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Balanç de 10 anys de govern
del canvi: molts avanços
però també molt per davant
El consistori sumarà la societat en el treball de
futur amb la reactivació del Fòrum Vila-real 2030

La gestió dels‘empastres’ del PP i l’ impuls d’una
ciutat líder centren la tasca de la darrera dècada

El centre recupera
els mercats com a
revulsiu econòmic

U El mercat de roba s’instal·la, per torns, els dimecres
a la plaça Major i els dissabtes estrenen recorregut. El de
fruita i verdura repeteix a
Cardenal Tarancón.

Les vacunacions es
traslladen a l’Estadi
de la Ceràmica
U El Departament de Salut
de la Plana supera el 50% de
població immunitzada, gran
part al Centre de Congressos,
Fires i Trobades que s’ha
demostrat un espai òptim
per superfície i ubicació.

Dues sentències
obliguen a pagar
altres 1,4 milions

Lliurament del bastó de
comandament a la Policia

El compromís d’accelerar la construcció de la
futura comissaria centra l’acte d’entrega al cos
nacional de seguretat present a Vila-real

U Les finances municipals es
veuen compromeses. L’herència de les gestions urbanístiques del PP han significat ja 32 milions d’euros en
la darrera dècada.
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Benlloch: «Després de 10 anys, Vila-real ha
avançat molt però encara queda per fer»
L’alcalde , José Benlloch, valora el camí fet durant la darrera dècada cap a una ciutat industrial i llauradora i també de serveis, innovadora, inclusiva i sostenible

L

’alcalde, José Benlloch, ha
fet balanç d’una dècada
de la corporació del canvi
i ha traçat les línies mestres del futur de la ciutat, que el
primer edil vol definir de la mà
de la societat civil a través de la
reactivació, després de superar
els moments més dur de la
pandèmia, del Fòrum Vila-real
2030. «El balanç d’aquests 10
anys no és, ni molt menys
triomfalista. Hem avançat molt
però també és cert que queda
molt per fer; més encara que a
l’inici de la legislatura a causa
de la covid-19. No obstant això,
quan va arribar la corporació
del canvi a Vila-real el 2011, ens
vam trobar una situació de crisi
molt semblant a la que vivim
ara i vam aconseguir eixir».
«Hem avançat molt i, si no ho
hem fet més, és per haver hagut
de gestionar una hipoteca,
l’herència que ens va deixar el
Partit Popular, que fins i tot hui
continua llastrant de manera
gravíssima la ciutat», incideix.
Aquesta «hipoteca» descansa
sobre tres potes: el deute, l’urbanisme i la solució a les infraestructures abandonades i sense
viabilitat el 2011. «La situació
del deute que ens va llegar el PP
és gravíssima. Aquell préstec de
20 milions subscrit el 2010 per a
balafiar i fer-se fotos va disparar
el nivell d’endeutament fins a
superar el 70%. Hui, hem pagat
ja més de 20 milions d’aquell
préstec i ens queden encara
altres vuit més, entre principal i
interessos», denuncia Benlloch.
En concret, Benlloch xifra en
32 milions d’euros la quantitat
pagada fins ara en sentències,
convenis i altres contingències
urbanístiques heretades dels
governs del Partit Popular.
«Durant aquests 10 anys, hem
gestionat el passat, però també
el present i el futur de la ciutat»,
puntualitza l’alcalde. El desbloqueig i viabilitat d’infraestructures abandonades com la piscina del Termet, pavelló Melilla,
BUC, CTE, el Convent, Palau de
Justícia, s’ha emmarcat en la
definició per a Vila-real d’un
projecte de ciutat, compartit
amb la ciutadania en aliança
amb la societat, sobre la base de
quatre marques -de la Ciència i
la Innovació, Educadora, de
Congressos,
Festivals
i
Esdeveniments i de la Salut i
l’Esport- i una economia diversificada, centrada en les persones,
en la generació d’oportunitats i

en la construcció d’una ciutat
líder. En aquest camí, destaquen accions com la instal·lació
de les universitats a la ciutat, la
millora contínua del Termet o
la recuperació del patrimoni, a
més de la creació de la Fundació
de Sant Pasqual o la dotació
d’infraestructures,
com
la
ronda Sud-oest, la rehabilitació
del Gran Casino i Tagoba, CEM,
pavelló Campió Llorens, l’aulari
del Carles Sarthou o els futurs
quart institut i centre de salut
de Torrehermosa, entre d’altres.
ALIANÇA AMB LA SOCIETAT

«Tot això ho hem aconseguit de
la mà de la ciutadania, i malgrat
gestionar dues crisis duríssimes
-la del deute del PP i la de l’urbanisme del PP- a les quals ara
hem hagut de sumar també la
crisi de la pandèmia», agrega.

U L’urbanisme heredat
del PP ascendeix a 32
milions, una de les crisis
de la ciutat, junt a la de
la covid i l’econòmica
U Entre les fites que
s’han assolit estan el
desbloqueig d’espais
com la piscina d’estiu o
l’aliança amb la societat
En aquest punt, l’alcalde
incideix en què la covid-19 «ha
colpejat a Vila-real el triple que
a altres ciutats». «Hem hagut de
destinar quatre milions d’euros
imprevistos a ajudar els nostres
a eixir d’aquesta crisi i posarem
tot de la nostra part per a continuar fent-ho, malgrat la greu
situació econòmica municipal,
perquè entenem que aquest és
el moment d’acostar el muscle
tots pels nostres comerços i la
nostra gent», incideix Benlloch.
«Els vila-realencs, com sempre, superarem junts les adversitats. És el moment de renàixer i
de mirar a la Vila-real que volem
el 2030 i ho farem, com sempre,
de la mà de la societat», avança
l’alcalde. Així, Benlloch ha
anunciat la reactivació del
Fòrum Vila-real 2030 durant la
propera tardor.

L’alcalde, José Benlloch, durant la roda de premsa de balanç dels 10 anys al capdavant del govern municipal.

EVOLUCIÓ DE LA CIUTAT DURANT LA DARRERA DÈCADA

L'any 2011, Vila-real era una ciutat “abandonada, amb atur desbocat, el deute municipal disparat i obres bloquejades”

Govern del canvi caracteritzat per quatre eixos: proximitat, defensa “de lo nostre”,

Què s'ha fet en 10 anys? millora dels serveis públics i aliança amb la societat
1. Solucionar empastres
2. Definir amb la societat un projecte de ciutat líder,
✔ pagar el préstec de 20 milions d'euros, que
centrat en les persones i generador d'oportunitats
al final en suposarà 28
✔ reduir l'endeutament “que el PP va deixar
per damunt del 70%”
✔ pagar i gestionar l'urbanisme del PP (de
moment, 32 milions)
✔ donar viabilitat a infraestructures
abandonades

✔ quatre marques de ciutat
✔ noves infraestructures
✔ defensa de les tradicions i recuperació de patrimoni
✔ millora urbana
✔ lluita contra l'atur i reindustrialització
✔ diversificació econòmica
✔ recursos per a les persones
✔ sostenibilitat i mobilitat
✔ Fòrum Vila-real 2030

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA

‘Cirurgia’ urbanística per
a minimitzar els riscos
U L’alcalde, José Benlloch, va aprofitar la realització del balanç dels
seus 10 anys com a alcalde per a
reiterar que no té la més mínima
intenció d’elaborar un nou Pla
General d’Ordenació Urbana
(PGOU). I es mostra satisfet de no
haver-ho impulsat en aquest
temps, «perquè hauria suposat una
ruïna total per a l’Ajuntament».
Respecte d’aquest tema, Benlloch
va asseverar que, com defensen
des del PP, «és mentida que la solu-

ció dels problemes de Vila-real passi
per fer un nou PGOU», ja que considera que suposaria un increment de
l’especulació del territori.
És per això que l’aposta és «fer cirurgia urbanística, especialment per a
aprovar la modificació del pla que
ens permetrà poder pagar les futures
reclamacions d’aprofitament que ens
formulen veïns als quals se’ls van
ocupar terrenys en l’època del PP
amb metres de sostre en la zona sudoest de la ciutat».

En aquest sentit, l’alcalde va detallar que la tasca realitzada els
darrers anys en matèria urbanística
s’ha centrat en la defensa judicial,
les modificacions del PGOU vigent,
l’aprovació de moratòries fins a
l’inici de l’any 2024, els canvis legislatius en el marc de la llei urbanística valenciana i la ‘cirurgia’ en el
terrirori. Per a fer front al que
Benlloch va demonimar «urbanisme en diferit», el consistori ha de
recórrer a la sol·licitud de diversos
prèstecs per valor de 6,2 milions
d’euros dels quals 3,8 es destinaran
al pagament de resolucions i
sentències urbanístiques per gestions prèvies a l’arribada de l’actual
equip de govern local.
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Fòrum Vila-real
2030: espai pel
futur local
obert al veïnat
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Projectes ; desbloqueig i noves incorporacions

U L’inici del nou curs, va indicar
l’alcalde de la ciutat, José
Benlloch, suposarà la reactivació
d’un projecte indispensable per
al futur de la ciutat: el Fòrum
2030, una iniciativa oberta a la
ciutadania per a treballar de la mà
pel projecte de futur de la ciutat.
Damunt de la taula ja apareixen
algunes actuacions com:
— Les agències locals d’innovació
i de sostenibilitat
—Adaptar la partida Madrigal al
segle XXI
— La creació d’un ecobarri
— Nous polígons industrials
—Àrea Europlataforma Intermodal
—Urbanització de la carretera
d’Onda
—Bulevard de la Plana
— Clúster agroalimentari
— Mirador de l’Assut, connexió
amb el Millars i millora de l’entorn
del paratge del Termet
— Segona fase del Gran Casino
— Centre de dia Ateneu
— Punt de Trobada Familiar
— Residència i centre de dia de
discapacitats
— Residència de la tercera edat
—Quart institut i el centre d’FP
— Pista d’atletisme
— Nova comissaria de la Policia
Nacional
—Alberg a Carmelites
— Casa-Museu de Vicente Llorens
Poy -ara arrendada— L’alqueria de Puchol
— Fundació Dolores García
— Culminació de El Convent,
espai d’art
— L’ampliació de l’hospital
U «Els vila-realencs, com hem fet
sempre, superarem junts les
adversitats. És el moment de
renàixer i de mirar a la Vila-real
que volem cara al 2030. Tenim
molts projectes en marxa i altres
tants en ment per a continuar
avançant junts. Per a consolidar el
pas d’una ciutat industrial i llauradora a una ciutat, amb cor de
poble, industrial, llauradora i de
serveis, innovadora, inclusiva i
sostenible. Junts, Vila-real seguirà
avançant», ha insistit l’alcalde,
José Benlloch.

U NOUS RECURSOS,
MILLORA URBANA I
PER A LES PERSONES I
DESBLOQUEIG D’OBRES

Durant els darrers anys el
consistori ha gestionat
infraestructures abandonades i dotar-les de viabilitat
com la piscina del Termet o el
Palau de Justícia però que-

den pendents l’aparcament
de Pius XII o la Depuradora.
També
és
significatiu
l’aument d’espais esportius,
la defensa de ‘lo nostre’ com
el Termet o la Fundació de

Sant Pasqual, la creació de
noves infraestructures com el
Gran Casino, la millora urbana per a una ciutat del segle
XXI amb l’intercanviador de
l’estació o el pla d’aparca-

ments, l’aposta per l’economia i la diversificació amb un
pla de reindustrialització o el
turisme esportiu i la generació de recursos per a les persones com els pisos pont.
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La carretera d’Onda és una de les àrees industrials que més potencial pot tenir en els propers anys.

El responsable de Salut i Esports, Javier Serralvo, va destacar algunes de les fites més importants.

El regidor de l’àrea, Emilio Obiol, va detallar els projectes assolits els darrers anys i els de futur.

Aigua-salut, concebuda per a teràpies aquàtiques i cursets, és dels darrers espais incorporats.

Territori perfila una ciutat
nova, tot i el llast urbanístic

Esports triplica instal·lacions
i inverteix 4 milions anuals

Part de la tasca dels darrers 10 anys s’ha centrat en les millores industrials

Destaca el treball realitzat dins de la marca de Ciutat de la Salut i de l’Esport

a vertebració del territori, la gestió urbanística per a fer front als
empastres del Partit Popular, desactivar «bombes de la gestió del PP»
com els aprofitaments o la especulació
associada a PAI «ficticis», a més de la
recuperació del patrimoni, el disseny
d’una trama urbana moderna o la millora de la competitivitat industrial són
alguns dels objectius que s’ha plantejat
la Regidoria de Territori (engloba
Urbanisme,
Indústria,
Activitats,
Patrimoni i Mobilitat) la darrera dècada
de gestió. «Un treball fonamental ha
estat el desenvolupament del Pla de
reindustrialització local», incideix el
regidor del’àrea, Emilio Obiol.
En concret, en 10 anys s’ha produït
una inversió industrial associada als dos
grans sectors econòmics de la ciutat ceràmica i sector agroalimentari- de
78,8 milions d’euros i s’han concedit
100 llicències d’obra major en aquests
dos sectors, a més dels 3,5 milions
d’euros d’inversió pública per a la millora dels polígons industrials, a través de
l’Ivace. «Vila-real és una ciutat fonamentalment industrial; per aquesta àrea
hem apostat de manera decidida i ho
seguirem fent», apunta el regidor.
Aquesta aposta culminarà en els
pròxims mesos amb la reactivació del
PAI de la carretera d’Onda, «un dels projectes més importants de futur, del qual

l regidor d’Esports i Salut, Javier
Serralvo, ha fet balanç de gestió
del govern del canvi en matèria
esportiva i de salut amb l’aposta
per la marca de Ciutat de la Salut i
l’Esport com a principal assoliment,
juntament amb l’ampliació d’instal·lacions esportives. Després de 10 anys
de govern del canvi, ha indicat el regidor, s’han triplicat les instal·lacions
esportives (de 13 a 38), s’ha duplicat el
nombre de socis de l’SME (de 4.000 a
8.000); també s’han duplicat els esdeveniments esportius (de 60 a 120 anuals) i
s’ha facilitat la pràctica de l’esport amb
l’ajuda i impuls als clubs locals a més de
fer possible l’aliança amb els gimnasos i
les empreses esportives locals. També
s’ha creat el circuit de carreres populars, el Multiesport Escolar, l’Escola
Esportiva i l’Estiu Actiu, i hem ajudat els
clubs i esportistes locals per a avançar
en els seus èxits esportius.
El regidor també ha subratllat que la
ciutadania té al seu abast «l’oferta esportiva més àmplia de la província pel preu
més assequible, 136 euros anuals per als
socis de l’SME, i hem passat de 29 classes
dirigides a la setmana el 2011 a 119 en
l’actualitat, de les quals 47 es desenvolupen en centres esportius privats, gràcies
a l’acord amb gimnasos locals». Serralvo
també ha destacat l’aliança amb el
Villarreal CF, com a referent esportiu

L

podríem començar a veure realitats a
inicis de 2022».
En l’apartat de gestió urbanística,
Obiol recorda la «bombolla extraordinària» de la qual ha sigut víctima la
ciutat, a conseqüència de «l’urbanisme a
cost zero del PP». «Hui dia, després de
pagar ja més de 32 milions d’euros,
seguim pagant la festa d’alguns»,
denuncia. «Per a evitar que aquesta festa
d’altres ens coste més diners encara,
hem caducat 10 PAI , caldo de cultiu per
a l’especulació», incideix. Els programes
anul·lats haurien afectat 2,3 milions de
metres quadrats de sòl.
«Hem fet moltes coses, però en queden encara moltes per fer», detalla
Obiol. Entre els projectes de futur,
alguns més imminents són la remodelació de l’Alberg del Termet, l’intercanviador de transports, la nova comissaria de
Policia Nacional, l’obertura d’Herarbo o
la millora de l’entorn del Botànic.

U Els projectes de futur
passen per remodelar l’Alberg
Municipal, millorar l’entorn de
Botànic Calduch o obrir el vial
d’Alfred Nobel (Herarbo)

E

nacional i internacional i ha recordat
que «som líders en promoció de l’esport
amb una despesa anual de 4 milions
d’euros, la qual cosa suposa 80 euros per
habitant». Només en manteniment
d’instal·lacions, el consistori destina
prop d’1,8 milions d’euros, prioritzant,
sempre que siga possible, la col·laboració amb empreses locals.
L’impuls al turisme esportiu és un
dels últims assoliments de l’equip de
govern, amb la fira Turesport el 2022 i
que «pretén aprofitar el lideratge de
Vila-real en esport i salut per a generar
noves oportunitats econòmiques i obrir
la porta a la creació d’ocupació». A més,
el regidor ha posat de rellevància la piscina Aigua-salut, com a centre referent
de teràpies aquàtiques en col·laboració
amb l’Hospital de la Plana.
Serralvo ha destacat de forma especial el treball dels tècnics del Servei
Municipal durant la pandèmia.

U Part de la tasca dels darrers
anys s’ha centrat a oferir un
ampli ventall de possibilitats
als més joves com l’Estiu Actiu
o el Multiesport Escolar
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Dues sentències urbanístiques per 1,4
milions posen en risc els comptes de 2021
Corresponen a la cessió de solars per l’obertura de l’avinguda de Portugal i la urbanització del jardí de Jaume I, gestions del PP

L

’Ajuntament
afronta
unaltre pagament milionari a conseqüència de la
gestió urbanística de
l’etapa del Partit Popular. Dues
noves sentències judicials, per
cessions de solars en els anys
1999 i 2010, abans de l’arribada
a l’Alcaldia de l’actual equip de
govern, obliguen el consistori a
abonar prop d’1,4 milions
d’euros, «que se sumen als més
de 32 milions d’euros que des de
2011 han costat els empastres
del PP a tots els vila-realencs»,
recorda l’alcalde, José Benlloch.
El primer edil reconeix que
aquesta nova maçada urbanística posa en risc els comptes
municipals de 2021. En concret,
els pagaments corresponen a la
cessió de solars per l’obertura
de l’avinguda de Portugal així
com per a la urbanització del
jardí de Jaume I. Les dues resolucions del Tribunal Suprem, que
han arribat en els últims dies a
l’Ajuntament,
aboquen
a
l’equip de govern a buscar liquiditat ja que el pagament
d’aquestes sentències no estava
previst en el pressupost de 2021.
En tots dos casos, les quantitats a abonar seran menors que
les marcades pel Tribunal
Suprem ja que el consistori en
va pagar part en el seu moment.
En total, els pagaments sumen
1.386.635 euros.
«Una vegada més la gestió del
passat i els empastres urbanístics que el PP ens va deixar en
herència ens llastren i demostren que no sols hem de gestionar el present i preparar el
futur, sinó també el degoteig de
sentències per l’urbanisme a
cost zero del PP», assegura
Benlloch. Així, atés que aquests
pagaments no estaven pressupostats, «no descartem una operació de crèdit per a poder
pagar a aquests propietaris».
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breus
VILA-REAL SE SUMA A
L’AGÈNCIA VALENCIANA DE
PROTECCIÓ DEL TERRITORI
U Amb el suport de PSPV, PP,
Ciutadans, Compromís i
Unides Podem, i el vot en
contra de Vox, el Ple ha avalat l’adhesió de Vila-real a
l’Agència Valenciana de
Protecció del Territori, un
organisme dedicat a millorar
la gestió del sòl no urbanitzable de la Comunitat, segons
va apuntar el regidor de
Territori, Emilio M. Obiol.
Per unanimitat es va acordar
demanar la revisió de les normes de gestió de les zones
d’especial conservació.

L’ESPAI JOVE TORNARÀ A SER
PUNT INFORMATIU PER A
DEMANDES DE LA JOVENTUT

El jardí de Jaume I de Vila-real és un dels espais creats per l’últim executiu del PP que acumula més sentències.

+DADES

Més de 32 milions pagats
en matèria urbanística
U Més de 32 són els milions que ja
sumen els pagaments que ha efectuat l’Ajuntament en l’última dècada, ja amb el socialista José
Benlloch com a alcalde, corresponents quasi íntegrament a accions
de l’anterior executiu del PP, liderat
per Juan José Rubert, en el marc de
la gestió urbanística de la ciutat.
Bona part d’aquesta xifra, que
suposa entorn del 70 % del pressupost municipal de Vila-real d’un
exercici, és fruit de diferents

sentències en ferm que els tribunals han emés després de més de
10 anys de litigis. També s’inclouen
els 4,6 milions d’euros que l’anterior govern local del PP no va abonar als propietaris per l’expropiació
dels terrenys per a construir la
ronda Sud-oest
U Vila-real està pendent de decidir
si continua pledejant davant el
Tribunal Suprem altres nou expedients per ocupació de terrenys.

LES RECLAMACIONS
EN XIFRES
Cessió solars avinguda de
Portugal (1999)
Propietaris:
2.615.812 €
Tribunal Suprem: 1.071.191 €
Pendent de
pagament per
l'Ajuntament:
991.114 €
Solar del jardí de Jaume I
(2010)
Propietaris:
924.297 €
Tribunal Suprem: 790.712 €
Pendent de
pagament per
l'Ajuntament:
395.521 €

U L’Espai Jove sumarà un
centre d’informació juvenil.
Aquesta és, almenys, la intenció de l’adhesió a la Xarxa
Valenciana d’Informació Juvenil que es va aprovar amb
la unanimitat dels grups. Un
dels objectius de recuperar
aquest punt de informació,
que funcionava fins fa uns
anys, és oferir a la joventut
tota aquella informació encaminada a la seua emancipació, autonomia i independència.

L’AUTOBÚS URBÀ GRATUÏT
AMPLIA LA CONNEXIÓ AMB
EL TERMET DURANT L’ESTIU
U L’autobús urbà gratuït
Groguet ha iniciat el servei
estival amb la modificació de
la línia 2B que connecta amb
el Termet per a ampliar la
freqüència de connexió amb
aquest paratge fins al setembre. El Departament de
Mobilitat ha definit el nou
recorregut de la línia 2 de
l’autobús urbà, de manera
que desapareix la variant A i
únicament es manté el recorregut de la variant B, amb 19
expedicions diàries.
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Els mercats ambulants tornen al centre
com a revulsiu i adaptats a la covid
Els canvis més importants afecten el de roba i complements amb torns quinzenals els dimecres i nova distribució els dissabtes

E

ls mercats ambulants de
roba i els complements, i
de la fruita i la verdura,
han tornat a la zona centre amb sensacions entre els
comerciants, en general, molt
positives. En el cas del primer i
en jornada de dimecres, en un
emplaçament únic, a la plaça
Major, amb reducció del nombre de parades i mesures de prevenció per la covid-19. Per tal
d’adaptar-se a aquestes mesures,
les parades s’instal·len amb una
periodicitat quinzenal; és a dir,
la meitat de les parades una setmana i l’altra meitat, la
següent, amb unes 35 parades
cada vegada, una decisió que
Economia ha adoptat en consens amb els venedors.
REESTRUCTURACIÓ EN CAP DE SETMANA

Els dissabtes, el mig centenar de
parades de fruita i verdura recuperen la seua ubicació precovid
al carrer del Cardenal Tarancón,
mentre que les 90 parades de
roba i complements trauen els
seus productes al carrer en una
nova ubicació delimitada en
forma de T des del carrer de
l’Hospital (enfront del Convent,
espai d’art), Barranquet i Raval
del Carme. «D’aquesta manera,
s’allibera també els caps de setmana la plaça Major i s’aconsegueix una ubicació única, fàcilment perimetrable i més esponjada per al nostre mercat, que
en tot cas se celebrarà sempre
complint amb les mesures de
prevenció sanitària vigents en
cada moment», puntualitza el
responsable d’Economia, Xus
Madrigal, que detalla que el
muntatge de les parades s’inicia
a les 7.00 hores del matí.
Amb el retorn al centre dels

U CELEBREN EL CENTENARI
DEL SAGRAT COR DE JESÚS A
L’ESGLÈSIA ARXIPRESTAL

La plaça Major torna a rebre les parades de venta de roba i complements, els dimecres i en torns alterns.

Els venedors de fruita i verdura han tornat a l’entorn prepandèmia.

La festa interparroquial i commemoració del centenari del Sagrat Cor de
Jesús s’ha celebrat a l’església
Arxiprestal amb una eucaristia presidida pel bisbe de Sogorb-Castelló,

Casimiro López Llorente. La corporació municipal també ha assistit a la
celebració i l’alcalde, José Benlloch,
ha lliurat una al·legoria de la ciutat a
l’entitat amb motiu del seu centenari.

mercats de roba i de verdures,
Vila-real recupera gran part de
normalitat en tots els mercats
ambulants, ja que els d’antiguitats i el de proximitat dels
dijous ja se celebraven en les
seues ubicacions tradicionals.
«Els mercats ambulants són
un puntal de la nostra oferta
comercial; ens ajuden a dinamitzar els comerços i l’activitat
econòmica a la ciutat i atrauen
també consumidors de poblacions veïnes. Per això, vam ser
pioners a recuperar-los en les
primeres fases de la desescalada, en noves ubicacions per a
garantir la seguretat sanitària
de venedors i d’usuaris», indica
el responsable d’Economia.

U L’ARXIPRESTAL ACULL
UN CORPUS CHRISTI AMB
MESURES ANTICOVID

Economia sumarà
40 aturats agraris
per a tasques al
terme gràcies a
l’ajuda del SEPE
U La Regidoria d’Economia
tramita el programa d’ocupació de l’atur agrari que, a través d’una subvenció de
131.786 euros del Servei
Públic d’Ocupació Estatal,
suposarà la contractació de
40 persones del règim agrari
en situació de desocupació
durant aquest estiu. Els beneficiaris del programa, seleccionats ja per Labora, es distribueixen entre 34 peons i 6
capatassos i treballaran fonamentalment en la millora i
manteniment del Termet i
camins rurals del terme.
«L’Ajuntament té un compromís decidit en la lluita
contra l’atur i, tenint en
compte la impossibilitat del
consistori de contractar
directament, no deixem passar ni una oportunitat per a
participar en els programes
d’ocupació d’altres administracions», assenyala el regidor d’Economia, Xus Madrigal. Aquesta aposta es va
veure reflectida l’any 2020
en la inversió de 2,1 milions
d’euros en 11 programes
d’ocupació finançats per la
Generalitat, la Diputació i el
Govern central. «Més de 150
persones en atur es van veure
beneficiades l’any passat per
aquests programes; en aquesta línia continuarem treballant, amb la pròxima incorporació de l’atur agrari, prevista per al 15 de juliol»,
detalla Madrigal.
«La lluita contra la desocupació ha sigut sempre una
prioritat; més ara, quan la
pandèmia ha colpejat de nou
l’economia local després
d’haver aconseguit una
millora de l’ocupació», diu.

La festivitat del Corpus Christi s’ha
celebrat a l’església Arxiprestal adaptada als protocols anticovid.
Representants de la corporació
municipal han participat en la cita.
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SPV posa a punt vials en Madrigal
dins del Pla de millora de camins
El consistori rep 126.000 euros de la Diputació i també arribaran fons de la Generalitat
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Un pla director a 25 anys
ajudarà la planificació de
la gestió de l’aigua

L

a Regidoria de Serveis
Públics (SPV) ha escomés
recentment
treballs
d’asfaltatge de diferents
vials de la partida Madrigal dins
del Pla de millora que
l’Ajuntament desenvolupa per a
posar a punt els camins rurals
del terme municipal. La inversió
executada en aquestes actuacions ha estat finançada amb
càrrec al Pla 135 de la Diputació
de Castelló de 2020 que el consistori va decidir destinar de
manera íntegra a l’adequació de
les vies del terme municipal. El
projecte es va licitar per un
import de 126.000 euros.
Les tasques abasten diversos
trams de camins de la partida
Madrigal que presentaven deterioració a causa de l’important
flux de vehicles que circulen per
aquestes zones del terme, en les
quals se situen segones residències, a més que en alguns casos
es tracta de vies que registren
pas de vehicles pesats cap a la
zona industrial de la CV-20.
Els trams en els quals s’està
actuant són: camí Vell Vila-realOnda, des de l’AP-7 fins a la CV10; camí de la Travessa del
Cuquello, des del club de tennis
al camí Vell Vila-real-Onda;
camí del Cuquello, des del club
de tennis fins al camí del Molí
de Llop; camí del Molí de Llop,
des del camí de Bassetes fins al
camí Vell Vila-real-Onda.
El regidor de Serveis Públics,
Francisco Valverde, recorda que
tots aquests treballs s’emmarquen en el Pla de millora de
camins rurals i el compromís de
l’equip de govern amb els representants del Consell Agrari

Valverde i els responsables de FACSA durant la presentació del projecte.

L’objectiu del consistori és completar en pocs anys tota la xarxa de vies rurals.
Local per a completar, durant
aquest mandat, la remodelació
de tota la xarxa de camins
rurals, formada per 150
quilòmetres de vies. «En aquest
cas, es tracta de vials que requerien una solució al més aviat
possible perquè presentaven
una greu deterioració en algunes zones», afirma Valverde.
I TAMBÉ APORTACIÓ AUTONÒMICA

A més, en breu s’executarà una
nova inversió per a adequar
vials de la partida Madrigal que

registren un important pas de
vehicles per a millorar el ferm i
garantir la seguretat dels conductors. El projecte ascendeix a
148.387 euros (IVA inclòs) i serà
cofinançat per l’Ajuntament i la
Conselleria d’Agricultura. En
concret, els treballs d’asfaltatge
i millora del ferm afectaran els
camins Canal de la Cota 100 i
Vora Riu-Madrigal, en el tram
comprés entre el pas superior
sobre l’autopista AP-7 i el pas
superior sobre la carretera CV10. El termini estimat d’execució de les obres serà d’un mes.

breus
EL CENTRE LLUÍS ALCANYÍS
REPRÉN LES SESSIONS EN GRUP
I TORNA AL 100% D’ACTIVITAT
U El Centre de Dia Lluís
Alcanyís ha représ les activitats
grupals, restringides amb motiu
de les mesures de prevenció de
la covid-19. D’aquesta manera,
el centre, referent per al tractament de les addiccions en la
Comunitat, ha recuperat al
100% la seua activitat prèvia a la
pandèmia. En concret, les activitats grupals recuperades són el
taller terapèutic i ocupacional,
els grups d’alcoholisme, ludopatia i cocaïna, i l’escola de mares
i pares. Totes elles, igual que
l’atenció individual, es desenvolupen amb totes les mesures de
de contenció de la covid-19, com
l’atenció tan sols amb cita
prèvia, la presa de temperatura,
l’ús de gel hidroalcohòlic i màscares, desinfecció de materials o
ventilació de les instal·lacions.

COMMEMOREN EL DIA NACIONAL DE LES LLENGÜES DE SIGNES
ESPANYOLES AMB UNA JORNADA A LA PLAÇA MAJOR AMB LA
LECTURA DEL MANIFEST DE LA JORNADA I ACTIVITATS LÚDIQUES
U Vila-real ha commemorat el
Dia Nacional de les Llengües de
Signes Espanyoles amb una jornada d’activitats impulsada per
la Regidoria de Proximitat i

l’Associació de Persones Sordes
de Vila-real (Apesovil). A més
d’iniciatives lúdiques, també
s’ha llegit el manifest amb
motiu de la commemoració.

U L’Ajuntament
comptarà
amb un pla director de proveïment d’aigua potable que
definirà les necessitats i millores hídriques per als pròxims
25 anys. El consistori, com a
sol·licitant, i FACSA han presentat aquest full de ruta, un
document tècnic elaborat per
l’empresa concessionària que
analitza la situació actual del
Servei
Municipal
de
Proveïment d’Aigua Potable,
identifica possibles millores i
necessitats futures, i proposa i
valora alternatives per a garantir a llarg termini el correcte
funcionament del servei, i
amb això satisfer de manera
eficient la demanda actual i
futura d’aigua i continuar fent
d’aquest recurs un vector clau
per al desenvolupament sostenible i intel·ligent de la ciutat.
Així ho han destacat el regidor de Serveis Públics,
Francisco Valverde; el cap del
servei de FACSA a Vila-real,
Rafa Ferrer, i el director de
l’àrea de proveïment de
FACSA, Pascual Maximino, que
han ressaltat l’aposta per la
digitalització, a través de tecnologies d’avantguarda.
«L’Ajuntament ha encarregat aquest pla director després
d’advertir la progressiva reactivació de llicències d’obres i
inversió industrial, a mesura
que estem eixint de la
pandèmia, per la qual cosa
hem d’estar preparats per a
garantir la cobertura hídrica
en el futur», explica Valverde,
que destaca també que es prioritza la millora de l’eficiència.
El document —que parla
d’una inversió de 60 milions
d’euros— contempla l’increment de les capacitats de bombament en punts clau o la
renovació de grans instal·lacions com els edificis o

sistemes elèctrics. De la
mateixa manera, es fa un nou
pas cap a la sostenibilitat del
servei amb la instal·lació de
plantes fotovoltaiques en els
depòsits, així com de plantes
de tractament de carbó actiu.
En concret, el pla que el consistori haurà d’aprovar posteriorment, proposa ampliar la
implantació de la telelectura a
la totalitat del proveïment,
així com el sistema de control
de qualitat en continu o un sistema expert per a la gestió i
planificació de les xarxes,
entre altres millores. Uns serveis que acceleraran la transformació digital de la ciutat.
MODERNITAT I EFICIÈNCIA

En aquest sentit, Maximino ha
apuntat que «estem davant un
servei modern i eficient, però
cal mirar al futur i tindre previstes les actuacions necessàries per a fer front als reptes
i necessitats que es presentaran a curt, mitjà i llarg termini». I és que, com ha explicat el
director d’àrea, «les últimes
inversions, que superen els
huit milions, han permés fer
d’aquest un servei eficient i de
qualitat, respectuós amb el
medi ambient, que garantisca
la sostenibilitat dels recursos i
transparent amb l’usuari». Uns
avanços en els quals la tecnologia ha jugat un paper fonamental.
Valverde ha ressaltat que
«aconseguir el nivell d’eficiència i qualitat actual ha sigut
possible gràcies al treball i
esforç inversor realitzat conjuntament per l’Ajuntament,
que, com a titular del servei,
ha establit les línies estratègiques, ha supervisat el funcionament i ha garantit els valors
públics, i per l’empresa concessionària, FACSA».

8

Municipal

Crònica de Vila-real
JUNY DEL 2021

La comisaría de Policía Nacional recibe el
bastón de mando en un acto protocolario
La construcción de la futura comisaría del cuerpo nacional centra las intervenciones de las autoridades en una cita que congrega a representantes civiles

L

a comisaría de Policía
Nacional de Vila-real ha
recibido el bastón de
mando en un acto protocolario celebrado en la plaza
frente al Estadio de la Cerámica
en el que ha participado el alcalde, José Benlloch, y en el que la
construcción de la futura comisaría del Cuerpo Nacional de
Policía ha centrado las intervenciones. Así, el primer edil ha
recordado que, con el avance de
los trámites municipales –más
información en página 10-- para
la cesión de la parcela situada
frente al Palacio de Justicia,
«estamos ya comenzando a
poner los cimientos de la que
será la nueva comisaría de la
Policía Nacional de Vila-real».
En el acto, al que ha asistido
también la subdelegada del
Gobierno en Castellón, Soledad
Ten, así como el comisario provincial de la Policía Nacional,
Emilio Romero y, el comisario
principal jefe regional de
Operaciones de la Policía
Nacional, Alfredo Garrido, que
ha hecho entrega del bastón de
mando al jefe de la comisaría de
Vila-real, Carlos García Alzas.
En su discurso, Benlloch ha
agradecido el trabajo y la dedicación de los agentes y responsables de la Policía Nacional, presente en Vila-real desde 1978, y
cuyo papel ha sido especialmente relevante durante la pandemia. El alcalde ha reconocido su
labor para hacer que la ciudadanía se sienta «protegida y segura» y que «Vila-real siga reduciendo los índices de delincuencia, siendo una de las ciudades
más seguras del entorno»,

La unidad montada también asistió a la celebración.

Momento de la entrefa del bastón de mando entre los responsables policiales Garrido y García Alzas.

Ten y Benlloch junto a los cargos provinciales y locales de la Policía Nacional.

Un agente pilota un dron,

En el público hubo representación civil como la del presidente del Villarreal.

La nueva comisaría avanza trámites con
la modificación del uso del suelo cedido

U MEDALLA DE PLATA AL
MÉRITO POLICIAL PARA EL
INTENDENTE DE LA POLICÍA
LOCAL, RAMÓN MARTÍNEZ

La Generalitat valenciana distinguió
con la Medalla de Plata al mérito policial al intendente de la Policía Local,
Ramón Martínez. El comisario de la
Policía Nacional en Vila-real, Carlos
García Alzas, también la recibió.

U El Pleno ha aprobado, con el
apoyo de todos los grupos políticos, un nuevo trámite para
hacer posible la ubicación de la
futura comisaría de Policía
Nacional en el solar del aparcamiento situado frente a los
Juzgados, en la zona sur de la
ciudad. Se ha dado así luz
verde a la remisión al órgano
ambiental y territorial competente, la Junta de Gobierno, de
un nuevo paso administrativo
para modificar el uso del solar
de 5.500 metros cuadrados,
que pasará de dotacional aparcamiento a dotacional dedicado a fuerzas de seguridad.
Así lo ha explicado el concejal delegado de Territorio,

Emilio M. Obiol, que ha asegurado que con esta aprobación
«estamos un poco más cerca de
la construcción de la nueva
comisaría, una infraestructura
muy necesaria para la ciudad y
la comarca».
En este sentido, Obiol ha
recordado que «la Policía

U El uso del solar, de
5.500 m2, pasará de
dotacional párking a
dotacional dedicado a
fuerzas de seguridad

Nacional está en nuestra ciudad desde 1978 y las instalaciones que ocupa este cuerpo policial en la actualidad, la cuarta
sede por la que ha pasado en
más de 40 años, están en pésimas condiciones, además de no
contar con una ubicación adecuada». Tras recibir el visto
bueno oficial de la Dirección
General de Policía a la propuesta de solar planteada por el
consistorio, el trámite de modificación del uso del suelo es el
paso previo para la construcción de la comisaría, cuya
inversión aparece reflejada en
el Plan de Infraestructuras de
Seguridad del Estado para el
periodo 2019-2025.
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Vila-real reduce un 46%
la huella de carbono en el
periodo de 2007 a 2019

Infografía de la imagen que tendrá el nuevo espacio accesible en una de las zonas de mayor atractivo del entorno fluvial.

Un mirador al azud del Termet
creará un nuevo balcón al Millars
El Consorcio Gestor del Paisaje Protegido de la Desembocadura río invertirá 50.000 euros

Reunión, el pasado abril, para perfilar el Plan de acción para el cima.

l paraje del Termet contará con un nuevo espacio
accesible para disfrutar
del paisaje y el entorno
del río Mijares. El proyecto del
mirador Azud del Termet ha
sido aprobado en la reunión de
hoy de la Junta de Gobierno del
Consorcio Gestor del Paisaje
Protegido de la Desembocadura
del Mijares, que financiará la
obra, valorada en 50.000 euros.
El objetivo es ganar un balcón al río, en una zona que
ahora resulta inaccesible pese a
tratarse de uno de los rincones
con mayor atractivo paisajístico
del Termet. Así lo ha señalado el
concejal
de
Agricultura,
Sostenibilidad,
Transición
Ecológica, Energética y Medio
Ambiente, José Ramón Ventura
Chalmeta. El edil ha destacado
que la intervención «permitirá
que toda la ciudadanía, incluidas las personas con movilidad
reducida, puedan disfrutar de

U El Ayuntamiento diseña
su hoja de ruta ante la emergencia climática a través del
Plan de acción para el clima
y la energía sostenible
(PACES) después de haber
conseguido una reducción
del 46% de la huella de carbono en algo más de una década. Según los estudios preliminares con que cuenta la
Concejalía de Agricultura,
Sostenibilidad, Transición
Ecológica,
Energética
y
Medio Ambiente para la elaboración del PACES, el
esfuerzo realizado por el consistorio en los últimos años
han dado como resultado
que las emisiones derivadas
del funcionamiento de la
Administración local han
pasado de 0,10 toneladas de
CO2 por habitante en 2007 a
0,05 toneladas de CO2 por
habitante en 2019, lo que
supone una rebaja del 46%.

E

las vistas al azud del Termet y
promoverá un uso sostenible y
compatible con la adecuada
conservación del paraje».
«El azud del Mijares es una
infraestructura de vital importancia para la gestión sostenible
de las aguas y un elemento singular del patrimonio hidráulico
de Vila-real que debemos poner
en valor», afirma Ventura
Chalmeta. La creación del mirador Azud del Termet, cuyas
obras arrancarán después del
verano, se enmarcará en el II
Plan de mejora del Termet, que
el equipo de gobierno tiene previsto presentar en otoño..
«Hemos avanzado mucho en el
trabajo para convertir el Termet
en un espacio abierto a la ciudadanía, un espacio para la práctica del deporte, para el ocio y el
disfrute de la naturaleza, pero
también un paraje que genera
oportunidades», afirma el concejal. La construcción del circui-

to de running, la playa del
Mijares, la zona de work out, la
apertura de la piscina o la rehabilitación del molino, además
de la mejora en el mantenimiento y conservación de todo
el paraje, son algunos de los
avances impulsados.
El proyecto aprobado por el
Consorcio Gestor del Paisaje
Protegido de la Desembocadura
del Mijares contempla el derribo del murete que actualmente
impide el acceso a esta zona del
margen derecho del río; el desbroce y adecuación del terreno,
además de la realización de trabajos de jardinería; la instalación de una barandilla para
garantizar la seguridad; la colocación de paneles informativos
y de mobiliario urbano.
Además, esta intervención,
preparará el terreno por si en
un futuro se habilita un acceso
a la zona de nido de ametralladoras de la Guerra Civil.

El ecoparque móvil de
Reciplasa llega a la ciudad
en miércoles y sábado
U Pilas usadas, aceite, aparatos
electrónicos, cápsulas de café,
envases, trapos, bombillas.
Hasta 25 tipos de residuos diferentes que no pueden derivarse
a los servicios habituales de
recogida domiciliaria pueden,
desde ahora, destinarse al reciclaje de una manera más accesible. Para ello, la ciudad de Vilareal cuenta desde junio con un
servicio de ecoparque móvil,
impulsado por Reciplasa para
los diferentes municipios que
forman parte del consorcio de
residuos.

En su ruta por la comarca, el
ecoparque móvil recalará de
forma periódica en Vila-real,
principalmente en miércoles en
la Ciutat Esportiva Municipal
(CEM) y algunos sábados en la
parte trasera de la Biblioteca
Universitaria del Conocimiento
(consultar calendario en la web
de Reciplasa). El horario para
depositar residuos es de 10.00 a
14.00 y de 15.00 a 19.00 horas.
En principio para el mes de
julio se reservan los días 7 y 24;
en agosto, el 4 y el 21; y en septiembre, los días 1, 18 y 29.

Durante el mes de junio la iniciativa ya ha llegado varias jornadas.

La disminución de las emisiones
de dióxido de carbono en todo
el municipio también ha seguido la misma tendencia, con un
descenso del 45%, pasando de
9,17 toneladas de CO2 por habitante en 2007 a 4,9 toneladas
por habitante en 2019.
«Las medidas en favor de la
sostenibilidad y la reducción de
las emisiones aplicadas por Vilareal están dando resultados,
vamos por el buen camino, pero
la lucha contra el cambio climático es una carrera de fondo que
requiere de la implicación tanto
de las administraciones como
de los agentes sociales y económicos», asegura el edil del área,
José Ramón Ventura Chalmeta.
La ciudad, insiste el edil, está
comprometida como firmante
del Pacto de alcaldes y miembro
de la Red de entidades locales
para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de
la Agenda 2030.
De esta manera, el ecoparque
móvil se suma a otros recursos
disponibles en la ciudad para
facilitar el reciclaje de todo tipo
de materiales y evitar su abandono en la vía pública: desde el
ecoparque fijo, abierto de martes a sábado en la partida
Solades, junto a la Ciudad
Deportiva Pamesa; hasta el servicio de recogida domiciliaria
de voluminosos gestionado por
Fobesa a través del teléfono 964
536 761, que ha incorporado
recientemente la recogida de
RAEE (residuos de aparatos electrónicos y eléctricos) en viernes.
El servicio de ecoparque móvil,
donde también tienen cabida
este tipo de residuos, se añade
de esta manera a las posibilidades para evitar su abandono en
la vía pública y favorecer, de
esta manera, su correcto reciclaje y la concienciación ciudadana sobre el fin de su vida útil.

10

Actualitat

COVID-19

Crònica de Vila-real
JUNY DEL 2021

I

La vacunació supera el 50% a l’àrea
El Centre de Congressos, Fires i Trobades es va erigir punt d’immunització de referència amb un espai adaptat a les necessitats tant a l’interior com a l’exterior

M

és del 50% de població
de l’àrea de salut de la
Plana, un departament que engloba 35
pobles i 185.000 persones, està
vacunada i la previsió és que la
pràctica totalitat ho estiga a
finals d’agost. Aquesta és una de
les dades destacades que es va
donar a conéixer en la reunió
extraordinària del Consell de
Salut del Departament de Salut
de la Plana, presidida per l’alcalde, José Benlloch, en la qual s’ha
tractat la situació actual de la
pandèmia per la covid-19, la gestió realitzada per les autoritats
sanitàries durant l’últim any i
mig per a la contenció del virus,
així com el procés de vacunació.
Benlloch s’ha mostrat «orgullós» del treball realitzat i ha
remarcat que «encara que el
virus és ací i no podem baixar la
guàrdia, la situació sanitària
està millorant». Una evolució en
positiu que el primer edil atribueix a «l’esforç col·lectiu de
tota la població» però «especialment al treball incansable dels
professionals
i
autoritats
sanitàries».
I també esforços
econòmics per a plantar-li cara
al virus. En aquest sentit, s’han
contractat 250 professionals de
reforç i s’han invertit 350.000
euros en equipaments per a fer
front a les necessitats assistencials de la covid-19, a més dels
tres milions d’euros, entre
materials i obra, que permetran
ampliar en 800 metres quadrats
l’UCI de l’Hospital de la Plana
fins als 21 llits. El gerent del
Departament de Salut de la
Plana, Miquel Rovira, també va
apuntar que amb el treball
d’ampliació de l’UCI, que està
previst que finalitze aquest
estiu, «estarem preparats per a
qualsevol necessitat que requerisca una resposta d’atenció a
pacients crítics».

Els integrants del Consell de Salut van poder visitar les obres d’ampliació de l’hospital i que, segons les previsions, estaran finalitzades aquest estiu.

AMPLIACIÓ ACABADA AQUEST ESTIU

Unes obres que els integrants
del Consell de Salut van visitar
en acabar la reunió. «És important destacar el compliment del
compromís adquirit pel president de la Generalitat, Ximo
Puig, per a la construcció
d’infraestructures sanitàries
urgents, i la ciutadania ha de
saber que els seus impostos
s’estan invertint per a millorar
les dotacions sanitàries per a
preparar-nos davant qualsevol
nova eventualitat en el futur»,
va ressaltar el responsable
municipal.
L’alcalde ha detallat que la
convocatòria
extraordinària
tenia com a objectiu traslladar

U BENLLOCH DEFENSA LA
VACUNACIÓ COM A CAMÍ
PER A VÉNCER EL VIRUS
El Centre de Congressos es va adaptar per a convertir-se en espai de vacunació.
als membres d’aquest òrgan,
entre els quals es troben col·lectius com ara sindicats, organitzacions sanitàries, associacions
de veïns, de consumidors, etc.,
«tota la informació sobre el
moment actual de la pandèmia,
i de manera especial el resum de
la gestió que s’ha realitzat per
part del Departament de Salut

de la Plana des de març de 2020
per a arribar a una situació de
millora evident i d’avanç de la
vacunació».
Per la seua part, Rovira va
explicar que la situació actual
de la pandèmia és «relativament
favorable, ja que el progrés de la
campanya de vacunació fa que
les taxes d’incidència siguen

cada dia més baixes». Així i tot,
Rovira també ha advertit que «la
pandèmia no ha passat, per la
qual cosa no cal baixar la guàrdia i cal continuar complint les
indicacions de les autoritats
sanitàries». El gerent del
Departament de Salut també va
agrair l’esforç col·lectiu de la
població i ha subratllat que «el

L’alcalde, José Benlloch, va rebre la
primera dosi de la vacuna i va defensar que aquesta és la via per a «véncer definitivament el virus». També
va agrair la tasca del personal.
personal sanitari s’ha desviscut
durant aquest any i mig per a
atendre els pacients i donar resposta a aquesta situació». «Mai
ens hem sentit a soles, sempre
hem sentit molt pròxims els
ajuntaments, Policia Local,
Protecció Civil, així com la resta
d’institucions, la qual cosa ens
anima a continuar», va insistir.
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El centre de vacunació es
trasllada a l’Estadi de la
Ceràmica el 12 de juliol

Responsables de diferents àrees municipals en la reunió de coordinació.

PER L’EVOLUCIÓ DE LES DADES

Benlloch demana ser
prudents i responsables
U «És important que no abaixem
la guàrdia; amb les dades actuals
damunt de la taula cal ser absolutament responsables i prudents en la
desescalada», ha indicat l’alcalde,
José Benlloch. «Cal fer un últim
esforç i mantindre aquestes mesures, d’acord amb l’augment de
casos que s’està produint en tota
Espanya, especialment entre els
més joves, un col·lectiu de població
que encara no està sent vacunat»,
puntualitza Benlloch, que incideix

en què s’estan fent grans esforços
per part de les autoritats sanitàries
i l’Ajuntament, per a facilitar al
màxim aquest procés. «Fins i tot
traslladem a l’Estadi de la Ceràmica
el centre de vacunació perquè la
calor i altres circumstàncies no ens
frenen i es vacune als més joves
com més prompte millor per a
poder arribar a setembre --quan es
preveu celebrar festes patronals-amb el 70% de la població vacunada», conclou l’alcalde de Vila-real.

En aquest sentit, Benlloch va
proposar al Consell de Salut
enviar una carta d’agraïment
per tota la col·laboració i el treball que s’està fent als ajuntaments
i
la
Diputació.
«Institucions que estan resultant indispensables per a l’èxit
de la lluita contra el virus», va
destacar l’alcalde.
CESSIONS PER A COMBATRE EL VIRUS

La col·laboració de Vila-real, va
recordar Benlloch, s’ha plasmat
amb la cessió del Centre de
Tecnificació Esportiva com a
hospital auxiliar i la de l’Alberg
Municipal del Termet com a
allotjament de temporers o el
Centre de Congressos que va ser
el primer punt de vacunació
massiva de la comarca.

U La mesa de coordinació per
a la vacunació massiva ha celebrat l’última reunió per a definir el dispositiu de trasllat del
material i infraestructura
necessaris del punt de vacunacions anticovid-19 del Centre
de Congressos a l’Estadi de la
Ceràmica, als baixos de
Preferència-zona UEFA, on a
partir del dilluns 12 de juliol i
fins al 20 de setembre es durà
a terme la immunització de la
població davant la previsió de
possibles onades de calor.
L’alcalde, José Benlloch, ha
presidit la reunió de la mesa,
en la qual han participat
també la primera tinent
d’alcalde
i
coordinadora
d’Alcaldia, Silvia Gómez; el
gerent del Departament de
Salut de la Plana, Miquel
Rovira;
responsables
de
l’equip mèdic que dirigeix el
procés de vacunació; el comissari principal cap de la Policia
Local, José Ramón Nieto, i personal
dels
departaments
municipals implicats en el dispositiu com la Policia Local,
Protecció Civil, Serveis Públics,
Mobilitat i Congressos.
Per a fer possible el trasllat
a l’Estadi de la Ceràmica, un
espai que compta amb el beneplàcit dels responsables sanitaris en reunir les condicions
adequades per a traslladar
temporalment la vacunació,
l’Ajuntament ha posat a la disposició dels responsables sanitaris tots els mitjans necessaris. Així, el Departament de

Serveis Públics col·laborarà en
el transport de material i
infraestructura per a la immunització; també l’àrea de
Congressos facilitarà l’adequació dels locals de l’estadi a les
necessitats del dispositiu de
vacunació. El Departament de
Mobilitat senyalitzarà el nou
emplaçament i la Policia Local
tallarà al trànsit el carrer de
Benicàssim, on se situa la
porta 31 per a facilitar l’espera
i accés de les persones que acudisquen a ser vacunades.
La prioritat de l’Ajuntament en el procés ha sigut
sempre garantir les millors
condicions tant per al personal sanitari com per a les persones que acudeixen a ser
vacunades –recorda Benlloch- i
per això, en el moment en què
ens van informar de l’arribada
d’episodis d’onades de calor,
ens vam posar immediatament a treballar per a assegurar que les altes temperatures
no afecten l’òptim desenvolupament de la campanya, que
està sent un èxit, amb una
mitjana de 1.200 persones
vacunades diàriament».
Davant la impossibilitat de
climatitzar el Centre de
Congressos i després de descartar el Centre de Tecnificació
Esportiva, ja que aquest espai
es manté habilitat per si fora
necessària de nou la seua cessió com a hospital auxiliar,
l’alcalde ha agraït «la predisposició i voluntat de col·laboració
del Villarreal CF».
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La tarjeta Fem Poble
llega a 600 vecinos para
dinamizar el comercio

La tarjeta se reparte en el cenro social de la Fundació Caixa Rural.
La nueva convocatoria abre el abanico de fondos para otros sectores que sin ser los más afectados, han aquejado la crisis.

Economía convoca una tercera fase
del Plan Resistir con 200.000 euros
La nueva convocatoria está dirigida a las actividades que no pudieron concurrir a las primeras
El Plan Resistir extenderá las
ayudas directas para paliar los
efectos de la covid-19 a nuevas
actividades económicas como
peluquerías o papelerías, entre
otras, con el objetivo de inyectar
cerca de 200.000 euros para la
recuperación de la economía
local. El concejal de Economía,
Xus Madrigal, ha anunciado que
el equipo de gobierno ya trabaja
en esta tercera convocatoria del
plan, que se nutre con la aportación
económica
de
la
Generalitat Valenciana, la
Diputación de Castellón y el
Ayuntamiento, hasta alcanzar
un total de 1.283.267 euros. Con
esta tercera remesa de subvenciones, se distribuirá la liquidez
que no se ha consignado en las
dos primeras fases del plan.
«Estas ayudas constituyen un
alivio para los negocios que se
han visto más perjudicados por
los efectos que la pandemia ha
tenido en la actividad económi-

+DATOS

Vuelta a la
presencialidad
U El Ayuntamiento adapta instalaciones para retomar el trabajo
presencial de los funcionarios.
Por ello, además de comprar
material de protección para el
personal (35.000 euros para mascarillas), se han consignado
122.575 euros para adaptar la
planta baja del Gran Casino y trasladar del servicio de Atención y
Trámites y, 489.152 euros para
reformar los antiguos juzgados y
ubicar Economía y Tesorería.
ca y por ello queremos que toda
la consignación de este plan se
distribuya entre los autónomos
y pymes de la ciudad», ha asegurado el concejal de Economía.
Después de haber tramitado 328

solicitudes en la primera convocatoria, que supusieron más de
700.000 euros en ayudas, el
segundo Plan Resistir ha recibido un total de 151 peticiones,
por un máximo de 342.600
euros. Esto arroja una liquidez
restante de prácticamente
200.000 euros para la tercera
convocatoria.
Con la intención de beneficiar al máximo número de
negocios posibles, el departamento de Economía está perfilando las nuevas actividades
económicas que podrán acogerse a estas ayudas directas, aunque Madrigal ya ha avanzado
que peluquerías o papelerías
serán algunos de los establecimientos que podrán acogerse.
Las subvenciones se destinan
a empresas con hasta 10 trabajadores, con una consignación de
2.000 euros por autónomo o
microempresa, además de 200
euros por cada trabajador.

U El Ayuntamiento y la
Fundació Caixa Rural Vila-real
han comenzado este lunes el
reparto de las tarjetas Fem
poble, una iniciativa pionera
enmarcada en el Pacto local
por el renacimiento de Vilareal que persigue incentivar el
consumo en los establecimientos y servicios de la ciudad
parar favorecer la dinamización y reactivar la economía
tras la covid-19. Tras un primer periodo de adhesión de
locales y de registro ciudadano, por el momento 600 vecinos la han solicitado y 177

negocios se han sumado en
una primera fase.
El principal beneficio de
esta tarjeta prepago, totalmente gratuita, es que otorga una
bonificación comprando en
los establecimientos y servicios de Vila-real adheridos. La
bonificación será del 20%
hasta un máximo de 40 euros,
que después se podrán gastar
en los comercios de la ciudad.
La promoción será válida
hasta el 30 de agosto pero el
Ayuntamiento prevé ampliar
el proyecto con otras bonificaciones y campañas.

Gómez y Caravaca con representantes de la Asociación de Personas Sordas.

Compran máscaras para
atender a personas sordas
U El Ayuntamiento ha adquirido 70 mascarillas transparentes homologadas para la
atención de personas sordas
que estarán a disposición del
personal municipal, de manera que se garantiza la accesibilidad y la comunicación con
este colectivo y una mejor
atención por parte de la
Administración. Además, algunas de estas mascarillas también se han repartido en el
centro de vacunación y en cen-

tros sanitarios de la ciudad.
Esta iniciativa se ha realizado en colaboración con la
recién creada Asociación de
Personas Sordas de Vila-real
(Apesovil), según ha explicado
la concejala de Participación
Ciudadana y Proximidad,
Miriam Caravaca, quien ha
apuntado que departamentos
como Atención y Trámites,
Policía Local y Servicios
Sociales contaran con estos
elementos.

Municipal
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Turismo facilita la
tramitación para
el programa
Castelló Sénior

U LECTURA DEL MANIFIESTO
POR LOS DERECHOS Y LA
PLENA INTEGRACIÓN DEL
COLECTIVO LGTBIQ+

La plaza Major ha sido escenario de
la lectura del manifiesto con motivo
del Día del Orgullo LGTBIQ+ con la
participación de la concejala de
Igualdad, Rosario Royo, y la primera
teniente de alcalde, Silvia Gómez,

además de otros ediles de la corporación municipal. En el acto reivindicativo en defensa de los derechos del
colectivo LGTBIQ+ y su plena integración, también han tomado parte
la Asociación Afym LGTBI+ y el Grup

de Dones de Vila-real. Así mismo,
también han asistido la diputada en
el Congreso Susana Ros y la diputada
autonómica Marisa Mezquita. Días
antes se colgó la bandera arco iris en
el balcón de la Casa dels Mundina.

Habrá fiestas en honor a la Mare de Déu
de Gràcia pero sin actos multitudinarios
El edil del área inicia ronda de contactos con los responsables de Junta de Festes y la Comissió de Penyes para perfilar los actos

E

l concejal de Fiestas,
Diego A. Vila, ha iniciado
una ronda de reuniones
con los dos principales
entes festivos de la ciudad,
Junta de Festes y Comissió de
Penyes, para perfilar un programa de actos para las fiestas
patronales en honor a la Mare
de Déu de Gràcia, previstas del 3
al 12 de septiembre, siempre en
el marco de la normativa de prevención por la covid-19 vigente
en ese momento.
Así lo ha explicado el edil,
quien ha señalado que «desde el
comienzo de la pandemia el
equipo de gobierno ha primado
la responsabilidad y la prudencia, además del cumplimiento
estricto de las restricciones, y
por ello suspendimos todos los
festejos patronales de 2020;
pero ahora que la evolución
favorable de la pandemia y el
avance de la vacunación han
permitido la relajación de estas
medidas, estamos en condiciones de trabajar para celebrar
actos festivos en septiembre».
Con todo, Vila reconoce que
«las celebraciones estarán condicionadas a cualquier cambio
normativo o sanitario que se
pueda producir y serán unas
fiestas diferentes, prudentes y
sin actos multitudinarios o en
los que sea dificil controlar el
aforo». En los últimos días, el
concejal ha mantenido contactos tanto con el presidente de la
Junta de Festes, Toni Carmona,
como con los miembros de las
diferentes comisiones de este
órgano: espectáculos, cultura y

U El Ayuntamiento, a través
de la oficina de Turismo, ha
prestado ayuda a los pensionistas para tramitar las solicitudes para el programa de
vacaciones Castelló Sénior,
lanzado por la Diputación de
Castelló. A Vila-real, que
cuenta con un total de 8.292
pensionistas, le correspondieron 720 plazas (7,46% del
total provincial) y la agencia
de viajes Escapa’t es la única
agencia comercializadora del
programa en la ciudad. El
concejal de Turismo, Diego
A. Vila, destaca además que
este programa vacacional «es
un balón de oxígeno para el
sector turístico de la provincia puesto que 9.733 personas se podrán beneficiar del
programa, y sobre todo esperamos que muchos de ellos
pasen por Vila-real y disfruten de nuestros encantos».
«Hemos querido apoyar esta
iniciativa y ayudar a nuestros
vecinos en la tramitación
para que puedan disfrutar de
unas merecidas vacaciones
después de meses muy duros,
ahora que la situación sanitaria parece mejorar», indica.

Igualtat i acció!
recibe más de cien
vídeos para su
primera edición

Imagen, de septiembre del año pasado, de la recepción de la patrona que fue homenajeada con actos religiosos.

+DATOS

Mantienen el decreto de
suspensión de casales
U La Comisión de Convivencia con
las Peñas se ha reunido por segunda vez desde que se reactivara tras
el parón a causa de la covid, de
manera presencial y presidida por
la primera teniente de alcalde de la
ciudad, Silvia Gómez, para analizar
la situación de los casales bajo el
prisma de los datos epidemiológicos actuales de la covid-19. Al respecto, el alcalde de la ciudad, José

Benlloch, con el consenso de las
diferentes fuerzas políticas y entidades implicadas, mantendrá
vigente por el momento el decreto
de suspensión de las peñas que el
primer edil dictó el 26 de agosto de
2020, «a la espera de seguir evaluando la evolución de la pandemia
en las próximas semanas», agrega.
El ente solicitó a Policía Local la elaboración de un informe al respecto.

deportes, actos taurinos y protocolo y tradiciones. Por el
momento sí que está claro que
los festejos taurinos se desarrollarán en la plaza portátil que,
como ya anunció el alcalde, José
Benlloch, tiene ya reservada el
Ayuntamiento para poder celebrar estos actos tradicionales en
condiciones de seguridad para
los aficionados.
Vila también se ha reunido
con la presidenta de la Comissió
de Penyes, Susana García, ya
que esta entidad es la encargada
de organizar algunos de los
actos más destacados de las fiestas, muchos de los cuales congregan habitualmente a centenares de personas.

U Igualtat i acció! el concurso de vídeo viral organizado
por
la
Concejalía
de
Igualdad, destinado a los
alumnos y alumnas de 3.º y
4.º de ESO, ha superado el
centenar de participantes
inscritos tras haber cerrado
la recepción de trabajos.
Bajo el lema L’amor no
necessita proves, los jóvenes
han tenido que plasmar en
menos de un minuto por qué
es importante no ceder a presiones ni chantajes y no
difundir contenido íntimo.
Los trabajos recibidos podrán
verse en los perfiles de la
Concejalía
(Facebook,
Instagram y TikTok) durante
todo el verano. De hecho, el
Premio del Público, se decidirá con las votaciones o likes
de los seguidores.
En su primera edición,
Igualtat i acció! repartirá
diferentes premios en metálico, un teléfono de última
generación y un diploma a
cada participante, entre
otros regalos que se entregarán a los ganadores y ganadoras de esta primera edición
una vez se reactive el curso
lectivo 2021-2022.

14

Actualitat

Crònica de Vila-real
JUNY DEL 2021

Ciutat de la Ciència i la Innovació

I

Vila-real, Ciutat de la Ciència i la Innovació,
una dècada de lideratge amb la societat
Per tercera vegada, Vila-real s’erigeix Ciutat de la Ciència i la Innovació. La universitat, la societat civil i l’empresariat són aliats clau per al canvi de model

La tasca en innovació de la darrera dècada s’ha plasmat en accions com l’impuls de la fira Destaca, l’acord amb el gegant tecnològic Huawei o la creació de competicions escolars en l’àmbit de la robòtica.

E

l 18 de novembre de 2011,
el Ministeri de Ciència i
Innovació concedia a Vilareal el títol de Ciutat de la
Ciència i la Innovació, un reconeixement creat a penes un any
abans per a premiar aquells
ajuntaments espanyols que estaven treballant per a potenciar el
coneixement i la innovació per
un model econòmic sostenible.
Començava així un camí que
ha portat a Vila-real a referenciar-se com a líder en l’impuls
del coneixement i la innovació
com a base del model productiu
que 10 anys després continua.
De fet, el Ministeri de Ciència i
Innovació ha revalidat la marca
de Ciutat de la Innovació per a
Vila-real per tercera vegada.
«Fa 10 anys estàvem immersos en una crisi econòmica i
financera que ens va situar
prop d’un 25% d’atur i pocs
apostaven per l’èxit d’aquest
model. Ara Vila-real demostra
que hem fet bé les coses i que
hem incorporat la cultura de la
innovació en el nostre teixit
socioeconòmic, gràcies a l’aliança amb la societat», valora
l’alcalde, José Benlloch, president també de la Xarxa
Valenciana de Ciutats de la
Innovació que Vila-real va contribuir a constituir en 2017.
En aquesta dècada destaquen

renovació de la marca, l’esforç
en matèria d’innovació de 2019
va suposar entorn del 95% del
capítol 6 (inversions) i prop de
500.000 euros en convenis amb
entitats i agents d’innovació, en
el marc de l’aliança social.
«La fira Destaca, la creació de
les càtedres i de la seu de l’UJI a
Vila-real que ens va portar a conviure per primera vegada amb
la Universitat Jaume I, el conveni amb Huawei o amb empreses
tecnològiques capdavanteres
com IoTSens o Telefònica per a
l’aplicació de solucions innovadores en l’àmbit urbà o la nostra aliança amb l’empresa local,
secundant-la en l’aplicació de
nous productes per a millorar el
nostre entorn urbà com la resina antiorins desenvolupada per
Ultraprotek són alguns exemples del balanç d’aquests 10
anys», valora l’alcalde.
Vila-real va presentar a la consellera d’Innovació i Ciència, Carolina Pascual, el treball de la xarxa local en aquest camp.
des del suport als agents innovadors i el talent local fins al
foment de la innovació, la tecnologia i l’emprenedoria en
l’àmbit educatiu, amb les
empreses
innovadores
de
l’àmbit d’influència local i fins i
tot internacionals o l’impuls de
solucions urbanes innovadores
per a millorar la qualitat de vida

U Benlloch: «Hem
incorporat la cultura de
la innovació en el teixit
socioeconòmic per
l’aliança amb la societat»

a la ciutat sense oblidar les
aliances amb la universitat.
No en va, Vila-real és seu de
tres campus: la Universitat a
Distància (UNED) i més recentment la Universitat Jaume I de
Castelló (UJI) i la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC). Tal
com reflecteix la memòria que
la ciutat va presentar per a la

REPTES DE FUTUR

Benlloch insisteix en la concitació dels agents locals de la innovació, en particular la Fundació
Globalis, però «queda molt de
camí per recórrer». Entre els
projectes per al pròxim trienni
està la creació de l’Agència Local
de la Innovació, la Cambra de
Comerç, el foment de la compra
pública innovadora i l’eficiència
energética.

Ciutat de la Ciéncia i la Innovació
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La Cátedra de Innovación Cerámica, puntal
en el uso de nuevos materiales en defensa
Impulsan, de la mano de la UJI, el curso de Alta gerencia en seguridad, defensa y tecnología: aplicación de nuevos materiales

V

ila-real vuelve a liderar
la divulgación científica
en el campo de los nuevos usos y aplicaciones
de la cerámica a través de la tercera edición del curso de formación ‘Alta gerencia en seguridad, defensa y tecnología: aplicación de nuevos materiales’,
impulsado por la Cátedra de
Innovación Cerámica Ciutat de
Vila-real de la Universitat Jaume
I. El alcalde de la ciudad, José
Benlloch, y el director de la cátedra, Juan Carda, presentaron
este curso, homologado por la
UJI, que conttó con la participación de instituciones internacionales de países como Colombia,
México y Perú, además de universidades y organismos como
los Ministerios de Defensa e
Interior, la Generalitat, fuerzas
y cuerpos de seguridad del
Estado y empresas, entre otros.
El curso, que se ha consolidado como foro internacional
para la presentación de avances
e innovaciones alrededor de la
aplicación de materiales cerámicos en seguridad, trató temas
como la aplicación de la tecnología láser en el campo de los
materiales para la defensa y la
seguridad, las amenazas de las
nuevas tecnologías, ciberseguridad, nanomateriales y su aplicación como agentes bactericidas.
Durante la presentación, el
alcalde remarcó que «a través de
la Cátedra de Innovación
Cerámica, Vila-real demuestra
una vez más que es capaz de
relacionarse con las más altas
instancias del Ejército e institucionales, incluso a nivel internacional, y ponerlas al servicio de

El curso, homologado por la UJI, se impartió tanto de forma presencial --en el Gran Casino-- como de forma virtual para los alumnos de otros países.
nuestras empresas del sector
cerámico, abriendo nuevas
oportunidades».
REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL

Benlloch fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes de esta tercera edición de la formación.

El patronato de Globalis
aprueba las cuentas 2020
U El Patronato de la Fundación
Globalis ha aprobado por unanimidad las cuentas del 2020 y ha
hecho un balance positivo de la
memoria anual de actividades.
Entre otros puntos del orden
del día, además de la Memoria
Económica, el Balance y la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
de ejercicio económico 2020, se
ha hecho un repaso de los diferentes proyectos y líneas de
actuación que se llevaron a cabo
el pasado año y un control de
los que se están pendientes.
Este año, con motivo del décimo aniversario de Fundación
Globalis, se ha apostado por
seguir sumando apoyos y abrir-

se a nuevas iniciativas.
En el patronato se ha ratificado la necesidad de seguir apostando por los proyectos más destacados, como el Foro de
Innovación anual o los Premis
Globalis, a los que las empresas
innovadoras ya pueden presentar su candidatura. En esta edición, se entregará un primer
premio valorado en 1.500 euros,
un accésit de 500 a una empresa
que apueste por la innovación y
se otorgará otro accésit de 500
euros a una joven empresa, es
decir, que haya arrancado su
actividad económica con posterioridad al 1 de enero de 2014
en territorio nacional.

El curso, homologado por la
Universitat Jaume I, ofreció
unas veinte conferencias y
Carda destacó la participación
de instituciones internacionales
como la Dirección Nacional de
Escuelas de la Policía Nacional
de Colombia, Fuerzas Militares
de Colombia y la Universidad
Nacional de Colombia, la UJI,
asociaciones profesionales de la
Comunidad, Ministerios de
Defensa
y
de
Interior,
Generalitat, Guardia Civil,
Policía
Nacional,
Policía
Autonómica y Policía Local.

AGENDA NACIONAL JULIOL 2021
DE LA INNOVACIÓ CIUTAT DE VILA-REAL
AGENDA
PROVINCIAL
Título: Curso “Carnet
manipulación de alimentos”
Fecha: 5 y 6 de julio de 14.30 a 16.30
horas
Lugar: Fevecta. C/ Císcar, 39, bajo.
Castelló
Más info: https://www.fevecta.coop/
formacio/curso/120
Título: Seminario práctico
“Análisis contable”
Fecha: del 6 al 14 de julio
Lugar: Fevecta. C/ Císcar, 39, bajo.
Castelló
Más info: https://www.fevecta.coop/
formacio/curso/268

Título: Beachemprende
Innovación
Fecha: 8 de julio de 18.00 a 20.30 h.
Lugar: Plaza Mallorca. Orpesa
Más info: https://www.eventbrite.es/e/
entradas-beachemprende-innovacion-159623455051
Título: Taller “Cómo elaborar un buen plan de marketing social para tu proyecto”
Fecha: del 13 al 20 de julio
Lugar: La Niuada. C/ del Trabajo, 33.
Benlloch (Castellón)
Más info: https://laniuada.com/
Título: Taller “Alternativas
éticas y sociales de financiación para tu empresa”
Fecha: del 27 de julio al 3 de agosto

Lugar: La Niuada. C/ del Trabajo, 33.
Benlloch (Castellón)
Más info: https://laniuada.com/

ONLINE
Título: Webinar
“Inteligencia para ventas
internacionales: Power BI”
Fecha: 7 de julio de 12.00 a 13.00 h.
Lugar: Online
Más info: https://www.camaracastellon.com/es/webinar04_ic
Título: Webinar “Optimiza la
eficiencia operativa de tu
empresa con la firma digital”
Fecha: 15 de julio de 10.00 a 10.40 h.
Lugar: Online
Más info: https://cutt.ly/PmyWxny
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Ciutat de la Salut i de l’Esport

I

El pavelló del Centre de
Tecnificació Esportiva
preveu reobrir a l’octubre

Durant el mes de juny s‘han dut a terme les primeres accions en espais com la plaça Major o el jardí de Jaume I.

L’SME col·labora amb els gimnasos
per a oferir classes guiades en obert
La iniciativa vol ajudar a la reactivació de les empreses esportives locals afectades per la crisi

E

l
Servei
Municipal
d’Esports ofereix una
nova
iniciativa
en
col·laboració amb els gimnasos de la ciutat per a contribuir a la reactivació de les
empreses esportives locals que
s’han vist especialment afectades per la crisi de la covid-19.
Es tracta d’una campanya de
classes dirigides a l’aire lliure
gratuïtes i obertes a la ciutadania en diferents places de la ciutat. El regidor d’Esports i Salut,
Javier Serralvo, va presentar la
proposta juntament amb el propietari del gimnàs Actual Gym,
Juanjo Nares, en representació

dels gimnasos participants,
entre ells, Inlínia, M’Activa, Nou
Gim i Jumasi.
«Fa quasi una dècada vam
apostar per la col·laboració
publicoprivada amb els gimnasos de la ciutat per a treballar
junts i oferir a la ciutadania de
Vila-real el que ens demana, que
és poder practicar esport», ha
recordat Serralvo, que ha agraït
l’esforç i la implicació d’aquestes empreses locals per a «ajudar
al fet que la marca de Ciutat de
la Salut i l’Esport continue
endavant». En aquest cas, la programació de classes dirigides a
l’aire lliure gratuïtes i obertes a

la ciutadania persegueix, a més
d’ampliar l’oferta esportiva ara
que s’han suavitzat les restriccions per la pandèmia, «col·laborar amb la reactivació d’un sector local com són les empreses
esportives que s’han vist també
molt afectades per la crisi de la
covid-19, que els ha obligat a
tancar també els seus negocis
durant un temps».
La campanya conclourà amb
dues sessions, a les 10.00 hores:
el 4 de juliol amb una classe de
zumba-cubbà a la plaça del
Llaurador i l’11 de juliol l’activitat d’entrenament d’abdomen
al parc de la Maiorasga.

La piscina d’estiu reobri, també al bany
lliure, amb cita prèvia i horari limitat
U La piscina del Termet ha reobert per a donar servei a clubs,
activitats i socis del Servei
Municipal d’Esports (SME) i
usuaris en general durant
aquest estiu mentre que l’any
passat només es va obrir per a
clubs, esportistes i natació de
socis. «En el marc de la desescalada i en vista de la bona evolució de la pandèmia, aquest estiu
podem torna el bany lliure, tant
de socis com de públic en general, encara que amb cita prèvia i
amb horari restringit i temps i
aforament limitats, ja que és
imprescindible complir els protocols de prevenció», ha assegurat el regidor d’Esports i Salut,

Javier Serralvo.
L’edil ha detallat que amb
l’obertura de la piscina d’estiu,
l’SME tanca temporalment les
piscines
del
Centre
de
Tecnificació Esportiva i d’Aiguasalut, de manera que es derivaran a les instal·lacions del
Termet tant els entrenaments
de clubs com els cursos de
l’Estiu Actiu, l’Escola Esportiva i
la natació per a socis, a més a
més es podrà practicar el bany
lliure amb una sèrie de limitacions establides per a garantir la
seguretat sanitària.
D’aquesta manera, respecte
al bany lliure, l’horari fixat és
de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00

a 19.00 hores. Els usuaris han de
sol·licitar cita prèvia. En el cas
dels socis de l’SME poden fer-ho
a través de l’aplicació Deporsite,
que ja utilitzen habitualment
per a la reserva de classes, i
l’accés serà gratuït; els no socis
de l’SME hauran d’utilitzar la
plataforma de cita prèvia del
Departament
d’Atenció
i
Tràmits, a través del web municipal, per a reservar també les
entrades, que s’abonen en el
moment d’accedir a la piscina, a
un preu de 2 euros per als
majors de 14 anys i 1 euro per
als menors de 14 anys. També es
pot reservar torn de forma física
en les oficines de l’SME.

Responsables municipals i autonòmics van visitar el recinte.
U Octubre. Aquesta és la data
en la qual ha d’estar finalitzada la substitució de tota la
coberta del pavelló del Centre
de Tecnificació Esportiva (CTE)
de Vila-real, ja que el termini
d’execució és de quatre mesos,
de no haver-ne sorpreses.
L’empresa adjudicatària de
la reparació té el permís per a
començar els treballs que hauran de posar fi als constants
problemes de filtracions del
sostre, després del vistiplau i
la signatura dels responsables
autonòmics. De fet, el director
general
d’Esports,
Josep
Miquel Moya, i la cap
d’Infraestructures de la Conselleria van visitar la infraestructura esportiva per a completar
aquest tràmit, al costat dels
responsables de la mercantil i
el regidor d’Esports de la ciutat, Javier Serralvo.
Obra que, segons l’edil,
«prevaldrà la qualitat sobre la
rapidesa». «Més que córrer i
acabar al més aviat possible,

ens interessa que es faça bé»,
va remarcar el regidor
d’Esports, que va agrair que
«per fi» es puga donar inici a
l’actuació d’emergència.
I va insistir: «Amb el cost
d’aquesta
reparació,
1,2
milions d’euros, tindríem per
a un altre pavelló, ja que és
aproximadament el preu del
nou Campió Llorens. Si
sumem aquesta quantitat a la
que ja va suposar la construcció del Centre de Tecnificació,
31 milions -- un sobrecost d’11
milions respecte del que es
preveia--, el muntant és ni més
ni menys que de 32 milions».
El consistori va anunciar a
la fi d’abril la clausura
d’aquest espai --altres del CTE
segueixen en ús-- per un greu
defecte de construcció del sostre que provocava goteres. El
municipi, que ja ha invertit
100.000 euros en un recinte
amb ús des de 2015 i finalitzat
des de 2011, va xifrar la reposició de la coberta en mig milió.

Les lligues locals d’estiu
citen prop de 700
participants de 53 equips
U Vila-real ha donat el tret
d’eixida a les lligues locals
d’estiu en les modalitats de
bàsquet, futbol sala i futbol 7,
que enguany compten amb la
participació de 53 equips. Les
competicions es desenvolupen
en diferents instal·lacions
municipals complint els protocols de prevenció per la covid19 vigents en l’àmbit de la
pràctica esportiva i compten
amb prop de 700 inscrits.
«La promoció de l’esport és
un dels pilars de l’acció de
govern municipal i des del

Servei Municipal d’Esports
hem treballat durant la
pandèmia per a facilitar la
pràctica esportiva a la ciutadania, sempre dins de la normativa i els protocols de seguretat»,
indica
el
regidor
d’Esports i Salut, Javier
Serralvo, que afegeix que «ara
que la situació sanitària ha
millorat, fem possible el
desenvolupament de les lligues locals en les instal·lacions
esportives municipals amb
693 participants inscrits i més
de 300 partits».

Ciutat de la Salut i de l'Esport

U VILA-REAL DESPIDE A LOS
OLÍMPICOS PATROCINADOS
POR EL PROYECTO FER
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El alcalde, José Benlloch, y el edil Javier Serralvo han
asistido a la despedida de los deportistas olímpicos
patrocinados por el Proyecto FER de la Fundación
Trinidad Alfonso y representados por el jugador de
voley playa Pablo Herrera y el atleta Pablo Torrijos.

U TRIATLÓN INFINITRI LLEGA
EL 25 DE JULIO AL ENTORNO
DEL RÍO Y 300 PARTICIPANTES
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El concejal de Deportes, Javier Serralvo, y el representante de la organización del triatlón sprint Infinitri Vilareal, Manu García, presentaron una nueva edición de
esta competición que regresará al paraje del Termet el
25 de julio con la participación de 300 deportistas.

El deporte local acumula éxitos: hockey,
ciclismo, baloncesto, fútbol sala y fútbol
Ya sean de forma individual o en equipo, se suman victorias en competiciones o ascensos de categoría para la próxima temporada

E

l mes de junio ha sido de
lo más prolífico para
deportistas y clubes de
Vila-real que han cosechado éxitos en sus trayectorias.
Es el caso del boxeador vilarealense Jairo Noriega que se ha
proclamado campeón de la
Unión Europea de peso mosca
en la séptima ronda del combate ante el italiano Francesco
Barotti celebrado en el pabellón
Campió Llorens. El concejal de
Deportes y Salud, Javier
Serralvo, ha asistido a la competición y ha felicitado a Noriega
por haber conseguido un nuevo
logro deportivo para la ciudad.
También satisfacción en el
Esportiu Basquet Vila-real que
firmó su ascenso a la Liga EBA
tras la renuncia de su rival, el
CB Sueca, a disputarse el tercer
puesto en la Primera División.
Un éxito tras una brillante temporada en la acabó campeón de
grupo en la fase regular con tan
solo dos derrotas. Y buena cosecha de positivos ha recolectado
el Club Patí Vila-real. La temporada que viene el infantil jugará
en la Liga Oro, segunda división
nacional de esta categoría. Por
su parte, los alevines se alzaron
con la Copa Federación de la
Comunitat Valenciana a la que
se suma el campeonato de la
liga de la Comunitat Valenciana
y el subcampeonato de España.
Por su parte, el Vila-Sport
Fútbol Sala cierra temporada
con un doblete y el campeonato
y subcampeonato del #Juguem
Segurs. En materia ciclista, el
joven Nacho Bautista, corredor
del PC Pinedo, se proclamó campeón autonómico cadete y
mallot de las metas volantes.

El boxeador Jairo Noriega se proclamó campeón europeo de peso mosca en un combate disputado en el recién estrenado pabellón Campió Llorens.

El vila-realense Nacho Bautista, campeón.

El Vila-Sports cierra con un doblete histórico.

El infantil del Club Patí competirá en la Liga Oro en 2021-2022.

El Villarreal CF ganó la XXIX LaLiga Promises.

El Esportiu Bàsquet jugará en la primera división la próxima temporada.
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Benlloch, Senna y Serralvo junto al trofeo en el Gran Casino, inmueble hasta el que se acercaron centenares de personas para inmortalizar el recuerdo por la gran hazaña del Villarreal.

Antes del Gran Casino, la copa se expuso en las instalaciones del Estadio de la Cerámica durante tres días. El Ayuntamiento también ha instalado un mural conmemorativo en la plaza Major.

El Villarreal acerca la copa de la Europa
League a la ciudad y al resto de provincia
El Ayuntamiento colabora con el club en estas celebraciones con la cesión del Gran Casino y la instalación de una lona conmemorativa en la plaza Major

E

l alcalde, José Benlloch,
realizó la recepción oficial de la copa de campeón de la Europa League
del Villarreal CF que, tras exponerse tres días en el Estadio de
la Cerámica, llegó a la planta
baja del edificio del Gran Casino
gracias a la colaboración del
consistorio que también ha
colocado una gran lona conmemorativa del triunfo del
Villsrreal en la competición
europea que puede en la plaza
Major. Benlloch completó al
director
de
Relaciones
Institucionales del Villarreal CF,
Marcos Senna, y por el concejal
de Deportes, Javier Serralvo.
Benlloch aseguró que el
triunfo del equipo groguet en la

competición europea es un
«orgullo» y un «éxito de la ciudad», porque «la historia de Vilareal no se entendería sin el
Villarreal CF». El alcalde señaló
que «se tiene que hacer durar la
alegría, especialmente ahora
que la evolución de la pandemia
es buena y qué mejor manera de
renacer que con este triunfo,
que será positivo para reactivar
la economía y que nos está generando nuevas oportunidades».
Por su parte, Marcos Senna
ha destacado que el logro del
Villarreal CF es «más que un
éxito deportivo» y ha reiterado
que «tenemos que aprovechar el
momento y disfrutarlo».
Pero Vila-real fue solo la primera parada de una extensa

U «La historia de Vilareal no se entendería sin
el Villarreal CF», dice
Benlloch, que valora la
importancia del triunfo
U El club anuncia ruta
hasta principios de
septiembre pero se
podría ampliar según el
calendario de partidos

ruta por muchas localidades
castellonenses. Y es que la entidad que preside Fernando Roig
ha querido que todos sus incondicionales tengan el privilegio
de poder posar junto al majestuoso trofeo a partir del próximo lunes y hasta septiembre,
donde pasará, por ahora, por
más de una trentena de localidades estando otras dos confirmadas para fechas posteriores a
septiembre, e incluso se añadirán otras en un futuro.
«Algunas poblaciones se han
quedado fuera, pero las iremos
incorporando. Los pueblos que
quedan, a medida que conozcamos el calendario de Liga y
Champions, los iremos añadiendo al calendario. No queremos

que ninguna localidad se quede
si tener la copa, pasará por
todos los pueblos de la provincia. Hemos hablado con todos
los alcaldes y alcaldesas y todos
se han mostrado ilusionados,
incluso muchos de ellos y ellas
saltaron de alegría», reconoció
el vicepresidente del club, José
Manuel Llaneza.
Castelló, Almenara, Betxí,
Onda, la Vall d’Uixó o l’Alcora
son algunas de las paradas que
ya ha realizado el trofeo. El
Villarreal informó que los aficionados que compartan en las
redes sociales Twitter, Facebook
e Instagram su foto con la copa
y el hashtag #TuCopaYaEstáAquí
participará en el sorteo de
«importantes regalos».
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I

Homenatge de la ciutat a les parelles que
celebren les noces d’or el 2020 i el 2021
Amb una doble cita, el consistori va programar aquests actes que tanquen el cicle dels que restaven celebrar per la pandèmia

L

’Auditori
Municipal
Músic Rafael Beltrán
Moner es va vestir de gala,
per dues vegades, perquè
les ocasions ho mereixien. I és
que l’Ajuntament va retre, com
ja és tradició, homenatge a les
parelles de la ciutat que tant
l’any passat, ajornat a causa de
la situació sanitària, com aquest
2021, commemoren pràcticament una vida junts. Ni més ni
menys que 50 anys des que es
van donar el «sí, accepte».
Així, 28 matrimonis al migdia --els que van celebrar les
seues noces d’or el 2020-- i altres
30 en sessió vespertina --corresponents a l’exercici actual-- van
veure reconegut pel consistori
el seu amor consolidat després
de cinc dècades. Vivències de tot
tipus, algunes més fresques en
la memòria, d’altres convertides
en un mer record o pràcticament desdibuixades però que
confereixen a cadascuna de les
parelles la seua idiosincràsia i
que els han portat a forjar una
història única.
Els homenatjats, segons va
explicar l’edil de Serveis Socials,
Álvaro Escorihuela, van poder
acudir a l’esdeveniment fins
amb cinc acompanyants ja que,
per les restriccions sanitàries
encara vigents, l’aforament hi
estava limitat. També per la
pandèmia s’hagué de prescindir
del vi d’honor que solia organitzar-se després de l’acte a
l’Auditori Municipal. Després
d’una primera intervenció del
regidor, es va cridar a l’escenari

breus
EL PREMI SAMBORI LLIURA
LA 23A EDICIÓ AMB UNA
GALA VIRTUAL EN LÍNIA
U La 23a edició del Premi
Sambori de la Plana Baixa,
organitzada per la Fundació
Sambori, Escola Valenciana i
la Regidoria de Normalització Lingüística, ha lliurat
els premis amb una gala virtual. Entre els guardonats,
d’entre els 3.000 alumnes
participants, hi ha diverses
propostes d’alumnat de centres educatius de la ciutat.

CONVOQUEN ELS PREMIS
MAIG-MEMORIAL PASQUAL
BATALLA DE NARRATIVA

L’Auditori Municipal es va vestir de gala per a acollir ambdues gales, les corresponents als aniversaris del 2020 i del 2021.
les diferents parelles per a ferlos lliurament d’un socarrat
commemoratiu i l’alcalde de la
ciutat, José Benlloch, va realitzar un parlamentde de cloenda.
RECUPERACIÓ I RETROBAMENT

Les parelles van pujar a l’escenari per a rebre un socarrat commemoratiu.

Tant Escorihuela com Benlloch
van destacar en els seus discursos la importància de poder
recuperar, dins de les restriccions, aquestes activitats de
retrobament, especialment la
corresponent al 2020, ajornada
un any. L’edil de Serveis Socials
va recordar que aquests van ser
els últims esdeveniments que es
va pactar reprogramar en
veure’s afectats per la covid.

Reforç de 30.000 euros el
2021 per a la tasca social
de Cáritas Interparroquial
U L’Ajuntament
manté
i
reforça el suport econòmic
municipal a Cáritas Interparroquial amb un conveni per valor
de 30.000 euros en el marc de
l’aliança social del consistori
amb les entitats que atenen les
persones en situació de vulnerabilitat. El regidor de Serveis
Socials, Álvaro Escorihuela, ha
acompanyat la directora de
l’entitat a Vila-real, Carmen
Miralles, en la presentació de la
memòria social de 2020, un any
marcat per la pandèmia.
Miralles ha recordat que durant
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els moments més durs de la crisi
sanitària «moltes famílies que es
van quedar en situació d’atur
van acudir a Cáritas per a cobrir
les seues necessitats bàsiques,
davant els retards en el cobrament de les prestacions».
L’entitat realitza una labor
d’acompanyament integral a
famílies necessitades, de les
quals el 50% són de nacionalitat
espanyola, entre el 35% i el 40%
són de nacionalitat marroquina, seguides de famílies veneçolanes i, en menor mesura,
colombianes
i
romaneses.

Carmen Miralles i Álvaro Escorihuela durant la roda de premsa de balanç.

U La Regidoria de Normalització Lingüística convoca,
amb el suport de l’Associació
Cultural El Guitarró, els
Premis Maig-Memorial Pasqual Batalla de narrativa
breu 2021. S’estableixen dos
premis, 600 euros per al
guanyador i 300 per al segon.
Les obres es poden remetre a
premismaig@gmail.com fins al
proper 31 de juliol.

CREU ROJA IMPLICA
COMERÇOS I HOSTALERIA EN
LA SEUA LABOR SOLIDÀRIA
U Comerços i establiments
d’hostaleria de Vila-real
col·laboraran amb Creu Roja
en la venda del cupó del
Sorteig de l’Or, el 22 de
juliol, per a difondre la labor
solidària d’aquest col·lectiu i
oferir, a més, als seus clients
la possibilitat de participar
en el sorteig de regals a través de la I Ruta de l’Or que ja
compta amb més de 50 locals
participants.
Segons la memòria de Cáritas, el
perfil de les persones que acudeixen als serveis d’acolliment a
famílies són parelles amb fills,
famílies monoparentals (la
majoria dones), persones soles,
sense estudis o estudis primaris,
sense ingressos o amb ingressos
insuficients o que perceben pensions no contributives. L’entitat
els ofereix ajudes per a cobrir
necessitats bàsiques, com ara
aliments o roba; pagament de
subministraments o lloguer
d’habitatge; suport a la salut o a
l’educació; ajuda per a la tramitació de documents o transport.
Cáritas
Interparroquial
compta amb 16 voluntaris, als
quals se sumen altres 25 repartits en Cáritas de les parròquies
de Sant Jaume, Santa Isabel,
Santa Sofia i els Sants
Evangelistes. Miralles ha convidat els joves a mobilitzar-se i
convertir-se en voluntaris.
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Ciutat Educadora

U VISITA AL MURAL DE LES
TRADICIONS LOCALS DEL PATI
D’INFANTIL DE PIUS XII

I

L’alcalde, José Benlloch, ha visitat el
mural sobre les tradicions locals
impulsat per a embellir la paret del
pati d’infantil del col·legi Pius XII.
L’obra, a càrrec de la il·lustradora

local Laura Pitarch (Laulauenlaseuatinta), respon a la petició traslladada
el curs passat per l’alumnat d’infantil
a través d’una carta a l’alcalde, en la
qual demanaven l’embelliment del

mur de la residència annexa, que
dona al pati d’infantil del centre. La
regidora de Tradicions, Noelia
Samblás, i la directora del centre,
Amelia Aguilella, a més de l’autora,

han acompanyat l’alcalde. El mural
s’inspira en tradicions locals com ara
el rei Jaume I, la mona de Pasqua, la
Fira de Santa Caterina,Carnestoltes o
els Reis d’Orient i el ‘Tirorí’.

U AULA MENTOR TANCA
EDICIÓ AMB 15 ALUMNES
EN DISSENY GRÀFIC I INKJET

El programa Aula Mentor impulsat
per l’Ajuntament i la Fundació Caixa
Rural Vila-real ha finalitzat la quarta
edició amb el lliurament de diplomes
a 15 alumnes, el 88 % dels inscrits.

U ACUDIM VISIBILITZA LES
PERSONESAMBCAPACITATS
DIFERENTS AMB UN CONTE

L’associació Acudim ha elaborat, amb
el suport de l’Ajuntament, el conte
‘La llavor d’Acudim’ per a visibilitzar
el col·lectiu de persones amb capacitats diferents entre els escolars.

Educavila DiverAprén arriba als
xiquets amb capacitats especials
Els usuaris de XiCaEs participen en les activitats emmarcades en aquest programa municipal
¡

Els usuaris de XiCaEs han pogut gaudir de tres dissabtes d’activitats i alguns participen ara en un programa estival.

E

ls xiquets i xiquetes de
XiCaEs --projecte assistencial social de Fundació
Caixa Rural Vila-real, dirigit al suport de menors amb
capacitats especials-- han participat en un cicle d’activitats
emmarcades dins del pla
Educavila DiverAprén impulsat
per la Regidoria d’Educació.
Durant tres dissabtes consecutius, huit usuaris de XiCaEs han
dut a terme activitats lúdiques i
de psicomotricitat al Centre
Social de la Fundació Caixa
Rural Vila-real, així com activitats naturals i d’educació sensorial a l’Espai Naturalment situat
a l’avinguda de França. Aquests
tallers han comptat amb el
suport dels monitors de XiCaEs,

a més de diferents empreses
locals especialitzades.
Aquesta iniciativa pretén afavorir la conciliació familiar i
donar un respir a les famílies
dels usuaris de XiCaEs, sempre
tenint en compte la situació
sanitària i complint tots els protocols de seguretat i higiene.
«Volem donar les gràcies al consistori per pensar en els usuaris
de XiCaEs i les seues famílies.
Aquests moments són necessaris per a conciliar i aconseguir
un respir per als pares de
xiquets amb diversitat funcional», explica el president de la
Fundació, Enric Portalés.
Per la seua part, la regidora
d’Educació, Aida Beteta, assenyala que «des de l’Ajuntament

ens preocupem per la integració
de tots els xiquets i xiquetes i no
podíem deixar fora del programa Educavila DiverAprén els
usuaris de XiCaEs perquè sabem
de la importància que té per al
seu desenvolupament social i
emocional dur a terme activitats lúdiques i de psicomotricitat, així com estar en contacte
amb espais naturals».
També amb la col·laboració
del consistori i fins a mitjan del
mes d’agost, s’impulsa el programa XiCaEstiu que, per quinzenes i amb 12 usuaris per torn,
ofereix activitats lúdiques tant
en les instal·lacions de XiCaEs a
l’edifici de Caixa Rural com a
l’Aula Natura del Termet. A
més, tenen dos dies de piscina.
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El festival de música clàssica torna
per a afermar la seua consolidació
Amb dues activitats al juny, la programació tornarà al setembre amb propostes variades

V

ila-real consolida la difusió de la música clàssica
entre el gran públic,
amb una nova edició del
Festival de Música Clàssica de
Vila-real, que s’ha presentat a la
sala noble del Gran Casino.
La regidora de Cultura,
Rosario Royo, ha destacat la
importància d’aquest cicle que
apropa a la ciutadania la música clàssica en diferents formats
com ara classes magistrals, conferències, orquestres, grups de
cambra, així com el gènere
estrela, l’òpera gurmet. Royo ha
assenyalat que el festival, organitzat per Crea Escena amb el
suport de l’Ajuntament, les fundacions José Soriano Ramos i
Caixa Rural Vila-real i, des
d’enguany,
també
de
la
Diputació de Castelló, «va en la
línia del nostre objectiu de
Ciutat Educadora i és un projecte que volem que cresca».
Per la seua part, Héctor
Chabrera, de Crea Escena, ha
avançat que el lema del festival
d’enguany és Inspira, ja que «en
aquesta edició ens hem hagut
de reinventar per a superar les
dificultats causades per la
pandèmia, i a més volem que el
festival done un moment de respir tant al públic com als
músics». Chabrera ha ressaltat
la consolidació de la presència
de la música de cambra, així
com la incorporació de la música simfònica. A més, per la situació sanitària, l’habitual òpera
taller de l’estiu se substituirà
per classes magistrals de cant
líric i per a musicals.

U ‘CÓMO CUIDAR A TU
MASCOTA’, LLIBRE IL·LUSTRAT
PER A LA CURA DELS ANIMALS

U EXPOSEN LES MILLORS
FOTOS DEL 41É CONCURS
SARTHOU CARRERES

L’Agrupació Fotogràfica Sarthou
Carreres exposa les fotografies premiades en el 41é Concurs Nacional
de Fotografia al Mur de l’Art Visual de
la plaça Major.

U LLIBRES PER MENJAR
PER A CÁRITAS VILA-REAL:
LA LITERATURA ALIMENTA

La Casa dels Mundina ha acollit la iniciativa solidària amb Cáritas Vila-real,
La literatura alimenta, impulsada per
l’editora i promotora cultural Inma
Pitarch i l’escriptora Lola P. Nieva.

U LA MÚSICA ASSERTIVA
D’AUDITIVA SONA EN
ESPAIS A L’AIRE LLIURE

El cicle Auditiva de música assertiva
arranca una nova edició, adaptada a
la pandèmia i amb un nou format
que trau les actuacions a espais com
el jardí de la Casa de Polo o l’ermita.

U RECONEIXEMENT AL
VILA-REAL EN DANSA PER
UNA DÈCADA DE VIDA

Vila-real en Dansa ha tancat la desena edició, viscuda al carrer, amb artistes nacionals i internacionals. L‘Ajuntament ha reconegut la directora,
Pepa Cases, i l’Escola de Dansa.

Una òpera gurmet i una xarrada han estat les propostes durant el mes de juny.
Al mes de juny s’han organitzat dues jornades: una conferència sobre Giacomo Puccini a
càrrec de Pol Avinyó, historiador musical del Gran Teatre del
Liceu de Barcelona i l’òpera gurmet, La Bohème, de Puccini.
La programació es reprendrà
a partir de setembre, sempre
que l’evolució de la pandèmia

L’escriptor vila-realenc José Sanchis
Mezquita ha presentat ‘Cómo cuidar
a tu mascota’, amb il·lustracions de
María Carda Sanz. A la presentació
han assistit l’alcalde, José Benlloch, i

ho permeta, ha dit Chabrera,
amb concerts que inclouran
propostes simfòniques i familiars, i classes magistrals. El festival conclourà el 26 de desembre, amb el concert de Sant
Esteve. L’església Arxiprestal
acollirà el concert Harmoniemesse, de Joseph Haydn, ajornat
el 2020.

la regidora de Cultura, Rosario Royo,
entre d’altres. L’Ajuntament adquirirà
llibres per a distribuir-los entre escolars i entitats per a fomentar la cura i
el benestar dels animals domèstics.
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Opinió

¡10 años del
cambio!
PSOE

Momento de
la pluralidad
PP

Dos anys
de lluita
COMPROMÍS

El pasado 11 de junio nuestro compañero y alcalde,
José Benloch, cumplía 10 años al frente del gobierno del cambio, un gobierno socialista por el diálogo, la colaboración y el acuerdo con otras fuerzas
políticas, a pesar de las dos últimas mayorías absolutas que los vecinos le han dado a nuestro partido.
Ha sido una década marcada por la ilusión, el
trabajo y la transformación de nuestro pueblo, para
que mantuviera su corazón de pueblo, pero también para que manifestara su alma de ciudad
moderna, innovadora y creativa en la que se ha convertido, y ello, gracias a la alianza con la sociedad
civil y el tejido empresarial. Pero también ha sido
una década de gestión de crisis: laurbanística y la de
la COVID-19. Nuestro recuerdo a las familias que en
esta última crisis sanitaria han perdido algún familiar. Los esfuerzos han sido, y son, titánicos y se han
destinado 4 millones de euros para paliar la crisis
para garantizar unos buenos cimientos y volver a la
normalidad lo antes posible. La otra crisis, la de los
empastres del PP, es una herencia envenenada sin
final a la vista... Más de 32 millones pagados.
Aun así, el gobierno socialista ha consolidado 4
marcas de ciudad, ejes de nuestras políticas y que
nos han permitido gestionar el presente y el futuro
de una ciudad con corazón de pueblo.
#10añosdelcambio #10añosavanzando

La mitología griega es cuna de grandes epopeyas,
relatos épicos protagonizados por dioses que tomaron la tierra para pasar a la historia. Inspiradora y
apasionante, hay quien ha bebido de aquellos mítos
hasta creerse uno de ellos y ha dejado el vosotros
para reducirse al yo. Vila-real es tierra de valientes,
cuna de emprendedores y madre del talento de
quienes arriesgaron hasta conseguir sus objetivos.
Es la suma de todos, del nosotros, de la pluralidad.
Y esa tercera persona que integra y abraza es la que
vertebra nuestras políticas, las útiles, las que desarrolla el Partido Popular con el objetivo de sumar y
crecer frente a quienes restan y desmantelan.
La pasión que nos une y que nos espolea para crecer la derrocha Adrián Casabó, que ha dado el paso
de liderar un proyecto que nos hace fuertes, que reivindica con orgullo el poder de esta tierra y pone en
valor a un municipio que ha crecido a fuerza de
esfuerzo y sacrificio. Un proyecto que convierte en
protagonistas a nuestros vecinos, que se reivindica
como el altavoz de la ciudadanía porque estamos
convencidos que la política es servir y ser útiles.
Vila-real merece ser foco de inversiones y para
ello ha de contar con la sociedad: vecinos, asociaciones, empresarios... Y lucharemos por ello, para
poner el foco a quienes lo merecen frente al ego de
un alcalde que mira al frente si tiene un espejo.

Acabem de fer dos anys des de la presa de possessió
per a la legislatura 2019-2023. Ara a l’equador cal
fer balanç d’aquest període, que s’ha caracteritzat
per allò què la ciutadania ens va demanar la nit
electoral: fer la nostra tasca des de l’oposició. La nostra militància també ho tenia clar, no podíem renovar un pacte innecessari baix el jou d’una majoria
absoluta, que no sols ens invisibilitza sinó que
impedeix el ferm posicionament o l’acció directa en
molts aspectes que per a Compromís son imprescindibles: la humilitat, la proximitat, l’escolta activa i
la millora de la vida de les vila-realenques.
La millor decisió que vam prendre! Perquè sols
dos mesos després patíem la major pujada de l’IBI
per part de la majoria absoluta socialista, que ens
hauria portat a faltar a la nostra paraula de no sagnar més les butxaques de la gent. Nosaltres vam
plantejar un programa realista, allunyat de la
demanda contínua de préstecs que hipotequen el
futur de les vila-realenques durant anys.
Amb un equip més unit que mai, seguirem fent
propostes per a millorar la nostra ciutat, per a fer-la
veritablement progressista i deixar-se de fotos i titulars que no aporten res al veïnat. Posar solucions als
problemes històrics i acabar amb l’urbanisme
desastrós de PSOE i PP són algunes idees per fer de
Vila-real una ciutat més justa, feminista i inclusiva.

Més recursos
per a infantil

En la misma
dirección

Odi en nom
de la llibertat

CIUDADANOS
Babisol, Bambilandia, Caperucita Roja, Kinder Park,
l’Esquirol, Món de fades i 5 sentits són els set centres d’educació infantil privat que donen servei a
Vila-real. Aquestes empreses proporcionen un servei de qualitat per aquelles famílies que vullguen
inscriure els seus menuts en qualsevol centre d’educació infantil. No obstant, aquestes escoles reclamen més ajudes a les administracions públiques
per a les famílies que vullguen inscriure als seus
fills i filles amb règim d’igualtat, en pla d’igualtat
amb la xarxa pública i garantint la lliure elecció.
La insuficiència d’ajudes públiques, junt l’augment de l’oferta en escoles públiques, provoca una
asfixia sobre aquestes empreses. Empreses que han
sigut ficades en marxa i són dirigides per dones
empoderades i emprenedores amb molt esforç personal i econòmic, i que donen treball majoritàriament també a dones formades i preparades.
Vila-real oferta 603 places però actualment la
natalitat se situa sobre els 400 naixements. Per això,
serà més eficient proporcionar tarifes reduïdes o
gratuïtes i no obrir centres nous, ja que actualment
l’oferta és superior a la demanda i açò sols pot
reportar el tancament d’empreses locals. En aquest
sentit, caldria que la Conselleria d’Educació destinara recursos i inversió a aules públiques a pobles
d’interior, on sí calen pel risc de despoblament.

VOX
Ha llegado el verano, tiempo para el descanso, aunque la actividad municipal no puede ni debe pararse. Queda mucho por hacer hasta volver a la deseada normalidad y es tiempo para la responsabilidad.
Nadie, supongo, quiere volver al toque de queda, a
los bares cerrados y la falta de comunicación con
familia y amigos. Este verano toca disfrutar pero
tiraremos todo el trabajo realizado por la borda si la
prudencia no preside todos nuestros actos. Es una
responsabilidad de todos, especialmente de los jóvenes, son ellos seguramente los que más han sufrido
las restricciones pero también va a depender en
parte de ellos que esas medidas no vuelvan.
Debemos remar en la misma dirección y el
Ayuntamiento debiera preocuparse más del futuro
que de las herencias a las que siempre se alude
cuando algo no sale como quisiéramos. Hay que
aparcar iniciativas ideológicas y dar paso a las que
mejoren la vida de nuestros vecinos. Estamos siempre enzarzados en viejas y nuevas batallas mientras
el Ayuntamiento pierde su esencia, la «vocación de
servicio» ciudadano; a los vecinos les preocupa llegar a fin de mes, tener luz y seguridad en sus calles
y pagar los menos impuestos posibles.
Si el Ayuntamiento no devuelve a los ciudadanos
la calidad de vida perdida por la pandemia habrá
fracasado en su gestión.

UNIDES PODEM
El dissabte 3 de juliol, 13 joves van matar d’una
pallissa el jove auxiliar d’infermeria Samuel, al crit
de «maricón», quan tractava de posar pau a un petit
malentés. Algú pensa que és normal aquesta reacció
agressiva i violenta? Malauradament, no és l’única
agressió de la qual tenim constància últimament.
En què estem fallant com a societat per a què
aquest discurs d’odi al diferent estiga quallant
entre els nostres joves? La justícia avala el missatge
d’odi d’un partit d’ultradreta contra els menors no
acompanyats i l’apologia del feixisme, com a llibertat d’expressió, però no la processó del «Santo
Chumino Rebelde», tot el que en els anys 80 era llibertat personal, social, cultural, intel·lectual o
sexual i era defensat per la gent d’esquerres, ara és
perseguit pels partits de dretes ultra centrats, la justícia de dretes i l’església ultra catòlica i totes aquestes llibertats estan sent malmirades, només la llibertat de culte i educació, si eres catòlic; la llibertat
de matrimoni, si eres heterosexual: la llibertat de
no pagar impostos, si eres milionari; la de privatitzar serveis públics, si eres una multinacional o la llibertat de beure una cervesa en una terrasseta si eres
un espanyol de bé.
Tanta censura i prohibicions en nom d’aquesta
falsa llibertat generen odi al diferent.
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BIENVENIDA AL VERANO CON
LA FIESTA DEL TERMET EN
HONOR A LA MARE DE DÉU

CURSO EN EL ESPAI JOVE PARA
SER MONITOR DE ACTIVIDADES
DE TIEMPO LIBRE

IGUALDAD CONMEMORA EL DÍA
POR LA ACCIÓN DE LA SALUD EN
MUJERES CON ACTIVIDADES

DOBLE CITA CON AUDITIVA: EL
DÍA 11 EN EL MOSSET CENTRAL
Y EL 31 EN EL AULA NATURA

CITA, LOS DÍAS 17 Y 18, CON LA
NATACIÓN ARTÍSTICA INFANTIL
EN LA PISCINA DEL TERMET

U La Fiesta del Termet en honor
de la Mare de Déu de Gràcia con
la qu ela ciudad da la bienvenida al verano se celebra el 4 de
julio. La misa tendrá lugar a las
9.30 horas tras la que arrancará
la procesión y sonará la música
de la UM La Lira. El servicio de
autobús municipal adaptará sus
horarios para dar cobertura.

U Del 5 al 21 de julio se impartirá un curso de Monitor de
Actividades de Tiempo Libre en
el Espai Jove. La formación, de
310 horas --de 9.00 a 13.00 horas
y de 14.00 a 18.00 de lunes a
viernes-- está homologado por el
IVAJ.GVA Jove y capacita a quien
lo complete intervenir en actividades infantiles y juveniles-

U La Concejalía de Igualdad
organiza el 8 de julio, por el Día
Internacional por la Acción de
la Salud en Mujeres, una actividad al aire libre con el lema «La
meua vida, la meua salut: Vine a
l’acció» para fomentar la integración social y la actividad física. La cita se desarrollará en la
plaza Major a las 19.00 horas.

U El ciclo de música asertiva
Auditiva ofrecerá una doble cita
en julio. El dia 11, a las 13.00
horas, en el Mosset Central
actuará el baterista y compositor Jesús Gallardo mientras que
cerrará el mes, el sábado 31 a las
22.00 horas en el Aua de Natura
del Termet, la música del grupo
Onki Xin.

U La piscina del Termet acogerá
los días 17 y 18 de julio, de la
mano del Club de Natación
Halia, un campeonato de
España de verano de natación
artística infantil, 2ª división. La
competición podrá seguirse vía
streaming en Dailymotion o las
plataformas de la Real Federación Española de Natación.

adreces d’INTERÉS

treNs

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

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.

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

