
ción de carpintería está trabajan-
do en el diseño y montaje de 14 
bancos y cuatro mesas para el 
parque Josep Calduch Almela, 
farmacéutico local y fundador del 
actual Villarreal CF.  También se 
está trabajando en  otra de las 
solicitudes de los vecinos de la 
zona del Jardín Jaume I con la 
reparación e implantación de jue-
gos infantiles. Hace unas semanas 
ya se actuó en el parque del 
barrio del Progreso.

U SPV PREPARA MESAS Y 
BANCOS PARA EL PARQUE 
JOSÉ CALDUCH ALMELA

 

El Ayuntamiento ha celebrado 
un taller de formación y refle-
xión participativa con entida-
des sociales con el objetivo de 
actualizar y redefinir el actual 
Plan de Inclusión y Cohesión 
Social aprobado en 2019 para 
adaptarlo a la nueva legisla-
ción en materia de servicios 
sociales, así como incorporar 
los nuevos retos en el escena-
rio de la pandemia de covid.  

La sesión telemática ha con-
tado con la participación del 
alcalde, José Benlloch, y el con-
cejal de Servicios Sociales, 
Álvaro Escorihuela, quienes 
han agradecido la participa-
ción de las cerca de 20 entida-
des sociales y les han traslada-
do la voluntad del equipo de 
gobierno de implicar a los 
colectivos del tercer sector en 
la elaboración del nuevo Plan 
de Inclusión y Cohesión Social 
y darles capacidad de ejecu-
ción y gestión a través de la 
creación de un consejo local 
de inclusión y derechos socia-

Implican a las entidades 
en la gestión social del 
nuevo plan de inclusión

 

El Consorcio Gestor del Paisaje 
Protegido de la Desembocadura del 
río Millars continúa la revisión y repo-
sición del equipamiento del tramo 
fluvial tras finalizar la Ruta Botánica.

U SIGUE LA REPOSICIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO DAÑADO EN 
LA SENDA DEL MILLARS

 

Servicios Sociales triplica las ayudas 
directas durante 2020 por la covid
Se prestaron 640 ayudas de emergencia, por valor de 340.785 €, frente a las 220 del 2019

L as consecuencias de la 
covid-19 se han dejado 
sentir en 2020 de manera 
notable en la actividad de 

la Concejalía de Servicios 
Sociales. La memoria del pasado 
año del departamento que diri-
ge el concejal Álvaro 
Escorihuela revela un incremen-
to sustancial, tanto en atencio-
nes directas, con un 25% más de 
usuarios, como en la gestión de 
ayudas de emergencia, que prác-
ticamente se han triplicado. 

Así, destacan los 2.018 usua-
rios atendidos a través del servi-
cio de información y orienta-
ción, cifra que incrementa en 
un 25,3% las atenciones realiza-
das durante 2019. Además, se 
han contabilizado 1.129 aten-
ciones telefónicas adicionales     
--la primera vez que se contabili-
za este dato--, debido fundamen-
talmente a la dificultad de la 
gestión de las ayudas de emer-
gencia y otros trámites en las 
primeras fases del confinamien-
to, cuando toda la atención se 

realizaba por teléfono. Destacan 
también las 200 asistencias tele-
fónicas a las personas mayores 
usuarias del servicio de teleayu-
da de la Diputación. 

El mayor volumen de expe-
dientes se centra en las áreas de 
familia e infancia, con 1.470 
casos frente a los 809 de 2019, 

La Concejalía ha adaptado su atención a las circunstancias por la pandemia.

 

tivos a personas sin hogar, entre 
otros asuntos. «La actividad en 
el departamento este año ha 
sido muy intensa y quiero agra-
decer especialmente a todo el 
personal de Servicios Sociales el 
esfuerzo y la sensibilidad que 
demuestran día a día para ase-
gurar la atención a los más vul-
nerables», apunta Escorihuela. 

 
EL TRIPLE DE AYUDAS DRECTAS 
En cuanto a las ayudas directas, 
Servicios Sociales ha concedido 
640 de emergencia social por un 
importe de 340.785 euros. En 
estas subvenciones se cuentan 
tanto las ordinarias que tramita 
habitualmente el departamento 
como las extraordinarias del 
Gobierno central. Esta circuns-
tancia ha supuesto multiplicar 
prácticamente por tres la cifra 
de ayudas sociales respecto al 
2019, con 220 concedidas. 

La gravedad del impacto de 
la pandemia se refleja también 
en la diferencia en las cifras de 
perceptores: el pasado ejercicio 
fueron 1.292 personas, lo que 
supone un incremento del 45% 
respecto a 2019, cuando las ayu-
das de emergencia llegaron a 
888 personas. De estas, la mayor 
parte (147) cubrieron necesida-
des básicas, con un importe de 
145.106 euros, seguidas de 72 
ayudas para vivienda. También 
se han concedido 30 ayudas 
extraordinarias y 33 por sumi-
nistros energéticos. 

«No podemos olvidar a las 
entidades sociales, con las que 
cotrabajamos para crear una 
red de protección social amplia 
sin la cual sería muy complica-
do llegar a todas las personas», 
valora el edil. El año pasado los 
convenios superaron los 
500.000 euros con 17 colectivos.

les de Vila-real. 
El alcalde ha defendido la 

necesidad de que el nuevo 
Plan suponga un cambio de 
concepto «para que el 
Ayuntamiento pase de colabo-
rar a cotrabajar con las entida-
des sociales». Y para ello será 
decisiva la creación del 
Consejo Local de Inclusión y 
Derechos Sociales, «que no 
será un órgano meramente 
participativo sino también 
capacidad ejecutiva y de ges-
tión para trabajar juntos en el 
día a día». «Compartir la crea-
ción de este plan hará de Vila-
real una ciudad más humana y 
nos permitirá avanzar más, 
tener más estabilidad y hacer 
posible una mayor coopera-
ción», incide Benlloch. 
Asimismo, otro de los objeti-
vos es alinear la estrategia del 
plan de inclusión social con la 
Agenda 2030 para el desarro-
llo sostenible de la ONU y a los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

U Los convenios con 
entidades sociales, un 
total de 17, superaron 
los 500.000 euros para 
reforzar su labor 

debido principalmente a la 
asunción de competencias por 
parte del Ayuntamiento en 
asuntos como la declaración de 
riesgo de menores. También se 
ha dado respuesta a 308 casos 
relacionados con personas 
mayores y 100 expedientes rela-
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La céntrica Casa dels Mundina se convierte en la sede de este servicio.

La Oficina del Consumidor 
atenderá tres días por semana

L a Oficina Municipal de 
Información al Consu-
midor (OMIC) se reactivó 
el 1 de marzo, tras la adju-

dicación de un nuevo contrato 
para garantizar este servicio de 
atención a la ciudadanía, que se 
prestará tres días a la semana en 
la Casa dels Mundina. La conce-
jala de Proximidad, Miriam 
Caravaca, ha explicado que 
«sabemos que es un servicio 
muy demandado por los vecinos 
y vecinas, especialmente en un 
momento de crisis económica 
como la actual, y hemos hecho 
todo lo posible para agilizar la 
tramitación del nuevo contrato, 
que ya está adjudicado y, por 
tanto, la oficina estará de nuevo 
abierta para asesorar a todas las 
personas que lo necesiten».  

La OMIC prestará servicio los 
lunes y jueves de 9.30 a 13.30 
horas, mientras que los martes 
estará operativa por la tarde, de 
16.00 a 19.00 horas. Es necesario 
solicitar cita previa a través de 
la página web del Ayuntamien-
to o por vía telefónica llamando 
al 964 540 000. El contrato ha 
sido adjudicado a la Unión de 
Consumidores Plana Baixa-
l’Alcalatén durante un año, pro-
rrogable hasta cuatro, por un 
importe de 17.961 euros anua-
les.  

 
INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN 
El personal de la oficina presta-
rá información, orientación y 
asesoramiento a la ciudadanía 
sobre sus derechos como consu-
midores, así como actividad de 
mediación. Entre sus funciones 
también estará la de tramita-
ción de reclamaciones por vía 
extrajudicial y ante la Junta 
Arbitral de Consumo, así como 

El servicio se retoma el 1 de marzo tras completarse la adjudicación del nuevo contrato
 

la interposición de denuncias y 
quejas ante los organismos com-
petentes; elevar, a instancia de 
las partes interesadas, solicitud 
de dictamen o, en su caso, de 
arbitraje al órgano correspon-
diente, acompañando a la cita-
da solicitud información com-
pleta y detallada de la cuestión; 
y prestar asesoramiento munici-
pal en materias relacionadas 
con el consumo. 

Asimismo, el adjudicatario 
también se compromete a «reali-
zar dos jornadas formativas en 
materia de consumo dirigidas a 
la ciudadanía de Vila-real ten-
dentes a conseguir un mejor 
conocimiento por parte de los 
consumidores y las consumido-

ras en relación con sus derechos 
y obligaciones», según se recoge 
en el contrato, entre otras fun-
ciones, como elevar consultas al 
Consejo de Consumidores y 
Usuarios de la Comunitat. 

El consistorio también reacti-
vó recientemente otro servicio 
de atención a la ciudadanía, la 
asesoría energética Gestiona’t 
sobre todo tipo de contratos, 
tanto de luz como de gas, así 
como todos los aspectos que ten-
gan que ver con las energías 
renovables y la eficiencia ener-
gética. La atención consta de 
una entrevista con el titular, 
análisis de los suministros, reco-
mendaciones de ahorro y ayuda 
para cambios de contrato.

Ocupa’t  logra un 
empleo para 43 
personas, un 24% 
de asistentes a    
las entrevistas
El foro de empleo Ocupa’t, 
organizado por la empresa 
RH en positiu para el 
Ayuntamiento  el pasado  
noviembre, ha logrado en su 
tercera edición un 24% de 
inserción laboral (25 hom-
bres y 18 mujeres). El balance 
revela que, pese a la menor 
cifra de entrevistas por las 
restricciones y cautelas socia-
les debidas a la pandemia, el 
porcentaje de oportunidades 
laborales alcanzadas se ha 
duplicado. 

De los datos extraídos, la 
cifra de asistencia de candi-
datos con entrevista, 178, es 
inferior a otras ediciones, 
aunque el interés por las 
ofertas de empleo es similar 
a otros años, como señalan 
las 1.640 inscripciones on 
line. El grueso de las contra-
taciones en cuanto a franja 
de edad se sitúa en los candi-
datos entre 30 y 50 años, con 
una inserción del 69,7%, 
mientras que en los menores 
de 30 años se sitúa en un 
25,6% y en los mayores de 50 
años, en un 4,7%. Del total, se 
incorporan a un nuevo pues-
to de trabajo 7 candidatos 
con discapacidad. 

Alberto Heredia, CEO de 
RH en positiu, valora de 
forma positiva los resultados 
obtenidos y comenta que 
«esta edición ha sido la más 
especial de organizar. 
Diseñamos el foro para que 
la afluencia de gente dentro 
del evento no fuera un pro-
blema, por eso separar el día 
de conferencias y el de entre-
vistas fue un acierto, así 
como el protocolo de seguri-
dad que seguimos, donde cui-
damos el mínimo detalle».

Gamberros rompen 14 
farolas del paseo de la 
Ciutat Esportiva Municipal 
Los gamberros han vuelto a 
atentar contra el mobiliario 
urbano. En esta ocasión sufrie-
ron daños durante el penúltimo 
fin de semana de febrero 14 
farolas de la zona de paseo exis-
tente en el área ajardinada de la 
Ciutat Esportiva Municipal 
(CEM). El concejal de Servicios 
Públicos, Francisco Valverde, 
informó que, «a partir de ahora, 
hartos ya de este tipo de actos, 
hemos tomado la determina-
ción de publicarlos cada vez que 
se produzcan en el perfil de 
Facebook de este departamento, 

para que los ciudadanos estén 
informados de este tipo de des-
trozos que se ocasionan única-
mente para causar un daño que 
cuesta un dinero a todos». 

«El alumbrado es una parte 
fundamental e imprescindible, 
más aún en un espacio como el 
jardín de la CEM, que se halla 
algo escondido en algunos pun-
tos», explica el concejal 
Valverde. La reparación tendrá 
un coste de más de 500 euros, 
según señala el edil de Servicios 
Públicos. Además, no descarta-
colocar cámaras de vigilancia. Reparar los daños en el jardín requerirá un desembolso de algo más de 500 euros para las arcas municipales.

 

Vila-real participa 
en un proyecto de 
empoderamiento 
de la mujer en el 
ámbito político
El edil de Servicios Sociales y 
presidente del Fons Valencià 
per la Solidaritat, Álvaro 
Escori-huela, ha participado 
en la presentación del pro-
yecto de cooperación inter-
nacional al desarrollo, que 
impulsa el Fons junto a la 
Dirección General de 
Cooperación Internacional al 
Desarrollo de la Generalitat 
Valenciana, «Creando círcu-
los de aprendizaje con muje-
res líderes desde el empode-
ramiento de representantes 
políticas» en Bolivia, Ecuador 
y El Salvador, con la ONGD 
boliviana Centro Juana 
Azurduy como contraparte. 

Los objetivos del proyecto 
son seguir cooperando con la 
consecución de la misión del 
Centro Juana Azurduy, tal 
como se está realizando 
desde 2016, y desarrollar 
líneas de actuación para ela-
borar una agenda política de 
las mujeres de Ecuador, 
Bolivia, El Salvador y la 
Comunitat Valenciana, 
mediante un trabajo  inter-
nacional en red. Así, por 
ejemplo, se van a desarrollar 
acciones para fortalecer 
capacidades de las represen-
tantes políticas o líderes de 
entidades sociales, 

Serán 146 mujeres líderes 
y representantes de organiza-
ciones sociales de todos los 
países involucrados las que 
se beneficiarán directamen-
te, y también de forma indi-
recta llegará a otro millar de 
personas, con la totalidad de 
la ejecución del proyecto, 
que tiene una inversión  de 
187.500 euros (80% de la 
Generalitat, 14,4% del Fons; y 
5,6% de la ONGD).
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Vila-real suma més de 200 suports per a 
revalidar-se com a Ciutat de la Ciència

V ila-real ha presentat al 
Ministeri de Ciència i 
Innovació la memòria 
per a renovar, per terce-

ra convocatòria consecutiva, la 
marca com a Ciutat de la 
Ciència i la Innovació, distintiu 
que va obtenir l’any 2011, i es va 
convertir així en la primera 
població de la província amb 
aquest reconeixement i la pri-
mera a formar part de la xarxa 
Innpulso de ciutats innovado-
res. El projecte ha obtingut 226 
suports d’institucions, empre-
ses, mitjans de comunicació o 
universitats, entre d’altres, i 
presenta una quinzena d’inicia-
tives amb les quals Vila-real pre-
tén continuar consolidant el seu 
lideratge en matèria d’innova-
ció en els pròxims anys. 

La memòria repassa accions 
dels últims anys i apunta també 
projectes de futur. Entre els pro-
jectes inclosos figura la consoli-
dació d’alguns referents de la 
innovació a Vila-real i la 
Comunitat Valenciana, com és 
la Fira Destaca, el Fòrum 
d’Innovació o els premis a la 
innovació que s’atorguen anual-
ment, i altres de nou encuny 
com la pròxima creació de 
l’Agència Local de la Innovació 
o el desenvolupament d’una 
eina tecnològica per a monito-
rar els hàbits alimentaris de la 
població amb el Centre Mundial 
de València per a l’Alimentació 
Urbana Sostenible (CEMAS) i la 

L’Ajuntament presenta la documentació per a formalitzar la  candidatura per a seguir consolidant el lideratge en innovació

FAO de Nacions Unides. El 
foment de la compra pública 
innovadora, la promoció del 
clúster d’empreses d’àmbit 
esportiu i la innovació o  l’efi-
ciència energètica són uns 
altres dels reptes del pròxim 
trienni, a més de la reducció de 
la bretxa digital, continuar 
avançant per fer de Vila-real un 
living lab amb solucions urbanes 
innovadores o la creació del 
Ceramic Urban Living Lab. 

«Tenim molts reptes encara 
per davant i molts projectes i 
il·lusions per a continuar 
avançant i estenent el compro-
mís per la innovació en tot el 
territori», indica l’alcalde de la 
ciutat, José Benlloch.

Globalis acosta  
els estudiants de 
secundària al 
mercat laboral
La Fundació Globalis, en 
col·laboració amb l’Ajun-
tament, ha représ les xarra-
des «Talent i ocupació», una 
activitat taller adreçada als 
estudiants dels centres edu-
catius de secundària i forma-
ció professional, que estan 
molt prop d’incorporar-se al 
mercat laboral, perquè 
puguen així millorar les 
seues possibilitats d’ocupabi-
litat i d’accés al món laboral. 

La primera de les forma-
cions ha sigut amb alumnat 
en concret de Fundació Flors, 
als grups d’Instal·lacions 
Elèctriques i Automàtiques, 
Gestió Administrativa i 
Activitats Comercials. En 
cada cas, els joves han pogut 
conéixer l’experiència d’una 
empresa local del seu sector, 
com són Robbotions, Premi 
Globalis 2020; Assessoria 
Manuel Fortuño, que té rela-
ció amb el Club Empresarial 
de la Fundació; i Escapa’t 
Viatges, el propietari de la 
qual és patró de Globalis. Les 
tres empreses han contat la 
seua pròpia experiència i 
han oferit consells als joves.

La Fira Destaca és un dels estandards del treball en aquests dos àmbits.

TíTol: Curs “Anàlisi eConòmiCA 
empresAriAl. les CooperATives de 
TrebAll AssoCiAT”
Data: de l’1 de març al 6 de juny.  Lloc: En línia
Més info: https://www.fevecta.coop/forma-
cio/curso/222

TíTol: JornAdA “emprenem Jun-
Tes”
Data: 2 de març de 16.30 a 18.30 hores
Lloc: En línia
Més info: http://www.mancomunitatelsports.
es/content/emprenem-juntes

TíTol: WebinAr “Avui reinvenTem el 
Teu negoCi. lA novA hosTAleriA”
Data: 3 de març a les 18.00 hores
Lloc: En línia

Més info: https://cutt.ly/olv5dwx

TíTol: ConferènCiA de llAnçA-
menT progrAmA horiTzó europA 
en lA ComuniTAT vAlenCiAnA
Data: 3 i 4 de març. 
Lloc: En línia
Més info: https://www.seimed.eu/event/con-
ferencia-de-lanzamiento-del-programa-ho-
rizonte-europa-en-la-comunidad-valencia-
na-2021-03-03-2021-03-04-11818/register

TíTol: Curs “direCCió d’equips i 
CoAChing”
Data: del 8 de març a l’11 d’abril. 
Lloc: En línia
Més info: https://www.fevecta.coop/forma-
cio/curso/219

TíTol: Curs “ATenCió Al ClienT i 
quAliTAT en el servei”
Data: del 8 de març a l’11 d’abril. Lloc: En línia
Més info: https://www.fevecta.coop/forma-
cio/curso/118

TíTol: sessió Club empresAriAl de 
neTWorking CAsTelló
Data: 9 i 23 de març de 8.20 a 10.30 hores
Lloc: En línia
Més info: www.fundacionglobalis.org

TíTol: Curs “gesTió de CooperATi-
vA de TrebAll”
Data: del 29 de març al 4 de juny
Lloc: En línia
Més info: https://www.fevecta.coop/forma-
cio/curso/221

AGENDA NACIONAL MARÇ 2021 DE LA INNOVACIÓ CIUTAT DE VILA-REAL 
Globalis se suma a 
un pacte nacional 
en matèria de 
ciència i innovació
U La Fundació Globalis s’ha 
adherit al Pacte per la 
Ciència i la Innovació, impul-
sat pel Ministeri de Ciència i 
Innovació, amb altres 60 
entitats de tota Espanya vin-
culades a l’àmbit científic, 
universitari i empresarial.  

El president de l’entitat, 
Juan Vicente Bono, va acudir 
a l’acte oficial a Madrid i va 
mostrar l’interés de Globalis 
per a aconseguir els compro-
misos del Pacte i va convidar 
el ministre Pedro Duque a 
visitar Vila-real. D’altra ban-
da, Bono també va explicar la 
importància del clúster 
ceràmic de la província de 
Castelló en el PIB industrial 
de la Comunitat Valenciana i 
el potencial de la I+D+i per al 
sector amb efecte tractor 
sobre altres sectors produc-
tius de l’economia espanyola. 

El Pacte recull els compro-
misos sobre organització del 
sistema i els recursos per a 
augmentar de manera soste-
nible la inversió pública.

 ICiutat de la Ciència i la Innovació

 L’Alcalde, José Benlloch, durant 
una de les sessions telemàtiques 
per a sumar sports per a revalidar-
se com a Ciutat de la Ciència.
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L’SME idea un pla de represa d’activitats i 
espais a l’aire lliure per a gimnasos i clubs

L a Regidoria d’Esports ha 
elaborat un pla per a 
reprendre l’activitat 
esportiva a l’aire lliure 

complint amb la normativa en 
vigor des de l’1 de març i que, 
tot i que restringeix la pràctica 
en l’interior de les instal·lacions, 
flexibilitza les restriccions en 
espais a l’aire lliure. En aquest 
sentit, el regidor d’Esports i 
Salut, Javier Serralvo, va indicar 
que el Servei Municipal 
d’Esports (SME) anava a habili-
tar una sèrie d’espais a l’aire 
lliure tant en l’exterior de les 
instal·lacions esportives com en 
places i jardins per a reactivar 
tant les classes dirigides per als 
socis de l’SME com l’activitat de 
clubs i gimnasos. 

Serralvo va mantenir reu-
nions tant amb representants 
dels gimnasos de la ciutat com 
dels clubs que utilitzen la xarxa 
d’instal·lacions de l’SME per a 
plantejar-los la proposta de 
l’Ajuntament, sempre complint 
amb totes les mesures i condi-
cionants sanitaris, especialment 
la limitació de persones per 
grup. En aquest sentit, l’edil va 
anunciar que els pavellons 
esportius estaran en funciona-
ment per als clubs que estiguen 
autoritzats per al seu ús. 

En exteriors, els clubs poden 
utilitzar el recinte del pavelló 
Bancaixa, així com el Centre de 
Tecnificació Esportiva i la Ciutat 
Esportiva Municipal. També es 
facilita la pràctica dels clubs en 
l’exterior dels pavellons Campió 
Llorens, Sebastián Mora i pave-
lló Melilla, així com la pista 
d’hoquei de la Maiorasga. Els 
clubs de ciclisme també poden 
fer ús de les zones d’entrena-
ment habituals en l’àrea indus-
trial del sud de la ciutat. 

 
REFORÇ DELS GIMNASOS 
En el cas dels gimnasos, 
l’Ajuntament va proposar, 
d’una banda, que puguen 
reforçar el servei de classes diri-
gides per als socis de l’SME, faci-
litant per a això monitors; 
d’altra banda, també se’ls va ofe-
rir la possibilitat de desenvolu-
par les seues classes a l’aire lliu-
re, respectant el nombre màxim 
d’usuaris per grup. Aquestes 
classes es poden dur a terme en 
espais com la plaça de Pasqual 
Font de Mora, el parc de la 
Maiorasga, el jardí de Jaume I, 
l’aparcament dels jutjats, la 
Ciutat Esportiva Municipal, el 
parc de Melilla i el parc de la 

L’Ajuntament defensa la pràctica esportiva com a hàbit de salut i per l’impacte econòmic del tancament en els centres esportius 

Un grup de joves practiquen tenis de taula al parc de la Maiorasga, un dels espais habilitats per l’Ajuntament per a reprendre l’activitat esportiva.

Panderola. 
Respecte al Servei Municipal 

d’Esports, es reactiven les cla-
sses dirigides per als socis, que 
es desenvolupen principalment 
en els exteriors del Centre de 
Tecnificació Esportiva, prefe-
rentment en zones cobertes per 
prevenció davant possibles 
inclemències del temps. 

«Tant els gimnasos com els 
clubs esportius han traslladat a 
l’SME el seu agraïment per les 
facilitats per a poder reprendre 
l’activitat, encara que siga de 
manera limitada», subratlla 
Serralvo. «Vila-real podrà iniciar 
la desescalada esportiva d’una 
forma ordenada i responsable 
amb l’objectiu que la població 
puga tornar a practicar esport, 
ja que l’esport és també salut i 
forma part de les prioritats 
d’aquest equip de govern», indi-
ca el regidor. 

En aquesta nova fase, l’SME 
torna a fer un pas endavant per 
a afavorir l’activitat física segu-
ra, adaptant-se a les circumstàn-
cies canviants, i fent costat a les 
empreses del sector. «Tenim una 
xarxa de gimnasos i centres 
esportius àmplia, responsable i 
preparada per a reprendre l’acti-
vitat quan siga possible i treba-
llem amb ells per a aplanar-los 
el camí», diu Serralvo.

+ DADES

Esports avalua amb empreses i entitats 
esportives els efectes de les restriccions
U El regidor d’Esports i Salut, 
Javier Serralvo, s’ha reunit de 
manera telemàtica amb responsa-
bles dels gimnasos i clubs esportius 
locals, l’activitat dels quals s’ha vist 
afectada per les restriccions decre-
tades per la Generalitat Valenciana 
a causa de l’evolució de la covid-19, 
que han obligat al tancament de 
centres esportius i suspensió de 
competicions i activitats. Serralvo 
s’ha interessat per la situació en 
què es troben aquestes empreses i 
entitats i els ha transmés el suport 
de l’Ajuntament «igual que hem fet 
amb altres sectors que han vist 
limitada la seua activitat per 
l’empitjorament de la pandèmia 
com el comerç, l’hostaleria i l’oci». 
El regidor els ha recordat que  
l’Ajuntament ha activat una oficina 
d’assessorament sobre les ajudes 
del Pla Resistir, impulsades per la 
Generalitat amb la col·laboració de 
les diputacions i els ajuntaments, i 
de les quals es poden beneficiar els 
autònoms i microempreses dels 
sectors més afectats per la covid. 

Per a això s’ha habilitat el telèfon gra-
tuït 900 545 000 i l’adreça electrònica 
‘planresistir@vila-real.es’. Les consul-
tes s’atenen de dilluns a divendres de 
8.00 a 20.00 hores. 

U Durant les trobades amb els dife-
rents sectors, Serralvo ha abordat les 

mesures contemplades en la reso-
lució del 19 de gener de 2021, de la 
Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública, de tancament de 
centres esportius i suspensió de les 
competicions, activitats i esdeveni-
ments esportius d’àmbit 
autonòmic o inferior.

Imatge de la reunió virtual amb les entitats i empreses esportives locals.

 ICiutat de la Salut i de l’Esport
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Evalúan el efecto de la covid 
en el consumo de drogas

L a concejala de Sanidad, Silvia 
Gómez, y el técnico de la Unidad 
de Prevención Comunitaria de 
Conductas Adictivas (UPCCA), José 

Gisbert, han presentado la memoria de 
2020 del servicio, que desde el pasado 
mes de marzo ha debido adaptar su acti-
vidad a las restricciones y medidas 
excepcionales por la pandemia apostan-
do por un seguimiento telemático. 

Gisbert ha explicado que, a causa de 
la covid-19, y sobre todo durante los 
meses de confinamiento, se ha detecta-
do un «incremento de la sintomatología 
ansiosa y depresiva entre los usuarios 
adultos, que en muchas ocasiones se tra-
taba de mitigar con el consumo de sus-
tancias que antes únicamente se consu-
mían en el tiempo de ocio». Por este 
motivo, según señala el técnico de la 
UPCCA, «el servicio se ha orientado en 
los últimos meses más a una tarea de 
atención y acompañamiento psicológi-
co y no tanto de prevención». Además, 
según el técnico, entre los jóvenes, sobre 
todo durante los meses de confinamien-
to, se detectó «una disminución en el 
consumo de determinadas sustancias, 
puesto que las medidas de prevención 
por la pandemia han restringido mucho 
sus relaciones sociales», una observa-
ción que se contrastará con la encuesta 
entre los adolescentes. 

Y es que, como cada dos años, en 

El confinamiento aumenta la sintomatología ansiosa y depresiva en adultos

Gómez y Gisbert presentaron los datos de la memoria de actividad referente al 2020.

 

Con el confinamiento se aprecía un descenso en el consumo al eliminarse y reducirse la vida social.

 

U Encuestan a 2.630 jóvenes 
de entre 12 y 16 años para 
conocer sus hábitos respecto  
a la ingesta de drogas y su 
relación con los juegos de azar

diciembre de 2020 se realizó la encuesta 
entre los alumnos de ESO y Formación 
Profesional Básica de la ciudad para 
conocer el consumo de sustancias adicti-
vas entre los jóvenes de 12 a 16 años.  

El cuestionario ha pulsado los hábi-
tos de 2.630 estudiantes y, como nove-
dad, se ha querido conocer el impacto 
de la pandemia en los hábitos de consu-
mo de drogas y juegos de azar. Así, se les 
ha consultado si desde el confinamiento 
domiciliario de marzo impuesto por el 
estado de alarma «han consumido más, 
menos o igual tabaco, alcohol y canna-
bis, así como si ha variado la frecuencia 
con que apuestan dinero en juegos de 
azar en línea o apuestas deportivas». 

Según Gisbert, «el resultado nos servi-
rá para ver si se mantiene la tendencia 
de descenso en el consumo que se venía 
observando durante los últimos años y 
que en 2018 constató por primera vez, 
una menor ingesta de alcohol».

El SME alargará el trimestre 
de actividades tras el parón

E l Consell Local de l’Esport se ha 
reunido de manera telemática 
para analizar la situación de las 
entidades del sector en el actual 

contexto de restricciones, con las insta-
laciones deportivas cerradas y la prácti-
ca deportiva limitada. Entre otras cues-
tiones, los miembros del consejo muni-
cipal han decidido también suspender 
la Gala del Deporte de 2020, iniciativa 
de reconocimiento a deportistas y enti-
dades que se recuperó en 2018, y prolon-
gar el trimestre de actividades, cuando 
se levanten las restricciones, hasta com-
pensar el tiempo de cierre. 

«Es evidente que el año 2020 ha sido 
un año atípico para la práctica deporti-
va, tras el estado de alarma y las limita-
ciones que han tenido muchos deportis-
tas y disciplinas en prevención de la 
covid-19. Por eso, ha habido un consen-
so general en el seno del Consell Local 
de l’Esport de suspender este año la Gala 
del Deporte, dado que muchos clubes y 
atletas no han podido competir y se 
habría producido un agravio», valora el 
concejal de Deportes y Salud, Javier 
Serralvo. En todo caso, los miembros del 
Consell acordaron también incorporar 
algún tipo de mención o referencia al 
año deportivo de 2020 en la gala que se 
celebrará el año que viene. 

Por otra parte, el Consell Local abor-
dó también el parón en las actividades 

El Consell Local de l’Esport  acuerda suspender la Gala del Deporte del 2020

Imagen de una de las actividades que se retomaron en el pabellón Bancaixa tras el confinamiento.

 

Imagen de la gala del año pasado, la última que se celebró tras recuperarla en el año 2018.

 

U El reconocimiento a los 
deportistas y clubes del 2021 
incluirá alguna referencia al 
atípico año deportivo 2020, 
afectado por las restricciones

dirigidas por el Servicio Municipal 
d’Esports (SME) que han supuesto las 
restricciones, y se acordó prolongar el 
trimestre vigente el tiempo que sea 
necesario una vez levantadas las limita-
ciones para que los usuarios no pierdan 
las clases a las que están matriculados.  

«Tenemos más de 3.000 plazas en las 
diferentes actividades dirigidas que 
ofrece el SME, que se han visto alteradas 
por las últimas restricciones. Por eso, 
queremos agradecer a los usuarios y a 
los socios del SME y transmitirles que 
estamos preocupados y ocupados en que 
no pierdan sus clases», señala Serralvo, 
quien recuerda que las instalaciones 
deportivas municipales han contabiliza-
do en el primer trimestre más de 41.000 
accesos, con protocolos de seguridad 
avalados por la Cátedra del Deporte de 
la Universitat Politècnica de València y 
dos nuevas infraestructuras, Aigua-Salut 
y el pavellón Campió Llorens.
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 ICiutat Educadora

Un llibre apropa als joves 
la inclusivitat i l’empatia
L’Ajuntament ha repartit 600 
exemplars en valencià del lli-
bre El torneig de la seua vida 
entre els 15 col·legis de la loca-
litat. Es tracta d’un llibre juve-
nil escrit per Abrahán Guirao, 
president de l’Associació 
Conquistando Escalones i 
il·lustrat per Ismael Cabedo 
Romero, cosí de l’autor i que 
va viure en primera persona 
l’evolució de la seua malaltia. 

Guirao ha agraït «enorme-
ment aquest gest» ja que s’ha 

aconseguit un doble objectiu. 
D’una banda, l’Ajuntament 
«ens ajuda perquè el missatge 
d’inclusivitat i amistat que 
transmet aquesta història arri-
be als escolars» i, a més, «amb 
la compra d’aquests llibres 
sumem fons per a les investi-
gacions mèdiques que bus-
quen la cura de la nostra 
malaltia rara, la distròfia mus-
cular de cintures 1F-D2».  

Un llibre de superació que 
pretén l’empatia ciutadana.

El regidor Álvaro Escorihuela i l’alcalde José Benlloch es van reunir de forma telemàtica amb els integrants del Consell.

El Consell Escolar acorda fer lectiva 
la setmana festiva de Sant Pasqual 

E l Consell Escolar 
Municipal, presidit per 
l’alcalde, José Benlloch, 
va aprovar que la setma-

na de Sant Pasqual siga lectiva 
per als centres docents després 
que el Consell Rector de Festes 
avalara el mes passat la suspen-
sió de les festes patronals amb 
motiu de la covid-19. Els repre-
sentants de la comunitat educa-
tiva van decidir traslladar els 
tres dies festius a final de curs, 
que acabarà el 18 de juny. 

«El Consell Escolar Municipal 
ha fet un exercici de responsabi-
litat davant la situació sanitària 
que estem vivint i ha acordat 
amb una àmplia majoria que els 
xiquets i xiquetes de la ciutat 
puguen continuar anant a clas-

L’alcalde, José Benlloch, va mantenir també una reunió amb directius dels centres educatius

 

se en els dies que, per calendari 
escolar, haurien sigut festius al 
maig», assenyala l’alcalde, que 
va posar l’accent en el consens 
de la comunitat educativa per a 
adoptar aquesta decisió. En con-
cret, l’opció de mantenir la set-
mana com no lectiva va obtenir  
quatre vots, enfront dels 18 que 
van optar per no suspendre les 
classes. «Amb aquesta decisió, a 
més, els centres s’adapten a les 
recomanacions de la Conselleria 
de Sanitat per a afavorir la con-
tenció de la pandèmia i evitar 
situacions de possibles contagis 
durant els períodes escolars que 
coincideixen amb festes que no 
poden celebrar-se, com també 
de les Falles o la Magdalena de 
Castelló», agrega. El dia de Sant 

Pasqual (17 de maig) es manté 
com a festiu local, tal com van 
aprovar els grups municipals. 

Després d’acordar la setmana 
lectiva, el Consell Escolar va 
debatre les diferents possibili-
tats per a recuperar aquests dies 
festius. Van ser dues les opcions 
votades: acumular els tres dies 
lectius de més en Sant Pasqual a 
les vacances de Setmana Santa i 
Pasqua (cinc vots) o sumar-los al 
final de curs. Aquesta última 
opció, avalada amb huit vots, 
serà finalment la proposta que 
s’eleve a la Conselleria 
d’Educació, competent en el 
calendari escolar, per a la seua 
ratificació. Així, les classes aca-
baran enguany el 18 de juny en 
els centres docents de Vila-real.  

 
VALORACIÓ DEL CURS 
Unes setmanes abans, Benlloch, 
acompanyat per la primera 
tinent d’alcalde i coordinadora 
d’Alcaldia, Silvia Gómez, i la 
regidora d’Educació, Aida 
Beteta, es va reunir amb els 
directors i directores.  «Els cen-
tres docents i el professorat han 
fet un esforç enorme perquè els 
escolars de Vila-real puguen 
assistir a les seues aules amb 
totes les mesures i garanties de 
seguretat i el funcionament del 
curs, malgrat els inevitables 
confinaments per aules que 
s’han registrat fins a hui, n’és 
un bon reflex», afirma l’alcalde. 
«Per descomptat, els centres 
tenen a l’Ajuntament al costat 
per a qualsevol qüestió», agrega 
Benlloch, que recorda el reforç 
en la neteja i els subministra-
ments als centres educatius.

Educació formalitza el 
pagament de les ajudes 
 a l’escolarització infantil

Les famílies beneficiàries de 
les ajudes municipals per a 
l’escolarització de 0 a 3 anys 
corresponents al curs 2019-
2020 ja les han cobrat. Encara 
que en un primer moment, en 
cas que s’hagueren presentat o 
acceptat totes les places, la 
quantitat fixada era de 123 
euros per menor, finalment la 
xifra s’ha elevat fins als 224,71 
euros en un pagament únic. 

El consistori va reservar per 
a aquesta línia 60.000 euros, 
per la qual cosa s’ha subven-
cionat 267 xiquets inscrits en 
alguna de les escoles infantils 

autoritzades en la ciutat 
(Babisol, Bambilàndia, Caperu-
cita Roja, 5 Sentits, El Solet --
unitats de 0 a 1 any i d’1 a 2 
anys--, Kinder Park, L’Esquirol i 
Món de fades). Es tracta de la 
segona convocatòria d’aques-
tes aportacions municipals. 

«L’educació és un dret fona-
mental dels nens que les admi-
nistracions públiques hem de 
garantir en igualtat d’oportu-
nitats. En el cas de l’escolarit-
zació infantil, a més, és clau 
per a afavorir la conciliació 
familiar», argumenta la regi-
dora d’Educació, Aida Beteta.

La regidora Aida Beteta defensa aquest tipus d’educació per a la conciliació.

 

Els directors i directores també van fer balanç d’aquest curs marcat per la covid.

 

L’autor del llibre i president de l’entitat, Abrahán Guirao.
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Aposten per un edifici únic per a l’EOI i el 
quart institut a l’entorn del José Soriano

L ’alcalde, José Benlloch va 
anunciar, durant el Ple 
ordinari de febrer, que 
l’Ajuntament plantejarà a 

la Conselleria d’Educació cons-
truir un únic edifici que perme-
ta donar servei al quart institut 
de la ciutat i a la seu comarcal 
de l’Escola Oficial d’Idiomes, 
que continua operativa en l’IES 
Francesc Tàrrega. 

L’alcalde va realitzar l’anun-
ci en resposta a la qüestió for-
mulada pel portaveu de 
Ciutadans (Cs), Domingo Vicent, 
respecte a la informació sobre 
les expectatives per al centre 
d’ESO, batxillerat i FP que pre-
veuen construir al costat del 
col·legi José Soriano i per al qual 
el consistori necessita comple-
tar una superfície d’uns 20.000 
metres quadrats per a oferir-la a 
la Generalitat. 

«La nostra aposta és que la 
seu de la EOI de la Plana Baixa 
coincideisca amb el quart insti-
tut i que totes dues infraestruc-
tures siguen compatibles entre 
si», va indicar el màxim respon-
sable municipal. Una infraes-
tructura educativa, la del quart 
institut, que ve reivindicant-se 
des de fa més d’una dècada però 
que, fins al moment, no té l’aire 
de ser una ràpida realitat.  

I és que, malgrat que el con-
sistori ja té en propietat uns 
8.000 m², l’organisme que lide-
ra el conseller Vicent Marzà 
requereix que el terreny que se 
li cedisca per a construir la nova 
infraestructura educativa dispo-
se d’una superfície d’uns 20.000 
m², per la qual cosa encara res-
ten per adquirir entorn d’altres 
12.000 metres quadrats. 

L’Ajuntament ja disposa d’uns 8.000 metres quadrats, però encara en necessitaria altres 12.000 per a poder cedir-los a Conselleria

Aquests són els terrenys, ara marcats com a zona verda al PGOU, al costat del col·legi José Soriano sobre els quals es planteja construir el quart institut.

ficació que implica, com explica 
Benlloch, traslladar aquest àrea 
verda a altres llocs de la ciutat. 

En qualsevol cas, l’alcalde 
valora que «queda molta feina 
per fer» per a aconseguir la par-
cel·la que reclama la Conselleria 
d’Educació, de manera que el 
quart institut segueix sense 
data. El plantejament de solar 
de l’Ajuntament és el mateix en 
el qual ja es treballava anys 
enrere, ja que el centre cobriria 
les necessitats de l’alumnat 
d’ESO i batxillerat de la zona 
nord-oest.

Benlloch aposta per fórmules 
com la permuta de sòl abans 
que per l’expropiació, especial-
ment per les dificultats econò-
miques per les quals travessa el 
municipi, entre d’altres, pel 
llast de les sentències urbanísti-
ques i de l’amortització i inte-
ressos del préstec subscrit en 
l’últim any de govern del PP, per 
import de 20 milions que caldrà 
abonar fins a l’any 2026 En con-
cret, l’alcalde posa com a exem-
ple «no canviar els terrenys per 
aprofitament, sinó oferir als 
seus propietaris parcel·les en la 

zona de la carretera d’Onda». 
 

REUNIÓ AMB MARZÀ 
La’alcalde reconeix haver man-
tingut reunions amb els respon-
sables de la Direcció Territorial 
d’Educació sobre aquest tema, 
encara que avança que s’està 
treballant a concertar una reu-
nió amb el conseller Marzà, «en 
la qual també estiguen presents 
tècnics de la Conselleria i de 
l’Ajuntament, no sols per a 
abordar l’assumpte del quart 
institut, sinó també altres pro-
jectes i millores en centres edu-

catius encara pendents». Una 
cita que el màxim responsable 
municipal confia que siga a 
principis d’aquest mes de març. 

Per a poder construir el quart 
institut a l’entorn del col·legi 
José Soriano, l’Ajuntament 
haurà de requalificar a sòl dota-
cional educatiu els terrenys 
sobre els quals previsiblement 
s’edificarà i que, en l’actualitat, 
estan reservats com a zona 
verda en el Pla General 
d’Ordenació Urbana (PGOU) de 
Vila-real de 1994 i que encara 
continua en vigor. Una requali-

L’Ajuntament ha ampliat el projecte inicial que sols contemplava el gimnàs.

Demanen un nou gimnàs  
i dues aules d’infantil per 
 al col·legi Pasqual Nácher 

 

L’Ajuntament ha completat la 
redacció del projecte per a la 
construcció d’un nou gimnàs, 
ampliació de l’aulari d’infantil i 
altres millores en el CEIP 
Pasqual Nácher. El projecte ha 
sigut remés a la Conselleria 
d’Educació i es troba en procés 
d’incorporar les aportacions del 
departament autonòmic, ja que 
l’obra es finançarà amb càrrec 
al Pla Edificant, amb una inver-
sió total d’1.395.382 euros, a 
càrrec del Govern autonòmic. 

«L’adequació del col·legi 
Pasqual Nácher serà finalment 

un projecte més ampli del que 
es preveu, perquè del planteja-
ment inicial de construcció 
d’un gimnàs hem passat a un 
projecte més complet, després 
d’escoltar la comunitat educati-
va i comprovar les necessitats 
del centre», explica el regidor de 
Territori, Emilio Obiol, que 
agrega que «això ha fet que el 
procés de redacció de la 
memòria s’haja prolongat 
durant una mica més de temps, 
encara que treballarem per a 
agilitzar els tràmits en la mesu-
ra que siga possible». En el 

moment en què la Conselleria 
done el vistiplau a la memòria i 
aprove la delegació d’obres, 
l’Ajuntament podrà licitar i 
contractar la inversió, que es 
finançarà amb càrrec al Pla 
Edificant de la Generalitat. 

La reforma contempla com a 
obra nova l’ampliació de l’aula-
ri d’infantil (dues aules) amb 
una superfície de 219 metres 
quadrats; a més de la construc-
ció del nou gimnàs, que tindrà 
una superfície de 418 metres. La 
intervenció es completarà amb 
altres treballs d’adequació: ins-
tal·lació de gas ciutat per a eli-
minar l’actual proveïment de 
gas propà, renovació dels banys 
i de la calefacció de tot el centre 
(tant d’infantil com de 
primària). Del pressupost total, 
670.000 euros corresponen a 
l’obra nova de l’aulari d’infantil 
i el gimnàs, i 725.000 euros a 
l’obra d’adequació.
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Imatge d’una família de senglars a la llera del riu. FOTO: Julio García Robles.

Vila-real proposa mesures per a allunyar 
els senglars del paratge del Termet

 

L’Ajuntament estudia possibili-
tats per a reduir la presència de 
l’important nombre de senglars 
que, des de fa unes setmanes, 
han pres en horari nocturn, al 
no haver-hi presència humana, 
l’entorn del paratge del Termet, 
especialment la zona més pro-
pera al riu Millars, a la recerca 
d’aliment. 

L’alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, assegura que des del 
consistori «estem damunt 
d’aquest assumpte» i que, de 
continuar la presència d’abun-
dants senglars pel terme muni-
cipal, «parlarem amb la 
Conselleria corresponent per a 
buscar solucions». I avança que 
«algunes de les possibilitats en 
les quals estem pensant passen 
per l’ús de gossos de caça per a 
espantar-los i, en el cas que això 
no siga efectiu, atrapar-los 
mitjançant paranys i traslladar-
los a altres zones». L’alcalde 
insisteix que «el que més ens 
preocupa és que puguen ocasio-

nar algun accident, si arriben a 
sortir a la carretera». 

L’absència de depredadors i 
la reducció considerable de la 
caça podrien tenir com a con-
seqüència aquesta proliferació 
que  amenaça amb una sobrepo-
blació d’aquests animals que, 
com indica el gestor mediam-
biental i president d’EDC-
Natura, Julio García Robles, es 
derivaria en un desequilibri en 
el conjunt de l’ecosistema del 
paratge natural de la desembo-
cadura del Millars, que abraça 
des de les aigües més amunt del 
Termet de Vila-real fins al riu 
Millars, entre Almassora i 
Borriana. 

Per la seua part, el president 
de la Societat de Caçadors La 
Dehesa de Vila-real, José Luis 
Toledano, defensa que aquests 
animals, «que ja no tenen depre-
dadors, aprofiten que hi ha 
molts camps abandonats per a 
campar a pler». La pandèmia i 
les restriccions derivades, expli-

El Consell Rector de Festes acorda la 
suspensió dels festejos de Sant Pasqual 

E l Consell Rector de Festes 
s’ha reunit de manera 
telemàtica per a prendre 
una decisió en relació 

amb la setmana festiva en 
honor al patró, sant Pasqual, 
prevista del 14 al 23 de maig. 
Finalment, amb el consens de 
tots els membres d’aquest 

La situació per la covid-19 porta a prendre aquesta decisió però es manté com a festiu local el 17 de maig, dia gran del patró

El president de la Junta de Festes, Toni Carmona, i el regidor de Festes, DIego Vila, van presidir  la sessió de l’ens que va decidir cancel·lar les festes patronals.

la crisi sanitària, tots els repre-
sentants del Consell Rector de 
Festes considerem que la millor 
decisió n’és la suspensió», deta-
lla Vila. «D’una banda, perquè 
l’organització de les festes supo-
sa un treball de mesos i, encara 
que tots esperem que la situació 
millore gràcies a la vacuna, les 
mesures de prevenció i la 
col·laboració de la ciutadania, 
difícilment al mes de maig esta-
rem en una situació compatible 
amb la celebració d’unes festes 
patronals; però sobretot perquè 
no podem fer passos enrere ni 
córrer el risc que l’esforç que 
estem fent entre tots i totes per 
a acabar amb el virus puga 
veure’s truncat», remarca el 
regidor de Festes. 

L’edil ha agraït la unanimitat 
de tots els representants dels 
grups municipals així com la 
comprensió per part de la Junta 
de Festes. Vila també ha recor-
dat que «la decisió naix del 
Consell Rector de Festes perquè 
és un òrgan del qual formen 
part tots els grups municipals, a 
més de la Junta de Festes, i per 
tant, té una major representati-
vitat». L’acord de suspensió de 
les festes patronals de Sant 
Pasqual adoptat pel Consell 
Rector s’elevarà ara al Ple ordi-
nari que tindrà lloc el 23 de 
febrer per a la seua ratificació. 

 
EL 17 DE MAIG ES MANTÉ FESTIU 
D’altra banda, també per unani-
mitat, el Consell Rector de 
Festes ha ratificat mantenir fes-
tiu local el 17 de maig, dia de 
Sant Pasqual, que enguany cau 
en dilluns, encara que no se 
celebre la setmana de festes.

ca Toledano, han reduït a la 
mínima expressió o han frenat 
en sec les batudes programades, 
«que s’autoritzen des de la 
Generalitat per a controlar el 
nombre d’exemplars de sen-
glars i evitar-ne una sobrepobla-
ció d’això». «Aquest tipus d’ani-
mals baixarà més vegades per 
aquí, perquè comproven que hi 
ha menjar i, a més, de moment 
no els molesta ningú», vaticina. 

 
SEGUIMENT 
Des del Consorci del Millars, 
que gestiona el paisatge prote-
git, apunten que es farà un 
seguiment per a assegurar-se de 
si la presència elevada de sen-
glars és o no «un cas puntual i 
esporàdic». «Si els tècnics com-
proven que és un problema 
generalitzat, el Consorci pac-
tarà amb Vila-real i la Genera-
litat la sol·licitud per a autorit-
zar morts regulades per a evitar 
la proliferació», assevera la pre-
sidenta de l’ens, Merche Galí. Empremta del pas dels animals pel paratge del Termet.

ponsabilitat per a preservar la 
salut de la ciutadania han de ser 
la prioritat», segons el regidor. 

«Sabem com d’important és 
per a la ciutat de Vila-real cele-
brar cada any la setmana festiva 
en honor al nostre patró, però a 
només tres mesos de les festes i 
amb les dades que tenim sobre 

òrgan, en el qual estan represen-
tats els grups municipals de 
l’Ajuntament i la Junta de 
Festes, s’ha acordat suspendre 
les festes patronals atesa la 
situació de la pandèmia, que ha 
obligat les autoritats sanitàries 
a adoptar importants restric-
cions per a frenar l’expansió de 

la covid-19, i a l’espera de la 
seua evolució en els pròxims 
mesos. En la sessió, presidida 
pel regidor de Festes, Diego A. 
Vila, acompanyat pel president 
de la Junta de Festes, Toni 
Carmona, tots els participants 
han coincidit que en aquest 
moment la «prudència i la res-

 ISocietat
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La pequeña Zoe regresa a Vila-real 
tras recibir el alta médica en Boston
El consistorio aprueba un convenio singular por valor de 30.000 euros de apoyo a la familia

L a pequeña Zoe ya está de 
vuelta en Vila-real tras 
haberse sometido a una 
compleja y larga opera-

ción en el Boston Children’s 
Hospital el pasado 27 de enero 
para intentar dar una solución 
efectiva y corregir la cardiopatía 
compleja con la que nació.  

La madre de la pequeña, 
Laura Branchadell, informó a 
través de sus redes sociales a 
finales de febrero que la niña 
había recibido el alta médica 
por parte de los doctores encar-
gados de la intervención, el ciru-
jano Pedro del Nido y el cardió-
logo Diego Porras. «Ellos son 
quienes nos dieron esperanzas. 
Son quienes le han dado vida a 
mi vida Zoe. Y al igual que a 
todos vosotros hoy, en la despe-
dida, darles las gracias me pare-
cia poco», expresaba Laura 
Branchadell en su escrito. 

La familia de Zoe logró en 
poco más de un mes reunir los 
172.000 euros del coste de la 
operación, gracias a la implica-
ción de cientos de personas y 
entidades en la campaña que 
pusieron en marcha. En unos 
años será necesaria una segun-
da operación programada que 
costaría otros 222.000 euros. 

Los padres de la pequeña no 
encontraron a ningún especia-
lista en España que les diera 
esperanzas para su hija a largo 
plazo por lo que, gracias a que 

La niña y su familia llegaron el 1 de marzo a la localidad tras un mes y medio de estancia en Estados Unidos.

 

uno de sus doctores remitió los 
informes al hospital de Boston y 
fue aceptada para la operación, 
la niña tiene ahora un futuro. 

Para apoyar a la niña y a sus 
padres, el consistorio aprobó en 
pleno una aportación económi-
ca. El concejal de Economía, Xus 
Madrigal quiso poner de rele-
vancia la aportación de 30.000 
euros para colaborar con los 
gastos de traslado y manuten-
ción de la pequeña Zoe Prieto 
Branchadell. «El Ayuntamiento  
no puede ser ajeno a esta situa-
ción» ya que la niña deberá ser 
operada de nuevo dentro de dos 
años en Boston, con un altísimo 
coste económico que debe ser 
asumido por la familia. «Con 
esta aportación, a través de un 
convenio singular, ponemos 
nuestro granito de arena como 
administración más próxima a 
la ciudadanía», concluye el edil.

Smara Vila-real envía casi 
5.000 kilos de alimentos 
al pueblo saharaui

Smara Vila-real ha preparado 
su aportación a la ya habitual 
Caravana per la Pau que, cada 
año, parte desde el puerto de 
Alicante con destino a los cam-
pos de refugiados saharauis, 
para proveer a sus habitantes 
de alimentos básicos y otros 
productos de primera necesi-
dad. 

La entidad agradece «la res-
puesta solidaria una vez más 
de los vecinos y vecinas de Vila-
real y, especialmente, de las 
purisimeras, la Fundació Caixa 
Rural Vila-real y el 
Ayuntamiento, teniendo en 
cuenta las circunstancias 
actuales a causa de la crisis 
sanitaria originada por el 
covid-19; una situación que ha 
hecho inviable la realización 
de las actividades habituales 
dirigidas a la recogida volunta-
ria de comida, centrándose la 

campaña de este año en la ges-
tión y adquisición directa a los 
propios productores de ali-
mentos básicos al por mayor. 

Unas aportaciones que han 
permitido la compra para su 
posterior envío de importan-
tes cantidades de alimentos. 
En concreto, desde Vila-real 
saldrán hacia los campos de 
refugiados 1.950 kg de judías 
secas, 1.950 kg de garbanzos y 
750 kg de arroz, además de 
186 camisetas, equipos infor-
máticos y 22 cajas de material 
sanitario diverso. 

En la actualidad, unas 
200.000 personas de la pobla-
ción refugiada saharaui en 
Tinduf vive en campamentos, 
en unas condiciones climáti-
cas y geográficas muy extre-
mas que dificultan o imposibi-
litan la actividad agrícola que 
pueda generar otros recursos.

U La aportación de la 
ciudad, aprobada en 
pleno, servirá para 
cubrir los gastos del 
traslado y manutención 

Cada año, la entidad recoge y remite alimentos y otros productos básicos.

 

Las personas sordas crean 
una asociación en Vila-real 
en defensa de sus derechos 
Los espacios y servicios públicos 
de Vila-real no están «en absolu-
to» preparados para atender a 
las personas sordas. Este es uno 
de los motivos por los que 
recientemente se constituyó la 
Asociación de Personas Sordas 
de Vila-real, Apesovil, que tiene 
como labor fundamental «elimi-
nar barreras de comunicación» 
y adaptar estos entornos «para 
que se atienda a este colectivo y 
dar cumplimiento a la Ley 
27/2007 que ampara el derecho 
a la accesibilidad y a la informa-
ción en cualquier ámbito de la 

vida». Una situación que la enti-
dad, poco antes de formalizarse, 
trasladó a las edilas Silvia 
Gómez y Miriam Caravaca en 
una reunión. De hecho, indica 
la agrupación, fueron las res-
ponsables municipales quienes 
propusieron la constitución. 

«La acción fundamental que 
tenemos prevista es solicitar 
cuanto antes la contratación de 
Adrián Falla, CODA (oyente 
cuyos padres son sordos), como 
intérprete de la lengua de sig-
nos española porque, con 
mucha más razón por las limita-

ciones actuales que tenemos por 
el covid, nos urge disponer de 
esta figura en Vila-real», indica 
la presidenta, Noemí del Río.  

Y fue Falla la persona que 
asumió el encargo de fundar 
Apesovil. «Crear una entidad 
propia en Vila-real era impres-
cindible porque es una locali-
dad grande donde viven 
muchas personas sordas, al 
igual que en otros pueblos cer-
canos. En nuestra provincia solo 
existía una asociación, en 
Castelló, por lo que era necesa-
rio que hubiera una nueva para 
abarcar, más y mejor, el ámbito 
provincial», apunta del Río. Y 
añade: «No me puedo creer que 
Vila-real, que está realizando 
muchos avances sociales, siga 
sin ser accesible para las perso-
nas sordas, máxime teniendo a 
disposición a Adrián, titulado 
desde hace cinco años para tra-
bajar como intérprete». Las edilas Silvia Gómez y Miriam Caravaca se reunieron con los fundadores.
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Opinió

Covid y 8M, dos acontecimientos que se han unido 
a la fuerza. La pandemia ha sido un gran desvelador 
de la necesidad de continuar reivindicando cada 8 
de Marzo como una de las fechas más importantes 
para las/os socialistas y, en definitiva, para todos los 
que entienden que en la base del feminismo enrai-
za la igualdad real y la evolución y progreso de la 
sociedad en general. Este día que conmemoramos 
es un buen momento para la reflexión sobre los 
logros de los últimos años en materia de igualdad y, 
especialmente, para planificar los retos pendientes 
para erradicar todas las formas de discriminación 
contra las mujeres y niñas que aún hoy persisten. 

Las mujeres están en la primera línea de la crisis 
de la covid-19 y están entre las líderes nacionales 
más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pan-
demia. Pero en la crisis han surgido nuevos obstácu-
los que se suman a los de carácter social y sistémico 
previos. En todo el mundo, las mujeres se enfrentan 
a un aumento de la violencia de género, a la brecha 
salarial, al desempleo y a la pobreza. Como denun-
cian muchas organizaciones, el rostro de la pobreza 
y desigualdad de esta pandemia es de MUJER. 

Así, para no erosionar el trabajo de nuestras 
antecesoras y los logros conseguidos por las/os 
socialistas, hay que seguir conmemorando el 8M. 

#VILA-REALPRIMERENIGUALDAD

8M en tiempos 
de la covid

La capacitat d’escolta és una de les majors virtuts de 
les persones, però és una qualitat molt més valora-
da quan ve de part de la classe política. Perquè per 
a molts ciutadans i ciutadanes la classe política ha 
perdut molta credibilitat, especialment quan es per-
petua en el poder i només s’aproxima al veïnat poc 
abans de les eleccions per a demanar el seu vot i fer 
com que escolta els seus problemes. 

Nosaltres sempre hem estat al costat de la gent i 
mantenim aquesta proximitat amb tot aquell que 
ens necessita. Molta gent recorre a nosaltres quan, 
farta d’intentar contactar amb l’equip de govern, 
no té una altra eixida. I nosaltres sí donem la cara. 
És lamentable que el P$•€ ens ataque constant-
ment simplement per fer el que ells no fan: escoltar 
i buscar solucions. No, per molt que presumisquen 
de majoria absoluta no arriben a tothom, no escol-
ten a tothom i no treballen per tothom, com així es 
demostra cada dia.  

I el pitjor de tot és que, tant democràtics com 
diuen ser, no accepten veus que els porten la con-
trària o que deslluïsquen els seus titulars en 
premsa. Per això ataquen i tergiversen quan 
Compromís els fa la cara roja. Però no cal que 
s’esforcen tant, cada vegada la gent té més clar qui 
està al seu costat i qui només viu del postureig a 
costa dels impostos de tots i totes.

Escoltem els 
veïns i veïnes

Vila-real sigue sufriendo los embates del coronavi-
rus. La expansión de la pandemia en la Comunitat 
es tal que en las últimas semanas de febrero fuimos 
la región europea con más contagios. 

Contagios descontrolados en una Comunitat que 
está a la cola en realización de test PCR, que se niega 
a realizar cribados masivos a la población y que 
tampoco impulsa test de antigenos entre sus veci-
nos como hacen otras comunidades. Mientras otras 
comunidades se han preparado para una tercera ola 
construyendo hospitales con los que evitar el colap-
so de su sistema de salud, Ximo Puig apostó por 
unas carpas inservibles que han costado 16 millo-
nes de euros y que han sido desalojadas a las pocas 
horas porque salían volando. Apostar por estas defi-
cientes carpas nos ha dejado sin “Plan B”, lo que ha 
hecho colapsar muchos de nuestros hospitales. De 
hecho, la situación en el Hospital de La Plana es 
preocupante. La primera ola evidenció la necesidad 
urgente de más camas UCI para atender futuros 
repuntes. La Generalitat anunció la ampliación de 
las UCI para afrontar la tercera ola, pero nada. 

Desbordados, los profesionales sanitarios han 
denunciado esta situación crítica: «asistimos absor-
tos a un nuevo ejemplo de gestión deficiente». El 
sindicato considera que activar estas UCI «sería un 
gran alivio pero las obras están casi sin empezar».

El covid y el 
descontrol

Ximo Puig: «La cárcel no es la mejor respuesta para 
la libertad de expresión. Avalaré que se pueda decir 
que se está a favor de liquidar a una persona». 

De veritat, el president valencià està a favor de 
permetre delictes d’odi? No. Ben bé saben que Pablo 
Hasel s’ha condemnat per enaltiment del terroris-
me de ETA i Al Qaeda, per agredir a un càmera de 
televisió i a un testimoni en un juí, per reiteració 
delictiva i perquè està sent investigat per assalt.  

Bé, doncs entre el testimoni d’un juí, el treballa-
dor d’una televisió, i les forces de seguretat, la extre-
ma esquerra es posiciona a favor del delinqüent 
Hasel. 

Algú va a creure que a Espanya no hi ha llibertat 
d’expressió? Aquest individu, defensat per partits 
que busquen confrontació i excusar a qui fa el mal 
al carrer, en cap moment ha estat condemnat per 
expressar diferències ideològiques, polítiques o 
socials. I és que, aquest tema, lluny de lluitar contra 
injustícies, el que provoca és una divisió de la socie-
tat refugiada en els extrems. Extrems dolents que 
no aporten gens de bo a la nostra societat, plens 
d’odi i de discursos populistes que, per a res, reflec-
teixen la realitat de les persones i quins són els seus 
vertaders problemes. 

Llibertat sí. Respecte a persones, institucions, víc-
times, i a qui pensa diferent, també.

Llibertat des 
del respecte

La igualtat de gènere real i efectiva és un  repte pen-
dent però també, un objectiu assolible. Actualment, 
la menor taxa d’ocupació, una taxa d’atur més ele-
vada, major taxa de contractació a temps parcial i 
un menor salari mitjà anual, són dades que mos-
tren la precària realitat de les dones. Tot açò agreu-
jat per les dificultats de conciliació, per la falta de 
corresponsabilitat domèstica i de cures, i ara 
empitjorat per una pandèmia mundial. 

Al menys una hora diària, el doble de dones que 
d’homes cuinen i destinen a tasques de la llar; les 
dones cuiden i eduquen els seus familiars, pocs 
homes dediquen el mateix temps. Els estereotips de 
gènere impedeixen aconseguir determinats llocs de 
responsabilitat o ocupar més els espais públics.  

La pandèmia ens afecta a tres bandes: sanitària, 
social i econòmica, i ha tensionat encara més el sis-
tema de cures: són les dones les que cuiden. Cal una 
actuació per a frenar la segregació i concentració de 
dones i homes en determinats treballs o àmbits 
socials. És important garantir el dret de les dones a 
desenvolupar un projecte de vida autònoma i inde-
pendent, lliure d’obstacles i de violències masclis-
tes. Tenir polítiques de cures per a aconseguir la 
igualtat de gènere, garantint el dret a la cura i a la 
conciliació amb un Pla per la contractació de pro-
fessionals a la cura amb perspectiva de gènere.

Les dones són 
les que cuiden

Entramos en el mes de la «desescalada» con el 
miedo de una cuarta oleada de la covid-19. 
Esperemos que no se produzca y podamos alcanzar 
la normalidad, la de verdad, no esa que tantas veces 
nos han prometido y nunca llegó. Estamos, segura-
mente, ante el mayor reto de nuestras vidas. Volver 
a los abrazos, los besos, la normalidad en el trabajo, 
la vida digna de nuestros ancianos y, también, la 
posibilidad de despedir a nuestros seres queridos 
como se merecen y queremos. 

Cumplimos, el pasado día 20, 747 años de histo-
ria, Vila-real ha llegado hasta aquí con el esfuerzo 
de todos, nadie sobra, cabemos todos, todos somos 
necesarios. El sectarismo, más si es por ideas, es más 
doloroso que preocupante, ya que marca el nivel de 
todo un pueblo. Nuestro Ayuntamiento cuenta con 
un presupuesto de más de 51 millones de euros, con 
cantidades muy importantes destinadas a cubrir las 
necesidades básicas de muchas familias. No servirá 
de nada si olvidamos la solidaridad  entre vecinos y 
si no remamos todos en la misma dirección. 

Que la distancia no rompa nuestras tradiciones. 
Es muy importante que tu vecino sepa que estás, 
que puede contar contigo. Buscad la ayuda de los 
demás y no neguéis la vuestra a nadie. Vila-real, rei-
tero, necesita de todos en un momento tan crucial. 
El triunfo final solo será si lo buscamos entre todos.

Solo esposible 
entre todos

PSOE PP COMPROMÍS

CIUDADANOS VOX UNIDES PODEM
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 ICultura

Llorens Bort exposa 
al Museu de la Ciutat
El Museu de la Ciutat Casa de 
Polo ha obert les portes a una 
nova exposició que, amb el 
títol «Llorens Bort. L’evocació 
de la bellesa quotidiana», reco-
rre l’univers artístic del vila-
realenc Juan Bautista Llorens 
Bort, Premi 20 de Febrer de 
2019. L’artista destaca per 
plasmar la seua ciutat natal, 
Vila-real, en els seus llenços 
tant de manera representativa 
com recreant personatges i 
aspectes de diferents temàti-

ques característiques de la 
localitat, com l’agricultura o 
el fervor religiós. Per aquest 
motiu, el Departament de 
Museus va triar la seua obra 
per a exposar-la coincidint 
amb les Festes Fundacionals. 
La regidora Rosario Royo va 
acompanyar l’autor en la inau-
guració. L’exposició estarà 
oberta fins al 24 d’abril, de 
dimarts a dissabte de 10.00 a 
13.00 i de 17.00 a 20.00 hores. 
Els festius romandrà tancada.

El projecte ‘Te quiero un huevo’, del veí de Sagunt Mario Mankey, és un dels més cridaners i que capta major atenció.

Test assoleix el segon mes en marxa 
com a aparador de l’art emergent

L a nova edició de la mostra 
d’art i creativitat TEST 
arriba al segon mes en 
marxa al Convent, espai 

d’art. La saba nova que alimenta 
la iniciativa d’enguany és a 
càrrec d’Ana Spoon (escultura, 
dibuix, escriptura i instal·lació), 
Cecilia Vidal (fotografia), Mario 
Mankey (intervenció escultòri-
ca) i E1000 (art urbà). Una selec-
ció amb la qual aquesta cita 
referent per la selecció de nous 
artistes se submergeix en el 
món ‘de les sensacions’. 

El fil conductor d’aquesta 
exposició col·lectiva és que els 
que la fan possible «treballen al 
marge de les seues disciplines i 
comparteixen un punt de risc 
plàstic». Així, la sala «queda 

La intervenció urbana d’enguany, a càrrec d’E1000, variarà respecte a les propostes anteriors

 

presa per les obres», postil·la el 
director de la iniciativa, Pascual 
Arnal. Un dels artistes partici-
pants és Mario Mankey (Sagunt, 
1985). «Un excel·lent pintor que, 
a més, realitza unes ins-
tal·lacions impactants i la fortu-
na ha volgut que tinguem la 
sort de poder gaudir d’una 
d’elles en TEST 2021. És un artis-
ta jove que despunta internacio-
nalment i possiblement l’any 
per a tenir-lo ací és aquest».  

Per la mateixa senda de cerca 
artística camina Cecilia Vidal 
(Montevideo, 1989), amb una 
obra fotogràfica on la documen-
tació i la representació difumi-
nen els seus límits. «La vaig 
seleccionar per la seua mirada 
especial, ja no tant a la realitat 

que ens envolta sinó a com se’ns 
revela», assenyala Arnal.    

També Ana Spoon (València, 
1989) encaixa en la filosofia de 
TEST i en l’autenticitat buscada 
a colp d’instal·lacions de teles i 
llums. «És molt constant, molt 
tenaç. La seua obra demana a 
crits un gran espai on mostrar-
la i compartir-la. És una artista 
que mereix un suport perquè 
està complint amb la seua part, 
amb la seua responsabilitat: ofe-
rir un treball, una incansable 
dedicació», explica el director.    

 
A L’ESPERA DE L’OBRA AL CARRER 
La intervenció urbana, explica 
Arnal, a càrrec d’E1000 no serà 
com la d’anys anteriors. Aquest 
artista «aposta per interven-
cions més menudes, pot ser per 
tota la ciutat. Ho assumeix com 
una espècie de repte per a crear 
un diàleg amb el lloc», indica el 
responsable de la mostra que 
vaticina que el treball d’E1000 
serà més quotidià, més integrat 
amb l’entorn perquè treballa 
amb el que es topeta i inclús 
alguna persona pot dubtar que 
es tracte d’una obra d’art». 

La mostra va emergir després 
de l’aturada per la pandèmia i 
que va deixar en l’aire el març 
passat la incursió artística de 
2020. El TEST va reprendre pul-
sacions i va aterrar com un 
al·legat a la cultura segura i amb 
el record a la figura i l’obra de 
Hyuro, una de les artistes urba-
nes que ha pinzellat la història 
del festival, que va faltar al 
novembre.  

L’exposició podrà visitar-se 
fins al dissabte 17 d’abril.

Vila-real participa en una 
reunió de la xarxa per la 
memòria histórica

La regidora de Cultura, 
Rosario Royo, ha participat en 
una reunió telemàtica de la 
Xarxa Memòria (Històrica) de 
la qual Vila-real n’és integrant. 
«Com a equip de govern consi-
derem que és important resta-
blir i mantenir viva la 
memòria dels vençuts per a 
intentar tancar les ferides que 
continuen obertes», indica 
Royo, que apunta que la ciutat 
«dins de les possibilitat 
econòmiques, seguirà treba-
llant per a recuperar més per-
sonatges destacats». 

El pla de treball de l’ens el 

2021, amb el títol Cosint la 
memòria, cosint el territori, 
s’articula en vuit línies: la 
coordinació d’entitats locals; 
la difusió a membres de la 
Xarxa, ajuntaments i grups 
memorialistes; la dignificació 
de les víctimes de la guerra i 
de la dictadura; els itineraris 
didàctics i espais de la 
memòria; el fons documental 
autonòmic, estatal i europeu, i 
cens de fons; la formació 
memorialista; els vestigis rela-
tius a la Guerra Civil i la dicta-
dura, i el programa Memòria: 
Convivència Democràtica.

Imatge de la regidora en un moment de la sessió virtual.

 

Treball de la jove valenciana Ana Spoon ‘Un oscuro que te desaparece’.

 

La regidora de Cultura amb l’artista Llorens Bort en la inauguració.
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