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Impuls a les vacunacions i 
guàrdia alta durant l’estiu 
per a plantar cara a la covid

Concerts de nivell 
i gran projecció en 
el Vila-real Alive
U Zahara, Manel, Nil 
Moliner, Los Chikos del Maíz, 
Ciudad Jara, El Kanka i Kutxi 
Romero conformen el cartell 
d’aquesta iniciativa que, del 
16 al 26 de setembre, arri-
barà en suport de la cultura.

Porten al Suprem 
la compravenda 
de l’Hostal del Rei
U L’Ajuntament defensarà 
davant l’alt tribunal que part 
d’aquest immoble històric 
puga passar a formar part del 
patrimoni municipal per 
considerar un frau la venda.

Solució per a les 
cases en ruïna del 
carrer Vte. Sánchiz

U Després de nou anys de 
tramitació des que es va obrir 
l’expedient urbanístic, l’enti-
tat financera propietària dels 
habitatges ja escomet la 
demolició de les edificacions. 

El segon Pla Resistir reparteix 300.000 euros a 
141 negocis i hi haurà una altra convocatòria

La campanya d’inoculació arriba a l’Estadi de la 
Ceràmica gràcies a la col·laboració del Villarreal 

Demanen zona catastròfica 
pels danys de la pedregada

La Junta de Govern Local també sol·licita a la 
Conselleria d’Agricultura que s’articulen 
ajudes per al camp per a pal·liar les pèrdues
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 ITema del mes

L’Estadi de la Ceràmica, punt de referència 
per a la vacunació durant els mesos d’estiu

D es del passat 12 de 
juliol, el punt de 
referència de la cama-
panya d’inoculació con-

tra la covid-19 és l’Estadi de la 
Ceràmica, en concret l’espai 
amb accés per la porta 31 de 
Preferència-zona UEFA. La mesa 
de coordinació per a la vacuna-
ció massiva de l’Ajuntament va 
coordinar el trasllat del mate-
rial necessari per a poder dur a 
terme aquesta activitat. La ins-
tal·lació esportiva va recollir el 
testimoni del Centre de 
Congressos, Fires i Trobades 
durant els mesos d’estiu, ja que 
l’immoble de la zona de 
Miralcamp no disposa d’un sis-
tema de climatització que per-
meta combatre les altes tempe-
ratures que es registren durant 
algunes jornades estivals. 

«La prioritat de l’Ajuntament 
en el procés de vacunació 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 afec-
ten l’òptim desenvolupament 
de la campanya, que està sent 
un èxit, amb una mitjana de 
1.200 persones vacunades 
diàriament». Davant la impossi-
bilitat de climatitzar el Centre 
de Congressos i després de des-
cartar 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’alcal-
de ha agraït «la predisposició i 
voluntat de col·laboració del 
Villarreal CF en la cessió dels 
baixos de l’Estadi de la 
Ceràmica, a la zona de 
Preferència-UEFA, que recau al 
carrer de Benicàssim, un espai 
que compta amb el beneplàcit 
dels responsables sanitaris en 
reunir les condicions adequades 
per a traslladar temporalment 
la vacunació i que el procés 
puga continuar desenvolupant-
se amb celeritat i eficàcia com 
fins ara». 

En la mesa de coordinació es 
va informar que aquest canvi 
d’emplaçament serà temporal, 
ja que el 20 de setembre el punt 
de vacunació tornarà de nou al 
Centre de Congressos, «un 
emplaçament que ha funcionat 

La incidència durant les primeres jornades d’agost disminueix respecte a les setmanes prèvies però la xifra de casos fa que es mantinga la guàrdia alta

Opinió

E
n any i mig de 
pandèmia, no he 
deixat d’acudir ni un 
sol dia al treball. Un 

treball que, com a alcalde, 
m’ha posat en contacte amb 
la pitjor cara del virus. El risc 
de contagi era evident. 
Perquè, malgrat totes les 
mesures de seguretat que 
preníem, veia com com-
panys, funcionaris, policies, 
militars, sanitaris... s’ infecta-
ven. Després de quasi any i 
mig, passades dues setmanes 
des de la inoculació de la 
segona dosi de la vacuna de 
Pfizer, vaig estar confinat a 
casa positiu de covid-19. 

Fa uns dies, em vaig notar 
un poc de dolor de gola i 
mucositat. Com que eixa set-
mana vam patir tanta calor i 
vam abusar de l’aire condi-
cionat; també perquè faig 
esport a diari, sue i solc tin-
dre cruiximent del gimnàs, 
la primera impressió va ser 
que tenia un xicotet consti-
pat. Però per responsabilitat, 
atés que tenia programats 
diversos actes i un dinar 
familiar amb els meus pares, 
que són majors i de risc, vaig 
decidir descartar qualsevol 
possibilitat. Vaig anar a una 
farmàcia i em vaig fer un test 
ràpid: positiu. Ràpidament, 
vaig avisar el centre de salut i 
la prova d’antígens ho va 
confirmar. 

Com diuen els experts, 
amb pauta completa pots 
contagiar i contagiar-te. Però 
les vacunes fan que els símp-
tomes siguen molt lleus. Els 
malalts de covid a l’Hospital 
de la Plana ara o no tenen la 
pauta completa o no s’han 
volgut vacunar. Vacuna’t, les 
vacunes salven vides. I, enca-
ra que a tu no t’afecte, a  una 
altra li pot costar la vida.  

És evident, doncs, que no 
podem cantar victòria. El 
virus està encara ací. 

No cantem 
victòria encara

JOSÉ  

Benlloch 

+DADES

Positiu en covid 
de l’alcalde
U El passat 23 de juliol, l’alcalde, 
José Benlloch, va comunicar en 
un exercici de «transparència» el 
seu positiu per covid-19. Després 
de notar simptomatologia com-
patible amb el virus, Benlloch es 
va sotmetre a una prova que va 
confirmar la covid per la qual cosa 
ha estat aïllat durant el temps 
preceptiu. L’alcalde ja havia com-
pletat la pauta de vacunes i, 
segons va indicar, «vam prendre  
mesures de prevenció per a 
intentar minimitzar el risc de con-
tagi en l’activitat diària del consis-
tori». Benlloch va demanar extre-
mar al màxim les precaucions.

Del 12 de juliol fins al 20 de setembre, la campanya de vacunacions contra la covid-19 es desenvolupa al camp de fútbol.

de manera molt satisfactòria», 
ha subratllat l’alcalde.  

Per a fer possible el trasllat a 
l’Estadi de la Ceràmica, 
l’Ajuntament va posar a la dis-
posició dels responsables sanita-
ris tots els mitjans necessaris. 
Així, el Departament de Serveis 
Públics va col·laborar en el 
transport de material i infraes-
tructura per a la immunització; 
també l’àrea de Congressos va 
facilitar l’adequació del baix de 
l’estadi al dispositiu sanitari. 

 
BAIXA LA INCIDÈNCIA 
Els casos de covid-19 a Vila-real 
estan baixant després d’arribar 
a una incidència acumulada 
superior als 660 durant el mes 
de juliol. Amb les mesures res-
trictives aplicables a la ciutat, la 
tendència va ser cap a la reduc-
ció de contagis i en la primera 

setmana d’agost se situava en 
580, amb prop de 300 casos 
actius en els darrers 14 dies. 

 
LES PENYES SEGUEIXEN SUSPESES 
La Comissió de Convivència 
amb les Penyes s’ha reunit de 
manera presencial per a analit-
zar la situació dels casals 
d’acord a les dades epide-
miològiques actuals de la covid-
19. Sobre aquest tema, l’alcalde, 
José Benlloch, amb el consens 
de les diferents forces polítiques 
i entitats implicades, mantin-
drà vigent de moment el decret 
de suspensió de les penyes. 

«És important que no baixem 
la guàrdia; amb les dades 
actuals damunt de la taula cal 
ser responsables i prudents en la 
desescalada de penyes i casals. 
Una cosa en la qual estem tots 
d’acord», agraeix Benlloch.
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El concert de l’antevigília 
de Sant Jaume, suspés
La Regidoria de Tradicions i la 
Unió Musical La Lira van acor-
dar la suspensió del tradicio-
nal concert de l’antevigília de 
Sant Jaume, previst per al 23 
de juliol, per prevenció davant 
el repunt de la incidència acu-
mulada de covid-19. La decisió 
es va adoptar, a més, tal com 
explica la regidora de 
Tradicions, Noelia Samblás, 
per una qüestió de «prudència 
i responsabilitat», ja que 
aquest concert reuneix al vol-

tant de 60 músics, «tots ells 
amb instruments de vent, de 
manera que no poden portar 
màscara mentre estan tocant». 
De fet, ja l’any passat es va reu-
bicar als peus de la torre per a 
assegurar la distància de segu-
retat entre els músics. 

Un altre dels factors que va 
motivar la suspensió va ser 
que «la majoria dels membres 
de La Lira pertanyen al grup 
poblacional més jove», que 
encara no s’havia vacunat.

L’objectiu del consistori és fer arribar a la màxima xifra de negocis de diferents sectors els diners inclosos en el programa.

El segon Pla Resistir injecta 300.000 euros 
per a repartir entre 141 negocis locals 

E l segon Pla Resistir de 
Vila-real injectarà més de 
300.000 euros en altres 
141 negocis de la ciutat, 

tal com es recull en la proposta 
provisional de resolució de les 
subvencions, que formen part 
de les ajudes Parèntesis impul-
sades per la Generalitat per a 
recolzar els sectors més afectats 
per la covid-19 i afavorir la reac-
tivació econòmica. En concret, 
s’han concedit ajudes per valor 
de 310.200 euros, que se sumen 
als 726.800 euros injectats a 
més de 300 negocis en la prime-
ra convocatòria del Pla. La 
Regidoria d’Economia treballa 
ja en una tercera convocatòria 
d’ajudes, que destinarà els 
200.000 euros restants a noves 
activitats econòmiques, com ara 
perruqueries o papereries. 

El Pla Resistir ha destinat a 
Vila-real un total d’1.283.267 
euros, aportats per la 
Generalitat, la Diputació i 
també l’Ajuntament. Aquests 
prop d’1,3 milions se sumen a 
altres iniciatives de caràcter 

Les ajudes d’aquesta convocatòria s’han destinat a 20 sectors d’activitat com ara escoles infantils, tendes de tèxtil o fotògrafs

exclusivament municipal que 
l’Ajuntament ha adoptat en 
l’últim any i mig per a pal·liar 
els efectes de la crisi en l’econo-
mia local fins a arribar a prop 
de quatre milions d’euros. 

«Des de l’Ajuntament, parti-

cularment a través de la 
Regidoria d’Economia, hem 
posat tots els nostres esforços i 
també recursos a la disposició 
del nostre teixit socioeconòmic 
per a ajudar-los, en la mesura de 
les nostres possibilitats, a alleu-

Toc de queda i 
limitacions en els 
aforaments de les 
reunions socials 
fins el 16 d’agost
A causa de la major incidèn-
cia epidemiològica, Vila-real 
és un dels 11 municipis de la 
província, i 77 de tot el terri-
tori valencià, on s’apliquen 
mesures per a intentar mini-
mitzar els contagis. La princi-
pal restricció, avalada pel 
Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana, 
és la limitació de la mobilitat 
noctura amb toc de queda 
entre la 1.00 i les 6.00 hores 
de la matinada. 

Així mateix, també avala-
da pel tribunal valencià, es 
limiten a un màxim de 10 
persones les reunions socials, 
tant en l’àmbit públic com 
en el privat, i s’estableixen 
també aforaments més res-
trictius en espectacles i cele-
bracions, piscines recreatives 
i spas i esdeveniments espor-
tius en recintes tancats.  

La Generalitat va decretar, 
durant la primera quinzena 
de juliol, noves mesures per 
a intentar pal·liar el repunt 
de contagis que es van dispa-
rar en algunes localitats.

jar la situació provocada per la 
crisi sanitària», valora el respon-
sable de l’àrea, Xus Madrigal.  

En aquesta convocatòria les 
ajudes s’han destinat a 20 sec-
tors d’activitat com ara les esco-
les infantils o tendes de tèxtil.
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U CONDEMNA PER LA MORT 
DEL JOVE SAMUEL I UNIÓ PER 
A ACABAR AMB L’HOMOFÒBIA
L’Ajuntament es va sumar al minut de 
silenci convocat per l’associació 
Afym LGTBI+ a la porta de Ca la Vila 
per l’assassinat del jove Samuel a la 
Corunya. En la concentració, que ha 
comptat amb la participació de 
l’alcalde, José Benlloch, han estat 
també les associacions de dones i 
igualta,t Grup de Dones Vila-real i 
Andrea Carballo, a més d’Apesovil. 
Els assistents han llegit unes paraules 
de condemna a l’homofòbia i 
LGTBIfòbia, contra la violència i pel 
respecte a la diversitat sexual. A més, 
la corporació municipal i les entitats 
de la localitat van guardar un minut 
de silenci per la mort masclista de 
Johana, assassinada a Borriana per la 
seua parella. 

Vila-real porta al Suprem la compravenda 
de l’Hostal del Rei en defensa del patrimoni

L ’Ajuntament presentarà 
un recurs de cassació 
davant el Tribunal 
Suprem per a continuar 

amb la «defensa del patrimoni 
de la ciutat» i evitar que l’Hostal 
del Rei,  declarat Bé d’Interés 
Cultural i Monument Nacional, 
«acabe en mans del millor pos-
tor en un procés de venda que 
estem convençuts que va ser un 
frau», ha assegurat l’alcalde, 
José Benlloch. El primer edil ins-
tarà els serveis jurídics munici-
pals a presentar un recurs 
davant l’alt tribunal contra la 
sentència de l’Audiència 
Provincial comunicada fa unes 
setmanes a l’Ajuntament i en la 
qual es desestima la petició de 
nul·litat de la compravenda de 
l’Hostal del Rei per part de 
Bankia a un particular el 2017.  

El consistori havia recorre-
gut a l’Audiència Provincial la 
sentència de data 31 de juliol de 
2019 del Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció núm. 5 de 
Vila-real, en la qual es desesti-
mava la sol·licitud de la nul·litat 
de la compravenda de l’Hostal 
del Rei i subsidiàriament acció 
de retracte sobre aquest. 

«Encara que l’Audiència 
Provincial ha desestimat el nos-
tre recurs, els serveis jurídics 
consideren que hi ha marge de 
discussió sobre si es va exercir 
correctament el dret de tanteig i 
retracte», remarca Benlloch, 
que afig que «en la primera 
sentència del Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció, no se’ns 
va condemnar al pagament de 
les costes perquè el jutge consi-
derava que l’assumpte era con-

L’Ajuntament interposarà un recurs de cassació davant l’alt tribunal per a aconseguir que part de l’immoble siga municipal

breus

U El regidor i president del 
Partit Popular, Adrián Ca-
sabó, ha demanat a l’equip 
de govern un pla d’actuació 
per al Termet així com una 
solució per a l’edifici del res-
taurant El Molí «que presenta 
un estat d’abandó total des-
prés de gairebé dos anys tan-
cat». Casabó reclama atenció 
i inversió per al paratge natu-
ral que acabe amb la imatge 
de «deixadesa» actual.

EL PP RECLAMA MILLORES AL 
TERMET I UNA SOLUCIÓ PER 
AL RESTAURANT EL MOLÍ

U Compromís ha proposat la 
recuperació i posada en 
relleu de l’antiga via de la 
Panderola. Un recorregut de 
cinc quilòmetres que uneix 
amb les Alqueries però que 
amb la seua rehabilitació 
també podria enllaçar amb 
altres municipis veïns com 
«una aposta per la conserva-
ció del patrimoni, al mateix 
temps que s’impulsa com a 
ruta ciclocultural», indiquen.

COMPROMÍS PROPOSA 
RECUPERAR L’ANTIC TRAÇAT 
DE ‘LA PANDEROLA’ 

U Ciutadans va proposar en 
el ple de juliol, amb suport 
unànime de la resta de par-
tits, incloure pictogrames en 
edificis públics, zones d’oci i 
instal·lacions esportives per-
què les persones amb tras-
torns de l’espectre autista 
(TEA) tinguen accés a la infor-
mació. Segons va indicar la 
regidora Natalia Gil, la mesu-
ra podria beneficiar a prop 
de 800 persones de la ciutat.

CIUTADANS  PROPOSA QUE 
S’ADAPTEN ESPAIS PÚBLICS    
PER A PERSONES AMB  TEAL’històric immoble, a la plaça de la Vila, és l’únic catalogat com a Monument Nacional i està declarat Bé d’Interés Cultural.

 

trovertit jurídicament, la qual 
cosa suposa un aval per a conti-
nuar lluitant per a defensar els 
interessos de Vila-real». 

 
DEFENSA DE LA VOCACIÓ PÚBLICA  
L’alcalde recorda que part de 
l’immoble és propietat de la 
Fundació Caixa Castelló, de la 
qual són patrons administra-
cions públiques com la 
Diputació o l’Ajuntament de 
Castelló de la Plana; i per tant, 

«no té sentit que una altra part 
de l’edifici acabe en mans priva-
des, en un procés de venda al 
millor postor». En aquest sentit, 
Benlloch insisteix que «la venda 
que en el seu moment va realit-
zar Bankia, una entitat que va 
ser rescatada amb els diners de 
tots i totes, va ser irregular i 
injusta, fruit d’una reestructu-
ració bancària que no va tenir 
en compte l’interés públic ni 
l’interés de la ciutadania». 

«Tenim clar que aquest edifi-
ci ha de tenir una vocació públi-
ca i per aquest motiu continua-
rem treballant per a defensar el 
patrimoni de Vila-real», sub-
ratlla l’alcalde. Amb tot, l’equip 
de govern explora altres possibi-
litats d’adquisició de l’Hostal, 
«encara que la pandèmia ens ha 
fet marcar altres prioritats, 
quan puguem accelerarem 
aquests processos urbanístics  
que requereixen temps».

 IMunicipal
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Portalés, Benlloch i Escorihuela van visitar, de la mà dels responsables del projecte, la iniciativa estival de XiCaEs.

Fundació Caixa Rural presenta Neurovila, 
espai pioner per al dany cerebral adquirit

E l president de Fundació 
Caixa Rural Vila-real, 
Enric Portalés, ha anun-
ciat la creació de 

Neurovila, un nou projecte 
assistencial i inclusiu que 
començarà la seua marxa a par-
tir del mes de setembre a les ins-
tal·lacions de XiCaEs. «Es tracta 
d’un centre pioner en la nostra 
localitat dirigit a la població 
afectada pel dany cerebral 
adquirit (DCA), que prestarà un 
servei de rehabilitació indivi-
dualitzada que abastarà totes 
les àrees competents per a inter-
venir en les seqüeles: fisio-
teràpia, logopèdia, neuropsico-
logia, teràpia ocupacional, 
sense oblidar-nos de l’atenció i 
suport a les famílies, mantenint 
en aquest aspecte l’essència de 
XiCaEs», ha detallat Portalés. 

La finalitat d’aquesta iniciati-
va és donar resposta a les nece-
ssitats que pateix aquest col·lec-
tiu, a causa de la manca de 
recursos després de la seua 
etapa hospitalària, com a centre 
neurorehabilitador en les fases 
subaguda i crònica o de mante-
niment, sense descartar les lleus 
en les quals hi haja alguna 
seqüela funcional.  

 
COBRIR UNA CARÈNCIA 
«Considerem que hi havia una 
manca a Vila-real que podíem 
cobrir oferint les nostres ins-
tal·lacions, professionals i recur-
sos. Per això no hem dubtat a 
posar-nos a treballar en aquest  
projecte pioner, en el qual 
comptem, des d’un primer 
moment, amb el suport de 
l’Ajuntament i dels diferents 
centres sanitaris de la província 
de Castelló», ha assegurat el pre-
sident de l’entitat. 

«L’atenció al dany cerebral 
adquirit era un espai que no 
estava cobert a la ciutat i que 
necessitàvem cobrir», ha indicat 
l’alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, que també ha recor-
dat que s’està treballant amb 
l’Associació Ateneu en la crea-
ció, a través de la Generalitat, 

L’entitat oferirà, a partir de setembre, aquest servei que no existia a Vila-real i que compta amb el suport de l’Ajuntament
 

Vila-real aprova 
adherir-se a la 
nova Agència de 
Protecció del 
Territori 
L’Ajuntament ha donat llum 
verda a l’adhesió del munici-
pi a l’Agència Valenciana de 
Protecció del Territori, un 
organisme creat per la 
Generalitat per a la protecció 
de la legalitat urbanística en 
sòl no urbanitzable, tant 
comú com protegit, de la 
Comunitat Valenciana. 
D’aquesta manera, Vila-real 
es converteix en un dels pri-
mers municipis de la 
Comunitat a unir-se a aquest 
organisme autonòmic, creat 
al febrer de 2019 que va apro-
var el passat abril els esta-
tuts. Aquest ens de la Genera-
litat exercirà les potestats 
administratives de protecció 
de la legalitat urbanística, en 
el cas de la comissió d’infrac-
cions greus i molt greus en 
tot el sòl no urbanitzable del 
municipi, incloent la potes-
tat d’inspecció, sanció i res-
tauració de la legalitat, 
segons consta en els estatuts 
d’aquest òrgan. 

«Amb l’adhesió a 
l’Agència, Vila-real mostra el 
seu compromís amb un 
model sostenible de desenvo-
lupament urbanístic i sobre-
tot la protecció dels espais en 
els quals no està permesa la 
construcció, a través de les 
noves eines de control que 
ofereix aquest òrgan 
autonòmic, previst en la Llei 
d’ordenació del territori, 
urbanisme i paisatge 
(LOTUP), per a millorar la ges-
tió del sòl no urbanitzable», 
detalla el regidor de 
Territori, Emilio M. Obiol.  

«La creació d’aquesta 
agència és un gest de valen-
tia per part de la Generalitat  
per a fer costat als ajunta-
ments en la gestió d’aquestes 
competències en un moment 
difícil de falta de pressupost i 
personal», afig el regidor. 

L’objectiu primer de l’ens 
és la «protecció del sòl rural, 
entés com a recurs natural 
escàs, limitat i no renovable», 
diu la documentació.

d’un nou centre de dia. «Són dos 
recursos diferents i no sols com-
patibles, sinó necessaris», ha 
defensat Benlloch, que valora el 
principi de millora contínua 
que mou la Fundació Caixa 
Rural Vila-real i XiCaEs. 

Les persones interessades a 
realitzar les teràpies individua-
litzades, que tindran lloc de 
dilluns a divendres de 9.00 a 
14.00 hores a la 5a planta del 
Centre Social de la Fundació, 
hauran de preinscriure’s en: fun-
daciocaixarural.org/neurovila/. 

Portalés ha anunciat el naixe-
ment de Neurovila durant una 
visita de Benlloch i el regidor de 
Serveis Socials, Álvaro 
Escorihuela, al campus d’estiu 
de XiCaEs dirigit a xiquets i 
xiquetes amb diversitat funcio-
nal que està duent a terme la 
Fundació a través de 
l’Associació XiCaEs, amb el 
patrocini de l’Ajuntament fins 
al 13 d’agost.

U La iniciativa respon a 
la necessitat d’un centre 
per a persones amb dany 
cerebral adquirit en les 
fases subaguda i crònica

U El consistori treballa 
amb l’Associació Ateneu 
per a obrir, a través del 
Consell, un centre de dia 
per al dany cerebral 

Durant les setmanes estivals, XiCaEs ha realitzat activitats per a joves.
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Les tasques de demolició, amb un termini aproximat de dues setmanes, van començar a mitjan mes de juliol.

Les gestions de Territori donen solució a 
les cases en ruïna del carrer Vte. Sánchiz

L ’Ajuntament ha donat 
solució al problema de 
ruïna que presentaven 
quatre immobles situats 

al carrer de Vicente Sánchiz, a 
conseqüència de l’especulació 
immobiliària i la crisi de l’any 
2008. Després de nou anys de 
tramitació complicada, des que 
es va obrir l’expedient de disci-
plina urbanística el 2012, l’enti-
tat financera propietària dels 
habitatges —que han anat pa-
ssant d’un titular a un altre— ha 
assumit l’enderrocament de les 
edificacions que presentaven un 
estat de deterioració important, 
la qual cosa va obligar a la ins-
tal·lació de tanques de seguretat 
en la vorera per a evitar possi-
bles danys als vianants.  

El regidor de Territori, 
Emilio M. Obiol, ha recordat 
que «estem davant un cas molt 
complex, que ha requerit anys 
d’esforç i treball per part del 
Departament de Territori per a 
aconseguir que la propietat 
assumira la solució a aquest 
problema de seguretat i de salu-
britat; finalment, la demolició 
s’ha iniciat ja i, evidentment, el 
cost és a càrrec de l’entitat 
financera que és propietària 
dels immobles». 

 
PROBLEMES D’UN ‘PRODUCTE TÒXIC’ 
Obiol insisteix que «és un 
‘empastre’ urbanístic més dels 
que ens vam trobar sobre la 
taula quan vam arribar el 2011, 
que el PP ens va deixar en herèn-
cia i que nosaltres hem hagut de 
solucionar». El responsable de 
Territori justifica la demora en 
el temps de l’expedient de disci-
plina urbanística perquè «ens 
trobem davant un producte 
tòxic, fruit de l’especulació que 

El consistori desbloqueja un empastre fruit de l’especulació i la crisi de 2008 que va deixar desolats aquests immobles 
 

va acabar amb l’esclat de la 
bambolla immobiliària el 
2008». La constructora que va 
comprar els quatre habitatges 
va presentar concurs de credi-
tors a conseqüència de la crisi 
del sector i la propietat va pa-
ssar a les mans d’entitats 
bancàries, la qual cosa ha alen-
tit el procés. De fet, la Junta de 
Govern va autoritzar el 2017 
l’enderrocament dels habitatges 
però l’execució per part de la 
propietat no s’ha dut a terme 
fins ara, ja que també s’ha 
sumat la necessitat de solucio-
nar qüestions relacionades amb 
la línia elèctrica. 

El regidor de Territori ha 
lamentat les molèsties que en 
aquests anys ha ocasionat 
aquest problema al veïnat.

+REACCIONS

El veïnat mostra la seua 
satisfacció i «descans»
U El president del barri de la 
Soledat, José María Rubert, assegu-
ra que el fet que aquestes cases 
estiguen en terra suposa un «des-
cans». En aquest sentit, el responsa-
ble veïnal lamenta que aquests 
anys han faltat ganess per part dels 
diferents agents implicats  —tant 
dels diferents propietaris com 
d’Iberdrola, que havia d’escometre 
el soterrament del tram de la línia 
de mitjana tensió que passava pels 
immobles i que va dur a terme a 

l’octubre de l’any passat i condicio-
nava les obres— a solucionar el 
problema. Rubert també insta a 
impermeabilitzar de forma ade-
quada el lateral dels habitatges que 
queden al descobert per a així evi-
tar humitats i filtracions com han 
sofert aquests anys i proposa que el 
solar resultant puga destinar-se a 
aparcament per la falta de places 
en la zona, seguint el model d’altres 
actuacions impulsades per 
l’Ajuntament en diverses àrees.

Més control i sancions per 
als patinadors que usen 
l’entorn de Sant Pasqual
L’Ajuntament ha incrementat la 
vigilància a l’entorn de la basíli-
ca de Sant Pasqual per a evitar 
que els joves amb monopatins 
utilitzen aquest espai per a 
aquesta pràctica, i més encara 
quan el consistori va habilitar 
anys enrere una pista d’skate a 
l’accés sud de la ciutat, enfront 
del col·legi Santa Maria. 

La regidora de Seguretat 
Ciutadana, Silvia Gómez, inci-
deix en el fet que els controls en 
aquest espai formen part de 
l’ordre diària que marca l’activi-
tat dels agents municipals i que 

ja ha permés identificar alguns 
dels joves patinadors. 

El veïnat de la zona havia 
manifestat, a través de les xar-
xes socials, el seu malestar per 
haver de patir a diari el soroll 
dels monopatins, sense oblidar 
els danys que causen en el mobi-
liari urbà. Amb tot, els skaters 
afirmen que aquest entorn té 
alguns elements que fan atracti-
va la pràctica esportiva allí. Des 
del consistori van informar que 
passaran dels avisos a les multes 
d’acord amb l’ordenança de 
convivència ciutadana. Una parella de policies durant un dels controls realitzats a la placeta del sant.

 

Condol per les 
morts de sor Mari 
Gràcia, Enric Font i 
Pascual Sebastià 
Vila-real ha acomiadat les 
darreres setmanes a tres 
veïns de gran implicació amb 
la ciutat: Enrique Font Jericó, 
president del Canal de la 
Cota 100 i del Sindicat 
Central d’Aigües del Millars, 
enginyer agrícola i empresa-
ri; Pasqual Sebastià Amer, ex 
viceinterventor municipal, 
fundador, el 1969, del Club 
Esportiu de Bàsquet de Vila-
real i expresident de la Coral 
Sant Jaume; i sor Mari Gràcia 
Colomer Ripollés, membre 
de la comunitat de mares cla-
risses del convent de Sant 
Pasqual i mestra dels cordo-
nets del patró.  

L’alcalde, José Benlloch, 
va traslladar el pesar de la 
ciutat per la pèrdua 
d’aquests il·lustres ciutadans. 
«Al cap de poc més d’una set-
mana ens han deixat física-
ment tres persones fonamen-
tals per a entendre la Vila-
real d’avui», va lamentar 
Benlloch. «Tres àngels de la 
guarda nous tenim a Vila-
real: sor Mari Gràcia, àngel 
de l’exemple d’humilitat; 
Pasqual Sebastià, del servei 
públic, i Enric Font, de la 
defensa de les arrels», va dir.

Fundació Caixa 
Rural convoca, per 
segon any, ajudes 
a la digitalització
Fundació Caixa Rural Vila-
real, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i la Fundació 
Manantial, ha llançat per 
segona vegada les subven-
cions perquè les associacions 
socials puguen optar a les aju-
des a la digitalització que ator-
ga per a millorar la  presència 
digital de les entitats socials 
sense ànim de lucre de la ciu-
tat. L’import total de la sub-
venció és de 3.200 euros més 
IVA que sufragarà la Fundació 
Caixa Rural i es repartiran 
entre les quatre candidatures 
que aconseguisquen millor 
valoració.  

La resolució i comunica-
ció de les entitats benefi-
ciàries es durà a terme 
durant el mes d’agost, ja que 
el procés de creació de la lan-
ding page està previst que 
comence el setembre mentre 
que la formació per a l’auto-
gestió de la pàgina serà en 
novembre. L’Associació Co-
marcal de Pous de Reg, Sant 
Vicent de Paül, el Club 
d’Atletisme, Hospitalitat de 
nostra Senyora de Lourdes i 
Fundació Tots Units es van 
beneficiar la primera edició.
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Abonen als funcionaris els 
383.215 € d’hores extres 
pendents per la Covid-19
L’Ajuntament ha saldat 383.215 
euros en hores extraordinàries, 
productivitat i ajudes socials 
que estaven pendents de pagar 
al personal municipal. Amb 
l’abonament d’aquesta quanti-
tat, el consistori liquida uns 
endarreriments ocasionats pel 
fet que «des de març de 2020 la 
prioritat per a aquest equip de 
govern ha sigut lluitar contra la 
pandèmia i donar suport, en la 
mesura de les possibilitats 
econòmiques municipals, que 
són molt limitades, als veïns i 
veïnes que més afectats s’han 

vist per la crisi econòmica i 
social causada pel virus», remar-
ca l’alcalde, José Benlloch. Els 
pagaments que s’abonaran en 
breu corresponen a la producti-
vitat del personal municipal de 
2020 (190.171 euros); les hores 
extraordinàries de 2021, fins a 
juny (170.044 euros) i ajudes 
socials (22.931 euros). 

Benlloch ha reiterat les difi-
cultats que ha tingut en aquest 
exercici el govern local per a 
tancar el pressupost, «que es va 
aprovar tard i a més ha patit ja 
diverses modificacions» perquè, 

«a més de gestionar el present     
--la pandèmia-- i el futur, també 
continuem fent front a l’herèn-
cia urbanística del passat, en 
forma de resolucions i sentèn-
cies urbanístiques que constant-
ment arriben a l’Ajuntament». 
Malgrat tot, recorda l’alcalde 
socialista, «mai hem deixat de 
complir les obligacions amb el 
personal municipal; però, si les 
qüestions internes són impor-
tants, les que afecten els veïns i 
veïnes són prioritàries». 

El primer edil al·ludeix al 
«gran esforç econòmic» que ha 
suposat la lluita contra la 
pandèmia i les ajudes als sectors 
econòmics més penalitzats per 
les restriccions anticovid-19. 
«Són prop de 3,7 milions 
d’euros destinats en l’últim any 
a contrarestar els efectes de la 
crisi, que no teníem previstos i 
que han tingut un evident 
impacte en les arques», conclou.

Impulsen la creació d’una 
associació per a posar en 
relleu el col·leccionisme
Vila-real compta des de fa unes 
setmanes amb una nova enti-
tat: l’Associació de Col·leccio-
nisme i Intercanvis Costa de 
Azahar. Un dels objectius 
d’aquest col·lectiu, constituït 
amb àmbit provincial i que 
conformen una dotzena 
d’integrants, encara que en 
breu iniciaran una campanya 
per a captar nous socis, és 
aglutinar els que atresoren o 
hagen heretat peces que 
puguen ser catalogades, inven-
tariades i valorades, des del 
punt de vista cultural o 

econòmic, per a «evitar que 
acaben en trasters i es facen 
malbé». Així ho indica el presi-
dent de l’ens, Guillermo 
Verde, que assenyala que tre-
ballen per a realitzar tallers, 
xarrades i intercanvis per a 
enriquir els fons de patrimoni. 

De fet, ja estan en contacte 
amb el Museu de Ceràmica de 
Montevideo (l’Uruguai) on 
enviaran peces ceràmiques res-
catades al territori valencià. 
Que aquestes joies arriben 
depén del fet que obtinguen 
diners per a fer l’enviament.

Una  de les sentències és referent a la cessió de solars per a l’obertura de l’avinguda de Portugal, el 2009.

El ple aprova pagar amb un crèdit dos 
‘empastres’ urbanístics per 1,4 milions

E l ple ha aprovat una 
modificació del pressu-
post finançada amb 
càrrec a una operació de 

crèdit per a fer front a dos de les 
últimes sentències que han arri-
bat al consistori, herència de 
l’anterior govern del Partit 
Popular, i que obliguen a abo-
nar 1.391.636 euros. L’alcalde, 
José Benlloch, ha explicat que 
«per un error, les sentències no 
constaven com a fermes i el 
Tribunal ens dona un termini 
límit per a pagar sota pena que 
el responsable municipal, en 
aquest cas jo com a alcalde, haja 
de fer front a una multa de 200 
euros diaris, la qual cosa dona 
compte de la complexitat de 
l’herència urbanística que hem 
de gestionar». 

Una de les sentències corres-
pon a la cessió de solars per a 
l’obertura de l’avinguda de 
Portugal, el 2009. Els propieta-
ris sol·licitaven 2.615.812 euros, 
mentre que el Tribunal Suprem 
ha rebaixat la valoració i ha dic-
tat que l’Ajuntament ha de 
pagar per aquest terreny 
1.071.191 euros. El consistori ja 
en va abonar en el seu moment 
una part però encara haurà de 
desemborsar 991.114 euros. 
D’altra banda, la segona sentèn-
cia es refereix a un solar del 
jardí de Jaume I cedit el 2010. 
Els propietaris exigien al consis-
tori el pagament de 924.297 
euros, però el Tribunal Suprem 
ha rebaixat aquesta quantitat 
als 790.712 euros. Descomptant 
la part ja saldada, el consistori 
haurà d’abonar 395.521 euros.  

Benlloch ha recordat que, 
«entre el préstec que va dema-
nar el PP i els empastres urba-
nístics, hem pagat més de 50 

El consistori  ja tramitava tres préstecs per a afrontar herència urbanística i nous projectes d’anys de contenció del deute
 

milions d’euros en deu anys; 
estem pagant la ciutat de l’any 
2000, que uns altres no van 
pagar». L’alcalde ha lamentat 
que «si no podem fer més és per-
què el 70% de l’esforç econòmic 
i de gestió de l’Ajuntament és 
per a fer front a aquesta herèn-
cia enverinada». El primer edil 
ha assenyalat que és necessari 
recórrer a un préstec perquè «no 
tenim diners per a fer-ne front; 
d’una altra manera hauríem de 
llevar-los de partides necessàries 
com les ajudes al comerç i 
autònoms o els serveis públics». 

 
TRES PRÉSTECS PER 6,2 MILIONS 
Abans de conéixer aquestes 
dues sentències, el consistori 

havia iniciat la tramitació de 
tres préstecs  per import de 6,2 
milions d’euros per a afrontar 
altres sentències urbanístiques 
heretades de l’anterior govern 
del PP i finançar inversions de 
futur, moltes cofinançades amb 
altres administracions, per a 
generar oportunitats a la ciutat. 
Prop de 3,4 milions aniran al 
pagament de resolucions i 
sentències urbanístiques. 

La contractació d’aquests 
préstecs és possible dins dels 
marges legals de deute munici-
pal perquè l’Ajuntament  va tan-
car 2020 amb un endeutament 
del 56,02%, després d’haver-ho 
rebaixat més de set punts en un 
any, ja que al tancament de 

La comissaria per a 
la seu de la Policía 
Nacional accelera 
tràmits per a cedir 
el solar a l’Estat
La Junta de Govern Local ha 
fet un pas important en el 
procediment administratiu 
per al canvi d’ús i cessió del 
solar que albergarà la futura 
comissaria de Policia Nacio-
nal en aprovar, per unanimi-
tat, emetre l’informe ambien-
tal i territorial estratègic 
favorable de la modificació 
puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana (PGOU) 
per a canviar l’ús de la par-
cel·la —actualment és un 
aparcament en superfície—, i 
que passarà a tenir la qualifi-
cació d’equipament comuni-
tari per a forces de seguretat. 

Aquest tràmit s’ha apro-
vat pel procediment simplifi-
cat, de manera que «hem 
donat la màxima celeritat a 
aquest nou pas cap a la tan 
reclamada i necessària nova 
comissaria de la Policia 
Nacional», ha dit el regidor 
de Territori, Emilio M. Obiol. 

La parcel·la que se cedirà 
al Ministeri de l’Interior per 
a la construcció de les 
dependències policials està 
situada enfront del Palau de 
Justícia, delimitada per les 
avingudes de Matilde Salva-
dor, d’Europa i el carrer de 
Francisco Moreno. La modifi-
cació de l’ús d’aquest terreny 
afecta únicament a l’ordena-
ció detallada de sòl urbà, per 
la qual cosa la Junta de 
Govern Local és l’òrgan 
ambiental territorial compe-
tent per a emetre l’informe. 

Obiol ha subratllat que 
«després d’anys de reivindica-
cions i de gestions, per fi 
aquest equip de govern, amb 
la col·laboració del Govern 
central, ha fet possible que 
estiguem més a prop».

2019 se situava en un 63,42%. 
La resta servirà per a fer front 

a diferents projectes com la 
modernització del sistema de 
préstec gratuït de bicicletes 
Bicivila’t (125.000 euros), la 
construcció i rehabilitació de 
nínxols al Cementeri (120.000 
euros), la compra del solar per 
al quart institut (600.000 euros), 
la segona fase de construcció de 
l’intercanviador de transports i 
adequació de l’entorn de l’esta-
ció (235.000 euros), la rehabili-
tació de l’alqueria de Botànic 
Calduch (182.248 euros) o l’ade-
quació de la planta baixa del 
Gran Casino per a albergar el 
servei d’Atenció i Tràmits del 
consistori (122.000 euros).
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Los SPV priorizan la accesibilidad y el 
avance hacia una ciudad sostenible
Valverde destaca el modelo público-privado en colaboraciones con más de 70 firmas locales

E l edil de Servicios 
Públicos (SPV), Francisco 
Valverde, ha destacado 
los avances en el modelo 

de ciudad inteligente, la mejora 
de la accesibilidad, la creación 
de un entorno urbano amable 
con el peatón, la puesta a punto 
de viales urbanos y rurales, y la 
colaboración público-privada 
con las empresas locales como 
ejes centrales del balance de 
diez años de gestión. 

De manera especial, Valverde 
ha remarcado la apuesta por el 
proyecto de ciudad inteligente o 
smart city. En este sentido, el edil 
ha asegurado que Vila-real ya 
cuenta con dos anillos de fibra 
óptica, lo cual permite la senso-
rización de los espacios urbanos 
con la aplicación de las nuevas 
tecnologías para una gestión 
más eficiente de los servicios 
públicos. «Esto nos da una pers-

pectiva de futuro líder en el 
ámbito de las ciudades inteli-
gentes, de la mano de grandes 
aliados tecnológicos, Telefónica 
y Huawei», ha subrayado. 

Respecto a la colaboración 
con el sector privado, Valverde 
ha cifrado en más de 70 el 
número de empresas locales 
que han trabajado con los 
Servicios Públicos en la última 
década por el modelo de alianza 
público-privada que supone una 
«garantía de agilidad, eficacia y 
competitividad, además de que 

El edil de Servicios Públicos explicó loa cambios y proyectos que se han acometido a lo largo de estos años de gobierno.

se promueve la creación de 
puestos de trabajo en la ciudad».  

En materia de accesibilidad, 
el edil ha incidido en que 
«hemos trabajado de la mano 
del colectivo Acudim para dar 
un gran salto en este ámbito, 
creando en estos diez años cerca 
de 400 pasos accesibles». 
Además, se ha licitado un con-
trato específico para la cons-
trucción de estos pasos. 

Respecto a la mejora de 
calles, Valverde ha señalado los 
proyectos de semipeatonaliza-
ción para «ganar espacio para 
las personas», aunque ha reco-
nocido que «todavía quedan 
muchas aceras que, por estre-
chas, no cumplen esa función». 
En parques y jardines, el conce-
jal ha destacado que el nuevo 
contrato de mantenimiento 
garantizará una mejor conser-
vación de las zonas verdes.

Servicios Sociales crece en 
recursos para hacer una 
Vila-real más inclusiva

El concejal de Servicios 
Sociales, Álvaro Escorihuela, 
ha dibujado las líneas genera-
les del balance de 10 años de 
gobierno del cambio en su 
área; un departamento que ha 
visto duplicado en esta década 
tanto el personal como el pre-
supuesto, con especial aten-
ción a los convenios con enti-
dades sociales, con las que el 
Ayuntamiento ha tejido una 
red de protección coordinada. 

En concreto, en estos 10 
años, el presupuesto del área 
social ha pasado de 1.989.412 
euros a 4.208.246 euros. «Esto 
supone un incremento del 
111%», recalca Escorihuela, 
quien ha querido agradecer 
también el trabajo de sus ante-
cesoras, Mónica Álvaro y 
Sabina Escrig. Una parte 
importante de esta dotación se 
destina de manera directa, a 
través de subvenciones y con-
venios, a las entidades sociales. 
A este capítulo de alianza con 
la sociedad civil, el departa-
mento de Servicios Sociales 
destina cerca de un millón de 
euros, distribuidos entre más 
de 40 entidades y ONG. En con-
creto, el presupuesto para enti-
dades sociales se ha multipli-
cado por tres, pasando de 
269.000 a 972.000 euros. 

Otro incremento significati-
vo, sobre todo en los últimos 
años, se refiere a las aportacio-
nes de la Generalitat al área 
social. «Hasta el 2015, la inver-
sión autonómica en los 
Servicios Sociales municipales 
se movía en torno a los 
300.000 euros. Pero a partir de 
2016 --el primer presupuesto 
íntegro del Botànic-- la aporta-
ción de la Generalitat ha ido 
creciendo de manera sostenida 

y exponencial hasta alcanzar 
los 1,6 millones de euros. Esto 
supone un incremento del 
412% en tan sólo seis años», 
agrega Escorihuela. 

La ampliación en plazas, 
periodos y comedor del Aplec 
d’Estiu, la creación del progra-
ma de ocio para menores en 
riesgo de exclusión Promou, la 
ampliación del transporte 
municipal adaptado, la crea-
ción de un Servicio de 
Mediación Hipotecaria o el 
programa de envejecimiento 
activo Ballem son algunas de 
las acciones que se han desa-
rrollado a través del departa-
mento, que también destaca 
por su trabajo por la media-
ción escolar, en colaboración 
con El Porc Espí y el IES 
Miralcamp, en el programa 
Mediem y los programas euro-
peos Medes. También se ha 
hecho un importante trabajo 
de diagnóstico y planificación, 
con dos estudios de base y 
territorial de la UJI. 

En el capítulo de infraes-
tructuras, los recursos para las 
personas también se han mul-
tiplicado. El centro de día Moí 
la Vila de AFA, el Centro de 
Atención Temprana María de 
Luna, la residencia y CRIS de 
Fundación Manantial, la 
ampliación del CEAM, el pro-
grama XiCaEs de la Fundació 
Caixa Rural Vila-real para la 
integración de personas con 
capacidades diferentes o la 
compra de viviendas para 
crear el primer banco de pisos 
puente para emergencia social 
son algunas de las dotaciones 
incorporadas en estos 10 años, 
a la que se suma la nueva sede 
y aulario de Cruz Roja o el 
futuro Albergue de Cáritas.

U El consistorio ha 
presentado un proyecto 
de semipeatonalización 
y otro de conservación 
de las zonas verdes

El concejal de Servicios Sociales, Álvaro Escorihuela, en la presentación.

El Plan de Movilidad del 
Consell incluye la conexión 
de la ronda suroeste y la 340 
El principal hándicap respecto a 
una de las infraestructuras via-
rias más importantes para Vila-
real en los últimos años parece 
estar más cerca de solucionarse. 
Y es que el Consell incluirá la 
conexión entre la ronda suroes-
te y la N-340 en el Plan de 
Movilidad Metropolitana 
(PMoMe) de Castellón, tal y 
como aseguró el responsable de 
la Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, Arcadi España, en 
una visita a Almassora. Y este 
enlace no es baladí, porque 

actualmente esta infraestructu-
ra, que nace desde la CV-20, 
acaba de forma abrupta tras la 
rotonda del cruce de los cami-
nos Les Voltes y Assagador, 
antes de llegar al centro de la 
ITV, a unos 700 metros de la vía 
estatal. 

Con todo, el conseller apuntó 
que «hay que trabajar con el 
Ayuntamiento y con el 
Gobierno de España para com-
pletarla». El titular autonómico 
de Territorio se mostró confiado 
en que «antes de final de año 
tengamos alguna noticia al res-

pecto», y reconoció que se trata 
de una «obra fundamental que 
ha tenido retrasos pero queda 
muy poco para completarla. Es 
un retraso más administrativo 
que por otros motivos, en lo que 
respecta a la fase de la 
Generalitat». 

Una vez este impasse quede 
solventado, deberá producirse 
el encuentro entre administra-
ciones --local, autonómica y 
estatal-- para poder finalizar de 
forma efectiva esta carretera, 
cuyo principal objetivo es ali-
viar al núcleo urbano de Vila-
real del paso de vehículos pesa-
dos, principalmente con origen 
o destino en alguna de las indus-
trias relacionadas con el sector 
cerámico ubicadas en la carrete-
ra de Onda, con el consecuente 
desgaste del firme en tramos 
como la avenida Alemanya. 

La Generalitat adjudicó en 
2019 las obras por 7,8 millones.

Balance de 10 años 
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L’equip de govern vol consolidar el Mercat  com a pol d’atracció comercial.

Liciten el manteniment del 
Mercat Central darrere la 
suma de tres noves parades

 

La Regidoria d’Economia conti-
nua treballant per a consolidar 
el Mercat Central com un espai 
comercial de qualitat i competi-
tiu, a més de com a pol d’atrac-
ció per a reactivar el comerç del 
centre de la ciutat.  

El departament que dirigeix 
el regidor Xus Madrigal tramita 
una futura licitació per al man-
teniment de les instal·lacions de 
la plaça de Colom, que «perme-
trà una resolució més àgil i efi-
caç de les qüestions que afecten 
la conservació del recinte, la 
qual cosa redundarà en benefici 

no sols dels venedors sinó 
també dels usuaris del mercat», 
assevera el regidor. A això 
s’uneix l’adjudicació de tres 
noves parades de venda, la qual 
cosa comportarà pràcticament 
la plena ocupació de l’espai. 

El contracte de manteni-
ment, que tindrà una duració 
d’un any, prorrogable un any 
més, ascendeix a 36.290 euros 
anuals (IVA inclòs), i a més del 
manteniment general de l’edifi-
ci inclou també un servei 24 
hores de resolució d’avaries. 

D’altra banda, respecte a 

l’obertura de noves parades de 
venda, la licitació de tres espais 
ha tingut resposta i està previst 
que en breu es formalitze l’adju-
dicació de les tres «de manera 
que aconseguirem pràctica-
ment l’ocupació completa de les 
parades del Mercat Central», 
assenyala Madrigal. «Tenim clar 
que aquest espai és un element 
fonamental en el nostre teixit 
comercial, perquè ofereix un 
producte de qualitat, diferen-
ciat i de proximitat, i perquè 
actua com un pol d’atracció 
generant també oportunitats 
per al desenvolupament comer-
cial de tota la zona centre de la 
nostra ciutat», subratlla. 

El regidor d’Economia 
avança que es perfila un altre 
contracte, en aquest cas per a la 
gestió de les xarxes socials del 
Mercat Central «amb l’objectiu 
d’arribar a més públic i donar a 
conéixer l’oferta i els serveis».

Els beneficiaris de l’atur 
agrari actuaran al Termet, 
Ruta Botànica i en camins

Els beneficiaris del programa 
d’ocupació de l’atur agrari ja 
s’han incorporat a 
l’Ajuntament per a realitzar 
diferents labors de millora 
del terme municipal, entre 
les quals destaca la neteja de 
barrancs i l’adequació de 
l’entorn del Termet i la Ruta 
Botànica, gràcies a la subven-
ció obtinguda per la 
Regidoria d’Economia.  

El pla ocuparà 40 perso-
nes, treballadors del règim 
agrari que, després de treba-
llar en l’anterior campanya, 
ara es troben en situació de 
desocupació. El programa de 
l’Inem Agrari compta amb 
un pressupost de 137.548 
euros, dels quals el Servei 
Públic d’Ocupació Estatal 
aporta 131.786 euros i la 
resta, 5.762 euros, correspo-
nen a l’Ajuntament. Això 
suposa un increment de prop 
de 20.000 euros respecte a la 

subvenció rebuda l’any passat.  
Els 40 beneficiaris, 34 peons i 

6 capatassos, treballaran durant 
dos mesos en diferents tasques 
de manteniment d’espais 
públics, camins rurals i 
barrancs del terme municipal. 
En aquest sentit, l’alcalde, José 
Benlloch, ha subratllat que «les 
tasques que exerceixen aquests 
treballadors són fonamentals 
per a preparar la ciutat de cara a 
la temporada de pluges durant 
la tardor, amb el desbrossament 
de camins i la neteja de cunetes 
i de barrancs amb la finalitat 
d’evitar possibles avingudes».  

Així mateix, aquestes briga-
des també es destinaran, segons 
van detallar els responsables 
municipals, a la millora i neteja 
de l’entorn del Termet i la Ruta 
Botànica, dos espais que durant 
la temporada estival presenten 
una important afluència de per-
sones que gaudeixen del paisat-
ge protegit del Millars.

L’alcalde va donar la benvinguda als beneficiaris a l’Auditori Municipal.

 

Jardineria, Agricultura i Atenció Sociosanitària són les tres especialitats concedides per la Generalitat a la ciutat.

Economia obté un nou taller per a 
ocupar i formar 30 persones a l’atur

L ’Ajuntament ha aconse-
guit finançament de la 
Generalitat per a desenvo-
lupar, a partir de l’octu-

bre, un nou taller d’ocupació 
que donarà formació remunera-
da a més de 30 persones durant 
un any. El programa comptarà 
amb un pressupost de 724.075 
euros, subvencionats pel servei 
Labora de la Generalitat, i es 
desenvoluparà en tres especiali-
tats formatives: Jardineria, 
Agricultura i Atenció Socio-
sanitària i donarà continuïtat, 
d’aquesta manera, a l’últim 
taller d’ocupació. A més dels 30 
alumnes treballadors (10 per 
especialitat), donarà ocupació 
també a altres sis persones, que 
conformaran l’equip directiu i 
docent. En aquest cas, el procés 
selectiu ja ha començat. 

«Els tallers d’ocupació són 
uns dels programes dels quals 
ens sentim més orgullosos, per-
què amb aquests millorem les 

La Generalitat concedeix tres especialitats: Jardineria, Agricultura i Atenció Sociosanitària

competències i la formació de 
persones a l’atur per a ajudar-les 
en la incorporació al mercat 
laboral en sectors de treball sig-
nificatius i en creixement», 
explica el regidor d’Economia, 
Xus Madrigal.  

El nou taller d’ocupació es 
desenvoluparà des del 15 d’octu-
bre de 2021 fins al 14 d’octubre 
de 2022, i tindrà com a seu la 
Biblioteca Universitària del 
Coneixement (BUC), centre 
homologat per Labora. Quant a 
les pràctiques formatives, es 
desenvoluparan a les ins-
tal·lacions del Centre Experi-
mental de la Conselleria 
d’Agricultura a la carretera 
d’Onda, per a l’especialitat 
d’Agricultura; als espais verds 
municipals, per a l’especialitat 
de Jardineria; i en diferents cen-
tres sociosanitaris de la 
Generalitat a Vila-real, per a 
l’especialitat d’Atenció Socio-
sanitària. A través de les se-ssions 

teòriques i pràctiques, els 30 
beneficiaris del programa obte-
nen un any de treball remunerat. 

 
150 BENEFICIARIS EN 11 PLANS EL 2020 
L’edil recorda que aquests pro-
grames formen part de les polí-
tiques municipals de lluita con-
tra l’atur, que l’any 2020 es van 
veure reflectides en una inver-
sió de 2,1 milions d’euros a tra-
vés d’11 plans d’ocupació 
finançats per la Generalitat, la 
Diputació i el Govern central 
que van beneficiar més de 150  
aturats. «Tot i que seguim preo-
cupats i ocupats en lluitar con-
tra l’atur a la nostra ciutat, 
l’esforç d’aquests últims anys 
no sols de l’Ajuntament sinó, 
sobretot, del nostre teixit 
socioeconòmic, ens segueix 
situant com a la ciutat amb 
menys atur de la Comunitat, a 
pesar de l’impacte de la covid en 
les xifres de desocupació», afe-
geix Madrigal.
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Acuerdan solicitar la zona 
catastrófica al Gobierno 
por los daños del granizo
La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado instar al Gobierno 
central a declarar el término 
municipal como zona afectada 
gravemente por una emergen-
cia de protección civil (zona 
catastrófica), así como solicitar 
la concesión de las subvencio-
nes y ayudas que procedan y 
derivan de esta declaración. 
Además, el ejecutivo local pide a 
la Consellería de Agricultura  
ayudas para el campo, después 
de los daños causados por la gra-
nizada del último sábado de 
julio. 

«Las inclemencias meteoroló-
gicas han provocado importan-
tes desperfectos en bienes urba-
nos, tanto privados como públi-
cos, en vehículos y han tenido 
especial incidencia en la zona 
agrícola», señala la propuesta, 
que recoge también una prime-
ra estimación de daños detecta-
da por el Sindicato de Riegos y 
la Unión de Labradores y que 
afecta 140 hectáreas de cítricos, 
especialmente en las zonas de la 
Florida, Molló, Camino Viejo-
Onda, Senda Pescadores y 
Soladas. El texto advierte, ade-

más, que todavía no ha sido 
posible realizar una valoración 
ajustada de los daños pero pide 
a la Generalitat que habilite 
ayudas específicas. 

En cuanto a la oficina de 
apoyo a la ciudadanía, será la 
Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 
(OMIC) la que canalice la aten-
ción. «Como cada verano, lo 
habitual es que la OMIC cierre 
por vacaciones en agosto. Sin 
embargo, hemos gestionado la 
apertura excepcional durante 
las dos primeras semanas de 
agosto para poder atender todas 
las dudas de la ciudadanía afec-
tada», agrega la concejala de 
Proximidad, Miriam Caravaca. 
En concreto, la OMIC abrirá la 
oficina tres días a la semana 
durante: los martes y miércoles 
por la tarde, de 16.00 a 19.00 
horas, y los jueves por la maña-
na, de 9.30 a 13.30 horas.

La  tarificación eléctrica genera un alud de consultas a la oficina de asesoramiento sobre consumos domésticos.

La nueva factura eléctrica duplica 
las consultas al servicio Gestiona’t

L os cambios en el sistema 
eléctrico nacional y la 
nueva factura de la luz 
han disparado las consul-

tas en el servicio de asesora-
miento energético gratuito que 
ofrece la oficina Gestiona’t. 

Según los datos facilitados 
por la Concejalía de Proximidad, 
de la que depende dicho servicio, 
desde el pasado mes de mayo, las 
consultas al correo electrónico 
de Gestiona’t se han duplicado, 
mientras que las atenciones pre-
senciales han aumentado un 
20%. La edila del área, Miriam 
Caravaca, señala que «a través de 
Gestiona’t queremos garantizar 
que los consumidores puedan 
disponer de toda la información 
de interés respecto a las tarifas 
de los principales suministros 
para que puedan ahorrar en sus 
facturas, sobre todo en un 
momento como el actual de cam-

Crecen tanto los escritos a través del correo electrónico como las consultas presenciales

 

bios en el sistema eléctrico que 
pueden afectar a la economía 
doméstica». 

Desde el pasado mes de febre-
ro, el servicio Gestiona’t ha 
recuperado la atención presen-
cial, con cita previa, en la Casa 
dels Mundina, los martes de 
10.00 a 12.00 horas. La cita 
puede solicitarse a través del 
correo fernandopla77@gmail.com 
o en el teléfono 964 547 000. La 
atención consta de una entrevis-
ta con el propietario, análisis de 
los suministros, recomendacio-
nes de ahorro y ayuda para cam-
bios en el contrato de suminis-
tros. El servicio está orientado a 
todo tipo de contratos y a aspec-
tos que tengan que ver con las 
energías renovables y la eficien-
cia energética. Los interesados 
deben aportar las dos últimas 
facturas de cada suministro en 
todo tipo de contratos.

breves

U Adrián Casabó ha sido rati-
ficado como nuevo presiden-
te del Partido Popular de 
Vila-real en el Congreso 
Local. «Me pongo a disposi-
ción de todos los vecinos de 
nuestra ciudad para cons-
truir juntos el mejor proyec-
to para Vila-real, para que 
nuestra ciudad salga del 
letargo y recupere su papel 
referente», ha indicado.

EL PP RATIFICA COMO 
NUEVO PRESIDENTE LOCAL  
A ADRIÁN CASABÓ

U El Ayuntamiento se ha unido a la celebración del Día Mundial 
del Cooperativismo como muestra de apoyo a este modelo de 
economía social. Diversos concejales han participado la conme-
moración, como parte de la campaña lanzada por Concoval.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL COOPERATIVISMO  

U El consistorio ha hecho 
público el Plan Territorial 
Municipal frente a Emergen-
cias que busca obtener la 
máxima protección para las 
personas, el medio ambiente 
y los bienes, que puedan 
resultar afectados en cual-
quier situación de emergen-
cia, estableciendo una estruc-
tura de organización de 
medios y recursos existentes.

HACEN PÚBLICO EL PLAN 
TERRITORIAL MUNICIPAL 
FRENTE A EMERGENCIAS

U El Ayuntamiento contrata-
rá, con un presupuesto base 
de licitación de 2,45 millones 
y vigencia de dos años, el 
suministro de energía eléctri-
ca de edificios e instalaciones 
de titularidad municipal, un 
total de 164 puntos.  El con-
sistorio exige, acorde a nor-
mativa, que todo el suminis-
tro provenga de fuentes reno-
vables o de cogeneración.

LICITAN POR 2,45 MILLONES 
LA ENERGÍA LIMPIA PARA 
INSTALACIONES PÚBLICAS

U Compromís per Vila-real 
ha presentado una moción 
en defensa de los derechos de 
los trabajadores públicos que 
se encuentran en abuso de 
temporalidad y exige al 
Gobierno de Pedro Sánchez 
la retirada de la Ley Iceta. «Se 
trata de una situación de 
abuso sobre este personal por 
parte de numerosas adminis-
traciones», lamentaron,

COMPROMÍS PIDE ACABAR 
CON LA TEMPORALIDAD DE 
EMPLEADOS PÚBLICOS

Los daños en un inmueble de la avenida Pío XII llevaron a vallar la acera.

  

CONSUMO 

Telefonía, líder 
de las quejas
U La Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 
(OMIC) ha atendido desde su 
reactivación, el 1 de marzo, 391 
consultas y reclamaciones ciuda-
danas. La telefonía, con el 40% de 
las atenciones y 142 expedientes, 
supone el sector que más ha des-
pertado las quejas y consultas de 
la ciudadanía, fundamentalmen-
te por discrepancias con la factu-
ración e incumplimientos de la 
oferta. Tras la telefonía se sitúan 
las reclamaciones por electrici-
dad (38), seguros (25), banca (22), 
viajes (20) y espectáculos (8), en 
estos últimos casos por cancela-
ciones relacionadas con el covid.
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Imagen de archivo de una de las sesiones celebradas a principios de año en la Audiencia Provincial.

El Ayuntamiento decide personarse ante 
el Supremo por los recursos del caso Piaf

E l Ayuntamiento ha decidi-
do personarse en los 
recursos presentados ante 
el Tribunal Supremo por 

los tres condenados por el caso 
Piaf para poder responder y con-
tinuar con la defensa de los inte-
reses de Vila-real.  

Así lo ha anunciado el alcal-
de, José Benlloch, quien ha indi-
cado que la decisión no se debe 
a una voluntad de recurrir la 
sentencia. «Nuestra prioridad es 
defender el interés de Vila-real y 
no tener que pagar ni un euro  
que no corresponda. Por eso, 
tras conocer que los tres conde-
nados --el exalcalde Juan José 
Rubert y el exconcejal Ramón 
Tomás, ambos del PP, y el conse-
jero de Piaf Antonio Pons-- han 
presentado recurso ante el 
Supremo, queremos poder res-
ponder y explicar ante el alto 
tribunal nuestros argumentos 
frente a los de aquellos que sólo 
responden a su interés perso-
nal», explica. 

 
POSTURA DE FISCALÍA 
Benlloch ha detallado que la 
personación se debe a que «ini-
cialmente, se nos comunica que 
la Fiscalía de Castellón también 
había decidido recurrir la sen-
tencia de la Audiencia 
Provincial, pero una vez forma-
lizados los recursos, cuando la 
causa ha llegado al Supremo, la 
Fiscalía del alto tribunal, ha 
decidido no recurrir». El alcalde 
explica que «por la práctica 
habitual en estos casos, esto 
supone que el escrito de la 
Fiscalía del Tribunal Supremo 
será contrario a los recursos de 
los tres condenados». 

«Después de diez años de 
lucha, y a pesar de tener una 

El objetivo es poder responder a los testimonios de los tres condenados y seguir defendiendo los intereses de la ciudad
 

sentencia de la Audiencia 
Provincial que avala que existió 
una trama, una connivencia 
organizada entre una empresa, 
condenada por financiación ile-
gal del PP, y el ayuntamiento, 
debemos seguir batallando en 
solitario para defender el dinero 
y los intereses de todos los vila-
realenses», lamenta el alcalde.  

Benlloch considera una «muy 
buena noticia que la Fiscalía del 
Supremo haya respetado la sen-
tencia y se sitúe al lado del 
Ayuntamiento en la defensa de 
los intereses de Vila-real. La sen-
tencia acredita que el modelo 
del PP de Vila-real, de irregulari-
dades continuas y urbanismo a 
coste cero, nos ha situado en 
riesgo de ruina».

breves

U Correos ha montado una 
máquina autoservicio, la pri-
mera de la provincia, para el 
depósito de paquetes en la 
oficina de Vila-real.  La previ-
sión es instalar 70 dispositi-
vos en oficinas de todo el 
país, de los cuales, actual-
mente 43 ya están plenamen-
te operativos. Este sistema 
permite que los clientes 
depositen y paguen sus 
envíos de paquetes de mane-
ra sencilla e intuitiva y sin 
necesidad de acercarse a las 
ventanillas.

CORREOS HABILITA UNA 
MÁQUINA DE AUTOSERVICIO 
EN LA OFICINA DE VILA-REAL 

U Las avenidas Bélgica y 
Portugal o la carretera de 
Onda son algunos de los pun-
tos en los que se han visto 
máquinas y operarios de la 
empresa Becsa-Simetría. El 
objetivo no es otro que el de 
mejorar el firme de algunos 
tramos más deteriorados a 
causa del elevado tráfico que 
soportan, en muchas ocasio-
nes de vehículos pesados. El 
consistorio adjudicó a finales 
del 2020 un nuevo contrato 
de mantenimiento de calza-
das de vías urbanas y rurales.

MEJORAN EL FIRME DE LAS 
VÍAS CON MÁS TRÁFICO Y 
MAYOR DESGASTE

U Los lugares del término 
municipal en los que se acu-
mulan vertidos ilegales han 
crecido exponencialmente 
en los últimos meses, de 
manera especial en los cami-
nos y huertos, en su mayoría 
abandonados, aunque tam-
bién en otros con cultivos 
más próximos al casco urba-
no. Se trata de auténticos ver-
tederos de enseres proceden-
tes del vaciado de casas y de 
sacos repletos de escombros, 
fruto de obras que podrían 
no contar con licencia.

PROLIFERAN LOS VERTIDOS 
‘EN NEGRO’ EN ZONAS DE 
HUERTOS Y CAMINOS

U Vila-real ha reducido las 
pérdidas de agua en su red de 
distribución en un 80% desde 
1997, año en el que la empre-
sa Facsa asumió la concesión 
del servicio de abastecimien-
to de agua potable. Así lo 
indicó el director del área de 
abastecimiento de Facsa, 
Pascual Maximino, en la pre-
sentación del plan director 
de esta prestación para el 
próximo cuarto de siglo en la 
ciudad. El control de escapes 
y un uso responsable han 
reducido el agua consumida.

ATAJAN EL 80% DE FUGAS DE 
AGUA EN LOS ÚLTIMOS 25 
AÑOS DE SERVICIO DE FACSA

La Comunitat de Regants 
hace accesible su salón de 
actos abierto el siglo XIX
La Comunitat de Regants aco-
mete unas obras de accesibili-
dad a su sede, un emblemático 
inmueble que data del siglo XIX, 
para que cualquier persona 
pueda entrar a su sala de actos. 
Y es que, como indican desde la 
entidad en Facebook, «no solo 
hacemos reuniones, también es 
un espacio para el uso de la ciu-
dad como, por ejemplo, durante 
las exposiciones». 

Así, las actuaciones que se 
están realizando consisten en 
adaptar la entrada --únicamente 
había escaleras--, instalar un 

nuevo baño y adecuar la ilumi-
nación. Unas labores que llegan 
tras la restauración de las pintu-
ras, encargadas a Joan Bosch i 
Pons en 1913 que, con motivos y 
alegorías relacionados con las 
aguas, la agricultura y la tierra, 
decoran 653 m² de techos y 
paredes. El paso del tiempo y las 
filtraciones degradaron los 
murales, lo que obligó a acome-
ter una importante interven-
ción. El consistorio, entre otras 
instituciones, decidió apoyar 
este proyecto con un convenio 
de 120.000 euros a tres años. Antes de las obras de accesibilidad se llevaron a cabo mejoras en las pinturas.

 

+DATOS

Una década desde que se 
detectaran los indicios
U La Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial dictó senten-
cia en marzo por el caso Piaf. Se 
condenó a ocho años y seis meses 
de inhabilitación especial para 
cargo público al exalcalde del PP, 
Juan José Rubert, por un delito 
continuado de prevaricación admi-
nistrativa. El ex concejal Ramón 
Tomás fue condenado a siete años 
de inhabilitación por el mismo deli-
to; y para Antonio Pons Dols, con-

sejero de Piaf, la sentencia estable-
ce otros ocho años y seis meses por 
cooperación necesaria. 

U El caso Piaf arrancó en 2011, 
poco después de asumir José 
Benlloch la Alcaldía, cuando la 
apertura de una investigación 
administrativa detectó varios 
paquetes de facturas de Piaf que 
no se correspondían con trabajos  
realizados ni acreditados.
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U ACUDIM ORGANIZA DOS 
JORNADAS EN LA PLAZA 
PARA VISIBILIZAR SU LABOR 
POR SU 25º ANIVERSARIO

Acudim ha llevado a cabo dos jorna-
das en la plaza Major, dentro de los 
actos de su 25º aniversario, para dar a 
conocer algunos de los logros que 
han conseguido en pro de la accesi-
bilidad durante su trayectoria.

La ciudad contará, por primera vez, con estos elementos que promueven la sostenibilidad y favorecen desplazarse a pie.

Movilidad señalizará las distancias 
a pie a los sitios más emblemáticos

E l Ayuntamiento impulsa 
una nueva acción para 
promover la movilidad 
sostenible y favorecer los 

desplazamientos a pie por el 
casco urbano. Se trata de la 
señalización por primera vez de 
distancias a los lugares más 
emblemáticos de la ciudad con 
la instalación de postes especia-
les en la vía pública para infor-
mar a los peatones del tiempo 
medio que se tarda en llegar 
andando hasta los principales 
lugares del casco urbano.  

El Departamento de 
Movilidad, dependiente de la 
Concejalía de Territorio, trabaja 
en la planificación y contrata-
ción de estas señales. En total, se 
instalarán 15 postes con 68 
señales informativas. 

«Hacer de Vila-real una ciu-
dad más amable para las perso-
nas y en la que el peatón tenga 
protagonismo es uno de los 
objetivos de desarrollo sosteni-
ble en los que trabaja este equi-
po de gobierno», ha subrayado 
el concejal de Territorio, Emilio 

Colocarán 15 postes con 68 señales para atender la moción presentada por Ciudadanos

M. Obiol. «La señalización de dis-
tancias es un elemento de movi-
lidad urbana que puede favore-
cer los trayectos a pie, puesto 
que, por la configuración urba-
na de Vila-real, los principales 
enclaves del municipio están 
situados en un radio de distan-
cias accesible», indica Obiol.  

El concejal ha recordado que 
este proyecto se ha impulsado a 
propuesta del Grupo Municipal 
de Ciudadanos, que incluyó esta 
iniciativa en el acuerdo con el 
equipo de gobierno para apro-
bar los presupuestos de 2021. 

La señalización se rotulará 
en valenciano, de manera que se 
aspira a obtener una subven-
ción por la promoción de la len-

gua a través de la Concejalía de 
Normalització Lingüística. 

 
PROPUESTA APROBADA EN MARZO 
Ciudadanos elevó la propuesta 
del desarrollo de un plan de 
mejora de la señalética para 
peatones en el pleno de marzo. 
En ese momento, la portavoz 
adjunta de la formación, 
Natalia Gil, celebró «la unanimi-
dad a la moción».  

Este plan, explicó, «busca la 
implantación de señales en las 
calles principales, parkings 
públicos, puntos como BiciVila’t 
o paradas de bus. En definitiva, 
las zonas más transitadas para 
informar a los viandantes de las 
distancias a las que se encuen-
tran los lugares de interés turís-
tico, cultural, educativo, depor-
tivo, de ocio o de consumo, 
entre otros, así como de la dura-
ción aproximada del trayecto». 
Asimismo, la edila destacó que 
«este proyecto favorecerá la eco-
nomía local, el desarrollo de 
una vida saludable y el respeto 
por el medioambiente».

U La información se 
rotulará en valenciano 
por lo que también se 
optará a subvenciones 
por promover la lengua

Territorio mantiene fija la 
tasa de vados desde 2009
U Vila-real cuenta con 9.742 
metros lineales de vados, que 
se corresponden con las 
3.290 reservas de uso privati-
vo para el aparcamiento de 
vehículos registrados en 
estos momentos. Esta cifra 
ha ido incrementando de 
forma paulatina en los últi-
mos años; no así la tasa que 
debe cobrar el consistorio 
por el uso particular del espa-
cio público, que se ha mante-
nido invariable desde el año 
2009. «Este ejecutivo, que 
asumió el gobierno munici-
pal en 2011, no ha incremen-
tado ni siquiera el IPC de las 
tasas por vado. De hecho, si 
se hubiera actualizado el IPC 
de estos años, el incremento 
habría sido de un 20% apro-
ximadamente. Todo un aho-
rro para los ciudadanos de 
Vila-real, que saben que es el 
PP el que siempre ha subido 
los impuestos en la ciudad», 
señala el concejal de 
Territorio, Emilio M. Obiol, 
departamento responsable 
de la gestión de estas tasas. 

La Ordenanza 20/2009 
regula la utilización privati-
va o aprovechamiento espe-

cial del dominio público local 
con entrada de vehículos a tra-
vés de las aceras, aprobada en su 
momento por el gobierno del 
Partido Popular, que estableció 
los precios actuales que deben 
pagar los propietarios por 
metro lineal de reserva, en fun-
ción de si se trata de vados per-
manentes o temporales. Esta 
última modalidad es  mayorita-
ria, aunque las reservas perma-
nentes mantienen una mayor 
tendencia al alza. En concreto, 
de las 3.290 reservas de 2021, 
2.444 corresponden a vados 
temporales --con límite de una 
hora y en determinadas franjas 
horarias--, mientras que otros 
846 son permanentes. En 2004, 
los temporales suponían 2.339, 
frente a los 626 permanentes. 

Los ingresos previstos por el 
Ayuntamiento en 2021 por las 
reservas de vado son de poco 
más de 300.000 euros. 

Para compensar el aumento 
de estas reservas, el consistorio 
ha habilitado medidas para 
dotar a la ciudad de estaciona-
mientos, como la concesión de 
PMR (plazas para personas con 
movilidad reducida) o el Plan 
Municipal de Párkings.

La ciudad tiene  3.290 reservas de aparcamiento, 2.444 de carácter temporal.



Crònica de Vila-real
JULIOL DEL 2021Municipal 13

El Servicio de Guardería Rural del 
Consorcio gestor del Paisaje 
Protegido de la Desembocadura 
del río Millars ha concluído el 
censo de la colonia de aviones 
comunes (’Delinchon urbicum’) 
ubicada en el paraje del Termet, 
concretamente en el edificio del 
restaurante El Molí. Así, se ha 
podido constatar la ocupación de 
29 nidos de un total de 100 en 
buen estado, mientras que en el 
año 2020 se ocuparon 18 nidos 
de un total de 69. Estas aves reali-
zan una importante tarea de eli-
minación y control de insectos 
molestos y perjudiciales para las 
personas, por tanto, respetar las 
colonias de sus cría servirá para 
hacer un control natural de las 
plagas.

U CRECE LA PRESENCIA DE 
AVES ‘CAZAINSECTOS’ EN EL 
TERMET, A ORILLAS DEL RÍO

 

La Fundación Tots Units ofre-
ció ayuda, orientación y for-
mación a un total de 684 per-
sonas durante el año 2020, un 
ejercicio fuertemente marca-
do por la pandemia y por las 
consecuencias sociales de la 
crisis sanitaria. Pese a las difi-
cultades, la entidad, que ha 
cumplido 30 años al servicio 
de la atención a colectivos vul-
nerables para su inserción 
sociolaboral, ha logrado man-
tener en activo sus principales 
programas, con cerca de 293 
altas nuevas y otras 391 perso-
nas que han retornado a la 
Fundación en busca de apoyo. 

El concejal de Servicios 
Sociales, Álvaro Escorihuela, 
ha acompañado al presidente 
de Tots Units, Enric Reverter, y 
a su gerente, Charo Castelló, 
en la presentación de los datos 
del pasado ejercicio. 
Escorihuela ha recordado que 
el Ayuntamiento mantiene 
con la entidad un convenio 
anual de 54.000 euros funda-

Tots Units lleva su apoyo 
social y laboral a 684 
personas durante el 2020

 

Cruz Roja cerró el pasado 30 de julio 
La Tribu dels Colors, un espacio de 
colaboración, convivencia y toleran-
cia, que contó con 42 participantes 
que realizaron actividades variadas.

U LA TRIBU DELS COLORS     
DE CRUZ ROJA SE DESPIDE 
CON 42 PARTICIPANTES

 

Las entidades sociales constatan un 
aumento de demandas por la covid
El consistorio se compromete a abonar lo antes posible los convenios de este año

L a primera teniente de 
alcalde y coordinadora de 
Alcaldía, Silvia Gómez, se 
ha reunido con represen-

tantes de las cuatro entidades 
sociales de la ciudad --Cáritas, 
Joventut Antoniana, Cruz Roja y 
San Vicente de Paúl--  que en 
estos momentos desarrollan 
una labor fundamental para 
atender a las personas afectadas 
por la crisis social y económica 
provocada por la pandemia. Tal 
y como se comprometió el alcal-
de de la ciudad, José Benlloch, el 
objetivo de esta reunión era 
conocer de primera mano las 
necesidades de dichas asociacio-
nes, que han tenido que multi-
plicar sus servicios en el último 
año y medio para dar respuesta 
a la demanda de ayuda social, y 
buscar fórmulas para suplir el 
déficit en el que puedan haber 
incurrido a consecuencia de 
este aumento de atenciones. 
Además de la coordinadora de 
Alcaldía, a la reunión han asisti-
do Arantxa Monsonís, técnico 

de Cruz Roja; Montiel Forcada, 
presidenta de San Vicente de 
Paúl; Carmen Miralles, presi-
denta de Cáritas 
Interparroquial, y María 
Casabó, presidenta de Joventut 
Antoniana. 

«Estamos orgullosos de con-
tar en Vila-real con una red de 

Reunión con las entidades  durante los momentos iniciales de la pandemia.

 

Silvia Gómez. La primera 
teniente de alcalde ha hecho 
hincapié en que «desde el 
Ayuntamiento les hemos trasla-
dado a los responsables de estos 
cuatro colectivos todo nuestro 
apoyo y nuestro compromiso 
para buscar fórmulas que per-
mitan cubrir las posibles situa-
ciones de déficit en sus cuentas 
en las que puedan incurrir 
como consecuencia del incre-
mento en la ayuda social que 
prestan a los vecinos y vecinas 
de Vila-real». «Les he trasladado, 
en nombre del alcalde, nuestra 
voluntad de seguir trabajando, 
en el marco de la alianza social 
que hemos tejido durante la 
última década y que tan buenos 
resultados ha obtenido, y de 
mantener una comunicación 
fluida para intentar dar respues-
ta a sus necesidades, en la medi-
da de las posibilidades económi-
cas del Ayuntamiento». 

 
REFUERZO DE CONVENIOS 
Al respecto, Gómez ha recorda-
do que en el presupuesto de 
2021 se ha consolidado el incre-
mento extraordinario que se 
aprobó el pasado año para refor-
zar la aportación a las entidades 
sociales a través de los conve-
nios que mantienen con el 
Ayuntamiento. La coordinadora 
de Alcaldía también ha explica-
do a las representantes de las 
entidades sociales que el equipo 
de gobierno trabaja para agili-
zar en la medida de lo posible el 
pago de los convenios. «Somos 
conscientes de que se ha produ-
cido un retraso en este pago y 
lamentamos los problemas que 
pueda ocasionar. Vamos a hacer 
todo lo posible por agilizar el 
abono de estos convenios», indi-
có la teniente de alcalde.

mentado en tres pilares: el 
taller prelaboral, el taller para 
mayores de 45 años y la orien-
tación laboral. Además, 
Escorihuela destaca la «perfec-
ta coordinación» entre la 
Fundación y los Servicios 
Sociales municipales para 
hacer llegar el apoyo al mayor 
número de personas posible. 

«Ha sido un año muy com-
plicado. La pandemia ha 
hecho tambalear la estructura 
y la cohesión social de nuestro 
entorno, afectando de manera 
más grave a las personas más 
vulnerables. Aun así, en unas 
circunstancias adversas, Tots 
Units no ha cerrado nunca las 
puertas y nos hemos manteni-
do fieles a la misión con la que 
nacimos hace 30 años: la aten-
ción a las personas con vulne-
rabilidad social», detalla 
Reverter. El presidente de la 
entidad destaca las 137 perso-
nas que han logrado la inser-
ción laboral en este ejercicio 
particularmente difícil.

U Gómez dice que estos 
colectivos son «ejemplo 
de labor incansable por 
hacer de Vila-real una 
ciudad más inclusiva»

entidades sociales con las que 
trabajamos codo con codo para 
que ninguna persona quede 
desatendida y que, ahora más 
que nunca, son un ejemplo de 
labor incansable por hacer de 
Vila-real una ciudad cada día 
más inclusiva», ha asegurado 

Charo Castelló, Enric Reverter y Álvaro Escorihuela, anuncian los datos.
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Vila-real i l’UJI apropen el coneixement 
científic a Orpesa amb Destaca en Ruta

D estaca en Ruta, el pro-
grama satèl·lit sorgit de 
la fira Destaca per a 
acostar la innovació i el 

coneixement al territori de la 
província de Castelló, recala 
aquest setembre a Orpesa en la 
que serà la tercera edició. El 
municipi costaner recull, 
d’aquesta manera, el testimoni 
de les edicions celebrades a 
Vinaròs i a la Vall d’Uixó en un 
esdeveniment de transferència 
tecnològica que complementa i 
consolida la fira matriu, 
Destaca, amb seu a Vila-real i 
caràcter biennal. 

Destaca en Ruta es celebrarà 
el 23 i 24 de setembre i, en 
aquesta ocasió, persegueix pro-
moure la transferència científi-
ca i tecnològica a través de qua-
tre àrees temàtiques: innovació 
i emprenedoria, nous materials 
per a l’economia circular, 
estratègies smart regionals en 
l’entorn rural i reinvenció del 
turisme en l’era postpandèmia. 
L’acte de presentació ha comp-
tat amb la participació de la rec-
tora de l’UJI, Eva Alcón; la pri-
mera tinent d’alcalde de Vila-
real, Silvia Gómez; l’alcaldessa 
d’Orpesa, Araceli de Moya; la 
directora general d’Internacio-
nalització, M. Dolores Parra; a 
més del director de la Càtedra, 
Juan B. Carda, així com personal 
tècnic, empreses i entitats 
col·laboradores. 

«L’aposta per la innovació 
que hem fet a Vila-real des de fa 
10 anys no pot entendre’s de 
manera aïllada», assenyala 
Gómez. «Som conscients del 
talent que hi ha a la província i, 
per això, el 2017 vam veure que 
era fonamental començar a 
estendre l’ecosistema de la inno-
vació per tot el territori. Per a 
l’Ajuntament és un orgull poder 
promoure, a través de la Càte-
dra d’Innovació Ceràmica, una 
nova edició de Destaca en Ruta i 
contribuir, d’aquesta manera, a 
la consolidació del sistema de  
la innovació a la nostra provín-
cia», agrega la primera tinent 
d’alcalde de la ciutat. 

 
GENERACIÓ DE CONEIXEMENT 
Per part seua, la rectora ha sub-
ratllat que «una fira com 
Destaca, enguany en la seua ver-
sió en ruta, contribueix a posar 
en relleu la generació de conei-
xement i la innovació com a 
pedra angular per a respondre 
als desafiaments socials, 
ambientals i econòmics que 

La Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real impulsa la fira que intercal·la la celebració de la matriu amb visites a la província

U Gómez aposta per 
estendre  l’ecosistema 
de la innovació de la Fira 
Destaca per tot el 
territori castellonenc

afrontem». En la mateixa línia, 
Parra ha destacat la importàn-
cia de transferir a les empreses i 
la societat el treball de recerca, i 
ha aplaudit l’esforç dels munici-
pis per diversificar sense aban-
donar els sectors tradicionals.  

L’alcaldessa d’Orpesa ha 
assenyalat l’aposta del municipi 
per altres línies de motor 

econòmic local com la indus-
trial per a generar riquesa més 
enllà del turisme. 

 
PUNT DE TROBADA 
Així, empreses, grups d’investi-
gació i emprenedors de la Plana 
Alta i les comarques pròximes 
es reuniran per a aprofitar les 
oportunitats que ofereixen les 

noves tecnologies i els materials 
avançats, i generar també 
inquietuds de cara a la diversifi-
cació de l’economia, així com 
impulsar la trobada entre perso-
nal investigador i potenciar les 
relacions universitat-empresa. 
Destaca oferirà una zona divul-
gativa d’exposicions, tallers i 
demostracions a l’estudiantat.

Gómez, Parra, Alcón, De Moya i Carda, durant la presentació de la nova parada de Destaca en Ruta, que arribarà el proper mes a Orpesa.

 ICiutat de la Ciència i la Innovació

La primera parada de Destaca en Ruta va ser l’any 2017, a Vinaròs. Dos anys després, el 2019, la fira científica  va arribar a la Vall d’Uixò.
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Fundación Flors y Laude British School, a 
la competición mundial Coder Z League

E l concurso de robótica vir-
tual que impulsó el 
Ayuntamiento de Vila-
real entrega los premios a 

los cuatro equipos ganadores en 
sus categorías: Laude British 
School de Vila-real, Instituto 
Pedralbes de Barcelona, Escuela 
Sagrada Familia de Ubeda y la 
Asociación de Robótica de 
Marcos (Jaén). A ellos, por deci-
sión del comité organizador, se 
añade Fundación Flors por su 
metodología en la implantación 
de la robótica y por ser el centro 
que aportó más equipos en la 
competición. El premio es la ins-

Estos centros pasan, junto a otros tres de España, a la cita internacional del concurso de robótica previsto el 12 de enero

La primera edición del Amazon Challange tuvo como base de operaciones la Biblioteca Universitaria del Conocimiento y reunió a 1.200 estudiantes de 280 equipos.

cripción en el concurso mun-
dial de Robótica Coder Z League, 
con la participación de un 
millón de jóvenes de todo el pla-
neta el 12 de enero. 

La primera edición del 
Amazon Challenge tuvo como 
base de operaciones la 
Biblioteca Universitaria del 
Conocimiento de Vila-real y 
contó con la presencia de 280 
equipos de diferentes ciudades 
de España, con 1.200 jóvenes 
que se desafiaron a programar 
robots virtuales. Escuelas de 
diferentes lugares de España, 
como Tenerife, Ceuta, Palma de 

Globalis incluye 
en su web a Sara, 
un ‘chatbot’ sobre 
dudas por la covid
Fundación Globalis se ha 
convertido en la primera ins-
titución de la provincia de 
Castellón que instala en su 
página web, www.fundacion-
globalis.org, el asistente vir-
tual Sara. Este chatbot, basado 
en Inteligencia Artificial, es 
un proyecto de Responsabili-
dad Social Corporativa desa-
rrollado por dos empresas 
alicantinas, Dual Link y 
1MillionBot, para ofrecer 
soporte y resolver dudas 
sobre la normativa laboral 
que el Gobierno de España 
ha aprobado en la pandemia.  

En concreto, el chatbot Sara 
responde cuestiones referen-
tes a cinco temáticas: prórro-
gas de ERTE, Plan MECUIDA, 
Prevención de Riesgos 
Laborales vinculados con la 
covid-19, teletrabajo, o tam-
bién aquella información 
relacionada con empresarios 
y trabajadores autónomos.  

Toda la información que 
ofrece Sara procede de fuen-
tes oficiales, como el Boletín 
Oficial del Estado ,y se actua-
liza de forma permanente 
por un equipo de especialis-
tas en cada una de las áreas.

El sector 
aeroespacial será 
el eje del IX Foro 
de Innovación
La Fundación Globalis orga-
niza el IX Foro Nacional de 
Innovación: Oportunidades 
en el sector aeroespacial y 
aeronáutico, que tendrá 
lugar el 17 de septiembre y 
que contará con la colabora-
ción con la Diputación de 
Castellón y el Ayuntamiento 
de Vila-real y el apoyo del 
Aeropuerto de Castellón. A 
esta jornada empresarial, 
que será retransmitida a tra-
vés de plataformas digitales, 
la preceden otras dos de 
Interconectados con el objeti-
vo de crear sinergias entre las 
empresas de la provincia y 
las del sector aeronáutico y 
aeroespacial de Castellón. 

La primera sesión de 
Interconectados tuvo lugar el 
pasado 27 de julio y la próxi-
ma será el 7 de septiembre a 
partir de las 8.30 horas a tra-
vés de la plataforma Zoom. 
La finalidad de estos encuen-
tros virtuales es fomentar el 
conocimiento entre las 
empresas, emprendedores o 
futuros profesionales, que 
puedan lograr acuerdos de 
colaboración y, por lo tanto, 
mejores resultados. La ins-
cripción es gratuita.

Mallorca, Madrid o Albacete, 
participaron de la cita nacional 
promovida por el Ayuntamiento 
de Vila-real. Otros centros más 
próximos, como el colegio 
Virgen de la Vallivana de 
Morella, que tomó el edificio 
consistorial del municipio 
como centro logístico, también 
compitieron para diseñar el 
mejor robot de Amazon. 

El Ayuntamiento apoyó este 
proyecto pionero en España que 
potencia el aprendizaje de la 
programación y la robótica 
como una herramienta necesa-
ria para la formación de los 

jóvenes de la nueva era tecnoló-
gica.  

El alcalde, José Benlloch, ha 
felicitado a los ganadores, en 
particular a los dos centros de 
Vila-real. «Estamos orgullosos de 
los frutos del trabajo que hemos 
hecho todos juntos, en alianza 
con la sociedad civil, para con-
vertirnos en la Ciudad de la 
Ciencia y la Innovación que 
somos. Caminamos juntos hacia 
la nueva Vila-real del 2030 que, 
entre todos y todas, estamos 
construyendo. Una Vila-real más 
inclusiva, innovadora y sosteni-
ble», concluye.

Seleccionan a Vila-real para un plan autonómico de 
acompañamiento personalizado a la innovación local
Vila-real será uno de los munici-
pios innovadores que, con el 
apoyo de la Generalitat, partici-
pará en el programa piloto de 
acompañamiento y formación 
especializada impulsado por la 
Conselleria de Innovación y el 
centro Las Naves, en el marco 
del proyecto Missions València. 
Junto a Vila-real, otros cinco 
municipios: l’Alfàs del Pi y 
Dénia, de la provincia de 
Alicante; Ontinyent y Riba-roja 
de Túria, de la provincia de 
Valencia; y Vila-real y Onda por 
la provincia de Castellón. 

«Haber sido uno de los seis 
municipios seleccionados para 
participar en este programa 

piloto es un orgullo y una mues-
tra más de que está dando sus 
frutos el trabajo que hemos esta-
do haciendo en los últimos 10 
años para hacer de Vila-real una 
ciudad referente en materia de 
innovación. Con este programa 
podremos seguir ampliando y 
reforzando este compromiso 
por la innovación, compartien-
do experiencias y, sobre todo, 
mejorando. Todo con el objetivo 
último de favorecer una mayor 
calidad de vida para la ciudada-
nía», valora el alcalde y concejal 
de Innovación, José Benlloch.  

El primer edil, además, ha 
querido felicitar al municipio 
de Onda, recientemente recono-

cido como Ciudad de la Ciencia 
y la Innovación, por haber sido 
seleccionado para participar en 
este proyecto. 

 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA 
Las seis localidades selecciona-
das tendrán acceso a todos los 
beneficios del programa, con 
asesoramiento personalizado a 
través de talleres formativos 
durante los meses de octubre y 
noviembre de 2021. Estos talle-
res, según la organización, abor-
darán el modelo de innovación 
enfocado a mejorar la vida de 
las personas, en una acción que 
forma parte del proyecto 
Missions València 2030. Con 

esta acción, la Dirección 
General de Innovación pretende 
replicar el modelo de Missions 
València en estos seis munici-
pios para acompañarles en el 
desarrollo de sus respectivas 
hojas de ruta de transformación 
hacia la innovación. 

El proyecto de Missions 
València defiende la importan-
cia de la  la ciencia y a la innova-
ción «para que nos proporcione 
soluciones y respuestas a las 
grandes emergencias que la 
humanidad está enfrentando». 
Así, surgen misiones a realizar 
para mejorar la vida de las per-
sonas, aunando esfuerzos y abo-
gando por la diversidad. 
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 ICiutat de la Salut i de l’Esport

El triatló Infinitri ha tornat amb 300 
participants a l’entorn del Millars i el 
Termet. Natalia Bermúdez de Castro i 
Emilio Aguayo s’han proclamat 
guanyadors femenina i masculí.

U MÉS DE 300 ATLETES ES 
DONEN CITA EN EL TRIATLÓ 
INFINITRI AL TERMET

 

La piscina del Termet ha acollit el IV 
Campionat d’Espanya de Natació 
Artística Infantil (2a divisió), del Club  
Halia i la Real Federació Espanyola de 
Natació, amb 150 participants.

U VILA-REAL, EPICENTRE 
DE LA NATACIÓ ARTÍSTICA 
INFANTIL NACIONAL

 

L’SME llança la nova campanya amb 
12.000 places i reforça l’àrea de salut
La temporada anirà de l’1 d’octubre al 31 d’agost de 2022 i recupera el programa de corredors

E sport i activitat física per 
a totes les edats, des del 
prepart fins a majors de 
90 anys. És la proposta 

que presenta, un any més, la 
Guia del Servei Municipal 
d’Esports (SME) per a afavorir  
un millor estat de salut de la 
ciutadania, a través de les més 
de 12.000 places, 684 de l’àmbit 
de la salut, que s’ofereixen en 
les diferents activitats, tant les 
dirigides com les dels socis, lli-
gues o carreres populars. 

El regidor d’Esports i Salut, 
Javier Serralvo, ha presentat  
una nova edició de la Guia de 
l’SME, corresponent a la cam-
panya 2021-2022, que fa una 
aposta singular per l’apartat de 
salut. «L’adquisició de la piscina 
Aigua-salut o la construcció, a 

través del conveni amb el 
Villarreal CF i la comunitat car-
melita, del pavelló Campió 
Llorens, ens ha permés enguany 
donar una àmplia cobertura a 
l’àmbit de la salut, que és una 
aposta ferma de l’Ajuntament», 
assenyala Serralvo.  

«És un dels apartats que més 
places tindrà, sempre amb 
l’ajuda, la col·laboració i la com-
plicitat de les nostres associa-
cions, en una aposta que  amplia-
rem i reforçarem també amb la 
implicació de l’Hospital de la 
Plana», agrega el regidor, que ha 
volgut agrair de manera especial 
l’esforç de tot el personal tècnic 
d’Esports per a dissenyar una 
guia esportiva àmplia, completa 
i segura, a pesar de les dificultats 
derivades de la pandèmia. 

La piscina Aigua-salut, incorporada a l’inici de la campanya 2020-2021, acull el gruix d’activitats de caire sanitari.

 

La campanya arrancarà l’1 
d’octubre i acabarà el 31 d’agost 
de 2022, i mantindrà els preus 
invariables a pesar d’haver mul-
tiplicat de manera exponencial 
l’oferta. «En els últims 10 anys, 
hem multiplicat per tres les ins-
tal·lacions i això fa possible una 
oferta molt àmplia i diversa, 
sense incrementar-ne el preu, 
també amb la col·laboració dels 
gimnasos locals, que han passat 
de quatre a 20 en aquests anys», 
indica Serralvo. 

El cap de l’SME, José Ramón 
Cantavella, ha incidit en aques-
ta vessant «polièdrica» de la guia 
esportiva «per a tota la ciutada-
nia». «Una guia que, en anys 
complicats per la pandèmia 
com els que vivim, vol ser també 
part de la solució, perquè la 
gent que es manté en forma 
afronta millor les dificultats de 
la vida», assenyala. 

 
TORNEN ELS ‘RUNNERS’ 
La temporada propera recupera 
també el programa SME 
Runners i els inscrits el 2020 
quedaran automàticament 
renovats. També es reforcen les 
gestions en línia per a evitar les 
aglomeracions i facilitar tràmits 
tot i que també podrà fer-se pre-
sencialment. Els socis que vul-
guen renovar hauran de fer-ho 
del 18 al 31 d’agost, mentre que 
les noves inscripcions es forma-
litzaran de l’1 al 13 de setembre. 
Les preinscripcions a activitats 
seran del 13 al 17 de setembre i 
el sorteig i assignació de les pla-
ces es farà el 22 de setembre.

Serralvo i Cantavella, durant la presentació de la nova guia esportiva.

 

El Centre de Dia Lluís 
Alcanyís reprén al 100% 
l’activitat precovid
El Centre de Dia Lluís Alcanyís 
ha représ les activitats gru-
pals, restringides per preven-
ció de la covid-19. D’aquesta 
manera, el centre referent per 
al tractament de les addic-
cions a la Comunitat, ha recu-
perat al 100% l’activitat ante-
rior a la pandèmia. 

En concret, les activitats 
grupals recuperades són el 
taller terapèutic i ocupacional, 
els grups d’alcoholisme, ludo-
patia i cocaïna, i l’escola de 
mares i pares. Totes aquestes, 
igual que l’atenció individual, 

es desenvolupen amb totes les 
mesures de prevenció i proto-
cols de contenció de la covid-
19, com l’atenció tan sols amb 
cita prèvia, la presa de tempe-
ratura abans d’accedir al cen-
tre, ús de gel hidroalcohòlic i 
màscares, desinfecció de mate-
rials, ventilació en les ins-
tal·lacions o manteniment de 
distàncies de seguretat, fins i 
tot en el cas dels grups. 

La regidora de Sanitat, 
Silvia Gómez, ha agraït al per-
sonal del centre la capacitat i 
esforç per a adaptar l’atenció.
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 ICiutat Educadora

El projecte pilot  ‘A on?’ es 
consolida com a programa 
d’oci alternatiu per a joves 
El projecte d’oci alternatiu juve-
nil A on? impulsat per la 
Regidoria de Sanitat, a través de 
la Unitat de Prevenció 
Comunitària de Conductes 
Addictives (UPCCA), i la 
Regidoria de Joventut, es reacti-
varà el mes de setembre després 
de fer una parada per vacances a 
l’agost, per a continuar oferint 
una alternativa saludable d’oci 
als adolescents de Vila-real 
durant els caps de setmana.  

La iniciativa, que es va pre-
sentar poc abans d’esclatar la 
pandèmia al març de 2020, s’ha 

desenvolupat de manera inter-
mitent des de llavors a causa de 
les restriccions sanitàries, mal-
grat la qual cosa ha arribat a 
comptabilitzar més de 850 usua-
ris en els prop de 70 dies en què 
A on? ha estat obert a les ins-
tal·lacions de l’Espai Jove. 

El tècnic de la UPCCA, José 
Gisbert, explica que A on? va nài-
xer a petició dels joves de la ciu-
tat com una «alternativa estable 
d’oci, lliure d’addiccions, amb 
caràcter lúdic, participatiu, de 
relació, igualitari i gratuït per 
als caps de setmana, enfront de 

les ofertes d’oci imperants rela-
cionades amb el consumisme de 
caràcter més aviat passiu». Així, 
dos educadors del projecte van 
aconseguir que 52 joves decidi-
ren formar part del grup promo-
tor que autogestionara activi-
tats d’oci alternatiu els caps de 
setmana, d’un total de 186 
alumnes que van visitar a les 
classes de tres centres educa-
tius. 

L’arrancada del projecte A 
on? estava prevista al març de 
2020, però la pandèmia va 
impedir que poguera posar-se 
en marxa amb normalitat, enca-
ra que «les xarxes socials van 
tenir un paper fonamental 
durant la pandèmia per a donar 
a conéixer les novetats que 
s’anaven produint amb el pla 
d’obertura», destaca Gisbert. 
Així, finalment al març de 2021 
es va reobrir amb propostes com 
teatre, cinema o jocs de taula.Prop de 850 usuaris han format part de les diferents activitats impulsades.

 

L’àrea d’Esports ha organitzat una campanya d’estiu amb major xifra de places per a cobrir la manca de l’Aplec.

Serveis Socials garanteix l’escola d’estiu 
amb menjador a 70 menors vulnerables 

D es que va finalitzar el 
curs escolar i fins al pa-
ssat 30 de juliol, un 
total de 70 xiquets i 

xiquetes en situació de vulnera-
bilitat han pogut gaudir d’acti-
vitats d’oci estival gràcies a la 
Regidoria de Serveis Socials, que 
ha subvencionat l’escola d’estiu 
i el servei de menjador a aquests 
menors.  

El regidor de l’àrea, Álvaro 
Escorihuela, detalla que es trac-
ta de xiquets i xiquetes derivats 
pels Serveis Socials que «han tin-
gut l’oportunitat de gaudir de 
l’estiu de manera activa i salu-
dable, ja que hem garantit la 
seua correcta alimentació sub-
vencionant també el servei de 
menjador». 

Enguany, com ja va ocórrer 
el 2020, en vista de l’evolució de 
les restriccions per la pandèmia 
i les dificultats administratives, 
el Departament de Serveis 
Socials no ha pogut programar 
l’Aplec d’Estiu davant la impos-
sibilitat d’organitzar-lo en les 
condicions habituals. Com a 
alternativa, s’ha reforçat l’oferta 
esportiva del Servei Municipal 
d’Esports per a atendre la 
demanda d’oci estival infantil 
per part de les famílies.  

 
PLACES EN ACTIVITATS EN COL·LEGIS 
Així mateix, Serveis Socials ha 
contractat aquestes 70 places 
per a xiquets i xiquetes en risc 
d’exclusió en les activitats 
d’estiu que duu a terme una 
empresa de la localitat en els 
col·legis Botànic Calduch, 

Esports ha ampliat l’oferta de places per a l’oci infantil amb l’Escola Esportiva i l’Estiu Actiu en substitució de l’Aplec d’Estiu
 

Cervantes i Pasqual Nácher. 
«D’aquesta manera, hem 

garantit que les famílies amb 
menys recursos pogueren acce-
dir a aquests programes de 
vacances escolars i hem assegu-
rat que els menors tingueren 
també a l’estiu una correcta ali-
mentació, ja que han comptat 
amb servei de menjador», insis-
teix Escorihuela, que subratlla 
que «a més, han gaudit d’aques-
ta escola d’estiu completament 
integrats amb altres xiquets i 
xiquetes». 

Per a fer possible aquesta ini-
ciativa, el Departament de 

Serveis Socials destina un total 
de 18.635 euros, incloent el cost 
de les activitats i del servei de 
menjador. 

 
ALTERNATIVA EN CLAU ESPORTIVA 
Cal recordar que, com a alterna-
tiva a l’Aplec d’Estiu, una de les 
tres edicions anuals que s’orga-
nitzen, l’Ajuntament ha optat 
aquest estiu per reforçar l’oferta 
esportiva infantil i juvenil a tra-
vés de l’Escola Esportiva i l’Estiu 
Actiu, impulsats des del Servei 
Municipal d’Esports (SME).  

Amb un total de 1.600 places 
i un total de huit setmanes de 

Tradicions i El 
Raval recuperen 
la confecció dels 
fanalets amb un 
vídeo tutorial
Mana la tradició que, a les 
portes de l’agost, els vila-rea-
lencs i les vila-realenques 
confeccionen els seus fana-
lets amb les corfes dels 
melons d’alger i els encen-
guen per a retre homenatge 
a la figura del sereno. La 
covid-19 ha impedit, durant 
dos anys consecutius, que 
Vila-real celebrara la popular 
festa del fanalet al Termet, 
però el Grup de Danses El 
Raval, en col·laboració amb la 
Regidoria de Tradicions, ha 
possibilitat que el veïnat 
puga celebrar la seua pròpia 
festa del fanalet, gràcies a 
l’edició i difusió d’un vídeo 
tutorial, editat per l’empresa 
local Clar Televisió. 

La regidora de Tradicions, 
Noelia Samblás, ha acom-
panyat els representants d’El 
Raval Andrés Cortés i Cèlia 
Cortés, en la presentació 
d’aquest vídeo tutorial que 
explica, pas a pas, com bui-
dar el meló d’alger, decorar-
lo i encendre’l, tot incloent 
imatges de les festes del fana-
let d’anys anteriors i, fins i 
tot, la interpretació de la 
cançó del sereno a càrrec 
d’Àlex Torres, també mem-
bre d’El Raval. 

«La crisi sanitària ocasio-
nada per la covid-19 va fer 
que a l’estiu de 2020 no es 
poguera organitzar la festa 
del fanalet. Tot i això, en 
aquell moment va nàixer la 
idea de realitzar un vídeo 
tutorial per a poder difondre 
aquesta tradició», diu l’edila.

duració, del 21 de juny al 13 
d’agost, la proposta pretén 
garantir un oci saludable i 
segur, complint amb totes les 
mesures de prevenció per la 
covid-19, dels xiquets i xiquetes 
durant el període de vacances 
escolars. 

Escorihuela ha valorat de 
manera positiva la col·laboració 
de l’SME per a llançar aquesta 
programació ampliada «de 
manera que prioritzem la realit-
zació d’activitats a l’aire lliure, 
com a alternativa a l’Aplec 
d’Estiu, a causa de la situació 
actual de pandèmia».
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Nieto, Pérez, Planchadell y Gómez mantuvieron un encuentro para perfilar los proyectos del segundo semestre del 2021.

La Cátedra de Mediación 
analiza sus retos para 2021

 

La Cátedra de Mediación 
Policial Ciudad de Vila-real de la 
Universitat Jaume I encara el 
segundo semestre del año con 
retos importantes, entre los cua-
les destaca la presentación del 
estudio realizado desde el 
Observatorio de Mediación 
Policial sobre el desarrollo de la 
mediación policial en la 
Comunitat Valenciana. 

Además, la cátedra también 
dará a conocer a principios de 
2022 la Guía básica de la práctica 
de la mediación policial, un instru-
mento dirigido principalmente 
a las policías locales como una 
herramienta práctica para su 
aplicación en la labor diaria de 

los cuerpos policiales.  
Éstos y otros proyectos de la 

cátedra para los próximos 
meses se expusieron en la reu-
nión de trabajo celebrada 
recientemente y en la que parti-
ciparon la primera teniente de 
alcalde y concejala de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento 
de Vila-real, Silvia Gómez; la 
directora de la Cátedra de 
Mediación Policial Ciudad de 
Vila-real de la Universitat Jaume 
I, Andrea Planchadell; el comi-
sario principal jefe de la Policía 
Local de Vila-real, José Ramón 
Nieto; y la técnica superior de 
investigación de la cátedra, 
Helena Pérez. 

Alumnado de diferentes edades ha pasado durante los últimos meses por este espacio en la zona sur de la ciudad.

Aula Viva Naturalment recibe a 572 
escolares de Vila-real durante 2021 

E l proyecto de aprendizaje 
vivencial al aire libre Aula 
Viva Naturalment, impul-
sado desde la Concejalía 

de Educación, se ha consolidado 
como una actividad educativa 
complementaria para los escola-
res de Vila-real, que durante los 
meses de abril a junio de 2021 
han participado en las 150 sesio-
nes realizadas en el espacio  
situado entre las avenidas 
França y Grècia. Los talleres y 
actividades extraescolares, reali-
zados cumpliendo con las medi-
das de prevención por la covid-
19, han contado con la partici-
pación de un total de 572 niños 
y niñas. 

Aula Viva Naturalment es un 
proyecto de aprendizaje al aire 

La iniciativa se consolida como proyecto de aprendizaje al aire libre con talleres y actividades

libre dirigido a escolares de 3 a 
18 años, que aplica pedagogías 
vivas y activas, así como un 
acompañamiento emocional 
para que los más pequeños y los 
adolescentes aprendan a rela-
cionarse y convivir, partiendo 
de un entorno natural. Así, en 
los diferentes recintos del espa-
cio Aula Viva Naturalment se 
realizan talleres de agroecolo-
gía, bioconstrucción, energías 
renovables o educación 
medioambiental. Asimismo, los 
participantes pueden desarro-
llar aspectos de aprendizaje en 
los espacios creados para llevar 
a cabo las actividades, como son 
el arenero, la huerta, la zona de 
juego simbólico, etc. 

«El proyecto se ha consolida-

El Consell de Xiquets i 
Xiquetes es referente de 
participación autonómico

La Dirección General de 
Infancia y Adolescencia, 
dependiente de la Conselleria 
de Participación, Transparen-
cia, Cooperación y Calidad 
Democrática, se ha interesado 
por conocer la experiencia y el 
funcionamiento del Consell de 
Xiquets i Xiquetes de Vila-real 
para tomarlo como referente 
en el impulso de la participa-
ción en la infancia. La conceja-
la de Participación Ciudadana, 
Miriam Caravaca, se ha reuni-
do con representantes de la 
dirección general para deta-
llarles la dinámica de este 
órgano participativo y ha cons-
tatado su interés por «tomar 
como referencia el modelo de 
trabajo del Consell de Xiquets 
i Xiquetes de Vila-real para los 
programas contrato con los 
que a partir de ahora se sub-
vencionarán estas iniciativas 
por parte de la Conselleria». 

Caravaca señala que Vila-

real tiene intención de optar a 
estos programas contrato, 
puesto que «el pasado año ya 
obtuvimos una subvención de 
la Conselleria por importe de 
5.000 euros para financiar per-
sonal y actividades del Consell 
de Xiquets i Xiquetes». Los nue-
vos programas contrato ten-
drán una duración de cinco 
años y la cuantía de la subven-
ción se amplía a 8.000 euros 
anuales. La Dirección General 
de Infancia y Adolescencia 
tiene previsto convocar un 
total de 25 para toda la 
Comunitat.  La concejala se ha 
mostrado muy satisfecha por-
que, «una vez más, nuestro 
modelo de participación se 
convierte en ejemplo para 
otras instituciones». 

 Por otro lado, Caravaca ha 
anunciado que Vila-real opta a 
formar parte del Consejo de 
Participación Infantil y 
Adolescente de la Comunitat.

Caravaca se reunió con los responsables autonómicos de este ámbito.

do como un complemento de 
aprendizaje que permite a los 
niños y niñas acceder a una edu-
cación ambiental y emocional 
desde la metodología de escuela 
viva y verde, en un espacio al 
aire libre en el que pueden des-
cubrir y aprender a relacionar-
se», señala la concejala de 
Educación, Aida Beteta, quien 
valora como un éxito la respues-
ta que ha tenido la iniciativa, 
gestionada a través de los profe-
sionales del proyecto Amiga. 

Aula Viva Naturalment, que 
retomará las actividades a partir 
de septiembre, cuenta con sesio-
nes extraescolares los sábados 
por la mañana y otras dirigidas 
específicamente a los centros 
escolares de la ciudad.
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 ICiutat de Festivals, Congressos i Esdeveniments

U PLECTRE A LA FRESCA 
REUNEIX A BOTIFARRA I LA 
ORQUESTRA DE POLS I PUA

El cicle Plectre a la Fresca, impulsat 
per Cultura i l’Orquestra de Pols i Pua 
Francesc Tàrrega, va programar el 
concert del cantautor Pep Gimeno 
Botifarra i l’agrupació organitzadora.

U ESCOLA VALENCIANA TRIA 
VILA-REAL COM A SEU DE LA 
GALA DE PREMIATS DE 2021

Vila-real ha sigut escollida per a ser la 
seu, en novembre, de la Nit d’Escola 
Valenciana, un esdeveniment de 
caràcter autonòmic que cada any 
reconeix a persones i entitats que 

destaquen per la seua labor de pro-
moció i defensa de la llengua i la cul-
tura valencianes. Representants 
municipals i de l’entitat s’han reunit 
per a tancar la celebració de la gala.

Vila-real Alive llança en setembre la segona 
edició com a revulsiu cultural i econòmic 

E l cicle de concerts baix el 
nom  de Vila-real Alive, 
nascut durant la 
pandèmia per a la dina-

mització i reactivació econòmi-
ca i cultural de la ciutat amb 
actuacions de projecció nacio-
nal i internacional, programa la 
segona edició que comptarà 
amb els concerts de grups reco-
neguts i figures emergents del 
panorama musical com ara 
Zahara, Manel, Nil Moliner, Los 
Chikos del Maíz, Ciudad Jara, El 
Kanka i Kutxi Romero. 

Impulsat per l’Ajuntament i 
en col·laboració amb la promo-
tora musical The Music 
Republic, el cicle de concerts 
Vila-real Alive es realitzarà del 
16 al 26 de setembre. Els rapers 
valencians Los Chikos del Maíz 
obriran el cicle de concerts el 
dijous 16 de setembre, per a 
donar pas, divendres, als cata-
lans Manel, i dissabte, al cantau-
tor Nil Moliner. El cicle conti-
nuarà el dilluns 20 amb la com-
positora de Jaén Zahara, per a 
seguir el cap de setmana amb 
Ciudad Jara (el divendres 24), 
amb Pablo Sánchez, excantant 
de La Raíz al capdavant; El 
Kanka (el dissabte 25) i Kutxi 
Romero, exvocalista de Marea, 
que tancarà el cicle el diumenge 
26 de setembre. 

 
ATRACTIU TURÍSTIC 
El regidor responsable de la 
marca Vila-real Ciutat de 
Festivals, Diego A. Vila, ha assen-

Zahara, Manel, Nil Moliner, Los Chikos del Maíz, Ciudad Jara, El Kanka i Kutxi Romero conformen el cartell de la proposta

La programació d’aquesta segona edició inclou artistes de prestigi reconegut i altres de gran incidència en el panorama musical espanyol en els últims temps.

aquest tipus d’espectacles.  
El regidor també ha sub-

ratllat que les actuacions tin-
dran un aforament limitat i 
s’establiran els protocols i mesu-
res corresponents que fixe la 
normativa de prevenció per la 
covid-19 per al públic assistent. 
Les entrades van eixir a la venda 
el 3 d’agost i es poden adquirir a 
través del web www.wegow.com.

yalat la rellevància d’aquest 
cicle de concerts, que s’uneix als 
que s’estan realitzant per tota la 
província i suposen un atractiu 
turístic i cultural.  

«Aquesta proposta musical 
reforça la nostra marca de 
Ciutat de Festivals i va en la 
línia de la programació cultural 
i musical que Vila-real ha desen-
volupat durant tota la 

pandèmia, amb uns protocols 
de seguretat i prevenció que 
han funcionat correctament, 
sense risc per al públic, i que 
han demostrat que la cultura és 
segura. Els festivals han demos-
trat ser dinamitzadors de la ciu-
tat i contribueixen a l’economia 
local», recalca l’edil. 

L’espai triat per a dur a 
terme aquest esdeveniment 

musical tornarà a ser el recinte 
del col·legi Verge del Carme, que 
habitualment s’utilitza com a 
aparcament del Villarreal CF 
quan es disputen partits en 
l’Estadi de la Ceràmica. Vila ha 
volgut agrair la cessió gratuïta 
de l’espai a les dues entitats i ha 
apuntat que es tracta d’un espai 
delimitat i a l’aire lliure que 
reuneix les condicions per a 
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Fundació Caixa 
Rural anuncia un 
nou concurs de 
pintura ràpida el  
4 de setembre
U Fundació Caixa Rural Vila-
real llança la V edició del 
Concurs de Pintura Ràpida 
com a foment de la cultura i 
en suport a l’art i als artistes 
valencians. En aquest esdeve-
niment, que tindrà lloc el 
dissabte 4 de setembre, els 
participants hauran de repre-
sentar en un llenç els espais 
simbòlics de Vila-real relacio-
nats amb el Villarreal CF. Al 
millor dibuix li correspondrà 
un premi de 500 euros i 
altres 200 seran per al segon 
classificat.

 ICultura

El responsable d’Arqueocas i la regidora de Cultura, durant la presentació de la nova edició del Memorial Democràtic.

El Memorial Democràtic torna centrat en 
la investigació i la participació ciutadana

L a regidora del Memorial 
Democràtic, Rosario Ro-
yo, i el responsable de 
l’empresa Arqueocas, José 

Albelda, han presentat les activi-
tats de la huitena edició del 
memorial, que es desenvolupa-
ran durant aquest segon semes-
tre de l’any. Royo ha reiterat el 
compromís de l’Ajuntament  
per «recuperar la memòria 
històrica de la Guerra Civil i la 
dictadura per a no oblidar que 
va haver-hi moltes víctimes, 
molt de dolor, que els vençuts, 
durant 40 anys, no van poder 
tenir una consideració. Cal 
recordar aquesta memòria a la 
gent més jove, nascuda ja 
durant la democràcia, i cal tre-
ballar per a recuperar la digni-
tat de les víctimes». 

L’empresa local Arqueocas 
ha sigut l’encarregada de 
dissenyar la programació així 
com el nou web del memorial 
(www.memorialdemocraticvila-
real.es) que naix com un portal 
per a informar de les activitats i 
també com una «eina d’investi-
gació per a ajudar a les persones 
que vulguen trobar un familiar 
o saber més sobre les víctimes 
de la guerra i la repressió», 
assenyala Albelda.  

El responsable d’Arqueocas 
ha agraït a l’Ajuntament la seua 
aposta pel Memorial 
Democràtic perquè «fer políti-
ques sobre memòria històrica 
mai és senzill, barat ni còmode 
per a un ajuntament, però és 
necessari». Albelda ha dit que 
aquesta edició del Memorial 

L’objectiu d’aquesta nova edició és ajudar a recuperar la memòria i la dignitat de les víctimes de la Guerra Civil i la repressió
 

Civil. La programació es comple-
tarà amb un anuari del 
Memorial i, el mes de novem-
bre, un acte d’homenatge al 
Cementeri Municipal per a 
recordar les víctimes de la 
Guerra Civil. 

El Memorial Democràtic es 
desenvolupa des de 2014. 
Durant les primeres edicions, el  
programa anual comprenia 
diverses activitats sota un enfo-
cament multidisciplinari amb 
científics, investigadors, fotò-
grafs, professors, alumnes, asso-
ciacions, companyies de teatre.

comptarà amb un punt de vista 
diferent, «més centrat en la 
investigació i en la participació 
ciutadana, perquè els veïns i 
veïnes puguen tenir resposta als 
seus dubtes sobre les víctimes 
de la Guerra Civil i la repressió». 

 
VISITES, EXPOSICIONS I ITINERARI 
Les activitats del Memorial 
Democràtic, sota el lema 
Víctimes «de la guerra i espais 
de memòria», van començar el 3 
de juliol amb una visita guiada 
sobre la Guerra Civil, en 
col·laboració amb la Regidoria 

de Turisme. Al setembre s’inau-
gurarà l’exposició «Vila-real sota 
les bombes», al voltant dels 
bombardejos que va patir la ciu-
tat durant la Guerra Civil i cen-
trada sobretot en les víctimes, 
amb documentació de l’Arxiu 
Municipal, ha explicat Albelda. 
Una altra de les activitats del 
Memorial Democràtic de 2021 
serà un itinerari del Memorial, 
amb la col·locació de tòtems 
amb fotografies, textos i codis 
QR explicatius en diferents 
espais de la ciutat que van ser 
rellevants durant la Guerra 

Marcelo Díaz representa 
Espanya en la trobada 
internacional ArtCamp 
L’escultor i poeta vila-realenc 
Marcelo Díaz ha representat 
Espanya en la setena edició de 
l’ArtCamp, una trobada interna-
cional d’artistes desenvolupada 
a Ordino, Andorra. Díaz ha estat 
l’únic representant espanyol en 
aquesta cita cultural impulsada 
per la Comissió Nacional 
d’Andorra per a la UNESCO que, 
sota el lema «Colors per al pla-
neta», es concep com un projec-
te de cultura per a la pau.  

«És un orgull que Marcelo 
Díaz, un dels nostres artistes 
més destacats, porte el nom de 

Vila-real a un esdeveniment de 
caràcter internacional», ha asse-
gurat la regidora de Cultura, 
Rosario Royo, que ha destacat 
que «l’elecció de Díaz per a 
representar Espanya és un aval a 
la seua consolidada trajectòria i 
la qualitat del seu treball». 

ArtCamp Andorra va sorgir 
l’any 2008 i es constitueix com 
una trobada internacional on 
pintors procedents dels cinc 
continents es reuneixen i inte-
ractuen. Així, en aquesta edició, 
s’han donat cita creadors d’una 
vintena de països. Artistes d’una vintena de països, entre ells Díaz, van participar en aquesta iniciativa impulsada per la UNESCO.

Projecció i xarrada 
amb l’actor Sergio 
Caballero de la mà 
de l’associació 
local Sal de la Fila
U Seqüència 2021, una ini-
ciativa organitzada per l’enti-
tat Sal de la Fila, ha progra-
mat la segona de les seues 
activitats que, amb el títol 
Escena 2, ha realitzat tres 
dies de projecció gratuïta 
però amb invitació als Cines 
Sucre, de la pel·lícula Coses a 
fer abans de morir de Cristina 
Fernández i Miguel Llorens. 
En acabar la sessió del dia 8 
hi va haver un col·loqui amb 
l’actor vila-realenc Sergio 
Caballero Ibáñez, protagonis-
ta de l’audiovisual.
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Vila-real serà la seu provincial del 
Fons Valencià per la Solidaritat

V ila-real albergarà la pri-
mera delegació del Fons 
Valencià per la Solida-
ritat que s’obrirà fora de 

la seu central, situada a Xàtiva. 
D’aquesta manera, Vila-real, 
que a més presideix aquest orga-
nisme format per ajuntaments 
de tota la Comunitat Valen-
ciana, lidera el procés de descen-
tralització d’aquesta xarxa de 
municipis dedicada a fomentar 
la cooperació per al desenvolu-
pament. El regidor de Serveis 
Socials i president del Fons 
Valencià per la Solidaritat, 
Álvaro Escori-huela, ha celebrat 
la decisió de la junta directiva 
de l’entitat que «siga Vila-real la 
ciutat triada per a iniciar aques-
ta expansió de l’organisme pel 

L’organisme autonòmic, amb seu a Xàtiva, es descentralitza per a fomentar el cooperativisme

Vila-real, amb el regidor Álvaro Escorihuela, ostenta la presidència de l’ens.

   

territori valencià» i ha recordat 
que «som un municipi compro-
més amb la cooperació pel 
desenvolupament i amb les polí-
tiques de sensibilització de la 
societat per a col·laborar en la 
recuperació dels països més 
pobres i canalitzar la solidaritat 
amb aquells que ho necessiten». 

 
PROCÉS DE CONTRACTACIÓ 
L’oficina es situarà a l’edifici de 
Serveis Socials, ubicat al carrer 
de Josep Ramon Batalla, i estarà 
atesa per un tècnic/a de projec-
tes, titulat/ada universitari/ària 
amb formació en cooperació 
internacional. En aquest sentit, 
Escorihuela ha recordat que es 
va obrir una oferta d’ocupació 
per a incorporar el personal. 

Entre les funcions que aten-
drà l’oficina destaca la identifi-
cació, formulació, gestió de sub-
vencions, seguiment, avaluació 
i justificació de projectes; cerca 
i gestió de finançament públic 
per als programes/projectes, a 
través de fonts provincials, 
autonòmiques, nacionals o 
internacionals; cerca de noves 
oportunitats de subvencions, 
convenis i aliances amb institu-
cions. Així mateix, també 
s’encarregarà de la coordinació 
i supervisió del procés de gestió 
o el seguiment i justificació de 
les subvencions. El contracte 
serà temporal prorrogable, de 
25 hores setmanals, i la data 
d’incorporació és la primera set-
mana de setembre de 2021.

U MISSA I CANT DE LA 
CARXOFA PER A CELEBRAR 
LA FESTIVITAT DEL CARME

Vila-real ha celebrat la festa de la 
Mare de Déu del Carme, organitzada 
pel Tercer Orde del Carme, al pati del 
col·legi dels Pares Carmelites amb 
una missa i el cant de la carxofa.

U SEGONA LLIGA DE          
TIR  I ARROSSEGAMENT 
CIUTAT DE VILA-REAL 

L’Associació Cultural i Esportiva de Tir 
i Arrossegament organitza la II Lliga 
de Tir i Arrossegament Ciutat de Vila-
real. L’alcalde, José Benlloch, i el regi-
dor Javier Serralvo hi van assistir.

 ISocietat

 

La Festa del Termet s’adapta per la covid 
per a poder complir la tradició local
El Termet de la Mare de Déu de 
Gràcia ha acollit la tradicional 
festa en honor a la patrona de la 
ciutat, amb la qual Vila-real 
dona la benvinguda a l’estiu. A 
pesar de les restriccions per la 
pandèmia de la covid-19, que 
han impossibilitat algunes de 
les activitats típiques i més 
populars de la festivitat, com el 
repartiment d’orxata i fartons, 
les regidories de Tradicions i 
d’Ermita han donat compli-
ment un any més a una tradició 
que es remunta a principis del 
segle XVII.  

Ja l’any passat, Vila-real va 
ser el primer municipi a orga-
nitzar una celebració religiosa a Amb totes les mesures adients, la ciutadania va retre honors a la Mare de Déu.

l’aire lliure precisament per a 
poder celebrar, amb totes les 
mesures de prevenció 
necessàries, la Festa del Termet. 
Un any més, la ciutat ha donat 
la benvinguda a l’estiu amb la 
missa, processó amb la imatge 
de la patrona i el concert de la 
Unió Musical La Lira.  

A més, l’Ajuntament ha 
repartit entre els assistents 
imants i ventalls commemora-
tius de la festa, a partir del 
dibuix de Manuel Llorens. 
També s’ha repartit gel hidroal-
cohòlic. A la celebració han 
assistit l’alcalde, José Benlloch, 
la regidora de Tradicions, 
Noelia Samblás, i membres de la 

corporació municipal, a més de 
la reina i les dames de la ciutat, 
el president de la Junta de Festes 
i portadors de la Mare de Déu, 
entre d’altres. 
 
ORIGENS 
Aquesta festivitat data de princi-
pis de 16oo i va anar caent en 
l’oblit a partir de meitat del 
segle XVIII al decretar-se una 
nova festa el mes de setembre. A 
partir de 1987, amb l’ermita ja 
rehabilitada, l’Ajuntament va 
recuperar la celebració de la 
missa i la processó en el matí 
del primer diumenge de juliol, 
seguides del repartiment d’un 
refresc per als assistents.
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Opinió

Estas Olimpiadas de Tokio serán recordadas por ser 
las primeras en las que los deportistas compitieron 
sin el ánimo del público, con gradas vacías que nos 
recordaban que la pandemia no ha acabado y que 
sigue marcando la agenda diaria de nuestras vidas. 

Pero también serán recordadas para los vecinos 
de Vila-real por ser las primeras en las que un vila-
realense, Pau Torres, se colgó una medalla, y otro, 
Sebastián Mora, obtuvo un diploma olímpico. Una 
ciudad que se volcó el último sábado de competi-
ción para trasladarles, desde la plaza de la Vila, todo 
el cariño y calor que no se les podía dar en los esta-
dios. Como dijo nuestro alcalde, José Benloch: «orgu-
llosos és poc» al verles esforzarse al máximo y darlo 
todo. Gracias y enhorabuena, Sebas y Pau. 

 Para este gobierno, como en Tokio, está siendo 
también uno de los momentos más complicados, 
porque a la crisis del covid-19 se ha unido la de los 
empastres del PP, teniendo que sacar un préstamo 
este verano para pagar otro caso de «urbanismo a 
coste 0». Aun así, el grupo socialista apostó por una 
ciudad con el deporte como pieza clave para la recu-
peración económica y social. La salud a través del 
deporte nunca fue una opción, sino un compromi-
so que la hipoteca del PP no iba a boicotear, como 
tampoco el virus lo ha hecho con Sebas y Pau. 
#VILA-REALPRIMERENSALUTIESPORT 

Un pueblo 
olímpico

Des de Compromís per Vila-real hem demostrat en 
multitud d’ocasions que estem al costat de les per-
sones. Qualsevol veí o veïna sap que tenim les por-
tes obertes i contacte permanent, les 24 hores del 
dia, els 365 dies de l’any per a escoltar-los.  

Un dels darrers temes que hem proposat al Ple és 
la petició de derogar la Llei Iceta. Una iniciativa con-
tra la injustícia i l’abús dels treballadors i treballa-
dores de l’àmbit públic, com ho són desenes d’inte-
rins al nostre Ajuntament. I és que, hi ha qüestions 
molt millorables a Ca la Vila. Com ens tenen acostu-
mats, els membres de l’equip de govern treballen 
sense cap previsió i fent constants empastres finan-
cers. Darrerament, hem hagut d’aprovar el paga-
ment de més despeses per a sentències amb inte-
ressos, per allargar els procediments judicials. 

No parlem únicament de deixadesa amb els 
diners de tots i totes, sinó que també parlem de 
deixadesa dels espais públics. La neteja és una qües-
tió millorable, com també ho és la situació de 
departaments com el de Serveis Socials o de Serveis 
Públics, dos equips que darrerament han hagut de 
penjar pancartes als seus edificis amb un ‘SOS’. Una 
crida a millorar les seues condicions de treball. 

Compromís seguirà treballant per a denunciar la 
desorientació socialista i la seua mala gestió, així 
com allò que pense que no beneficia Vila-real.

Contra els 
abusos

En Vila-real hemos sabido conciliar el progreso de 
una ciudad nutrida por el talento de nuestros veci-
nos con el orgullo de compartir una identidad y 
una historia propia. Somos progreso y oportunida-
des, pero también tradición y costumbres. Y hemos 
sabido abrirnos camino ante la adversidad para 
garantizar el futuro y las oportunidades que sigan 
cultivando una tierra fértil capaz de plantar cara a 
la adversidad, pese al empeño de quien gobierna. 

Ese Vila-real, que cruza fronteras y reivindica su 
espíritu, merece seguir creciendo para garantizar el 
bienestar y la calidad de vida de una población con-
vencida de sus capacidades. Desde el Partido 
Popular, frente a las políticas que evitan oportuni-
dades defendemos los derechos de nuestros vecinos. 

La ronda suroeste creció con la ilusión de abrir 
desarrollo pero la izquierda la ha reducido a un 
embudo que estrangula el crecimiento. Y no vamos 
a permitir que el esfuerzo de un pueblo, motor de 
esta provincia y que desea no perder el tren del lide-
razgo, acabe apeándose por culpa de un PSOE servil 
y cortoplacista. Reivindicamos un doble carril por 
sentido y una conexión a la N-340 que reciba el cre-
cimiento de la ciudad que hoy, con 3.900 familias 
en paro, reclama futuro. En el Ayuntamiento, en la 
Generalitat y en el Congreso, Vila-real se abre paso 
pese a la izquierda. Es el momento.

Que nadie  
nos pare

Comunicar-se o relacionar-se no es gairebé senzill 
per a les persones TEA. Aquestes persones sofreixen 
un trastorn del desenvolupament que pot veure 
afectat altres patrons de conducta. Aquestes altera-
cions es poden tractar, i quant abans millor, amb 
una educació apropiada i la teràpia recomanada 
per els professionals. D’aquesta manera, les perso-
nes TEA es poden convertir en adults autosuficients, 
però no hem d’oblidar la necessitat de proporcionar 
a aquestes persones un accés i tracte igualitari per a 
que puguen conviure amb la resta de persones. 

La instal·lació de pictogrames al seu voltant es 
d’agrair, ja que per a d’ells una correcta senyalitza-
ció afavoreix la seva adaptació a l’entorn. Un picto-
grama és un signe icònic que representa figurativa-
ment un objecte real o un significat i en les pròxi-
mes setmanes s’instal·laran en tots els edificis 
públics, zones d’oci i instal·lacions esportives de 
Vila-real gràcies a una iniciativa de Ciutadans. 

Vetlem per la inclusió social plena i total, per 
això hem de preocupar-nos per a adaptar el nostre 
entorn amb les condicions específiques dels grups 
socials més vulnerables. Açò es fer política, des de la 
oposició negociem els pressupostos amb l’equip de 
govern i aconseguim introduir el nostre projecte, 
les nostres idees i les nostres iniciatives en benefici 
de tots els ciutadans.  

Per persones 
amb TEA

La pandèmia de la covid encara no ha passat, estem 
en la cinquena onada i tal volta tinguem sisena, 
setena… És com si estiguérem en un ventilador 
donant voltes i més voltes, desitjant tornar a la «nor-
malitat». La normalitat que vivíem, no obstant, no 
era molt «normal!, no era un paradís. Des de la crisi 
de 2008, l’Estat del Benestar s’havia  aprimat, les 
retallades van atacar la sanitat, l’educació, els ser-
veis socials, l’habitatge i el treball més precari va 
deixar molts vulnerables, persones descartades. 

Aquesta pandèmia ha generat una crisi molt pro-
funda social, sanitària i econòmica i ha augmentat 
la vulnerabilitat dels més pobres. Ha deixat al desco-
bert  les mancances que quasi havíem normalitzat. 

No podem tornar a eixa antiga normalitat i voler 
que tot torne a ser com abans, una societat en la 
qual dominava l’individualisme.  

En les línies que venen d’Europa estan incloses la 
transició verda, la digital i la social, però aquesta 
amb menys importància tot i que el més necessari 
és una nova organització social: la de les cures. 
Potenciar les cures  per a donar resposta  a una nova 
dimensió de la vida humana.            

Necessitem un nou pacte social basat també en 
l’eco-feminisme i que garantisca els drets socials. 
Una nova economia al servei de les persones. En lloc 
de ciutadania, diguem-li «cuidadania».

La nova 
normalitat

Ahora sí podemos decir que ha terminado el curso 
político. Es hora de reflexionar y descansar. 
Reflexionar sobre aquello que podríamos haber 
hecho mejor, sobre cómo mejorar nuestra gestión 
para servir mejor a los ciudadanos y, sobre todo, 
sobre lo que se ha hecho mal y buscar los motivos. 
Sin autocrítica no hay futuro y me temo que un 
gobierno municipal no puede ser autocomplaciente 
ni conformista. Tras más de año y medio de pande-
mia necesitamos servir a los ciudadanos, muchos, 
que por desgraciada se han quedado por el camino 
en contra de las numerosas promesas recibidas. 

Descansar, sí, también, necesitamos estar en 
plena forma física y mental porque esta ciudad 
necesita de nuestro esfuerzo, no podemos regatear 
ni un segundo dedicado al bienestar de quienes nos 
votaron. Pero no nos olvidemos de aquellos que no 
pueden descansar y muchos de nuestros vecinos no 
pueden descansar, no pueden dormir porque han 
sido abandonados a su suerte durante la crisis sani-
taria y económica que padecemos. No nos olvide-
mos de ellos. He dicho alguna vez, en este foro, que 
si el Ayuntamiento pierde su vocación de servicio 
no sirve a los vecinos y mucho menos si no somos 
capaces de ser solidarios con quienes lo pasan mal. 

Disfrutar del verano sin olvidaros, por favor, de 
aquellos que no tienen la misma suerte que otros.

Ahora sí, feliz 
descanso 

PSOE PP COMPROMÍS

CIUDADANOS VOX UNIDES PODEM



Crònica de Vila-real
JULIOL DEL 2021Actualitat 23

 I  Agenda

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

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

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

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

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

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

U El vuité cicle de música asser-
tiva Auditiva programa una 
doble cita aquest mes d’agost. El 
dia 7, a les 22.00 hores i al 
Centre de Natura del Termet, 
actuarà J. Pantaleon i un dia des-
prés serà el torn de Pantaddict, 
a les 13.00 hores, al Mosset 
Central, el restaurant del 
Mercat Central.

EL CICLE AUDITIVA OFEREIX  
DOS CONCERTS EN OBERT, AL 
TERMET I AL MERCAT CENTRAL

U La Cita Urbana Musical ha 
tornat a programar, aquesta 
vegada al Termet i amb format 
d’actuacions en acústic a càrrec 
de formacions valencianes. Els 
concerts tenen lloc els dijous a 
les 19.30 hores i sonaran Esther 
(dia 12), Leclerc (dia 19) i, per a 
tancar la proposta estival, Ángel 
Cerezuela el 26 d’agost.

LA CITA URBANA PROGRAMA AL 
TERMET UN CICLE EN ACÚSTIC  
DE MÚSICS VALENCIANS 

U Dins del programa de visites 
organitzat per la Regidoria de 
Turisme per a aquest estiu, el 
dissabte 14 tindrà lloc una ruta 
nocturna, a les 22.00 hores des 
de la plaça de la Vila, per a 
conéixer les característiques del 
Vila-real Medieval. Els intere-
ssats han de reservar plaça a 
l’Oficina de Turisme.

UNA VISITA NOCTURNA PER A 
CONÉIXER LES ARRELS DEL  
VILA-REAL MEDIEVAL

U El dia 28 d’agost, a les 19.00 
hores, tindrà lloc una visita 
guiada a càrrec de l’empresa 
Arqueocas que, amb el títol «Un 
passeig pel Termet», permetrà 
descobrir peculiaritats d’aquest 
paratge natural. L’activitat és 
gratuïta però cal inscripció 
prèvia a l’Oficina de Turisme o 
per telèfon al 964 547 248.

UN PASSEIG PEL TERMET PER A 
DESCOBRIR LES PECULIARITATS 
DEL PARATGE NATURAL

U Tradicions ha habilitat hora-
ris de visita per a diversos espais 
del Termet. Així, la capella obri 
de dimecres a divendres de 8.30 
a 18.30 hores, i els diumenges 
de 8.30 a 13.30; la coveta els diu-
menges de 8.30 a 13.30 hores, i 
el Museu Etnològic, els dissabtes 
de 10.00 a 13.00 i de 18.00 a 
20.00 i els diumenges de matí.

LA CAPELLA, LA COVETA I EL 
MUSEU ETNOLÒGIC S’OBRIN A 
LES VISITES DURANT L’ESTIU
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