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Vila-real serà epicentre del 
turisme i l’esport provincial

Esports llança 
1.600 places per a 
xiquets en estiu
U L’Ajuntament reprén l’o-
ferta esportiva infantil i juve-
nil amb més vacants per a 
l’Escola Esportiva i l’Estiu 
Actiu i així cobrir l’Aplec 
d’Estiu que no es realitzarà.

Més de 300 locals 
es beneficien de la 
bonificació de l’IBI
U La relació d’establiments 
exonerats del 95% d’aquest 
impost arriba als 303 després 
d’aprovar el consistori altres 
11 peticions. Resten 13 
sol·licituds per resoldre. 

Competició de 
robòtica virtual de 
la mà d’Amazon

U El concurs Amazon Cha-
llenge ha congregat, des de 
Vila-real, més de 1.200 
xiquets i joves d’Espanya per 
a demostrar les seues habili-
tats programant robots.

La ciutat va ser escenari de 120 esdeveniments 
esportius el 2019  que citaren 21.300 persones

El Termet acollirà la fira Turesport el maig de 
2022 que donarà a conéixer l’oferta de Castelló

El Villarreal CF 
triomfa a Europa

Després de guanyar l’Europa 
League, els groguets van recórrer 

la ciutat per a celebrar-ho
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Benlloch va presentar el vídeo promocional de Turesport, l’esdeveniment que la ciutat impulsarà el proper any.

La ciutat va acudir a la fira turística sota el paraigua del Patronat Provincial de Turisme per a mostrar el seu potencial en l’organització de cites esportives amb l’aval de les xifres dels darrers anys.

Vila-real consolida el lideratge en turisme 
esportiu amb la primera fira Turesport 

V ila-real acollirà la prime-
ra fira provincial de 
turisme i esport, 
Turesport, un esdeveni-

ment que se celebrarà el maig 
de 2022, i que aglutinarà tota 
l’oferta local però també es con-
vertirà en un aparador de les 
diferents propostes que els 
esportistes i visitants poden tro-
bar a les comarques castellonen-
ques. L’alcalde de la ciutat, José 
Benlloch, ha presentat la cita en 
la Fira Internacional de Turisme 
de Madrid, Fitur, acompanyat 
pel regidor de Turisme, Diego A. 
Vila, i el director operatiu de 
Turesport, Pedro Nebot. 

La primera edició d’aquesta 
fira de turisme esportiu, previs-
ta al maig de 2022, s’ha disse-
nyat com una experiència com-
pleta per als visitants, ja que les 
empreses i institucions partici-
pants desplegaran al paratge del 
Termet de Vila-real tota l’oferta 
d’activitats, esdeveniments, ins-
tal·lacions, etc. per a promocio-
nar-la davant de turoperadors i 
professionals d’agències de viat-
ge així com clubs esportius i 
particulars, els quals tindran 
l’oportunitat de posar en pràcti-
ca algunes d’aquestes activitats 
a l’entorn del paratge. 

José Benlloch ha assegurat 
que amb la celebració de 
Turesport «Vila-real fa un pas 

L’esdeveniment aglutinarà tota l’oferta local així com les diferents propostes que els esportistes i visitants poden trobar a les terres castellonenques

U El Termet acollirà, al 
maig vinent, l’oferta 
d’activitats o espais per 
a presentar-los davant 
de turoperadors o clubs

més per a consolidar-se com el 
referent esportiu que ja és» i 
«aprofitar aquest potencial per a 
atraure turisme i generar noves 
oportunitats de desenvolupa-
ment econòmic». «Durant deu 
anys hem treballat per a impul-
sar la nostra marca de Ciutat de 
la Salut i l’Esport; ara recollim 
els fruits i a més volem obrir les 

portes a tots els municipis i 
empreses de la província per a 
anar de la mà», afig.  

 
MARCA CONSOLIDADA 
L’alcalde ha assenyalat que la 
prova que aquesta marca de ciu-
tat està consolidada són els 120 
esdeveniments esportius amb 
més de 21.000 participants que 

es van celebrar a Vila-real el 
2019, abans de la pandèmia, 
sense comptar les competicions 
setmanals dels clubs federats ni 
els partits i esdeveniments rela-
cionats amb el gran emblema 
esportiu de la ciutat, el 
Villarreal CF, amb el primer 
equip guanyador de l’Europa 
League i l’equip femení en 
Primera Divisió. 

El regidor de Turisme ha 
apuntat que l’aposta estratègica 
per la salut i l’esport es compati-
bilitza amb la resta d’atractius 
de Vila-real com ara «la gastro-
nomia, l’oferta cultural i de fes-
tivals, i sobretot el turisme reli-
giós, amb sant Pasqual com a 
principal referent, que és un 
altre dels pilars de la promoció 
turística de Vila-real». 

Pedro Nebot, director opera-
tiu de Turesport, ha incidit en 
què la fira unirà empreses priva-
des dedicades al turisme i els 
esdeveniments esportius per a 
donar a conéixer tota l’oferta i 
els escenaris naturals amb què 
compta la província. Així, el 
paratge del Termet es convertirà 
en un aparador d’activitats, en 
el qual els visitants podran 
posar en pràctica activitats com 
l’escalada, caiac, kàrting, etc. 
Durant la roda de premsa s’ha 
presentat també el vídeo promo-
cional de Turesport. 

  ITema del mes
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Tot i la situació de pandèmia, Vila-real ha albergat iniciatives esportives com el triatló amb totes les mesures anticovid.

La ciutat duplica els actes esportius 
en sis anys fins als 120 durant 2019

V ila-real va arribar a Fitur 
amb una aposta ferma 
en turisme esportiu ava-
lada per les dades. El 

2019, es van comptabilitzar un 
total de 120 esdeveniments 
esportius com ara curses o cam-
pus, organitzats directament 
pel Servei Municipal d’Esports o 
amb la seua col·laboració, que 
van comptar amb 21.300 parti-
cipants, amb el consegüent 
impacte econòmic positiu per al 
municipi. A aquesta xifra cal 
sumar les competicions que 
celebren els clubs federats, 
sense oblidar el gran emblema 
esportiu de la ciutat, el 
Villarreal CF. 

De fet, la xifra d’esdeveni-
ments anuals quasi s’ha dupli-
cat des de 2013, quan se’n van 
realitzar un total de 70, amb 
15.355 participants, enfront 
dels 120 del passat 2019. Per 
això, es reforça aquesta oferta 
amb novetats per a l’any vinent. 

El regidor de Turisme, Diego 
Vila, va recordar que la potent 
aposta de Vila-real per l’esport 

La superfície d’instal·lacions esportives s’ha multiplicat per tres en la darrera dècada

 

es consolida sobre una xarxa 
d’instal·lacions esportives que 
en els últims deu anys ha multi-
plicat per tres la seua superfície, 
fins a aconseguir els 76.000 
metres quadrats. La ciutat 
compta en l’actualitat amb tres 
piscines cobertes i una a l’aire 
lliure, cinc pavellons esportius, 
la qual cosa suposa un pavelló 

Dotació futbolística 
sense parangó: un camp 
per cada 3.000 habitants

Vila-real suma 17 camps de 
futbol, inclosos els de les ins-
tal·lacions del Villarreal CF per 
a poc més de 51.000 habitants, 
una mitjana d’un camp per 
cada 3.000 veïns, una ràtio que 
no es dona ni tan sols en grans 
ciutats com ara Madrid, 
Barcelona o València. Això 
constitueix una fita pràctica-
ment única arreu no sols del 
territori nacional, sinó també 
de l’europeu. Els darrers anys, 
la ciutat ha sumat els de la 
Ciutat Esportiva del Villarreal 
CF en els antics Federatius i 
també altres dos a la Ciutat 
Esportiva Municipal. En el cas 
de la infraestructura que ges-
tiona el Club Esportiu Roda, es 

va dotar de tres camps de fut-
bol i un altre de futbol 8 
gràcies a un acord entre el 
club i el consistori, que va 
cedir la superfície 75 anys, 
màxim permés i que es va 
reservar un 30% per a l’ús de 
veïns i clubs locals a través del 
Servei Municipal d’Esports.  

Per a l’alcalde, José 
Benlloch, la ciutat ha d’aprofi-
tar l’impuls del Villarreal per a 
apostar pel futbol. «Som la ciu-
tat europea amb major dota-
ció per habitant i reforcem el 
compromís per l’esport com a 
sector de futur en una aposta 
que ja fa temps hauria d’haver-
se fet per convertir a Vila-real 
en la ciutat del futbol», diu.

Imatge d’arxiu d’un dels partits de futbol a la Ciutat Esportiva Municipal.

per cada 10.000 habitants, i 17 
camps de futbol, comptant les 
instal·lacions del Villarreal CF. 

«Vila-real és Ciutat de la Salut 
i de l’Esport i el nostre lideratge 
en l’organització d’esdeveni-
ments esportius ens converteix 
en un referent turístic en aquest 
àmbit», va destacar el responsa-
ble municipal de Turisme.

La tradició ciclista fa que siguen diverses les competicions que acull Vila-real.

La Ciutat Esportiva Pamesa és una de les darreres infraestructures creades.
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U PORTEN DUES PROPOSTES 
ALS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DEL CONSELL
La crida realitzada per la regidora de 
Participació Ciutadana, Miriam 
Caravaca, a la ciutadania i el teixit 
associatiu per a presentar propostes 
a la primera convocatòria de pressu-
postos participatius de la Generalitat 
ha tingut resposta. Dues entitats han 
presentat sengles peticions perquè 
la Conselleria de Participació, 
Transparència, Cooperació i Qualitat 
Democràtica les incloga en els 
pressupostos autonòmics de 2022: la 
reforma del pont de l’Ermita que 
uneix Vila-real i Almassora, per part 
de la Federació d’Associacions de 
Veïns -en imatge-, i Apesovil va plan-
tejar la creació d’un servei d’atenció a 
les persones sordes i sordcegues a 
través de les oficines PROP.

El pressupost de 2021 suma 5,6 milions  
per a adaptar-se a la desescalada covid

V ila-real adapta el pressu-
post municipal a les 
necessitats de la desesca-
lada i al cofinançament 

de projectes imprescindibles 
per al desenvolupament de la 
ciutat a través d’una modifica-
ció de crèdit de prop de sis 
milions d’euros aprovada en ses-
sió plenària. Aquesta reestructu-
ració «potent» dels comptes de 
2021 respon a una triple moti-
vació, segons va detallar l’alcal-
de, José Benlloch.  

En primer lloc, l’equip de 
govern ha detectat la necessitat 
«d’adaptar el pressupost al 
ritme de desescalada, que s’està 
produint de forma més ràpida 
del que es preveia, a causa de 
l’avanç de la vacunació i una 
evolució positiva de la 
pandèmia». Per això, el consisto-
ri també ha de fer passos avant i 
com a exemple l’alcalde ha citat 
el trasllat del servei d’Atenció i 
Tràmits a la planta baixa del 
rehabilitat edifici del Gran 
Casino, per a millorar l’atenció 
a la ciutadania i ampliar l’espai 
disponible en les dependències 
municipals, la qual cosa facili-
tarà la reincorporació al treball 
presencial del personal munici-
pal que encara està realitzant 
teletreball per la pandèmia. 

 
REFORÇ DE PROJECTES  
D’altra banda, la modificació 
del pressupost també permetrà 
que l’Ajuntament puga fer front 
a la seua aportació econòmica 
en diferents projectes que altres 
administracions estan desenvo-
lupant o activaran en breu a la 
ciutat. És el cas de l’adequació 

El ple aprova la modificació de crèdit que permetrà adaptar els comptes a les necessitats actuals i cofinançar projectes

breus

U El PP ha plantejat la crea-
ció d’una mesa de treball 
local contra la lluita de la 
violència de gènere. Una pro-
posta que consisteix a conju-
minar tots els esforços contra 
la xacra social que suposa la 
violència de gènere. La regi-
dora del PP, Gema Ferreres, 
ha manifestat que «creiem 
que és el moment de, des del 
consens, posar tots els recur-
sos de l’Administració».

EL PP PROPOSA CREAR UNA 
MESA DE TREBALL CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

U Compromís ha demanat 
acabar el Pla d’Igualtat muni-
cipal i difondre’l a la societat 
vila-realenca, iniciativa a la 
qual se suma la creació d’un 
Consell Local de Dones, com 
un espai per a arribar a 
acords i fomentar la partici-
pació activa de la ciutadania, 
amb l’objectiu d’aconseguir 
una ciutat amb perspectiva 
de gènere que bega del movi-
ment dels darrers anys.

COMPROMÍS DEMANA UN 
CONSELL LOCAL DE DONES I  
ACABAR EL PLA D’IGUALTAT 

U El portaveu de Ciutadans 
(Cs), Domingo Vicent, ha 
lamentat la falta de civisme 
d’alguns propietaris de mas-
cotes en carrers com el de les 
Mares de la Plaça de Maig 
amb bosses d’excrements a 
les branques dels arbres. 
Vicent urgeix que es reforme 
o es cree l’Ordenança especí-
fica de tinença d’animals 
domèstics aprovada per una-
nimitat a proposta de Cs.

CS EXIGEIX CELERITAT EN LA 
POSADA EN MARXA D’UNA 
ORDENANÇA D’ANIMALSLa sessió plenària de maig, ajornada una setmana, va aprovar la modificació per a incloure els diners al pressupost.

 

de l’entorn de l’estació de ferro-
carril per a la construcció d’un 
intercanviador de transports, 
un projecte que duu a terme 
Renfe però que ha de completar-
se amb una intervenció munici-
pal que rondarà els 225.000 
euros; el consistori també 
garantirà una partida pressu-
postària per a la rehabilitació de 
l’alqueria de Botànic Calduch, 
una vegada que la Diputació de 
Castelló ha confirmat que 

finançarà el projecte per a com-
pletar la zona enjardinada a tra-
vés del Pla 135, amb una aporta-
ció de 126.000 euros. «Es tracta 
de projectes imprescindibles 
per al desenvolupament i millo-
ra de la qualitat de la vida a la 
ciutat que requereixen de cofi-
nançament per part de 
l’Ajuntament», va indicar 
Benlloch, que ha apuntat altres 
necessitats que justifiquen la 
modificació com «l’adquisició 

del solar per al quart institut, de 
manera que puguem posar el 
terreny a la disposició de la 
Conselleria d’Educació al més 
aviat possible». 

En tercer lloc, l’equip de 
govern pretén avançar-se a 
l’arribada de fons de la Unió 
Europea i disposar ja en el 
pressupost de consignació 
econòmica per a fer front a cofi-
nançament de futurs projectes 
en la reconstrucció postcovid.

 IMunicipal
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Gómez i Caravaca es van reunir amb els representants sindicals del servei de Correos per a conéixer les seues exigències.

Proximitat eleva al ple una 
proposta en defensa d’un 
servei adequat de Correos
La Regidoria de Proximitat pre-
sentarà en el ple una proposta 
per a defensar el manteniment 
del servei públic i de qualitat 
per part de Correos a Vila-real. 
La primera tinent d’alcalde i 
coordinadora d’Alcaldia, Silvia 
Gómez, i la regidora de 
Proximitat, Miriam Caravaca, es 
van reunir amb representants 
en l’empresa pública postal dels 
sindicats UGT i CCOO per a 
escoltar les seues reivindica-
cions i conéixer de primera mà 
la situació dels treballadors a 
l’oficina de Vila-real. En la troba-

da han estat, a més de Gómez i 
Caravaca, el responsable del sec-
tor postal d’UGT a Castelló, 
Maties Roig; la secretària pro-
vincial de CCOO de Correos, 
Fina Bernuz, i els delegats pro-
vincials en Correos de CCOO i 
UGT, Alejandro Benages i Xavi 
Ochando, respectivament. 

Així mateix, la proposta 
també sol·licitarà al Govern cen-
tral que mantinga una plantilla 
a l’oficina de Vila-real adequada 
a les necessitats. 

Bernuz, de CCOO, va lamen-
tar que, malgrat que el servei 

postal públic «és un servei essen-
cial, que no ha deixat de treba-
llar en tota la pandèmia perquè 
existeix demanda per part de la 
ciutadania. Estem veient com es 
deriva treball a la filial externa 
Correos Express, la qual cosa 
afecta la qualitat del servei i 
sobretot comporta pèrdues per 

Benlloch es va reunir amb els presidents i equips de les principals patronals del clúster ceràmic –Ascer, Asebec i Anffecc– per a abordar la situació del sector.

Crearan una mesa tècnica amb el clúster 
ceràmic per a abordar els reptes del sector

L ’alcalde, José Benlloch, 
s’ha reunit amb els presi-
dents i equips de les prin-
cipals patronals del clús-

ter ceràmic -Ascer, Vicente 
Nomdedéu; Asebec, Juan 
Vicente Bono, i Anffecc, Joaquín 
Font de Mora-, per a abordar la 
situació del sector, les accions 
empreses en els últims anys i el 
full de ruta del consistori en 
suport a la indústria. Amb 
aquest objectiu, Benlloch va 
acordar amb els representants 
del clúster la creació d’una 
mesa tècnica per la ceràmica del 
segle XXI que, en el marc del 
Fòrum Vila-real 2030, aborde els 
principals reptes del sector a la 
ciutat: la competitivitat dels 
polígons industrials, la dotació 
d’infraestructures i la transfor-
mació energètica. 

«L’Ajuntament ha fet en els 
últims anys un important 
esforç, i així li ho he traslladat 
als presidents de les patronals 

Els responsables de les principals patronals ceràmiques –Ascer, Asebec i Annffecc– es van reunir amb Benlloch a l’Ajuntament
 

ceràmiques, per millorar la 
competitivitat del sector, amb 
l’oficina i el Pla de reindustria-
lització local, amb el qual hem 
invertit 2,5 milions d’euros, 
finançats per l’Ivace, als quals se 
sumaran els 730.000 euros de la 
nova convocatòria», va recordar 
Benlloch. «La indústria ceràmi-
ca és el motor de la nostra eco-
nomia, un sector que és i conti-
nuarà sent fonamental i pel 
qual no deixarem de treballar 
per a fer de Vila-real un entorn 
d’oportunitats atractiu per a 
noves inversions», va incidir. 

 
CARRETERA D’ONDA I FP 
La «intensificació» de la solució 
definitiva al polígon de la carre-
tera d’Onda és, en aquests 
moments, una de les claus de les 
polítiques industrials munici-
pals. «El polígon de la carretera 
d’Onda va ser aprovat l’any 
1999 i a penes té un 30% execu-
tat», va recordar Benlloch, que 

ha abordat també amb els 
empresaris ceràmics les dues 
infraestructures en les quals tre-
balla el consistori i que es confi-
guren com a claus per al futur 
del taulell: la ronda Sud-oest, en 
estat d’execució molt avançat, i 
el futur institut integrat d’FP 
d’Edificació. «Tant Ascer, com 
Asebec i Anfecc s’han mostrat 
molt il·lusionats pel que pot 
suposar aquest centre, un pro-
jecte que reclamaven des de feia 
temps i especialment necessari 
en aquesta conjuntura, ja que 
no sols servirà per a la formació 
dels més joves, sinó també per 
al reciclatge professional que 
pot requerir la societat postco-
vid», va argumentar. 

L’últim gran repte de la 
ceràmica identificat en la troba-
da, que s’ha celebrat a la sala de 
plens, es refereix a la transfor-
mació energètica del sector. 
«Estem vivint un canvi energètic 
molt important que suposarà 

Ucovi llança una 
campanya de 
‘rasca i guanya’ 
per a premiar les 
compres a la ciutat
La Unió de Comerç de Vila-
real (Ucovi), amb la col·labo-
ració de la Regidoria 
d’Economia de l’Ajuntament 
de Vila-real, ha llançat una 
nova campanya per a pro-
moure les compres en el 
comerç local a través del sis-
tema de bitllets ‘rasca i 
guanya’. Amb el lema, «A la 
primavera, vine i gaudeix del 
comerç de Vila-real», aquesta 
campanya ha comptat amb 
la participació de més de 100 
establiments de tots els sec-
tors comercials i de diferents 
zones de la ciutat. En total, es 
van repartir uns 25.000 
bitllets dels quals quasi 3.000 
amb premi directe. Marina 
Font i Lucía Alguacil van 
resultar les guanyadores dels 
dos vals de 500 euros per a 
compres en algun dels esta-
bliments acollits a l’acció. 

 «El nostre objectiu és con-
tinuar incentivant el consum 
en el comerç de la ciutat per-
què es tracta d’un sector que 
ja travessava moments difí-
cils abans de la pandèmia i 
ara, amb la crisi econòmica, 
necessita encara més el nos-
tre suport i el de tots els vila-
realencs i vila-realenques», 
ha assegurat la presidenta 
d’Ucovi, Carmen Gil. 

Per part seua, el regidor 
d’Economia, Xus Madrigal, 
ha subratllat que l’Ajunta-
ment «dona suport a aques-
tes iniciatives perquè el 
comerç local és una part 
fonamental del nostre teixit 
econòmic i fem tot el que 
està a la nostra mà i desti-
nem tots els recursos possi-
bles per a evitar el tancament 
d’establiments i la pèrdua de 
llocs de treball».

grans aliances i inversions a 
llarg termini. Per a poder abor-
dar aquesta transformació 
energètica que requereix la 
indústria, els fons europeus són 
una oportunitat que no es pot 
desaprofitar», va valorar. 

Tots aquests assumptes for-
maran part de la matèria de tre-
ball de la mesa acordada per 
l’alcalde amb les tres associa-
cions professionals. De caràcter 
tècnic, la mesa per la Ceràmica 
del segle XXI comptarà amb per-
sonal de les tres entitats, de 
l’Oficina Municipal de 
Reindustrialització i de la 
Càtedra d’Innovació Ceràmica 
Ciutat de Vila-real de l’UJI.  

«Fa temps que treballàvem 
en la idea de crear meses secto-
rials, dins del marc del Fòrum 
Vila-real 2030, que la pandèmia 
ha retardat, i la de ceràmica era 
una prioritat. La creem ara, de 
la mà del clúster per a avançar 
junts en el futur del sector».

a Correos, que es tradueixen en 
retallades de plantilla i drets 
laborals». Bernuz va defensar la 
necessitat que «continue exis-
tint la figura del carter».  

El responsable d’UGT Maties 
Roig ha demanat el suport de 
l’Ajuntament per a evitar «la 
pèrdua del servei postal a Vila-

real i que la ciutadania no es 
veja afectada per la reducció de 
plantilla, ja que afecta la quali-
tat del servei». Segons Roig, en 
els últims anys s’ha retallat la 
plantilla de carters i carteres en 
sis persones i hi ha previst elimi-
nar altres dues places amb el 
perjuí que comporta al servei.
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Instalan radares pedagógicos 
en cinco grandes avenidas

V ila-real instalará radares pedagó-
gicos en las cinco grandes aveni-
das de la ciudad con doble carril 
por sentido para analizar el flujo 

de vehículos diario y la velocidad media 
de circulación. Esta medida está encami-
nada a obtener datos objetivos para 
valorar una posible reducción del límite 
máximo, en virtud de la modificación 
del Reglamento General de Circulación 
aprobada por la Dirección General de 
Tráfico, que entró en vigor el 11 de 
mayo. En esta nueva normativa de tráfi-
co, que rebaja los límites de velocidad 
en vías urbanas y travesías, se contem-
pla la posibilidad de reducir la veloci-
dad máxima en las avenidas con doble 
carril por sentido de 50 a 40 km/h. La 
concejala de Seguridad Ciudadana, 
Silvia Gómez, ha explicado que, el equi-
po de gobierno ha optado por «mante-
ner de momento el límite en 50 km/h y 
no aplicar directamente la reducción; 
en nuestra línea del diálogo con la socie-
dad, queremos apelar a la colaboración 
y la concienciación de la ciudadanía 
para respetar los límites de velocidad». 

La instalación de estos radares peda-
gógicos servirá para, además de infor-
mar y alertar a los conductores, recabar 
datos técnicos sobre el respeto de las 
normas de tráfico de manera que «si 
detectamos zonas en las que se incum-
ple de forma reiterada la restricción de 

Analizarán el flujo diario de vehículos para valorar la reducción de velocidad

Ya se instalaron hace varios años este tipo de radares en la calle Ermita y en la avenida Europa.

 

En algunos viales de la partida Madrigal se reforzarán las medidas de control de velocidad.

 

U El consistorio instalará 
también reductores de 
velocidad en varios viales y ha 
implantado ya cojines 
berlineses en algunos tramos

velocidad, valoraremos la posibilidad de 
aplicar la reducción del límite a 40 
km/h», indica Gómez. Las cinco avenidas 
en las que se procederá a la instalación 
de estos dispositivos son: Francesc 
Tàrrega, Alemanya, Itàlia, Europa y 
Bèlgica. La colocación de los radares 
correrá a cargo de la empresa adjudica-
taria del contrato de mantenimiento de 
la señalética de tráfico, que incluye esta 
posibilidad como una de las mejoras. 

Otra medida complementaria que el 
Ayuntamiento está implementando en 
materia de seguridad vial es la instala-
ción de reductores de velocidad que lle-
gará, entre otros, la avenida Pius XII 
(frente a la BUC); camino Vora Riu (entre 
Molí Llop y camino Viejo Castellón-
Onda) y los llamados cojines berlineses, 
un sistema también utilizado para que 
los conductores rebajen la velocidad en 
puntos de la avenida Francesc Tàrrega  y 
en la calle Michalovce.

Implementan un geoportal 
con información territorial 

E l Ayuntamiento cuenta con una 
nueva herramienta informática 
de transparencia para facilitar la 
información geográfica y territo-

rial del municipio a través de su página 
web. Se trata del geoportal, un nuevo 
instrumento desarrollado por los técni-
cos de los departamentos de Territorio y 
Nuevas Tecnologías y que unifica toda la 
información territorial y geográfica del 
municipio para facilitar la consulta de 
datos tanto por parte de la ciudadanía 
como del personal municipal. 

El concejal de Territorio, Emilio M. 
Obiol, ha presentado el nuevo apartado 
geoportal.vila-real.es acompañado de los 
dos responsables de la puesta en funcio-
namiento de esta nueva herramienta de 
información municipal: el arquitecto 
municipal, Ernesto Ramos, y el técnico 
del Departamento de Nuevas 
Tecnologías Andrés Ortega. Obiol ha 
recordado que este nuevo instrumento 
nace a partir del Sistema de 
Información Territorial (SIT) que el 
Ayuntamiento de Vila-real creó en 2014 
y que «se nos había quedado pequeño». 
Por este motivo, «hemos desarrollado 
una herramienta más compleja y útil». 

El geoportal ofrece dos tipos de infor-
mación: por un lado, información urba-
nística, edificatoria y territorial, centra-
da sobre todo en el Plan General de 
Ordenación Urbana, «pero con muchas 

La nueva herramienta facilita la consulta ciudadana de datos geográficos

Obiol y los responsables técnicos, durante la presentación del nuevo portal con datos geográficos.

 

El nuevo espacio toma de referencia el anterior sistema que se creó en el año 2014.

 

U El nuevo portal nace a 
partir del que el consistorio 
creó en 2014 y que había 
«quedado pequeño» por lo 
que era necesaria su revisión

más posibilidades, gracias a un software 
más avanzado». Por otro lado, también 
hay un apartado de servicios en el que, 
por el momento, se puede consultar 
información sobre la ubicación del auto-
bús urbano en tiempo real. No obstante, 
la intención es «ir poco a poco amplian-
do este apartado de información de ser-
vicios con datos de diferentes conceja-
lías y departamentos municipales para 
implementar esta nueva herramienta 
de consulta».  

«Estamos ante un importante instru-
mento para la transparencia en la infor-
mación municipal, una ventana para la 
ciudadanía y también para facilitar el 
trabajo y la toma de decisiones de los 
funcionarios municipales», ha resaltado 
Obiol, quien ha animado a las diferentes 
concejalías a aportar información para 
completar este nuevo geoportal y con-
vertirlo en una herramienta «funda-
mental» para la ciudadanía.
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Crece un 72% la ayuda  
de Joventut Antoniana 

El impacto de la covid hizo que, 
como muchas otras entidades 
del ámbito social, Joventut 
Antoniana redoblara esfuerzos 
y se adaptara para mantener 
todos los servicios que presta a 
la ciudadanía. Así se desprende 
de la memoria social que, bajo 
el lema Hacernos cercanos en tiem-
pos de incertidumbre, presentó el 
presidente del colectivo religio-
so, Albert Arrufat, junto al edil 
de Servicios Sociales, Álvaro 
Escorihuela. La asociación desti-
nó durante el pasado ejercicio 
un total de 72.792,46 euros a los 
diferentes programas, servicios 
y acciones que realiza habitual-
mente, frente a los 42.358,74 
euros del 2019, lo que represen-
ta un aumento del 71,84%. El 
grueso, 36.721,32 euros, fue 
para la adquisición de alimen-
tos que repartieron entre sus 
usuarios, y otros 16.500 para 
vales de compra.Un grupo de voluntarias preparando los carros de comida para el reparto.

 

 

U EL APLEC DELS PORTS, 
PREMIO SOCARRAT MAJOR 
POR SU TRAYECTORIA

Aunque se decidió en diciembre, no 
fue hasta finales de mayo cuando el 
Aplec dels Ports pudo recoger el pre-
mio Socarrat Major de la Associació 
Cultural Socarrats de Vila-real.

El alcalde, como presidente de la delegación española, se encargó de coordinar el análisis del cumplimiento.

Benlloch coordina el cumplimiento 
de la Carta de Autonomía Local

E l alcalde de Vila-real y pre-
sidente de la delegación 
española ante el Congreso 
de Poderes Locales y 

Regionales (CPLR) del Consejo 
de Europa, José Benlloch, coor-
dina el trabajo para dar cuenta 
al organismo europeo del cum-
plimiento de España de la Carta 
Europea de Autonomía Local.  

Así, Benlloch participa en 
diferentes reuniones telemáti-
cas, junto al resto de miembros 
de la delegación española, con 
los ponentes de la comisión de 
seguimiento que deberán redac-
tar el informe con las recomen-
daciones sobre el desarrollo 
municipal y autonómico de 
España, ocho años después de la 
última evaluación realizada por 

El alcalde preside la delegación ante el Congreso de Poderes Locales y Regionales europeo

 

el CPLR del Consejo de Europa. 
La principal misión del CPLR 

del Consejo de Europa es eva-
luar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por 
parte de los estados firmantes y 
para ello «cada cinco años una 
delegación visita los países y se 
entrevista con la delegación del 
CPLR y otras autoridades de las 
principales instituciones del 
país, con el objeto de redactar 
un informe sobre la situación 
de la autonomía local y regional 
de España».  

El último informe, de 2013, 
tras la visita de la delegación del 
Consejo de Europa a España, y 
aunque el documento certifica-
ba el cumplimiento mayoritario 
de la Carta de Autonomía Local, 

Los mercados ambulantes 
regresan al centro como 
revulsivo económico 

Los mercados ambulantes de 
ropa y de verduras regresan al 
centro en el arranque de junio. 
Un año después de su reubica-
ción tras el estallido de la pan-
demia por la covid, los merca-
dillos recuperan su emplaza-
miento en el centro como 
revulsivo económico, aunque 
ligeramente adaptado a las 
nuevas circunstancias que 
impone la lucha contra el 
coronavirus: el mercadillo de 
ropa y complementos de los 
miércoles se instala únicamen-
te en la plaza Major, mientras 
que el de los sábados se locali-
za en las calles Cardenal 
Tarancón, Josep Ramón 
Batalla, Hospital y Raval del 
Carme, dejando libre la plaza. 

Entre semana, la reubica-
ción del mercadillo al empla-
zamiento único de la plaza 
Major obliga a reducir el 
número de puestos. De esta 
manera, las diferentes paradas 
se instalarán con una periodi-

cidad quincenal; es decir, la 
mitad de los puestos una 
semana y la otra mitad, la 
siguiente, con unas 35 en cada 
mercado.  

En el caso del fin de sema-
na, el medio centenar de pues-
tos de fruta y verdura recupe-
ran su ubicación precovid en 
la avenida Cardenal Tarancón, 
mientras que los 90 puestos de 
ropa y complementos que 
montan en Vila-real podrán 
sacar sus productos a la calle 
en una nueva ubicación, que 
quedará delimitada en forma 
de T desde la calle Hospital 
(frente al Convent, espai d’art), 
Barranquet y Raval del Carme. 
«De esta manera, se libera tam-
bién los fines de semana la 
plaza Major y se logra una ubi-
cación única, fácilmente peri-
metrable y más esponjada 
para nuestro mercado, que en 
todo caso se celebrará siempre 
cumpliendo con las medidas 
sanitarias», indica el edil.

Los vendedores realizaron un sorteo de los puestos de venta que montarán.

se realizaban unas propuestas 
de mejora: la necesaria clarifica-
ción de competencias por parte 
de las distintas administracio-
nes, en especial la necesaria 
regulación de las «competencias 
impropias»; la necesidad de 
mejorar el sistema de financia-
ción local y regional para cum-
plir con la suficiencia financie-
ra; la garantía y equilibrio en la 
remuneración y compensación 
por sus responsabilidades de los 
cargos electos locales y regiona-
les; la reforma de las diputacio-
nes, aconsejando más dedica-
ción a los ayuntamientos más 
pequeños y a la posible elección 
directa de sus cargos o la refor-
ma del senado ser una verdade-
ra cámara de representación.
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Los operarios de la empresa encargada de las labores de erradicación de insectos han reforzado las labores en el término.

Sanidad refuerza el tratamiento contra 
mosquitos en el casco urbano y el Termet 

L a Concejalía de Sanidad 
ha intensificado los trata-
mientos de prevención 
para evitar la prolifera-

ción de mosquitos en el término 
municipal. Con el aumento de 
las temperaturas y tras las 
recientes lluvias, el consistorio 
ha reforzado las tareas que se 
realizan durante todo el año a 
través del contrato anual para la 
prevención de plagas. La conce-
jala de Sanidad, Silvia Gómez, 
recuerda que «la empresa adju-
dicataria realiza un manteni-
miento y acciones preventivas 
de manera constante» pero «en 
este momento, con la llegada 
del calor, estos tratamientos se 
han acentuado, sobre todo en 
las zonas del casco urbano y del 
término municipal que presen-
tan una mayor problemática 
por la presencia de mosquitos». 

De este modo, en el casco 
urbano, se está realizando un 
control de los imbornales, por 
ser posibles focos debido a la 
acumulación de agua. 
Asimismo, en la zona rural se 
llevan a cabo tareas de monito-

Se trata de labores preventivas para evitar la proliferación de insectos en el término municipal

 

rización y tratamiento en bal-
sas, así como en arquetas. 
También se revisan balsas sote-
rradas y se efectúa un trata-
miento en la zona rural con un 
producto específico respetuoso 
con el medio ambiente, tal y 
como ha señalado la empresa 
responsable de los trabajos. 

Además de los tratamientos breves

U El Ayuntamiento habilitará 
una jornada a la semana --los 
viernes-- para recoger, a peti-
ción de los vecinos, los apara-
tos domésticos que quieran 
desechar definitivamente. El 
objetivo no es otro que, como 
explica el concejal de Servicios 
Públicos, Francisco Valverde, 
«facilitar este servicio al vecin-
dario para que no tengan que 
ir a propósito al ecoparque, 
que es el lugar en el que tienen 
que depositarse este tipo de 
elementos habituales en los 
domicilios de la ciudad».

HABILITAN UN DÍA PARA LA 
RETIRADA A DEMANDA DE 
ELECTRODOMÉSTICOS VIEJOS

U El Ayuntamiento ha aproba-
do una colaboración de 40.000 
euros para el proyecto de 
modernización de regadío 
Pinella fase 3. Se trata de la pri-
mera parte de la dotación 
municipal que se completará 
el año que viene con otros 
40.000 euros- Así se cumple el 
compromiso adquirido por el 
alcalde, José Benlloch, con la 
Agrupación de Regantes Pine-
lla, el Sindicato Central de 
Aguas del Mijares y la Comu-
nidad de Regantes Canal Cota 
100, Margen Derecha-

EL CONSISTORIO CONSIGNA 
40.000 € PARA MODERNIZAR 
EL RIEGO EN PINELLA

Agricultura y el Consejo 
Agrario pactan el primer 
Plan local de quemas

El Ayuntamiento ultima la ela-
boración de un plan local de 
quema que regule la gestión 
del uso del fuego en activida-
des y explotaciones agrícolas y 
ganaderas del término munici-
pal. Un documento  consen-
suado con los representantes 
del Consejo Agrario Local, 
quienes han podido realizar 
sus aportaciones, «en base a las 
particularidades de las activi-
dades agrícolas que se realizan 
en nuestro municipio, sobre 
todo las que tienen que ver 
con la citricultura», según ha 
señalado el concejal de 
Agricultura, José Ramón 

Ventura Chalmeta. «Sabemos 
que los agricultores son los 
principales afectados por ello 
les hemos dado voz a través de 
las organizaciones que forman 
parte del Consejo Agrario para 
escuchar e incorporar sus pro-
puestas», añade el edil. 

Después de recabar las 
aportaciones del Consejo 
Agrario, el equipo redactor del 
ha procedido a incorporarlas y 
«se ha remitido de nuevo el 
texto a los miembros del con-
sejo para una segunda revisión 
antes de su aprobación en 
Pleno y el posterior envío a la 
Conselleria» correspondiente.

El plan regulará el uso del fuego en actividades agrarias y ganaderas.

U Las lluvias y la subida 
de temperaturas llevan 
a acentuar las labores 
para minimizar la 
presencia de insectos

U El consistorio pide a 
la ciudadanía que vigile 
y cuide en condiciones 
los puntos que pueden 
convertirse en foco

en el casco urbano, también se 
está incidiendo en zonas del tér-
mino municipal que pueden 
presentar una mayor prolifera-
ción de mosquitos por la presen-
cia de agua estancada como son 
el Termet, el entorno del río y la 
zona de la ermita de la Virgen 
de Gracia; también en las áreas 
colindantes al Hospital de la 
Plana, el colegio británico y la 
residencia de mayores, en la 
zona este del término munici-
pal; otra de las áreas en las que 
se intensificará el control es la 
zona de Molí Nou, muy cercana 
también al Mijares, además de 
los solares situados en la entra-
da sur del municipio. 

La concejala de Sanidad seña-
la que, además de los tratamien-
tos que realiza el 
Ayuntamiento, «es muy impor-
tante la colaboración ciudada-
na» porque «en ocasiones los 
focos de mosquitos se encuen-
tran en propiedades privadas». 
Así, Gómez ha incidido en la 
necesidad de que los particula-
res realicen un correcto mante-
nimiento de piscinas y balsas.
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L’Ajuntament   
reprén els plens 
presencials amb 
distància i límit 
d’aforament
L’Ajuntament fa un pas més 
en el procés de nova normali-
tat amb la recuperació dels 
plens presencials més d’un 
any després que, amb l’inici 
de la pandèmia i el confina-
ment, les sessions plenàries, 
així com les comissions infor-
matives, les juntes de porta-
veus i les juntes de govern, 
passaren a celebrar-se de 
manera telemàtica amb la 
finalitat d’evitar possibles 
riscos sanitaris. D’aquesta 
manera, la corporació muni-
cipal tornarà a reunir-se de 
nou al complet de manera 
presencial a la sala de plens  
tot complint els protocols de 
distància de seguretat, ús de 
màscara, així com de limita-
ció d’aforament i altres 
mesures de prevenció. 

Per a això ha sigut neces-
sari adaptar la bancada que 
ocupen els 25 membres de la 
corporació, a més del secreta-
ri i l’interventor, de manera 
que els representants muni-
cipals puguen mantenir una 
distància aproximada d’1,5 
metres. Per la reforma, la 
zona destinada al públic 
assistent redueix l’afora-
ment. També tornen a la pre-
sencialitat les comissions 
informatives, les juntes de 
portaveus i les de govern, ses-
sions a la sala de plens. 

Des de Compromís van 
lamentar que l’equip de 
govern prenguera la decisió 
sense una avaluació prèvia 
dels riscos amb tots els impli-
cats en la decisió.

 

Un diagnòstic de l’estat de l’economia 
local ajudarà a perfilar mesures d’ajuda
L’Ajuntament disposarà d’una 
radiografia sobre la situació 
econòmica del municipi i la rea-
litat del teixit empresarial que 
servirà com a base per a la 
implementació de futures polí-
tiques de reactivació postcovid.  

La Regidoria d’Economia, en 
el marc de col·laboració amb la 
Cambra de Comerç, ha impulsat 
la realització d’aquest estudi en 
profunditat per a disposar «d’un 
diagnòstic de la realitat dels sec-
tors econòmics, els efectes que 
ha tingut la pandèmia i les 
necessitats que tenen els 
autònoms i empreses en aquest 
moment per a tirar avant així 
com les expectatives de futur», El consistori preveu ajustar les accions municipals a la realitat econòmica.

explica el regidor de l’àrea, Xus 
Madrigal. 

El responsable i els tècnics de 
la Regidoria han perfilat, al cos-
tat dels tècnics de la Cambra de 
Comerç, els aspectes clau que 
s’analitzaran en aquest estudi 
empresarial i econòmic gràcies 
al qual «esperem estar millor 
situats per a encarar la recupe-
ració en l’etapa postpandèmia», 
assenyala l’edil i adoptar mesu-
res i polítiques actives en 
matèria econòmica més concor-
des amb les necessitats del teixit 
empresarial des del punt de 
vista de la formació, la dinamit-
zació, diversificació, transfor-
mació digital, innovació o soste-

nibilitat, entre d’altres, de 
manera que s’optimitzen els 
esforços i recursos destinats a 
fer costat a la recuperació de 
l’economia local». 

L’estudi realitzarà una radio-
grafia general del teixit empre-
sarial per sectors i la seua evolu-
ció i analitzarà els factors per a 
millorar la competitivitat dels 
negocis, les expectatives i les 
prioritats estratègiques. Així 
mateix, també es pretén elabo-
rar una anàlisi especial sobre el 
comerç, la seua especialització, 
problemàtiques i oportunitats. 
També s’incidirà en la situació 
dels autònoms, dels joves i 
majors de 45 anys en l’atur. 

 ICovid

L’activitat hostalera, com qualsevol altra afectada per la pandèmia, s’ha pogut beneficiar d’aquesta bonificació.

La bonificiació del 95% de l’IBI supera els 
300 beneficiaris com a mesura anticovid

L ’Ajuntament ha aprovat 
una última relació de 
beneficiaris de la bonifica-
ció del 95% de l’IBI, com a 

mesura extraordinària per a 
pal·liar els efectes de la covid-19 
en l’economia local. Amb aques-
ta relació, d’11 nous establi-
ments, la xifra de negocis que 
s’han vist beneficiats d’aquesta 
mesura arriba ja als 303 locals i 
s’apropa als 350.000 euros. 

«En la Comissió Informativa 
d’Hisenda hem aprovat una últi-
ma relació i ja només quedaran 
per resoldre 13 sol·licituds de 
totes les que es van presentar», 
explica el president de la 
Comissió i tinent d’alcalde Xus 
Madrigal. En el cas d’aquests 13 
expedients, com que el padró de 
l’IBI ja està tancat, rebran el 
rebut a casa. «Tot i això, els pro-
pietaris han de saber que, en el 
cas que els expedients es resol-
guen favorablement, se’ls retor-
naran els diners dels rebuts», 
puntualitza Madrigal. El regidor 
recorda que la bonificació del 
95% de l’IBI als negocis comer-
cials, d’hostaleria i serveis es va 
consensuar amb la resta de 
grups polítics en la mesa del 
Pacte local pel renaixement. 

 
MESURA «ÚNICA I PIONERA» 
Aquesta bonificació forma part 
de les accions impulsades per 
l’Ajuntament per a ajudar les 
empreses i autònoms  a fer front 
a les repercussions de la crisi 
sanitària en l’economia local. 
Una mesura «única i pionera», 
en paraules de Madrigal, possi-

Amb un impacte proper als 350.000 euros, el consistori aprova una relació d’altres 11 establiments i sols en resten 13 pendents

ble gràcies a què es va preveure 
en l’Ordenança fiscal de l’IBI la 
possibilitat d’aplicar bonifica-
cions de fins al 95% en els 
immobles que acolliren activi-
tats econòmiques declarades pel 
Ple d’especial interés o utilitat 
municipal per concórrer cir-
cumstàncies socials, culturals, 
històriques, artístiques o de 
foment de l’ocupació. 

Altres accions de suport a 
l’economia local són les ajudes 
directes als locals d’oci nocturn 
per valor de 50.000 euros; l’exo-
neració de la taxa per ocupació 
de la via pública o els 500.000 
euros consignats el 2020 i 2021 
per al Pacte pel renaixement.

BALANÇ

Fem poble assoleix els 
100 locals i els 300 veïns
U Més de 100 negocis i unes 300 
persones de Vila-real ja s’han adhe-
rit a Fem poble, una iniciativa de 
l’Ajuntament, a través del Pacte 
local pel renaixement, i de la 
Fundació Caixa Rural Vila-real, amb 
el suport d’Ucovi i Ashiovi. El pro-
jecte uneix innovació, suport a 
l’economia i el comerç locals, i ver-
tebració del municipi, amb la impli-

cació de la societat, per a afavorir la 
recuperació econòmica a través 
d’una targeta de prepagament  
amb la qual es poden obtindre 
bonificacions de fins a 40 euros pel 
consum en tendes, hostaleria i ser-
veis de la ciutat. El consistori va 
consignar una partida de 100.000 
euros per a aquest projecte que 
esperen que arribe a més gent.
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 IActos en honor a Sant Pasqual

Vila-real conmemora con actos religiosos 
la festividad del patrón, Sant Pasqual

V ila-real sí honró la 
memoria de Sant 
Pasqual con unos actos, 
que se celebran habitual-

mente en fechas cercanas al días 
del patrón, aunque esta vez no 
fue de la forma habitual puesto 
que las fiestas patronales se sus-
pendieron en febrero, por acuer-
do unánime del Consejo Rector. 

Aun así, se llevaron a cabo 
varios eventos, fundamental-
mente religiosos aunque tam-
bién algunos de ámbito social, 
acorde a las medidas sanitarias 
estipuladas en ese momento. La 
festividad del patrón hubo misa 
solemne a cargo del obispo de la 
Diócesis de Segorbe-Castelló, 
Casimiro López Llorente que, 
junto al alcalde José Benlloch, 
descubrió las placas en conme-
moración del 50 aniversario de 
la bendición de la basílica. 

Además, mosén Joaquín 
Guillamón ofició una misa por 
el 50º aniversario de la bendi-
ción de la basílica del santo. 
Celebración que también sirvió 
para bendecir e inaugurar las 
nuevas puertas de acceso oeste y 
los nuevos bancos de madera. 

También la iglesia 
Arciprestal acogió la tradicional 
misa de san Isidro Labrador, 
organizada por la Asociación 
Local de Agricultores y por el 
Consejo Agrario. Una represen-
tación municipal asistió a otra 
tradición, la misa en la capilla 
del Cristo del Hospital.

Con las fiestas patronales propiamente dichas suspendidas, la ciudad no renuncia a algunas celebraciones como el 50º aniversario de la benidición del templo

También hubo una eucaristía por los 50 años de la bendición de la basílica.

 

El templo luce nuevas puertas tras una aportación municipal.

 

La capilla del Cristo del Hospital acogió la tradicional misa de la corporación.

 

Los agricultores también recordaron a su patrón, San Isidro Labrador.

 

El día 17, día de Sant Pasqual y festivo local, el obispo Casimiro López ofició una misa solemne en la basílica que sirvió para descubrir unas placas por el 50 aniversario de la bendición del templo.
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Homenaje a las cortes de 
honor de hace 25 y 50 años

V ila-real ha rendido homenaje a 
las mujeres que en 1970, 1971, 
1995 y 1996 fueron reina y 
damas de la fiestas de la ciudad. 

Unos emotivos actos, en el Auditori 
Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, 
con referencias a los efectos de la pande-
mia en los distintos parlamentos y en 
los que el alcalde, José Benlloch, ha des-
tacado el compromiso de aquellas jóve-
nes que, hace 50 y 25 años (tanto a las 
que cumplieron la efeméride en 2020, 
evento aplazado por el covid y el confi-
namiento, y 2021), representaron los fes-
tejos y la ciudad de Vila-real. Los home-
najes, el suspendido inicialmente por el 
covid a mediodía y el correspondiente al 
ejercicio actual, se han celebrado acorde 
a todos los protocolos sanitario. 

La reina de 1970 fue Maria Pilar Font 
de Mora --hermana del exconseller del 
gobierno valenciano y expresident de 
Les Corts, Alejandro Font de Mora que se 
recupera de las secuelas de la covid--, y 
sus damas, Carmen Melchor , Rosario 
Canós, Rosa Maria Menero, Mari 
Carmen Amer, Sari Gurrea, Maria 
Dolores Carda, Ana Carmen Mezquita, 
Conchita Fortuño, Maria Dolores Ibáñez  
y Conchita Pilar Goterris. 

Por su parte, la máxima representan-
te de las fiestas en 1995 fue Alicia Llop, 
y sus damas, Elena Moliner, Pilar Miró , 
Maria Luisa Bort, Merche Fortuño, Eva 

El consistorio retoma los aniversarios correspondientes al 2020 y al 2021

Inmaculada Latorre y Paola Ferriols revivieron su reinado en 1971 y 1996, respectivamente.

 

María Pilar Font de Mora y Alicia Llop, junto a sus damas, vivieron tras un año de espera su acto.

 

U El Ayuntamiento promovió 
estos actos para mantener la 
tradición del agradecimiento 
a las mujeres que fueron 
representantes de la fiesta

Adsuara, Maria Lidón García, Ana Delfi 
Martín, Maria Ángeles Gumbau, 
Cristina Navarro y Maria Vilar. 

La máxima representante de 1971 
fue Inmmaculada Latorre, acompañada 
por Maria Eugenia Gordo, Carmen 
Cubero, Maria Dolores Ortells, 
Margarita Ferrer, Mari Carmen 
Cantavella, Maria Luisa Pitarch, 
Natividad Manzanet, Delfina Sanz, 
Maria Luisa Martín y Mari Carmen 
García. Hace 25 años, la reina fue Paola 
Ferriols con Nereida Gil, Ana Belén 
García, Adela Costa, Raquel Escrihuela, 
Sari Cubedo, Marisa Bellmunt, Lucía 
Flores, Pilar Mezquita, Lorena Ebro y 
Ester Serra  como damas de la corte. 

Con todo, no todas han podido asistir 
a sus respectivos actos. Sí han participa-
do las dos reinas con sus respectivas 
damas y que comparten, actualmente, 
la corona: Carmen Rubert, proclamada 
en 2019, y María Carmona, en 2020.

Hortensia y Luis, los vecinos 
más longevos de la ciudad

H ortensia Gimeno, nacida en 
1916, y Luis Rius, de 98 años, 
fueron los dos vila-realenses que 
recibieron el homenaje de la 

ciudad como vecinos más longevos. La 
pandemia obligó a que, una vez más, 
como ya sucediera el año pasado, estos 
honores no pudieran desarrollarse con 
la solemnidad que solían antes de la 
irrupción del coronavirus, con un acto 
oficial en el Convent, Espai d’Art o en la 
Casa dels Mundina y la participación de 
la corporación, reina y damas, así como 
familiares y allegados de los mayores. 

Así, solo el alcalde, José Benlloch, y el 
edil de Servicios Sociales, Álvaro 
Escorihuela, se desplazaron, en primer 
lugar, al domicilio de Luis, que estuvo 
acompañado de muchos de sus parien-
tes. Los que no pudieron estar en perso-
na lo hicieron gracias a las nuevas tecno-
logías, mediante sendas videollamadas -
-una desde Canadá y otra conexión con 
Madrid--. Pero como recordaron en casa 
de Luis, su familia no es nueva en este 
tipo de homenajes. En el 2012 una cuña-
da suya también lo recibió, como revi-
vieron revisando un álbum fotográfico. 

Finalizada la visita a Luis, Benlloch y 
Escorihuela se desplazaron a la residen-
cia Sant Llorenç donde vive Hortensia 
Gimeno, que también estuvo acompaña-
da por los suyos. Aunque fue un 
momento breve, su protagonista se mos-

Benlloch y Escorihuela visitan a ambos vecinos en sus lugares de residencia

Hortensia Gimeno, con sus familiares, Benlloch y Escorihuela, en la residencia Sant Llorenç.

 

Luis Rius estuvo arropado por su familia, parte presente gracias a las  nuevas tecnologías.

 

U Dentro de la recuperación 
de la actividad institucional,   
el próximo evento será el 
homenaje a los matrimonios 
que celebran las bodas de oro

tró emocionada al recibir las flores y 
regalos --un socarrat y una réplica de la 
basílica con Sant Pasqual superpuesto--. 
Mismos detalles que recibió el vecino 
más longevo al que el primer edil tam-
bién entregó, de parte de un grupo de 
monjas de la ciudad, unas estampas. 

 
RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Estos fueron otros de los actos que pro-
gramó la ciudad con la recuperación de 
la actividad institucional por la mejora 
de la situación sanitaria. «hay muchos 
de carácter institucional, simbólico o de 
reconocimiento a nuestra gente que no 
podemos dejar de celebrar siempre con 
prudencia y responsabilidad», indicaron 
fuentes municipales. Así, el próximo 
será el homenaje a las bodas de oro 
matrimoniales el 12 de junio: las parejas 
que las celebraron en 2020 a las 12.00 h, 
mientras que las que lo celebran este 
año a las 19.00 horas.
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Mejoran la entrada a la basílica del patrón 
y acondicionan el carrillón y las campanas

V ila-real estrenó --coinci-
diendo con la celebra-
ción de una peculiar 
ofrenda al patrón  por 

cuanto se prolongó por tres 
días, con uno dedicado a cen-
tros educativos de la ciudad, 
para cumplir con las normas 
establecidas por las autoridades 
sanitarias para frenar los conta-
gios por covid-- la puesta a 
punto de las campanas de vol-
teo y también del carillón de la 
basílica de Sant Pasqual.  

El alcalde, José Benlloch, visi-
tó el recinto los días previstos a 
la jornada central para compro-
bar de primera mano el resulta-
do del proceso junto al concejal 
de Turismo, Diego Vila; y el 
organista y coordinador de los 
trabajos, Augusto Belau. Una 
puesta a punto sufragada por la 
Fundación Gómez Mata --el 
empresario vila-realense ya 
financió, entre otras, la coloca-
ción de este conjunto en el tem-
plo sampascualino hace 20 
años--, a quien Benlloch ha agra-
decido su apuesta por poner en 
valor uno de los principales sím-
bolos de la ciudad. 

Pero la basílica también 
estrenó puertas de acceso en la 

La tradicional ofrenda de flores se reconfiguró para poder celebrarla pese a la pandemia por lo que pasó de una a tres jornadas con grupos reducidos 

Un grupo de operarios durante las labores de sustitución del antiguo portón por la nueva puerta de acceso que da más prestancia a la entrada oeste de la basílica.

José Benlloch y Diego A. Vila visitaron la basílica antes de la jornada central al patrón. Allí pudieron conocer la labor de costura de un grupo de voluntarias y la puesta a punto de las campanas y del carrillón.

 

entrada oeste gracias a una 
aportación de una aportación 
de 92.140 euros por parte del 
Ayuntamiento como patrono de 
la  Fundación Pro Monasterio y 
Basílica de San Pascual. Puerta 
que se pudo inaugurar y bende-

cir el día 16, en la misa por los 
50 años de la bendición del tem-
plo. Además, un grupo de volun-
tarias se afanó las jornadas pre-
vias a esta festividad a acabar un 
tapiz bordado que luego se 
colgó en el interior del recinto.

En grupos reducidos y con horas asignadas, se pudo celebrar la ofrenda floral.
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Desde el consistorio se prevé que puedan repetirse imágenes como esta, del montaje de finales del año pasado. 

Reservan una plaza portátil para poder 
garantizar actos taurinos en septiembre 

V ila-real volverá a contar 
con una plaza de toros 
portátil en septiembre 
para la celebración de 

festejos de bou al carrer. El alcal-
de, José Benlloch, ha alcanzado 
un acuerdo con la empresa que 
ya instaló este recinto el pasado 
año en la localidad para que, 
coincidiendo con las fechas de 
las fiestas patronales de la Mare 
de Déu de Gràcia, la ciudad 
tenga asegurado este montaje. 
De este modo, ha explicado el 
alcalde, «aunque por la situa-
ción sanitaria no sea posible 
celebrar bou per la vila en sep-
tiembre, garantizaremos que 
los aficionados puedan reencon-
trarse con esta tradición tan 
nuestra, con todas las medidas y 
protocolos, y al mismo tiempo 
ayudaremos a los ganaderos de 
reses bravas que durante el últi-
mo año han sido duramente 
golpeados por los efectos de la 
pandemia, como muchos otros 
sectores económicos».  

 
REUNIÓN CON EL CONSEJO RECTOR 
Benlloch ha avanzado que él 
mismo y el concejal de Fiestas, 
Diego Vila, se reunirán con el 
Consejo Rector de Fiestas, la 
Junta de Fiestas y la Comisión 
del Toro para plantearles la pro-
puesta del equipo de gobierno y 
comenzar a trabajar «siempre 
desde el diálogo». «De cara al 
mes de septiembre confiamos 
en poder celebrar las fiestas, 
siempre dentro de las limitacio-
nes que establezcan las autori-
dades sanitarias, y desde el con-
sistorio queremos promover la 
instalación de la plaza portátil 
para que los actos taurinos se 
puedan celebrar de manera 
segura en caso de que la situa-

Benlloch no descarta mantener la instalación aunque pudieran celebrarse los ‘bous al carrer’ en las próximas fiestas patronales

ción no permita realizarlos en 
las calles de la vila como es habi-
tual», subraya el alcalde. 

El consistorio pondrá a dispo-
sición de los órganos festivos 
esta plaza que, tal y como han 
acordado con la empresa, estará 
reservada del 3 al 12 de septiem-
bre. «Si no es posible celebrar 
bou per la vila, dispondremos de 
este recinto para que los aficio-
nados puedan disfrutar de los 
festejos y las ganaderías tengan 
posibilidad de trabajar y que el 
sector se reactive», afirma el 
alcalde, quien añade que «si se 
permite el bou al carrer, no des-
cartamos mantener igualmente 
la instalación portátil».El mundo del toro reconoció el año pasado la implicación del Ayuntamiento.

 

U DISPARAN TRES 
CASTILLOS DE FUEGOS 
ARTIFICIALES A LA VEZ        
EN EL DÍA DEL PATRÓN

U Vila-real disparó tres casti-
llos de fuegos artificiales 
simultáneos con motivo de la 
festividad del patrón, Sant 
Pasqual, el 17 de mayo: desde 
el jardín de Jaime I, el parque 
de la Mayorazga y la calle 
Pascual Font de Mora. La ini-
ciativa tuvo buena acogida y 
algunos usuarios comenta-
ron en redes sociales la posi-
bilidad de que los festejos 
patronales instauren, como 
algo habitual, la despedida 
con lanzamientos desde 
varios puntos de la ciudad 
para que sean más visibles y 
más gente pueda disfrutarlos

 

U VISITA DE  ‘PASQUALET’ Y 
‘MARIGRACIETA’  A 
CARMELITAS, PASCUAL 
NÁCHER Y LA PANDEROLA

Dos de los ‘gegants’ locales, 
‘Pasqualet’ y ‘Marigracieta’ visitaron 
Carmelitas, Pascual Nácher y La 
Panderola durante la semana de 
‘nofiestas’ tras haberlo solicitado los 
centros para mantener tradiciones.

Decoración con 
toques festivos  
en escaparates   
de 20 comercios 
Los comercios locales engala-
naron sus escaparates y 
fachadas con decoraciones 
inspiradas en las fiestas 
patronales de Sant Pasqual. 
Durante la pandemia, desde 
la Unió de Comerç de Vila-
real (Ucovi), junto con la 
Concejalía de Economía, con-
vocaron el certamen de temá-
tica festiva para promover la 
creatividad de los estableci-
mientos, hacerlos más atrac-
tivos e incentivar las com-
pras. Los comercios ganado-
res obtuvieron premios en 
metálico valorados en un 
total de 2.000 euros. Un total 
de 18 negocios de diferente 
índole concurrieron en esta 
iniciativa comercial.

Las purisimeras 
impulsan una 
muestra sobre el 
año de Sant Josep
Como suele ser tradición en 
fechas sampascualinas, la 
Congregación de Hijas de 
María Inmaculada abrió su 
sede social para acoger una 
exposición, en este caso bajo 
el nombre de Amb cor de Pare. 
2021 Any de Sant Josep y en la 
que la entidad religiosa 
contó con la colaboración de 
la Concejalía de Tradiciones. 
La muestra religiosa fue 
inaugurada por el alcalde de 
Vila-real, José Benlloch, y el 
obispo de la Diócesis 
Segorbe-Castellón, Casimiro 
López Llorente, después de la 
misa solemne en honor del 
patrón celebrada el lunes 17 
de mayo.
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El Villarreal CF comparte con su afición el 
título de campeón de la Europa League

E l sueño del Villarreal CF 
de conquistar Europa, al 
fin, se cumplió. No fue un 
camino sencillo, la final 

disputada en Gdansk (Polonia) 
ante el Manchester United no 
fue apta para cardíacos, con una 
victoria tras una tanda de 22 
penaltis, pero los groguets se tra-
jeron a Vila-real la copa de cam-
peones de la Europa League. La 
locura se desató en el terreno de 
juego donde el equipo amarillo 
estuvo arropado por más de 
2.000 aficionados que se despla-
zaron a la ciudad polaca, pero 
también en Vila-real tanto la 
noche del encuentro como el 
día siguiente, con el recorrido 
(en un autobús descubierto sin 
paradas para intentar minimi-
zar las aglomeraciones) por las 
calles de la localidad para exhi-
bir el preciado trofeo que les ha 
dado el pase a otra final, la de la 
Supercopa, ante el Chelsea. El 
trayecto finalizó en el feudo gro-
guet donde hubo una fiesta. 

El alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, acompañó al submari-
no amarillo en la celebración 
del título y agradeció a la ciuda-
danía «el ejemplo de comporta-
miento», tanto el día del partido 
y la noche de la victoria como 
en la fiesta de la celebración. 
También se dirigió a la 
Subdelegación de Gobierno y a 
Salud Pública de Castelló, por el 
trabajo «coordinado y serio» 
para hacer posible el desplaza-
miento de más de 2.000 aficio-
nados y la celebración en condi-
ciones de seguridad.  

«Nuestro agradecimiento a la 
Policía Local, la Policía 
Nacional, Protección Civil, fun-
cionarios municipales, staff del 
Villarreal, empresas colaborado-
ras... en definitiva, a todos quie-
nes han hecho posible el sueño», 
señaló Benlloch, quien también 
tuvo palabras para el club, 
directivos, cuerpo técnico y los 
jugadores amarillos.  

El trofeo comenzó el 7 de 

Benlloch felicita al equipo y agradece el esfuerzo realizado por los efectivos policiales, empleados municipales y personal del club

La familia ‘grogueta’ celebró en el césped del Estadio de la Cerámica una fiesta en la que no faltaron ni los fuegos artificiales ni la música.

 

Benlloch entregó a Fernando Roig una figura del Sant Pasqual con un ‘cordonet’.

junio una gira por la provincia 
de Castelló, con el fin de que 
todos los aficionados puedan 
fotografiarse con el título. 

La primera parada es  Vila-
real. El lunes se podrá ver en el 
Estadio de la Cerámica (acceso a 
Casals Blaus, puerta 24) en hora-

rio de 16.00 a 20.00 horas. 
Además, el trofeo también 

estará martes y miércoles todo 
el día en el feudo del Submarino 
(de 10.00 a 20.00), mientras que 
jueves y viernes se podrá visitar 
en el Gran Casino (calle Major, 
de 10.00 a 21.00 horas.

Miles de personas salieron a la calle para festejar el título con los futbolistas.
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Benlloch visita Gdansk por el Villarreal  
y su primera pregunta es... sobre teatro 

A unque el partido final 
de la UEFA Europa 
League fue el motivo de 
la llegada de la delega-

ción española encabezada por el 
alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, a Polonia, la primera 
pregunta que hizo el munícipe 
durante la reunión con su 
homóloga en Gdansk, 
Aleksandra Dulkiewicz, fue refe-
rente a la cultura. Junto a 
Benlloch también asistieron el 
presidente de la Diputación de 
Castellón, José Martí, y el edil de 
Deportes, Javier Serralvo.  

«Hemos leído en la guía turís-
tica que se está celebrando en 
Gdansk un festival internacio-
nal de teatro de calle muy 
importante. ¿Hay teatro calleje-
ro, con apoyo del consistorio, 
aquí?», preguntó Benlloch men-
cionando que un evento similar 
lleva organizándose desde más 
de 30 años en la ciudad españo-
la: el FitCarrer Vila-real,  Festival 
Internacional de Teatro de Calle 
de Vila-real, considerado el más 
importante de este tipo en 
España. Además, el teatro de 
calle en sí es inmensamente 
popular en Vila-real. Hay al 
menos cinco compañías de este 
ámbito con sede allí, muchas 
reconocidas en todo el mundo y 
algunos nexos con países como 
Colombia y México. Benlloch 
anunció estar dispuesto a inter-
cambiar experiencias en este 
campo y establecer una coopera-
ción entre los dos festivales. 

El fútbol es, por supuesto, 
muy popular en Vila-real y la 
razón por la que José Benlloch  
vino a Gdansk. La ciudad de 
51.000 habitantes, ubicada en la 
provincia de Castellón, al este 
de la Península Ibérica, es la 
cuna del club de fútbol 
Villarreal CF, que puede presu-
mir de una tradición de casi 100 
años (se fundó en 1923) y un 
valor estimado en 247 millones 
de euros. En la final de la Copa 
de la UEFA en Gdansk, el club se 
enfrentó al Manchester United. 

Los invitados también pre-
guntaron cómo se está enfren-
tando Polonia, y en concreto 
Gdansk, a la pandemia. Desde el 
equipo de gobierno de la ciudad 
polaca se aseguró que  la situa-
ción está mejorando: el número 
de personas vacunadas está 
aumentando y Pomerania 
ocupa el primer lugar en este 
sentido, pero al mismo tiempo, 
la mitad de las habitantes de 
Polonia no quiere vacunarse, 
dato que sorprendió al alcalde 
de Vila-real quien dijo que, si 

El alcalde estrecha lazos con su homóloga en la ciudad polaca para colaborar en la promoción del teatro de calle y FITCarrer

U La pandemia, el 
empleo o la economía 
son algunos de los 
temas que los alcaldes 
trataron en la recepción

bien había un problema similar 
en la ciudad española, ahora el 
80-90 por ciento de la sociedad 
quiere pasar por el proceso de 
inmunización. Benlloch destacó 
que es importante volver a la 
normalidad lo antes posible y 
que los negocios basados en el 
turismo, rama de la economía 
de suma importancia en 
España, puedan recuperarse. 

El alcalde también se intere-
só por saber los efectos de la 
pandemia en la economía de 

Gdansk. Cuando escuchó que el 
desempleo está en el 3 por cien-
to y que faltan trabajadores en 
muchas industrias se quedó sor-
prendido. «Es asombroso», 
comentó. Así, Benlloch recordó 
que en España ya se había vivido 
una pésima situación económi-
ca como consecuencia de la cri-
sis del 2008. Vila-real, con una 
economía basada en las activi-
dades de varias empresas princi-
palmente de producción cerá-
mica, como la firma 

Porcelanosa fundada hace más 
de 40 años, también sufrió el 
azote de la crisis con una tasa de 
desempleo que alcanzó el 26% --
y que ahora está en el 13%--.  
«Esa situación nos obligó a cam-
biar nuestra forma de pensar 
sobre la economía y mostró la 
necesidad de la diversificación 
económica», admitió Benlloch.  

Es por eso que ahora Vila-
real, de donde proviene el club 
de fútbol conocido en el mundo 
y fuerte en Europa, toma el 
deporte como una rama impor-
tante de la economía con cinco 
nuevos polideportivos y otras 
tantas piscinas y en una década 
se han construido una decena 
de campos de fútbol más por lo 
que la ciudad puede presumir 
de diecisiete instalaciones de 
este tipo. «El fútbol es nuestra 
religión. Cada día unos 5.000  
niños juegan al fútbol», dijo el 
alcalde. «La industria cerámica, 
que nació en Vila-real en los 
años 50, se desarrolló con espe-
cial fuerza hasta 1965 pero el 
fútbol también es nuestra base y 
ahora vamos a potenciarlo. Vila-
real es una ciudad con pocos 
habitantes lo que significa que 
no hubiera podido tener mayor 
proyección en el escenario inter-
nacional de no haber sido por 
nuestro orgullo futbolístico: el 
Villarreal», concluyó Benlloch. 

 
*Autora: Agata Olszewska para la 

página web oficial de Gdansk

El presidente provincial, José Martí,  el alcalde, José Benlloch, y el edil de Deportes, Javier Serralvo, fueron recibidos por las máximas autoridades de Gdansk.

La alcaldesa de la ciudad polaca  con una camiseta en apoyo al submarino amarillo horas antes del encuentro europeo.

Entrevista al alcalde, José Benlloch, en Gdansk
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Serralvo, Escorihuela i Cantavella van presentar els detalls de la programació esportiva municipal per a aquest estiu.

L’Escola Esportiva i l’Estiu Actiu ofereixen 
1.600 places durant les vacances escolars

L ’Ajuntament reprén 
aquest estiu l’oferta espor-
tiva infantil i juvenil a tra-
vés de l’Escola Esportiva i 

l’Estiu Actiu, impulsats des del 
Servei Municipal d’Esports 
(SME). Amb un total de 1.600 
places i un total de vuit setma-
nes de duració, del 21 de juny al 
13 d’agost, la proposta pretén 
garantir un oci saludable i 
segur, complint amb totes les 
mesures de prevenció per la 
covid-19, dels xiquets i xiquetes 
durant el període de vacances 
escolars. El regidor d’Esports, 
Javier Serralvo, ha presentat la 
proposta de l’Escola Esportiva i 
l’Estiu Actiu juntament amb el 
cap de l’SME, José Ramón 
Cantavella, i el regidor de 
Serveis Socials, Álvaro 
Escorihuela, ja que en aquesta 
campanya estival s’ha apostat 
per reforçar l’oferta esportiva a 
l’aire lliure davant la impossibi-
litat de celebrar l’Aplec d’Estiu 
en les condicions habituals per 
les restriccions de la pandèmia. 

L’Escola Esportiva comptarà 
amb un total de 880 places divi-
dides en les categories Iniciació, 
Descobriment i Aventura, per a 
xiquets i xiquetes i joves d’entre 
6 i 16 anys. «Per a compensar 
l’absència aquest any de l’Aplec 
d’Estiu, hem ampliat l’Escola 
Esportiva  dues setmanes, fins al 
13 d’agost», ha indicat Serralvo, 
que ha afegit que «la previsió és 
fins i tot poder arribar a les 
1.000 places si els canvis en la 
normativa de mesures de pre-
venció ho permeten». 

Quant a l’Estiu Actiu, s’ofe-
reixen 720 places, distribuïdes 
en cursos de l’Escola Municipal 
de Natació i activitats aquàti-
ques per a bebés. José Ramón 

Esports amplia les iniciatives d’oci saludable i segur per a donar alternativa al programa Aplec d’Estiu que no se celebrarà
 

Cantavella ha explicat que 
«aquest estiu se solaparà la cam-
panya d’hivern de l’SME, que 
s’ha prorrogat per a compensar 
els 54 dies de tancament d’ins-
tal·lacions per la covid-19, i les 
activitats infantils i juvenils 
d’estiu». Malgrat tot, el cap de 
l’SME ha defensat que «era 
necessari llançar aquesta cam-
panya esportiva per als més 
joves perquè l’esport és salut i 
en aquest moment és més 
important que mai cuidar-nos». 

Cantavella ha remarcat que 
el 90% de l’activitat programada 
es realitzarà a l’aire lliure i que 
«com en totes les iniciatives de 
l’SME, es compliran els proto-
cols anticovid marcats per la 

normativa i amb la supervisió 
de la Universitat Politècnica de 
València». 
 
ALTERNATIVA A L’APLEC 
Per la seua part, el regidor de 
Serveis Socials, Álvaro 
Escorihuela, ha agraït la 
col·laboració de l’SME per a 
llançar aquesta programació 
ampliada «de manera que prio-
ritzem la realització d’activitats 
a l’aire lliure, com a alternativa 
a l’Aplec d’Estiu, ja que després 
d’aquest any tan dur i en vista 
de l’evolució de les restriccions i 
les dificultats administratives, 
no era possible tramitar l’Aplec 
com el coneixíem fins ara». 

Per aquest motiu, les regido-

La piscina  
Aigua-salut amplia 
les activitats com a 
espai referent en 
teràpies d’aigua
La piscina Aigua-salut 
sumarà noves activitats rela-
cionades amb la salut i 
l’esport per a consolidar-se 
com un centre referent en 
teràpies aquàtiques. Així, 
segons ha detallat el regidor 
d’Esports i Salut, Javier 
Serralvo, una de les novetats 
més importants és que la 
natació prepart, que fins a 
l’inici de la pandèmia es 
desenvolupava al Centre de 
Tecnificació Esportiva, es 
recupera ara a la piscina 
Aigua-salut, amb una oferta 
més àmplia. 

Serralvo i el cap del Servei 
Municipal d’Esports, José 
Ramón Cantavella, han man-
tingut una reunió amb les 
comares dels centres de salut 
de la localitat per a informar-
los d’aquestes novetats i coor-
dinar la nova programació. 
En aquest sentit, a més de 
reubicar i ampliar la natació 
prepart a la piscina Aigua-
salut, l’SME ha acordat 
també amb el col·lectiu de 
comares programar altres 
classes no aquàtiques que es 
desenvoluparan en un espai 
que s’habilitarà en el mateix 
recinte d’Aigua-salut. 

«Treballem, complint les 
restriccions sanitàries, per-
què el projecte Aigua-salut 
siga una realitat i que aquest 
nou espai que vam obrir 
l’octubre de 2020 es consoli-
de com un centre de teràpies 
aquàtiques», ha assegurat 
Serralvo, que ha recordat 
que, «gràcies a l’aposta de 
l’equip de govern per la 
marca de Ciutat de la Salut i 
l’Esport, Vila-real té tres pis-
cines cobertes, una a l’aire 
lliure i cinc pavellons».

 

U TOBIAS PERRY GUANYA 
EL 73 GRAN PREMI            
VILA-REAL DE CICLISME

El britànic Tobias Perry va ser el més 
ràpid a completar els 154 quilòme-
tres del Gran Premi Vila-real de 
Ciclisme, que enguany ha servit de 
campionat autonòmic elit i sub-23.

ries d’Esports i Serveis Socials 
han decidit ampliar l’Escola 
Esportiva per a atendre la 
demanda de les famílies d’acti-
vitats d’oci a l’estiu.  

A més, Serveis Socials ha con-
tactat amb les empreses locals 
que compten amb oferta d’acti-
vitats privades i «tenim ja con-
certades places per a garantir 
que cap xiquet o xiqueta en 
situació de vulnerabilitat es 
quede sense poder gaudir d’uns 
dies d’oci aquest estiu». L’edil ha 
explicat que amb aquesta inici-
tativa «secundem també des de 
l’Ajuntament les empreses del 
sector que tantes dificultats 
estan tenint també a causa de la 
pandèmia».

Vila-real serà referent de la pilota 
valenciana a les comarques de la Plana
El Trinquet de Vila-real es con-
vertirà en l’epicentre de la pilo-
ta valenciana en tota la Plana 
gràcies a l’acord aconseguit 
entre el consistori, la Fundació 
de la Comunitat Valenciana per 
la Pilota Valenciana i el jugador 
i trinqueter local Pepe 
Mezquita.  

El regidor d’Esports, Javier 
Serralvo, va presentar al 
Trinquet Municipal Salvador 
Sagols aquesta col·laboració, 
juntament amb el president de 
la fundació, Pepe Catalunya; el 
representant de l’entitat a les 
comarques de Castelló, Manuel 
Martín, i el jugador vila-realenc 
Pepe Mezquita. En virtut 

d’aquest acord, Mezquita es con-
vertirà en el nexe d’unió entre 
la Fundació per la Pilota 
Valenciana i els municipis de la 
Plana amb la finalitat de pro-
moure l’organització de compe-
ticions i activitats relacionades 
amb aquest esport tradicional. 

Serralvo va valorar de mane-
ra molt positiva aquesta 
col·laboració i ha destacat que 
Mezquita «és l’alma mater del 
Trinquet i no s’entendria la 
història recent de la pilota 
valenciana sense ell». El regidor 
va assegurar que «Pepe 
Mezquita és un ambaixador 
referent» i «ara ajudarà al fet 
que el nostre esport autòcton es 

difonga encara més». Serralvo 
ha reiterat el suport de 
l’Ajuntament a l’acord entre la 
fundació i el trinqueter 
Mezquita «per a dinamitzar la 
pilota i que atraga més públic», 
segons va apuntar Martín. 

Per la seua part, el president 
de la fundació va destacar el 
projecte pioner per a posar en 
marxa un programa d’impuls 
de la pilota a les comarques de 
la Plana, amb epicentre a Vila-
real. «Aportarem tots els seus 
mitjans i se sumaran als contac-
tes i l’experiència de Pepe 
Mezquita, la qual cosa redun-
darà en una millor organització 
d’esdeveniments», va indicar.
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Des de la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) es va coordinar aquesta competició d’abast nacional que dona pas a la fase internacional.

Amazon i Vila-real s’alien en la primera 
competició nacional de robòtica virtual

H as comprat un regal en 
Amazon a un amic pel 
seu aniversari i has 
d’assegurar-te que arri-

be a temps». Aquesta és la pre-
missa de la qual partia 
l’Amazon Challenge, la primera 
competició nacional de robòtica 
virtual que, des de Vila-real, va 
congregar més de 1.200 xiquets 
i joves de tota Espanya per a 
demostrar les seues habilitats 
en la programació de robots i 
superar les proves plantejades 
per l’organització. 

Els guanyadors de cada cate-
goria (Androides --6 a 9 anys--, 
col·legi British School de Vila-
real; Bots -10 a 12 anys--, Institut 
Pedralbes de Barcelona; Cíborgs 
--de 13 a 14 anys--, Escoles 
Professionals Sagrada Família 
d’Úbeda a Jaén, i Decoders --de 
13 a 17 anys--, IES Ferran III de 
Martos, Jaén) passaran a la lliga 
Coderz internacional. L’empre-
sa de robòtica educativa OCA 
Grupo ha impulsat aquesta cita 
amb el suport de l’Ajuntament. 
 
350 EQUPS DE TOTA ESPANYA 
L’alcalde de la ciutat, José 
Benlloch, va inaugurar oficial-
ment l’esdeveniment, celebrat 
de manera virtual, que va con-
vocar 350 equips formats per 
escolars d’entre 6 i 17 anys de 
centres de diferents punts del 
país com Tenerife, Ceuta, 
Palma, Madrid, Albacete o altres 
municipis més pròxims com, 
per exemple, Morella. Des de 
Vila-real, 200 alumnes s’han 
sumat a la proposta. 

Els participants van haver de 
programar des dels seus munici-
pis els robots virtuals a través de 
la plataforma virtual CoderZ, 
emprant una rèplica de 
l’autòmat Hèrcules d’Amazon 
en un entorn en tres dimen-
sions que recreava un centre 
logístic real de la companyia, en 
el qual van haver de superar 
una sèrie de missions i reptes 
per a aconseguir les millors 
puntuacions. 

«A Vila-real vam ser pioners, 
fa ja deu anys, a iniciar el camí 
cap a una economia diversifica-
da, des de la nostra tradició 
agrària i industrial, que aposta 
ara també per la innovació i la 
tecnologia. Esdeveniments com 
Amazon Challenge, que parteix 
des de Vila-real per a promoure 
la innovació educativa i la 
robòtica en tota Espanya, ens 
demostren que aquella sembra 
està donant fruits», va valorar 

Uns 1.200 alumnes d’entre  6 i 17 anys de tota Espanya participen en un certamen que serveix als guanyadors  per a passar a una lliga internacional

reforça l’aposta que estem fent a 
Vila-real com a Ciutat 
Educadora i com a Ciutat de la 
Ciència i la Innovació», va argu-
mentar la regidora d’Educació, 
Aida Beteta 

 
TREBALL AMB ELS JOVES 
Des de l’organització, l’executiu 

 ICiutat de la Ciència i la Innovació

AGENDA PROVINCIAL
TíTOL: SESSIó CLub EmPRESARIAL DE 
NETwORkING CASTELLó
Data: 1, 15 i 29 de juny de 08.20 a 10.30 hores
Lloc: En línia
Més info: www.fundacionglobalis.org

TíTOL: FIDELITzACIó DE CLIENTS. PER 
què uN CLIENT ES quEDA Amb NOSAL-
TRES O PER què ES VA?
Data: 14 i 15 de juny de 14.30 a 16.30 hores
Lloc: Nules
Més info: https://www.camaracastellon.com/
es/jornadas/jornadas/01piac21

TíTOL: CERTIFICAT D’APTITuD PROFES-
SIONAL (CAP) PER A CONDuCTORS - RE-
NOVACIó
Data: del 25 de juny al 3 de juliol
Lloc: Autoescola Asfalt: Carrer Alacant 26- baix. 
Castelló
Más info: https://www.fevecta.coop/formacio/
curso/255

AGENDA AuTONÒmICA
TíTOL: FÒRum CONNECTA LAbORA – 
TORRENT

Data: 9 de juny de 9.00 a 15.00 hores
Lloc: Antic Mercat, Carrer Cervantes, 1. Torrent 
(València)
Més info: https://connectalabora.com/foro-25-
ca-juny2021-torrent.html

TíTOL: FÒRum CONNECTA LAbORA – 
ALACANT
Data: 16 de juny de 9.00 a 15.00 hores
Lloc: Edifici Sèneca (Antiga Estació d’Autobu-
sos), plaça Sèneca. Alacant
Més info: https://connectalabora.com/foro-26-
ca-juny2021-alacant.html

TíTOL: FÒRum CONNECTA LAbORA – 
ELx
Data: 30 de juny  de 9.00 a 15.00 hores
Lloc: Centre de Congressos, Carrer Filet de 
Fora, 1. Elx (Alacant)
Més info: https://connectalabora.com/foro-27-
ca-juny2021-elx.html

EN LíNIA
TíTOL: wEbINAR “LA 9A SImFONIA DE 
mICROSOFT: buSINESS CENTRAL INTE-
GRAT EN TEAmS”
Data: 10 de juny a les 10.00 hores

Més info: https://cutt.ly/tnot3q0

TíTOL: wEbINAR “REDISSENyANT EL 
móN A TRAVéS DE L’ECONOmIA CIRCu-
LAR”
Data: 16 de juny a les 16.00 hores
Més info: https://smartbusiness.eventscase.
com/attendance/event/index/39873/es

TíTOL: wEbINAR “qLIk DATA INTEGRA-
TION I CAS D’èxIT GRuP PREVING”
Data: 16 de juny a les 9.30 hores
Més info: https://cutt.ly/hnotiam

TíTOL: ECONGRESS21
Data: 19 de juny
Més info: https://www.econgressmalaga.es/

TíTOL: SALuT, NuTRICIó I DIETèTICA
Data: del 21 de juny al 25 de juliol
Més info: https://www.fevecta.coop/formacio/
curso/251

TíTOL: xARxES SOCIALS I EmPRESA
Data: del 21 de juny al 30 de juliol
Més info: https://www.fevecta.coop/formacio/
curso/253

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

Benlloch, que va agrair especial-
ment el treball dels equips 
directius i docents dels centres 
escolars que han participat en 
aquesta iniciativa. 

«Aquest tipus d’activitats, 
emmarcades en la metodologia 
de la ludificació, són molt posi-
tives per a promoure entre els 
nostres joves l’interés per la tec-

nologia i afavorir el desenvolu-
pament d’habilitats com el pen-
sament crític, la resolució de 
problemes o la creativitat. En 
definitiva, una activitat que 

en cap d’OCA Grupo, Fito Sales, 
va destacar el suport de 
l’Ajuntament  a la innovació 
educativa. «Des del concurs 
Vilabot, de Fundació Flors, fins 
al campus de robòtica s’ha rea-
litzat un treball molt important 
per a incentivar l’interés dels 
més joves en el coneixement de 
la tecnologia i la robòtica», va 
assenyalar el responsable de 
l’esdeveniment.

U Benlloch defensa que 
activitats com aquesta 
demostren que la tasca 
realitzada des de fa 10 
anys està donant fruits
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L’Auditori Municipal va acollir l’acte, ajornat diversos mesos per la pandèmia, que es va reprendre amb la millora sanitària tot i complint els protocols i mesures per a minimitzar el risc de contagis.

L’Hostal Sant Joan, Cerisuelo, Cantavella, 
Falcó, Usó i Pérez reben els 20 de Febrer

L ’Ajuntament ha lliurat  
els Premis 20 de Febrer, 
que reconeixen persones 
o entitats destacades per 

la seua trajectòria d’implicació 
en la vida del municipi. 
L’Auditori Municipal Músic 
Rafael Beltrán Moner va acollir 
la cerimònia d’homenatge als 
guardonats, que en aquesta edi-
ció han sigut: l’Hostal Sant Joan; 
la periodista Pilar Cerisuelo; la 
catedràtica i filòloga especialit-
zada en literatura medieval 
Rosanna Cantavella; el presi-
dent del Club Ciclista de Vila-
real, Pascual Falcó Sala, Saleta; el 
president de la secció local de 
l’Adoració Nocturna, Manuel 
Usó Cheza, el Roget, i la inferme-
ra jubilada Paula Pérez Luceño. 

L’alcalde, José Benlloch, va 
destacar en la seua intervenció 
que, amb la concessió dels 
Premis 20 de Febrer, la ciutat 
distingeix «la vocació de servei 
públic i la dedicació als altres» 
dels guardonats. «En el món de 
l’hostaleria i la restauració, els 
mitjans de comunicació, la cul-
tura, l’esport, la tradició i la 
devoció, i la salut pública. És tot 
un orgull tenir persones tan bri-
llants representant el nom de 
Vila-real allà on van», va afirmar 
Benlloch. El primer edil va reco-
neixer que «tots ells representen 
els grans valors del poble. La 
nostra capacitat de superació i 
resistència. El nostre cor de 
poble que batega en un cos de 

L’Auditori Municipal acull l’homenatge, ajornat des de febrer passat per la pandèmia, a aquestes persones i entitats destacades en la societat vila-realenca

ciutat que avança». 
L’Hostal Sant Joan, propietat 

de la família Sancho Salvador, 
és un dels establiments més 
antics i de major arrelament a 
la ciutat, amb una important 
presència en l’activitat sociocul-
tural vila-realenca i contínua 
col·laboració amb el consistori. 
La periodista Pilar Cerisuelo és 
directora del programa de tele-

visió Cuatro al día i va ser prego-
nera de la Setmana Santa local 
el 2018. Rosanna Cantavella, 
filòloga especialitzada en litera-
tura medieval i catedràtica, 
membre vitalícia de la 
Universitat de Cambridge, va 
llegir la Carta Pobla en l’acte 
d’homenatge a la fundació de 
Vila-real el 2018. Pascual Falcó 
Sala, Saleta, president del Club 

Ciclista Vila-real, promotor del 
Gran Premi Vila-real de Ciclisme 
i persona molt implicada en la 
vida esportiva de la ciutat; 
Manuel Usó Cheza, el Roget, car-
nisser de professió i president 
de la secció local de l’Adoració 
Nocturna Espanyola; i Paula 
Pérez Luceño, infermera jubila-
da i implicada en la defensa de 
drets civils, humans i socials.

U Benlloch destaca que 
la ciutat reconeix la 
vocació de servei públic 
i la dedicació als altres 
dels guardonats

Silvia Gómez (PSPV) amb Montiel Sancho. Maria Fajardo (Compromís) i Rosanna Cantavella.Héctor Folgado (PP) amb Pilar Cerisuelo.

Domingo Vicent (Ciutadans) i Pascual Falcó. Ventura Chameta (Unides Podem) i Paula Pérez.Irene Herrero (VOX) amb Manuel Usó.

 ISocietat
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L’IES Broch i Llop ha estat la primera parada d’aquesta mostra.

Una exposició itinerant de dinosaures 
recorrerà col·legis i instituts de la ciutat

 

L’Ajuntament ha modificat per 
la pandèmia el projecte de pro-
moció i divulgació del patrimo-
ni paleontològic de la comarca 
dels Ports entre els estudiants 
de la ciutat. Així, l’acord que el 
consistori va segellar el 2013 
amb el de Cinctorres perquè els 

reorientat a través d’una exposi-
ció itinerant que durant el que 
queda d’aquest curs i el pròxim 
recorrerà els centres educatius 
de primària, ESO i batxillerat. 

La regidora d’Educació, Aida 
Beteta, ha inaugurat aquesta 
mostra a l’IES Broch i Llop, 
acompanyada per l’alcaldessa 
de Cinctorres, Mireia Mestre; la 
directora de l’institut, Lucía 
Adsuara; els professors del cen-
tre Ignasi Nebot, Pilar Safont i 
Enrique Vilanova; els responsa-
bles del Grup Guix, Andrés 
Santos i Begoña Poza, a més de 
la primera tinent d’alcalde, 
Silvia Gómez, i altres regidors. 

Els jaciments paleontològics 
de la comarca dels Ports són un 
excel·lent recurs tant des del 
punt de vista patrimonial, com 
científic, educatiu i turístic. 
L’Ajuntament de Cinctorres, 
conscient d’aquesta realitat, va 
decidir apostar per la difusió del 
seu patrimoni entre l’estudian-
tat de la província. 

El Consell de Xiquets            
i Xiquetes aborda 
l’assetjament escolar 
El Consell de Xiquets i 
Xiquetes ha recuperat les reu-
nions presencials des de l’inici 
de la pandèmia en una convo-
catòria per a abordar la pro-
blemàtica de l’assetjament 
escolar, un dels temes que més 
preocupava els menors. 
Aquest òrgan, format per esco-
lars dels diferents centres edu-
catius de la ciutat, no ha 
deixat de reunir-se ni de treba-
llar des que al març de 2020 es 
decretara l’estat d’alarma. 

Això sí, durant aquest temps 
les sessions s’han realitzat de 
manera telemàtica com a 
mesura de prevenció sanitària. 

Després de l’anàlisi i exposi-
ció de possibles situacions 
d’assetjament, «els escolars 
posaran sobre la taula propos-
tes per a combatre l’assetja-
ment escolar que es trasllada-
ran a l’Ajuntament i als cen-
tres educatius de la ciutat», ha 
indicat la regidora de 
Participació, Miriam Caravaca.

La Casa dels Mundina acull la represa de l’activitat presencial de l’ens.

El drector general d’FP, Manuel Gomicia, reunit amb l’alcalde, José Benlloch.

El futur centre integrat d’FP tindrà 
capacitat per a 660 estudiants

E l futur centre integrat 
públic de formació pro-
fessional (FP) que la 
Conselleria d’Educació, 

Cultura i Esport va anunciar 
que construirà a Vila-real tindrà 
una capacitat per a 660 alum-
nes. La infraestructura educati-
va comptarà amb 11 cicles for-

La Conselleria construirà la  infraestructura educativa sobre una superfície total de 8.500 m²

matius que distribuïts en les 
famílies d’edificació i obra civil, 
i instal·lacions i manteniment. 

En concret, el nou centre 
d’FP tindrà una superfície de 
prop de 8.500 metres quadrats, 
la meitat dels quals (4.240 m²) es 
destinaran a espais docents 
específics dels cicles. Així 

mateix, 583 m² es repartiran en 
àrees formatives comunes, 492 
m² per a l’àrea d’Administració 
i altres 3.177 m² per a serveis 
generals i complementaris. 

La Conselleria que encapçala 
Vicent Marzà xifra en uns 11 
milions d’euros la inversió pre-
vista per a construir el centre 
integrat públic d’FP de Vila-real, 
que complementarà els altres 
dos que ja funcionen a la pro-
víncia, en concret al Grau de 
Castelló i a Benicarló. Malgrat 
que la ubicació del centre no 
està decidida, tot indica que la 
intenció és que estiga prop de la 
ciutat i de les empreses. 

 
EXPROPIACIONS PER AL QUART INSTITUT 
D’altra banda, el consistori ha 
aprovat ja una modificació de 
crèdit en la qual s’han inclòs els 
600.000 euros  que els tècnics 
municipals calculen que el con-
sistori ha d’invertir per a 
l’expropiació de 16.000 metres 
quadrats de sòl. Una superfície 
que completarà la parcel·la que 
el consistori ha de cedir a la 
Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport perquè comence la 
construcció d’un quart institut 
per a la ciutat, que estarà situat 
annex al col·legi públic José 
Soriano.

Del col·legi Santa María a 
competir en un concurs 
de ciència a Nova York
Les alumnes de 1r de batxille-
rat del col·legi Santa María de 
Vila-real Patricia Marco Gaya i 
Alba Serrano García partici-
pen com a finalistes en el cer-
tamen Genius Olympiad de 
Nova York gràcies a la seua 
recerca Triops Cancriformis: com 
sobreviure al canvi climàtic, 
tutoritzada pel seu professor 
Sisco Marco. La Genius 
Olympiad és una competició 

internacional sobre temes 
mediambientals destinada a 
joves investigadors. De fet, han 
arribat 2.481 projectes des de 
85 països diferents.  

La competició, que hauria 
de celebrar-se presencialment, 
es realitza de manera telemàti-
ca. En cas de ser mereixedores 
d’algun guardó, l’entrega de 
premis està prevista el dissabte 
12 de juny.

Les estudiants Patricia Marco i Alba Serrano treballen el seu projecte.

 

alumnes vila-realencs visitaren 
cada any el parc cultural 
Dinomania es consolida amb un 
nou format adaptat a la situació 
sanitària actual. Davant la 
impossibilitat que els escolars es 
desplacen fins a aquesta locali-
tat dels Ports, el projecte s’ha 

 ICiutat Educadora
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 ICiutat d’Esdeveniments, Fires i Trobades

El talent local i internacional es donen la 
mà en la primera edició de Vila-real Talent
El violinista búlgar Vasko Vassilev encapçala una actuació amb la participació d’orquestres i col·lectius corals de la ciutat

L a plaça Major va acollir  el 
concert Vila-real Talent, 
un projecte que suma 
talent local i internacio-

nal, sota la direcció musical i 
artística de les germanes 
Rosanna i Gisela Morales.  

En aquesta primera edició, 
Vila-real Talent va comptar amb 
la participació especial del violi-
nista búlgar Vasko Vassilev, que 
va compartir escenari amb la 
pianista Pamela Tan Nicholson, 
el baríton Sebastià Peris, el 
trompetista Vicente Campos i 
altres artistes locals com el gui-
tarrista Óscar Ebro i els compo-
nents de l’orquestra Supra-
música, a més de membres de 
Veus de Cambra, Coral Sant 
Jaume, cor Ciutat de Vila-real i 
Tutte Voci que van aprofitar, 
fins i tot, les rampes de la plaça 

El violinista Vasko Vassilev en un moment de l’actuació. La representació de les agrupacions corals va fer ús de les rampes de la plaça com a escenari.

Els col·lectius participants van rebre, de part de la ciutat, un detall commemoratiu. Centenars de persones, d’acord amb els protocols sanitaris, van poder gaudir d’aquesta actuació.  

Major com a escenari. Tot sota 
la direcció del músic i director 
Miguel Ángel Navarro, que habi-
tualment dirigeix els especta-
cles de Vasko Vassilev a Espanya. 

L’alcalde, José Benlloch, i la 
regidora de Cultura, Rosario 

Royo, a més de l’alcaldessa de 
Sant Mateu, Ana Besalduch, van 
assistir a l’espectacle i han lliu-
rat als participants un plat de 
ceràmica recordatori del con-
cert. Benlloch ha lliurat a Vasko 
Vassilev el plat de ceràmica, un 

llibre Història de Vila-real i una 
reproducció en 3D de l’estàtua 
de Jaume I del Fill Predilecte de 
la ciutat Vicente Llorens Poy. 

El concert es va celebrar amb 
control d’aforament, distàncies 
de seguretat i totes les mesures 

de prevenció de la covid-19. Tot 
i que estava previst inicialment 
per al maig de l’any passat, la 
irrupció de la covid-19 va obli-
gar a posposar aquesta iniciati-
va que va congregar més de 300 
persones en la plaça Major.

La regidora de Cultura, Rosario Royo, i la responsable del festival, Pepa Cases.

Vila-real en dansa compleix 10 anys amb 
una programació pensada a l’aire lliure

 

El festival Vila-real en Dansa 
compleix 10 anys d’història 
amb novetats en la seua progra-
mació. Amb la premissa d’anar 
un pas més enllà en la visibilit-
zació de la dansa contem-
porània, la programació serà 
íntegrament al carrer i es desen-
voluparà del 4 al 6 de juny. 

La directora del certamen, 
Pepa Cases, explica que un dels 
principals objectius d’enguany 
«és arribar als barris i a un 
públic divers que puga desco-
brir o familiaritzar-se amb la 
dansa». D’aquesta manera, i 
com a novetat, no sols es progra-
marà a la plaça Major i el centre 
de Vila-real, sinó també en 

altres ubicacions com el parc de 
la Maiorasga o la plaça del 
Llaurador, entre altres. 

Enguany s’ha volgut poten-
ciar les companyies nacionals, 
arribades de Catalunya, Galícia, 
Comunitat Valenciana, País 
Basc, Extremadura, Aragó, 
Madrid i Canàries, alhora que 
s’inclou en la programació una 
proposta protagonitzada pels 
alumnes de l’Escola Municipal 
de Dansa de Vila-real. 

Així mateix, s’incorpora al 
programa una nova sessió de 
Jam Dansa, activitat en la qual 
companyies, alumnat i públic 
en general pot participar gau-
dint de la dansa en primera per-

sona. Una altra de les activitats 
de les quals no s’ha volgut pres-
cindir és la tertúlia, un espai de 
debat i reflexió entre professio-
nals del sector des de diferents 
perspectives. En aquesta edició, 
va tenir la participació dels fes-
tivals DZM d’Extremadura i 
LABO GO i LABO XL, del País 
Basc, així com Edicions Mahali. 

Finalment, Cases ha agraït 
tant el suport de l’Ajuntament  
com dels patrocinadors Renfe, 
Renault i À Punt Mèdia, i ha 
confiat que «el festival continue 
creixent i reba cada any més 
públic, sense por a no entendre 
la dansa, perquè la dansa no 
s’ha d’entendre, s’ha de sentir».
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La Tagoba recupera el pols cultural 
amb la música de Spanish Brass

E l Teatre Tagoba deu el seu 
nom a tres grans músics 
de Vila-real, els mestres 
Tàrrega, Goterris i 

Barrachina. I ha sigut també 
amb la música de segell vila-rea-
lenc com el recinte ha tornat a 
obrir les seues portes, després 
de la seua restauració i d’anys 
tancat fins que va ser adquirit 
per l’Ajuntament, per a tornar a 
marcar el pols cultural de la ciu-
tat. La Spanish Brass, que comp-
ta entre els seus fundadors amb 
el vila-realenc Indalecio Bonet, 
ha sonat en el renovat teatre de 
principis del segle XX, i ha 
demostrat una vegada més per-
què aquest quintet de metall ha 
estat mereixedor del Premi 
Nacional de Música de 2020. 

L’alcalde, José Benlloch, i la 
regidora de Cultura, Rosario 
Royo, han assistit al concert 
inaugural que forma part del 
Festival de Música Clàssica de 
Vila-real, organitzat per 
CreaEscena. Benlloch ha desta-
cat la trajectòria de Spanish 
Brass i d’Indalecio Bonet. «És un 
orgull comptar a Vila-real amb 
persones del talent de Bonet, 
que porten el nom de la nostra 
ciutat arreu del món. No podria 
haver-hi millor forma d’inaugu-
rar aquest espai tan 
emblemàtic», assenyala. 

Benlloch ha reiterat la seua 
voluntat de continuar apostant 
pel sector cultural com a motor 
econòmic i com a «generador de 
benestar i salut» per a fer de 
Vila-real una ciutat no sols de 
Champions en l’àmbit futbolís-
tic sinó també «una ciutat de 

La reobertura d’aquest teatre, de 1910, arriba després de l’adquisició el 2015 i la restauració

 La música de Spanish Brass va inaugurar aquest emblemàtic recinte.

   

Champions en la cultura». 
La recuperació del Teatre 

Tagoba, datat l’any 1910 com 
l’annex del Gran Casino, arriba 
després que l’Ajuntament 
adquirira ambdós immobles el 
2015 per a la seua restauració i 
incorporació al patrimoni 
municipal. La rehabilitació del 
teatre, d’uns 500 metres cons-

truïts, ha estat possible gràcies a 
fons europeus del programa 
operatiu Feder, amb una inver-
sió de 911.000 euros. «Vila-real 
recupera, d’aquesta manera, un 
espai únic; un lloc emblemàtic i 
de gran valor patrimonial que, 
com el Gran Casino, posem a 
disposició de la ciutadania», ha 
conclòs Benlloch.

U  FUNDACIÓ CAIXA 
RURAL VILA-REAL EXPOSA 
EL PROJECTE «LO VISIBLE»

Les sales d’exposicions de la 
Fundació Caixa Rural han acollit «Lo 
visible», un projecte col·lectiu de 46 
artistes sorgit durant les primeres 
setmanes de confinament.

U EL CONVENT REPASSA 
LA TRAJECTÒRIA ARTÍSTICA 
DE ROSENDO ESTELLER

El Convent, espai d’art exposa fins al 
25 de juliol el treball del pintor vila-
ralenc Rosendo Esteller que sota el 
títol «Els arpegis policroms de la uto-
pia» repassa la trajectòria de l’artista.

U L’ÒPERA SARSUELA 
PREN L’AUDITORI  EN LA 
REPRESA DE L’ACTIVITAT

L’Auditori Municipal ha acollir el con-
cert líric d’òpera sarsuela  de la sopra-
no Raquel Roig, el tenor José Antonio 
Navarro, el baríton Javier Landete i J. 
Ramón Echezarreta al piano.

 ICultura

U SERGIO CABALLERO PORTA 
‘L’ABRAÇADA DELS CUCS’ A 
L’AUDITORI MUNICIPAL

L’Auditori Municipal ha acollit la 
representació de ‘L’abraçada dels 
cucs’ de la companyia Cactus Teatre 
amb la participació de l’Ajuntament. 
L’obra, interpretada per Sergio 

Caballero i Paula Llorens i dirigida pel 
vila-realenc i escrita per Llorens, 
parla d’un tema tabú com és el suïci-
di «amb delicadesa i respecte però 
també amb humor», diuen els autors.
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Opinió

Los socialistas estamos muy orgullosos de nuestro 
Villarreal CF, un equipo construido con los valores 
y tradiciones de nuestra ciudad y la de sus vecinos. 
Como decía nuestro compañero y alcalde, José 
Benlloch, humildad, esfuerzo, trabajo y constancia 
lo han llevado a lo más alto del fútbol europeo. 
Campeón de la Europa League, y a lo grande, frente 
al club más poderoso, el Manchester United. 

Se cumple aquello de que «el dinero no lo com-
pra todo». Y así ha sido. Como decía el periodista 
José Luis Lizarraga: «Villarreal se ha convertido en el 
equipo del pueblo», y eso se notó en el campo, por-
que toda una provincia, una comunidad, un país, 
estaban empujando desde sus casas, junto a esos 
2.100 groguets que fueron a Polonia para ver como 
David era capaz de vencer a Goliat. 

Pero en estos días no podemos olvidar a los que 
ya no están con nosotros, y queremos tener un 
recuerdo y una dedicatoria a todos ellos y sus fami-
lias, porque también han sido responsables de que 
estos días seamos portada de todo el mundo. Porque 
como decía nuestro alcalde: «El partido nos deja 
una imagen para siempre, la de todos los jugadores 
haciendo piña en los penaltis, uniéndose en un 
único cuerpo, así es la gran familia del Villarreal 
CF»... Y la de nuestra ciudad.  

#EndavantVillarreal

Y David 
venció a Goliat

La vida quotidiana es desenvolupa dins d’uns 
paràmetres d’usos del temps i responsabilitats que 
van en detriment de la igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones. Actualment disposem d’una igualtat 
formal, tot i que la igualtat real és encara una assig-
natura pendent, pel que fa a eixes 3C bàsiques i 
essencials: Curar, Cuidar i Criar. 

En els darrers anys s’han posat a disposició ferra-
mentes per tal que les institucions implantem la 
perspectiva de gènere com Plans d’igualtat en les 
empreses i institucions o consells de dones. Una 
opció de participació ciutadana en favor de la igual-
tat. Així, i atenent a la legislació vigent, que hem 
proposat la seua creació a la nostra ciutat, per tal de 
fer possible un organisme consultiu i d’assessora-
ment format íntegrament per dones, on poder ava-
luar l’impacte de les normes i polítiques aplicades 
per tal d’oferir opcions que puguen garantir l’equi-
tat i la igualtat d’oportunitats. Un ens de les dife-
rents entitats i agrupacions que treballen pel si de 
la igualtat, bé des de la transversalitat o bé com a fil 
conductor, però totes juntes per tal d’identificar i 
analitzar la repercussió de les nostres polítiques per 
tal d’incloure la clau feminista i realitzar propostes 
de millora des de l’anàlisi més democràtica. 

Apostem per la màxima participació i promoció 
de la realitat social. Ara és el moment de les dones.

El Consell  
de les Dones

El Villarreal CF ha conseguido una gesta histórica. 
Insuperable. Convertirnos en campeones de la 
Europa League es épico. El triunfo de todo un pue-
blo, una ciudad que nunca se achantó ante la adver-
sidad y que creció a golpe de esfuerzo. El sacrificio 
que nos hace grandes. Ese trabajo en equipo nos con-
vierte en dignos vencedores y nos espolea a seguir 
alcanzando retos. Porque merece la pena luchar por 
aquello en lo que crees y que te apasiona. Y Vila-real 
merece la pena. Es un orgullo y un honor. Siempre 
lo he creído. Trabajar por conseguir mejoras que 
resuelvan los problemas de nuestros vecinos. 
Empeñarnos en crecer para sumar y asegurar el 
futuro para nuestros ciudadanos. En plena pande-
mia, el PSOE ha decidido atacar a nuestro bastión 
sanitario. Echar a la calle a más de 1.000 manos que 
han salvado vidas. Los 563 profesionales a los que se 
les agota el contrato pese a no haber acabado la pan-
demia. No hay dinero para médicos pero sí para 
altos cargos y asesores. Es el nuevo modelo de una 
política que desmantela la sanidad que el talento de 
grandes servidores públicos, como fue nuestro triste-
mente fallecido Joaquín Farnós Gauchía, garantizó a 
la población. Seguiremos luchando por blindar la 
vida. Como hizo Farnós. Por aplicar un cordón sani-
tario a un PSOE letal para el futuro de Vila-real, de 
nuestra provincia y de la Comunitat.

El triunfo  
del pueblo

Una fuerte honda sacudió el sistema económico mun-
dial con la explosión de la burbuja inmobiliaria del 
2008. Las personas y las familias tuvieron que reinven-
tarse y sacar adelante sus trabajos y negocios subsis-
tiendo en medio del caos. Ahora, nos enfrentamos a 
una crisis sanitaria que ha sacudido a nuestras empre-
sas y ha perjudicado económicamente a muchos de 
nuestros vecinos, en especial a los jóvenes. Los del 80 
y del 90 son los jóvenes de la generación de la doble cri-
sis. Una doble sacudida económica y moral en el 
momento previo de acceder al mercado laboral. Los 
jóvenes se han tenido que enfrentar a la recesión eco-
nómica doblemente vivida, la precariedad laboral 
fruto de la temporalidad y de la parcialidad con nive-
les muy elevados de desempleo desde hace años, con 
un 13% menos de renta que su generación anterior. 
Una dura realidad a la que nadie, excepto 
Ciudadanos, se quiere enfrentar. Desde Cs hemos con-
seguido aprobar en el pleno de junio una iniciativa 
para conectar a la juventud en el epicentro de las polí-
ticas. Queremos ayudarles a emanciparse mediante 
un estudio que examine la demanda de viviendas 
para jóvenes y ayudas para la adecuación de viviendas 
vacías, promoviendo la empleabilidad, la habitabili-
dad y la formación de los mismos. Por ello, pedimos 
reformas estatales para terminar con la precariedad 
laboral y facilitarles el acceso a la vivienda. 

La generación 
de doble crisis

Quasi sempre que pensem en la salut ho fem sobre 
el nostre estat físic. Si no tenim res que ens faça 
mal, diem que estem bé, que estem sans i satisfets i 
automàticament evitem dir que tenim moltes acti-
vitats i preocupacions i llavors poques vegades reco-
neixem estar malament. Pot ser un problema fami-
liar o laboral. Moltes vegades aguantem el tipus i no 
pensem que el nostre cap o cap ens estan fent la 
vida impossible en el treball; que a la nostra casa 
tenim problemes per a entendre’ns i comunicar-nos 
amb la parella, el pare o la mare, les filles o fills. Si 
ens detenim a pensar que la nostra salut mental 
depèn de tenir bones relacions personals, familiars, 
laborals, socials. Amb la Llei de salut mental es 
garantirà l’eradicació d’estigmes socials de les 
malalties mentals, contra la seua discriminació i les 
seues desigualtats. Per això la salut mental no pot 
esperar i cal reforçar la prevenció, garantir atenció 
pública integral i fi dels estigmes. És un dret de 
totes les persones i ha de ser protegit per les institu-
cions públiques i pels centres de treball. Una treba-
lladora amb salut mental, és una treballadora més 
productiva. Donem suport a les millores en estruc-
tures públiques de protecció a la salut mental i 
garantir l’atenció psicològica com un dret de totes i 
tots. Des d’Unides Podem diem: Ni silenci, ni estig-
ma, ni mirar cap a un altre costat. #LeySalutMental

Salut mental 
per a tothom

Cruzamos el ecuador de la legislatura. Nos quedan 
aún dos años por delante, no sé si son muchos o 
pocos pero sí sé que tenemos que cambiar el ritmo. 
No podemos ser conformistas, debemos luchar con 
denuedo por aquello que queremos y por el logro de 
los mínimos objetivos que necesita esta ciudad. 

Necesitamos el cuarto instituto, el nuevo centro 
de salud y mantener, al mismo tiempo, la «vieja» 
biblioteca, muy cercana a varios centros de educa-
ción. El conformismo no nos lleva a ningún destino, 
solo a dejar de exigir a la Generalitat el cumpli-
miento de sus obligaciones para que mamá 
Comunitat no se enfade. Hay otra forma de hacer 
política, la encaminada, dejando al margen ideolo-
gía y partidismo, a realizar todos los esfuerzos nece-
sarios para dar servicio al ciudadano. Si perdemos 
de vista la vocación de servicio público, ni nosotros, 
ni el Ayuntamiento sirve a los vecinos para nada. 

Se gobierna buscando titulares de prensa y nues-
tros vecinos no viven del márketing municipal sino 
de nuestra capacidad de sacar proyectos adelante, 
sobre todo aquellos proyectos fundamentales para 
el crecimiento de la ciudad y para ofrecer oportuni-
dades a nuestros jóvenes. Empecemos, por poner 
solo un ejemplo, a adecuar los abandonados polígo-
nos industriales y ofrecer oportunidades de instala-
ción en la ciudad a nuevas empresas. 

Iniciamos la 
segunda parte

PSOE PP COMPROMÍS

CIUDADANOS VOX UNIDES PODEM
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 I  Agenda

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

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

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

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

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

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

U El Espai Jove acoge, para jóve-
nes a partir de 14 años, el escape 
room Ponte Rosso. Se han come-
tido varios asesinatos y se dispo-
ne de 45 minutos para recoger 
los cuerpos y las pruebas incri-
minatorias, ¿podréis conseguir-
lo? La cita será el sábado 12 con 
horario de 10.30 a 14.30 horas y 
de 16.00 a 21.00 horas.

UN ‘ESCAPE ROOM’ PARA 
MAYORES DE 14 DE TEMÁTICA 
POLICIAL EN EL ESPAI JOVE

U El colectivo Sal de la Fira 
reprograma, tras quedar aplaza-
do por la pandemia, la exhibi-
ción de cortometrajes dentro de 
la actividad El dia més Kurt pre-
vista para el 17 de junio, a las 
19.00 horas, en la sala de actos 
de Fundació Caixa Rural. Una 
edición especial en diferido, 
según los organizadores.

‘EL DIA MÉS KURT’ VUELVE EL 17 
DE JUNIO TRAS QUEDAR 
APLAZADO POR LA PANDEMIA

U El ciclo de música asertiva de 
Vila-real, Auditiva, abre este 
mes su octava edición con una 
doble cita. El día 19, a las 22.00 
horas, actuará Zarza en el jardín 
del Museu de la Ciutat Casa de 
Polo y el día 20 la música de 
Lastre Ancestral llegará al 
Mosset Central, en el Mercat 
Central, a las 13.00 horas.

EL CICLO AUDITIVA INAUGURA 
SU OCTAVA EDICIÓN CON DOS 
ACTUACIONES EN JUNIO

U La Asociación de Tiro y 
Arrastre, en colaboración con 
las concejalías de Deportes y 
Salud y Tradiciones, organiza la 
II Liga de Tiro y Arrastre Ciudad 
de Vila-real. El parque del cami-
no de les Voltes acogerá los días 
26 y 27 de junio la actividad 
correspondiente a la segunda 
jornada de la competición.

SEGUNDA JORNADA DE LA LIGA 
DE TIRO Y ARRASTRE LOS DÍAS 
26 Y 27 EN LES VOLTES

U El Espai Jove, con entrada 
desde el Paseo de la Estación, 68, 
sigue como referente del ocio 
no consumista para jóvenes de 
viernes a domingo --también los 
festivos y la víspera- de la mano 
de Aon? en horario de 17.00 a 
21.00 horas. El objetivo es que 
los usuarios sean quienes pro-
pongan las actividades lúdicas.

‘AON?’ SIGUE EN MARCHA 
COMO ESPACIO DE OCIO 
ALTERNATIVO PARA JÓVENES
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