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Vila-real viu les primeres festes en 
temps de covid amb actes segurs 

L’Ajuntament permet l’activitat en casals i la Nit de la Xulla 
amb mesures que recull un ban dictat per l’alcalde Benlloch

 

Tot i la millora de la xifra de contagis, demanen a la ciutadania 
prudència i autoprotecció per a evitar un repunt de casos

La imatge de la patrona, al coll dels portadors, va realitzar un recorregut més curt a l’habitual però els fidels es van bolcar amb fervor amb el retorn de la Mare de Déu de Gràcia als carrers de la ciutat.
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Representants autonòmics i municipals van recórrer, acompanyats pel president del Villarreal CF, el punt de vacunació ubicat a les instal·lacions de l’equip.

Consell, Ajuntament i Villarreal CF, units  
per a avançar en la vacunació de la covid

L ’alcalde, José Benlloch, 
ha visitat amb el presi-
dent de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, 

el punt de vacunació per a 
combatre la covid-19 ins-
tal·lat a l’Estadi de la 
Ceràmica de Vila-real, on tots 
dos han pogut comprovar 
que el procés d’immunitza-
ció avança de manera òpti-
ma. En la visita també han 
estat presents la consellera 
de Sanitat Universal i Salut 
Pública, Ana Barceló, i el pre-
sident del Villarreal CF, 
Fernando Roig, a qui 
Benlloch ha agraït la seua 
predisposició i les facilitats 
per a habilitar els baixos de 
Preferència-zona UEFA de 
l’Estadi de la Ceràmica amb 
la finalitat que «la vacunació 
es puga dur a terme en les 
millors condicions de tempe-
ratura tant per a la població 
com per al personal sanitari 
durant els mesos d’estiu». 

«El treball conjunt entre 
institucions per a fer possible 
aquest procés de vacunació 
per a combatre la covid-19 és 
la mostra que només entre 
tots aconseguirem superar 
aquesta pandèmia, perquè 
acabar amb el virus és cosa 
de tots i com més prompte  
puguem tirar avant, millor, 
abans podrem tornar a la 
normalitat», ha afegit. 

Puig ha agraït la col·labo-
ració de l’Ajuntament i 
també a Fernando Roig la 
seua «generositat a l’hora de 
participar en aquest procés 
d’immunització, que és fona-
mental per a superar la 
pandèmia, no sols a través de 
la cessió d’un espai a l’Estadi 
de la Ceràmica sinó també 
incentivant la vacunació 

Puig, Benlloch i Roig visiten el punt d’immunització de l’Estadi de la Ceràmica que prestarà aquest servei fins al 20 de setembre
 

entre els joves». Puig ha 
recordat que el gran actiu 
per a acabar amb la covid-19 
és la vacunació. 

 
TRASLLAT NECESSARI 
El passat 12 de juliol, el punt 
de vacunació massiva de Vila-
real es va traslladar des del 
Centre de Congressos als 
baixos de l’Estadi de la 
Ceràmica. Davant la impossi-
bilitat de climatitzar el 
Centre de Congressos, on es 
realitzava la vacunació des 
del mes de març, i després de 
descartar el Centre de 
Tecnificació Esportiva, ja que 
aquest espai es manté habili-
tat per si fora necessària de 
nou la seua cessió com a hos-
pital auxiliar, es va acordar 
el trasllat del punt de vacu-
nació al camp de futbol.Els responsables del  Consell i l’alcalde van parlar amb el personal sanitari que està duent a terme la vacunació.

 

 ITema del mes
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Caravaca es va reunir amb els representants dels col·lectius de veïns a la Casa dels Mundina per a tractar la desescalada.

Proximitat coordina la desescalada 
d’activitats amb les entitats veïnals

L a regidora de Participació 
Ciutadana i Proximitat, 
Miriam Caravaca, s’ha 
reunit amb representants 

de les associacions de veïns per 
a coordinar i planificar activi-
tats en els barris de cara a 
l’últim trimestre de l’any, en el 
marc d’un progressiu retorn a la 
normalitat, sempre en funció de 
l’evolució de la pandèmia.  

En aquest sentit, a més 
d’informar sobre algunes nove-
tats que impulsarà la regidoria 
dirigides a les entitats veïnals, 
com un curs sobre alfabetitza-
ció digital, també s’ha abordat 
la celebració de les festes en els 
barris, que tradicionalment 
tenen lloc al mes de setembre, 
una vegada finalitzen les de la 

Caravaca aprofita per a presentar algunes de les novetats previstes i abordar les festes de barri

Mare de Déu de Gràcia. 
En aquest sentit, Caravaca ha 

explicat que el criteri que el 
consistori aplique en l’organit-
zació de les festes patronals 
guiarà les decisions de les enti-
tats veïnals a l’hora de progra-
mar les seues propostes, encara 
que la regidora també ha asse-
nyalat que «les associacions 
estan per la cautela i la prudèn-
cia, tenint en compte que, enca-
ra que la vacunació avança i a 
Vila-real la incidència ha dismi-
nuït, l’evolució dels pròxims 
dies serà decisiva per a determi-
nar si la Generalitat imposa 
noves restriccions». 

En la reunió amb la regidora 
de Proximitat van participar 
representants dels barris de la 

Les ajudes Reactivem 
ajudaran escoles infantils  
i botigues d’equipament
Escoles infantils i comerços 
d’equipament personal i de la 
llar seran, amb tota probabili-
tat, els sectors beneficiaris a 
Vila-real de les ajudes 
Reactivem Empreses convoca-
des per la Diputació i a les 
quals optarà l’Ajuntament de 
Vila-real per a afavorir aques-
tes àrees d’activitat amb 
336.124 euros. D’aquesta 
manera, el consistori donarà 
compliment a l’acord del Pacte 
local del renaixement així 
com al compromís amb l’asso-
ciació de comerciants Ucovi 
d’ajudar específicament els 
establiments comercials més 
afectats per la crisi de la covid. 

«Són molts els sectors i 

àrees afectades greument per 
la crisi sanitària i, a través de 
les convocatòries de les ajudes 
Parèntesi o amb altres tipus 
d’accions municipals com les 
ajudes a l’oci nocturn o l’exo-
neració de la taxa de terrasses, 
hem alleujat l’impacte de la 
covid-19», valora l’alcalde de la 
ciutat, José Benlloch. «Però, 
després del tancament perime-
tral que la Generalitat va apli-
car a Vila-real teníem un deute 
amb aquest sector que es va 
veure directament afectat. Ara 
tenim l’ocasió de compensar 
les botigues, que tenen part 
important de les vendes en cap 
de setmana i amb clients 
d’altres poblacions», indica.

Soledat, Sagrat Cor de Jesús, El 
Pilar, El Roser així com un mem-
bre de la Federació 
d’Associacions de Veïns. 

Caravaca va informar els pre-
sents de la convocatòria d’un 
curs sobre alfabetització digital 
que es realitzarà durant l’últim 
trimestre de l’any i que perme-
trà formar els representants de 
les associacions veïnals perquè 
puguen dur a terme de manera 
telemàtica tràmits administra-
tius com la cerca o sol·licitud de 
subvencions, així com la justifi-
cació d’aquestes.  

Finalment, es va parlar de la 
celebració de cursos de la 
Universitat Popular en les dife-
rents cases de barri per a con-
sensuar i coordinar els horaris.

Benlloch reclama al 
Consell una flexibilització 
d’horaris en l’hostaleria 
L’alcalde, José Benlloch, ha 
apel·lat a una major flexibilit-
zació en els horaris dels esta-
bliments d’hostaleria i restau-
ració en el marc de l’evolució 
positiva de la pandèmia i 
l’avanç de la vacunació. 
Benlloch ha recordat que les 
actuals restriccions en vigor     
--que estableixen el tancament 
d’aquests locals a les 00.30 
hores-- han sigut dictades per 
la Generalitat Valenciana, 
«que és l’administració compe-
tent per a aquesta regulació». 

L’alcalde ha volgut aclarir 
que «atés que nosaltres no 
podem fer res per a modificar 
aquests horaris, sí hem decidit 

que, de cara a les festes de la 
Mare de Déu de Gràcia, pren-
drem com a referència l’horari 
de tancament dels bars i res-
taurants per a determinar 
l’hora fins a la qual podran 
estar obertes les penyes».  

Així mateix, l’alcalde insta 
a la Generalitat que siga «sensi-
ble» amb la situació d’aquests 
locals, i que «com més promp-
te millor, aprove una flexibilit-
zació d’horaris per a avançar 
cap a la normalitat».  

De fet, Benlloch va traslla-
dar de manera directa la peti-
ció al president de la 
Generalitat, Ximo Puig, en una 
visita a Vila-real.
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Vila-real programa 90 actes adaptats a la 
covid-19 per a les festes de la Mare de Déu 

E l Consell Rector de Festes, 
en el qual estan represen-
tats la Junta de Festes, la 
Comissió de Penyes i tots 

els grups municipals, va apro-
var per unanimitat el programa 
d’actes per a les festes de la 
Mare de Déu de Gràcia, que se 
celebren del 3 al 12 de setembre 
d’acord amb els protocols i 
mesures de prevenció per la 
pandèmia. Així, la programació 
preparada per la Regidoria de 
Festes, la Junta de Festes i la 
Comissió de Penyes va comptar 
amb el consens del PSPV, Partit 
Popular, Compromís, Ciuta-
dans, Unides Podem i Vox. 

Durant la celebració del 
Consell Rector, el president de 
la Junta de Festes, Toni 
Carmona, va detallar el progra-
ma, que compta amb prop de 90 
actes culturals, musicals, infan-
tils, taurins i religiosos, tots 
aquests adaptats als protocols 
covid, i la delimitació d’espais 
per a la celebració d’activitats o 
el control d’aforament. 

El regidor de Festes, Diego A. 
Vila, va ressaltar el treball 
d’ambdues entitats festives «per 
a preparar una programació 
d’actes adaptada a la situació 
sanitària que ens permet honrar  
la nostra patrona, sempre des 
de la prudència i la responsabili-
tat». En aquest sentit, l’edil va 
fer una crida a la ciutadania per-
què visca aquestes festes des de 
la moderació, el sentit comú i 
sobretot des del compliment de 
les normes i recomanacions que 
l’alcalde va dictar a través d’un 
ban —veure pàgina 4—.  

L’Ajuntament ja havia anun-
ciat dies abans que anava a auto-
ritzar l’activitat de les penyes 
durant aquestes pròximes festes 
i també permetria la celebració 
de la Nit de la Xulla, entre altres 
actes, «sempre des de la prudèn-
cia i la responsabilitat i sota una 
normativa de prevenció i limita-
ció d’horaris, que s’equipararan 
als vigents per als locals d’hosta-
leria». Benlloch ja havia explicat  
a la resta de grups la intenció de 
l’equip de govern de «celebrar 
unes festes per a recuperar com 
més prompte millor la normali-
tat, però tenint en compte les 
especials circumstàncies 
sanitàries que vivim, perquè el 
virus continua ací».  

 
AUTORITZEN LES PENYES 
Entre les decisions de l’executiu 
local està l’autorització de les 
penyes, amb la derogació del 
ban del 27 d’agost de 2020 que 
suspenia l’activitat als casals, de 
manera que els penyistes poden 
tornar a reunir-se als locals, 
però respectant una sèrie de 

El Consell Rector aprova per unanimitat la proposta d’activitats que recupera la Nit de la Xulla i permet la reunió en les penyes

normes i recomanacions. Entre 
aquestes, Benlloch va destacar 
que els horaris de tancament de 
les penyes s’han equiparat als 
que estiguen vigents per als 
locals d’hostaleria i restauració 
«com una mesura de solidaritat 
i respecte cap a aquells sectors 
que tant han patit les con-
seqüències econòmiques de la 
pandèmia i que fan un gran 
esforç cada dia per mantenir els 
seus negocis oberts malgrat les 
restriccions». 

En aquest sentit, l’alcalde 
també va incidir que la Policia 
Local realitzarà durants els dies 
de festa controls especials per a 
evitar el botelló i frenar possi-

bles actituds incíviques. 
A més, la programació de les 

primeres festes des de la irrup-
ció de la pandèmia inclou la Nit 
de la Xulla, declarada Festa 
d’Interés Turístic Provincial, la 
celebració de la qual també 
s’autoritza, tot complint una 
normativa específica. 

 
CAMÍ  A LA NORMALITAT 
Benlloch va subratllar la neces-
sitat de «tornar a la normalitat, 
amb unes certes restriccions i 
amb prudència, perquè la 
pandèmia encara no ha acabat, 
però hem d’anar recuperant les 
nostres tradicions, les nostres 
senyes d’identitat».  

Així, va recordar que la 
millora en les dades de la 
incidència acumulada avala el 
retorn progressiu a la normali-
tat, al qual s’uneix l’avanç de la 
vacunació, amb la previsió que 
al proper mes d’octubre s’arribe 
ja al 80% de la població. «Les fes-
tes són economia, són promoció 
de la ciutat i serveixen per a 
reforçar la nostra identitat i 
mantenir vives les nostres tradi-
cions, per la qual cosa és impor-
tant poder celebrar-les de nou, 
sempre des de la prudència i la 
responsabilitat», va indicar el 
màxim responsable municipal. 

«Si som responsables i conti-
nuem fent les coses bé com fins 
ara podrem tenir unes festes 
més relaxades», va concloure.

U Benlloch apel·la a la 
prudència però destaca 
la importància d’anar 
recuperant la normalitat 
amb restriccions

U Un ban dicta les 
mesures i els protocols a 
complir en cadascun 
dels actes principals que 
s’ha previst recuperar

+DADES

Presentació del llibre de 
festes al Gran Casino

U L’alcalde, José Benlloch; el regi-
dor de Festes, Diego A. Vila; el presi-
dent de la Junta de Festes, Toni 
Carmona; el responsable de Medi 
Ambient de l’empresa Fobesa –que 
patrocina l’edició del llibre de fes-
tes-, Javier Bartolomé; el vicepresi-
dent de la Comissió de Penyes, 
Jaume Villar; les reines de 2019 i 
2022, Carmen Rubert i María 
Carmona, acompanyades per les 
seues dames; regidors de la corpo-
ració, i altres membres de la Junta 

de Festes van participar en la pre-
sentació del llibre de festes del qual 
es van editar, per a repartir entre la 
ciutadania, 11.000 còpies tot i que 
també pot consultar-se de forma 
virtual al web i les xarxes socials 
municipals. «El virus continuarà 
amb nosaltres durant un temps, 
però cada vegada tenim més eines 
per a combatre’l, i a poc a poc s’ha 
pogut anar flexibilitzant la vida», va 
dir Benlloch, que va tenir paraules 
per a les víctimes de la covid-19.

Representants del món de la festa i de l’Ajuntament van participar  a l’acte.

U AUTORITATS I  VEÏNAT 
DONEN LA BENVINGUDA A LA 
CIUTAT A LA MARE DE DÉU

U La baixada de la  Mare de Déu 
ha recuperat la tradició de rea-
litzar-se a coll dels seus porta-
dors. Així ho van plantejar des 
de les regidories de Festes i de 

Tradicions, conjuntament amb 
el rector de l’Arxiprestal, Javier 
Aparici.  Desenes de persones 
han acompanyat la imatge a 
l’eixida de l’ermita i també li 

han demostrat la seua estima al 
llarg del recorregut, amb la 
recepció al col·legi dels pares 
Carmelites inclosa, amb 
prudència i complint la norma.
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Benlloch dicta el ban regulador de festes: 
horaris, aforament limitat i ‘coneixement’ 

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
dictat el ban pel qual, 
atesa la normativa estatal 
i autonòmica en matèria 

de prevenció de la covid-19, es 
regularan les festes de la Mare 
de Déu de Gràcia. El tancament 
de les penyes i les activitats a les 
00.30 hores, assimilant-se 
d’aquesta manera a l’horari de 
l’hostaleria, i la prohibició 
expressa del botelló són algunes 
de les normes per a les festes. 

«Atés l’actual context de crisi 
sanitària ocasionada per la 
covid-19, i davant la imminent 
celebració de les festes patro-
nals de la Mare de Déu de 
Gràcia, en les quals la realitza-
ció de qualsevol tipus d’esdeve-
niment implica concentració i 
aglomeració de persones que 
pot contribuir a la transmissió 
del virus, s’aconsella el compli-
ment de mesures tant preventi-
ves com de control, per a garan-
tir el desenvolupament d’esde-
veniments i celebracions 
populars, evitant riscos en la 
mesura en què siga possible, i 
garantint la protecció i la salut 
de les persones», assenyala el 
ban d’Alcaldia. Per a això, el pri-
mer edil decreta l’adaptació 
dels festejos a les normatives 
vigents i recorda a la ciutadania 
l’obligatorietat d’observar deter-
minades mesures de seguretat, 
establides per la Conselleria de 
Salut Pública i Sanitat Universal 
en les diferents resolucions dic-
tades sobre aquest tema.  

Quant a les celebracions, 
esdeveniments o concentra-
cions de persones, les últimes 
resolucions de la Generalitat 
obliguen a observar les mesures 
com, per exemple, la prohibició 
de realitzar balls tant en inte-
riors com en exteriors, les activi-
tats en moviment han d’evitar 
aglomeracions amb itineraris 
diferenciats o els actes musicals 
o culturals s’han de celebrar en 
butaques preassignades, mante-
nint un seient de distància o 1,5 
metres de distància, excepte 
persones convivents. 

L’alcalde apunta que  cal aplicar el sentit comú i els principis de prudència i responsabilitat que han regit els darrers mesos

Reforçaran la 
seguretat amb 
500 agents durant 
els 10 dies de 
festes patronals
U L’alcalde, José Benlloch, 
ha presidit, juntament amb 
la secretària de la 
Subdelegació de Govern, 
Jerusalén Rodrigo, en repre-
sentació de la subdelegada 
Soledad Ten, la Junta Local 
de Seguretat anterior a les 
festes de la Mare de Déu de 
Gràcia. Entre altres assump-
tes, la reunió de seguretat va 
abordar la normativa que 
havia de regir l’obertura de 
les penyes durant les festes 
en les quals s’ha reforçat la 
presència policial de manera 
important, amb 500 agents 
locals durant els 10 dies, a 
més de la col·laboració amb 
la Policia Nacional. L’alcalde 
va fer una crida a l’autopro-
tecció per unes festes concor-
des a la situació actual.

Torna l’àvia del 
Coneixement! 
amb un missatge 
de prevenció 
davant la covid-19 
U La imatge de l’àvia del 
Coneixement! que es va con-
vertir en una icona de la pre-
venció del consum d’alcohol 
i drogues en les festes de Vila-
real ha tornat aquestes festes 
per a llançar ara un missatge 
d’advertiment davant la 
covid-19. L’Ajuntament, a tra-
vés de la Unitat de Prevenció 
Comunitària de Conductes 
Addictives (UPCCA), ha recu-
pera aquest entranyable per-
sonatge amb motiu de les fes-
tes patronals en honor a la 
Mare de Déu de Gràcia, que 
se celebren enguany adapta-
des a la situació actual de la 
crisi sanitària i sota el marc 
de la normativa i les recoma-
nacions dictades per 
l’Alcaldia per a evitar la pro-
pagació del virus.
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Programen sis dies de bous  
i vaques a la plaça portàtil

V ila-real compta amb sis jornades 
d’exhibicions taurines a la plaça 
de bous portàtil  instal·lada al 
carrer del Cardenal Tarancón 

amb motiu de les festes de la Mare de 
Déu de Gràcia. D’aquesta manera, el 
municipi torna a mostrar el seu compro-
mís i suport a la tradició del bou al 
carrer, com ja va fer l’any passat, quan 
es va convertir en la primera localitat 
valenciana a organitzar actes taurins 
adaptats a la normativa.  

Els actes taurins se celebraran el dis-
sabte 4 de setembre, el dimarts 7, el 

dimecres 8, el dijous 9, el divendres 10 i 
el dissabte 11, i s’exhibiran sis bous, dos 
patrocinats pel consistori i la Junta de 
Festes, un per la Comissió de Penyes, i 
els altres tres per l’Associació José María 
Manzanares, Guarisme 9 i un grup d’afi-
cionats taurins. A més, també hi ha 
espectacles de vaques, vaques enfunda-
des, bous embolats i una exhibició 
d’emboladors. 

El regidor de Festes, Diego A. Vila, ha 
recalcat que s’ha donat preferència a les 
ramaderies de la província per a «conti-
nuar ajudant aquest sector».

El món taurí aposta per ramaderies castellonenques en suport al sector

Imatge de la primera sessió taurina de les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia.

 

Una desena d’actes musicals 
amb protocols per la covid 

E l programa de festes de la Mare de 
Déu de Gràcia inclou una desena 
d’actuacions musicals que es 
desenvoluparan complint els pro-

tocols covid en recintes delimitats a la 
plaça Major i la plaça del Llaurador, amb 
capacitat màxima per a 800 persones.  

El cartell inclou tributs als mítics 
grups El Último de la Fila i Mecano, les 
actuacions d’El Diluvi i Mocedades, 
l’espectacle dels Violincheli Brothers i 
dels grups locals orquestra Montesol i 
xaranga Vakalenta. El musical Gran 
Cabaret, l’espectacle infantil de La Banda 

del Drac i el X Festival Nacional de Balls 
de Saló completen la proposta musical 
elaborada per l’Ajuntament, la Junta de 
Festes i la Comissió de Penyes. 

«Les actuacions i espectacles musicals 
són una part fonamental de les nostres 
festes patronals i per això no podien fal-
tar en aquestes celebracions de la Mare 
de Déu de Gràcia, això sí, adaptades als 
protocols i mesures de prevenció que, a 
causa de la situació de pandèmia, han 
establit les autoritats sanitàries per a 
aquests esdeveniments», va explicar el 
regidor de Festes, Diego A. Vila

Les actuacions, per a un màxim de 800 persones, seran gratuïtes i en obert

Representants de la Junta de Festes i la Comissió de Penyes amb el regidor de Festes, Diego Vila.

 

PROGRAMA

divendRes 3
13.00  Obertura de la festa al jardí de 

Jaume I, amb volteig de campa-
nes i descàrrega de coets. 

18.00  eixida de la imatge de la Mare de 
Déu de Gràcia des de l’ermita.

19.00  Recepció de la Mare de Déu de 
Gràcia a l’església Arxiprestal. 
Traca i solta de coloms. Seguida-
ment, cant del Tota Pulchra.

20.30  A la plaça de la Vila, lliurament 
de la Clau de la Festa i Crida a la 
Festa. 

22.30  A la plaça Major, El último tributo, 
concert homenatge a El Último 
de la Fila. 

 
dissAbte 4
09.00  A la plaça de la Vila, V Concurs 

de pintura ràpida.

10.00  Al jardí de Jaume I, activitat de 
laser combat. 

10.30  Pujada al campanar de l’església 
Arxiprestal. 

12.00  A la plaça de bous portàtil, va-
ques, a càrrec de la ramaderia 
Germán Vidal. 

12.00  Al campanar de la basílica de 
Sant Pasqual, repic manual de 
campanes.

12.00  A l’església Arxiprestal, pas so-
lidari del mantell de la Mare de 
Déu.

15.30  A l’església Arxiprestal, novene-
ta de les dones a la Mare de Déu 
de Gràcia. Continuarà cada dia 
fins al diumenge dia 12.

16.00  A l’Espai Jove, escape room. 

17.00  Pujada al campanar de l’església 
Arxiprestal. 

18.00  A la plaça Major, final del concurs 
Groc Talent entre els grups fina-
listes Red Smoke, Trébede Mu-
sic i Filibert.

18.30  A la plaça de bous portàtil, bous 
cerrils, de la ramaderia Adelaida 
Rodríguez, i el bou núm. 158 de 
la ramaderia Jandilla. 

18.30  A la placeta de l’església Arxi-
prestal, IX trobada de Gràcies i 
VII de bessons. 

19.00  A l’església Arxiprestal, primer 
dia de novena a la Mare de Déu 
de Gràcia i missa.

22.30  A la plaça Major, X Festival Na-
cional de Balls de Saló Ciutat de 
Vila-real. 

23.00  A la plaça de bous portàtil, bou 
embolat amb els bous de la ves-
prada, a càrrec dels membres de 
la Comissió del Bou i de la Colla 
d’Emboladors Els David’s. 

 diuMenGe 5
08.00  diana pels carrers de la ciutat.

10.00  Al circuit urbà carrera d’escoles 
ciclistes I trofeu de Ciclisme Es-
colar Sebastián Mora Vedrí. 

10.30  A la plaça del Llaurador, XX Con-
centració de SEAT 600 i vehicles 
clàssics. Tot seguit, desfilada 
pels carrers de costum.

12.00  A la plaça Major, concentració 
de xiquets i xiquetes nascuts els 
anys 2020 i 2021. 

14.00  Mascletada al parc de la Pan-
derola, a càrrec de la pirotècnia 
Martí.

17.30  trasllat de la imatge de sant 
Pasqual des de la basílica fins a 
l’església Arxiprestal.

18.00  A l’església Arxiprestal, missa 
en honor a la Mare de Déu de 
Gràcia. A continuació, processó 
pels carrers.

22.30  A la plaça Major, musical.
 
dilluns 6
11.00  Al parc del Botànic Calduch, Ju-

gant, jugant, a càrrec de Happy.

18.00  A la casa social de la Congre-
gació, inauguració de l’exposi-
ció “Homenatge al Villarreal CF, 
campió de l’Europa League”. 
Romandrà oberta del 6 a l’11 de 
setembre de 18:30 a 20:00 ho-
res.

19.00  A la plaça Major, III Elaboració 
d’allioli abans de la xulla, Festa 
d’Interés Turístic Provincial. 

19.00  Campanya d’aliments solidaris. 
Inici de la recollida d’arròs als 
porxes de la plaça de la Vila. 

22.00  Xulla pels carrers de la ciutat.

22.30  A la plaça Major, nit de la Xulla.

 
diMARts 7
19.00  A l’església Arxiprestal, novena 

a la Mare de Déu de Gràcia i mis-
sa. En acabar, serenata a la Mare 
de Déu de Gràcia organitzada 
per les seues cambreres, l’Asso-
ciació de Filles de Maria del Ro-
sari, que a través de la seua Jun-
ta li retran homenatge oferint-li 
poesies amb acompanyament 
musical: a l’orgue, Vicent Flich 
Albert; soprano, Andrea Font 
Granell, i baríton, Javier Ibáñez 
Herrero.

19.00  A la plaça de bous portàtil, va-
ques, a càrrec de la ramaderia 
Fernando Machancoses. A con-
tinuació, bou embolat, a càrrec 
de la Colla d’Emboladors Torán. 

22.30  A la plaça Major, concert de Vio-
lincheli Brothers & Pau Chafer 
Trío amb l’espectacle Descon-
chertantes. 

 
diMeCRes 8
17.00  Al parc de la Maiorasga, gimca-

na per a penyes.

19.00  A l’església Arxiprestal, novena 
a la Mare de Déu de Gràcia i mis-

sa. En acabar, serenata a la Mare 
de Déu de Gràcia, a càrrec de la 
Confraria del Rosari de l’Aurora. 

19.00  A la plaça de bous portàtil, va-
ques, a càrrec de la ramaderia 
Gerardo Gamón. A continuació, 
bou embolat, a càrrec de la Co-
lla d’Emboladors Hermanos Ba-
talla. 

19.00  A la plaça Major, Gala de la 
moda de Vila-real.

22.30  A la plaça del Llaurador, musical 
Gran Cabaret. 

 

diJOus 9
10.30  Als Multicines Sucre Vila-real, Dia 

del cine. Totes les exhibicions a 
3 euros. Projeccions al matí i a la 
vesprada. Compreu les entrades 
en http://www.sucrecines.com.

18.30  A la plaça de bous portàtil, va-
ques, a càrrec de la ramaderia 
Alberto Garrido.

19.00  A la plaça Major, espectacle in-
fantil.

21.00   Al jardí de Jaume I, tombet de 
bou per a penyes.

23.00  A la plaça de bous portàtil, exhi-
bició d’emboladors, amb bestiar 
de la ramaderia La Espuela. 

 

divendRes 10
18.30  A la plaça de bous portàtil, va-

ques, a càrrec de la ramaderia 
Els Coves, i bou cerril , amb el 
núm. 32, guarisme 7, de la rama-
deria Sergio Centelles. A conti-
nuació, bou embolat.

22.30   A la plaça Major, actuació d’El 
Diluvi.

23.00   vaques enfundades a la plaça 
de bous portàtil, a càrrec de la 
ramaderia El Mijares. El públic 
pot assistir-hi disfressat.

dissAbte 11
10.00  A la plaça Major, Festa dels xi-

quets.

12.00   A la plaça de bous portàtil, va-
ques, a càrrec de la ramaderia 
Miguel Parejo.

16.00   Al camp de futbol de la Ciutat 
Esportiva Municipal Bassa d’In-
sa, XVII i XVIII Proves d’Agility. 

18.30   A la plaça de bous portàtil, bous 
cerrils, de la ramaderia Montes 
de Oca; I el bou de la ramaderia 
Sánchez-Urbina, altre bou de la 
ramaderia Sánchez-Urbina.

19.00   Al parc de la Glorieta, represen-
tació de comèdia irònica.

22.30  A la plaça Major, actuació.

23.00   A la plaça de bous portàtil, bou 
embolat amb dos bous de la 
vesprada.

 diuMenGe 12
10.00  Al Termet de la Mare de Déu de 

Gràcia, VIII Monogràfica CERVA 
del Gos Rater valencià. 

10.30  Al Termet de la Mare de Déu de 
Gràcia, Jugant, jugant, Summer 
Splash. 

16.30  A l’església Arxiprestal, últim dia 
de novena.

16.50  A l’església Arxiprestal, ofrena 
de flors a la Mare de Déu de Grà-
cia, realitzada per la reina i les 
dames de la ciutat.

17.00  Processó de retorn de la imatge 
de la patrona fins a l’ermita.

19.45   A la plaça Major, actuació de 
Mocedades. 

22.30  Al parc d’Alaplana (carrers de 
Sant Manuel i Pasqual Font de 
Mora) i al parc de la Maiorasga, 
castells simultanis a càrrec de la 
pirotècnia Martí, patrocinats per 
Porcelanosa.
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 NUEVOS SERVICIOS DE MEDICINA ESTÉTICA

Bótox, Ácido Hialurónico, Lip Lift, Bichectomía,  Arrugas faciales, 
Masculinización facial, Rinomodelación, Peelings, 

Tratamiento de la celulitis, Rejuvenecimiento de manos, 
Sudoración excesiva

Camí La Vall, 43 Bajo. 12593 Moncofa (Castellón)  
  info@tenadental.com       964 580 094      683 409 994      www.tenadental.com

La ronda segueix sense estar oberta al trànsit i queden per dirimir  detalls com quina administració assumirà el cost anual.

Benlloch augura una ràpida solució per  
al manteniment de la ronda Sud-oest

L ’alcalde, José Benlloch, es 
va mostrar convençut que 
la ronda sud-oest passarà 
a integrar la xarxa de 

carreteres de la Generalitat, 
qüestió que resoldria quina 
administració ha d’assumir el 
cost anual del seu manteniment 
(uns 400.000 euros, segons l’esti-
mació del consistori), i que va 
motivar que l’Ajuntament inter-
posés un recurs contra el govern 
valencià davant el Tribunal 
Superior de Justícia per la falta 
de resposta, silenci negatiu, a la 
consulta del municipi. 

El màxim responsable muni-
cipal va ressaltar la «molt bona 
voluntat del conseller de 
Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat, Arcadi 
España,» respecte a aquest 
assumpte. Sobre la connexió 
entre aquest eix i la N-340, ara 
acaba de manera abrupta a 
menys d’un quilòmetre de la via 
estatal, Benlloch va respondre 
amb optimisme: «Avança de 
manera important, hi ha una 
discussió sobre la solució però 
estic convençut que no trigarem 
res a tenir una sortida i poder 
aplicar-la». 

 
QÜESTIONS NO RESOLTES 
L’alcalde ha atribuït a la «nefas-
ta gestió del PP» tant el proble-
ma sobre el manteniment, « i la 
prova és que no es va signar cap 
conveni ni es va cedir el sòl al 
govern valencià», com el de la 
connexió amb la N-340, que 
segons el projecte aprovat en el 
seu moment durant el govern 

L’alcalde insisteix en què aquest eix és «un altre empastre heretat que estem gestionant de la manera més eficaç possible»

Recorden la 
prohibició de dur 
gossos solts per la 
desembocadura 
del riu Millars
El Consorci gestor del 
Paisatge Protegit de la 
Desembocadura del riu 
Millars, gestionat pels ajunta-
ments d’Almassora, Bo-      
rriana, Vila-real, la Diputació 
de Castelló i la Generalitat, 
adverteix de la prohibició de 
passejar amb gossos solts pels 
diversos indrets transitables 
del paisatge fluvial, com són 
la ruta botànica, la ruta de 
l’aigua, la ruta verda, el 
Termet de Vila-real, el parat-
ge de Santa Quitèria d’Al-
massora, el camí Vora Riu, les 
llacunes artificials, la zona de 
Carnissers de Borriana, el pas 
de la Cosa entre Borriana i 
Almassora, la zona dels Alters 
i la platja de les Goles. 

Durant els últims mesos, 
indiquen des del consorci, ha 
augmentat el nombre de pro-
pietaris de gossos que opten 
per passejar amb la seua mas-
cota per les diferents rutes 
que existeixen a la desembo-
cadura i recorden que el Pla 
Rector d’Ús i Gestió del 
Paisatge Protegit indica cla-
rament, en les normes d’ús 
públic, que els animals de 
companyia hauran d’anar 
nugats amb corretja o qualse-
vol altre element semblant 
per a evitar accidents i molès-
ties a la fauna i a altres visi-
tants. Així mateix, els gossos 
qualificats de perillosos hau-
ran d’anar proveïts de boç 
amb la mateixa finalitat. 

Recentment, la Guarderia 
Rural del Consorci ha hagut 
d’advertir alguns usuaris.

del PP correspon executar a 
l’urbanitzador de programa 
Espai Vila-real. 

Benlloch ha sortit al pas de 
les últimes crítiques abocades 
pel «Partit Popular de Vila-real 
que lidera Adrián Casabó, i que 
no sabem si són afirmacions 
malintencionades o fruit del 
desconeixement del nou presi-
dent del PP local». «La ciutada-
nia ha de saber la veritat sobre 
aquest projecte; ha de saber 
que, durant 20 anys de govern 
en la Generalitat (1995-2015) i 
16 anys de govern a Vila-real 
(1995-2011), el PP, del qual el 
senyor Casabó se sent tan orgu-
llós, no va fer més que expro-
piar a més de 200 propietaris i 
no pagar a ningú les cantitats 
corresponents», ha indicat.Imatge aèrea del traçat de la carretera des de la CV-20 fins a prop de la N-340.

 IMunicipal
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El alcalde, José Benlloch, y la primera teniente de alcalde y edila de Seguridad 
Ciudadana, Silvia Gómez, han recibido al comisario jefe de la Policía Nacional 
en Vila-real, Carlos García Alzas, con motivo de su traslado. En la recepción, en 
la que ha participado el jefe provincial accidental de la Policía Nacional, 
Alejandro Herrero, el alcalde ha entregado a García una alegoría de la ciudad.

U DESPEDIDA A CARLOS 
GARCÍA ALZAS, JEFE DE     
LA POLICÍA NACIONAL

 

El Ayuntamiento no baja la 
guardia en la lucha contra los 
mosquitos para atajar posibles 
focos a raíz de los últimos epi-
sodios de lluvias y las altas 
temperaturas y mantener un 
control periódico que evite la 
proliferación de estos moles-
tos insectos. La empresa encar-
gada de realizar los tratamien-
tos efectúa inspecciones y 
actuaciones durante todo el 
año, pero de manera especial 
en verano, cuando la proble-
mática es más habitual. En 
estos meses, los controles y tra-
tamientos son semanales, tal y 
como explica la concejala de 
Sanidad, Silvia Gómez. 

«En la lucha contra los mos-
quitos es importante la cons-
tancia en los tratamientos y 
también la prevención», asegu-
ra Gómez, quien recuerda a la 
ciudadanía que «deben vigilar 
también que en sus hogares no 
haya ningún punto de acumu-
lación de agua estancada que 
pueda dar lugar a un foco». 

Refuerzan la lucha contra 
los mosquitos por altas 
temperaturas y lluvias

 

El Ecoparque Móvil de Vila-real ya se 
ha situado desde el pasado 1 de sep-
tiembre en la plaça Major, coinci-
diendo con el mercado ambulante 
de los miércoles. 

U EL ECOPARQUE MÓVIL 
ESTARÁ PERIÓDICAMENTE AL 
MERCADO DE LOS MIÉRCOLES

 

Unifican la recogida de residuos y la 
limpieza viaria para ganar eficacia
El nuevo contrato supondrá modernizar el servicio con sensores en los contenedores

E l Ayuntamiento dará un 
paso de gigante en la digi-
talización y moderniza-
ción del servicio de reco-

gida de residuos a través de un 
nuevo contrato que unirá este 
servicio con la limpieza viaria y 
que incorporará, entre otras 
mejoras, la introducción del 
contenedor de basura orgánica 
en toda la ciudad así como el 
control en tiempo real del servi-
cio y la geolocalización y senso-
rización de los contenedores.  

El concejal de Servicios 
Públicos, Francisco Valverde, ha 
explicado que el pliego de con-
diciones cuenta ya con todos los 
informes favorables para su tra-
mitación y aprobación en pleno, 
paso necesario para licitarlo. 

«Estamos ante uno de los 
contratos de Servicios Públicos 
más importantes para la ciudad, 
que supondrá un importantísi-
mo avance en nuevas tecnolo-
gías y en la mejora de la eficien-
cia y la sostenibilidad», ha aseve-
rado Valverde. El contrato, con 

una vigencia de ocho años y un 
coste anual de unos 3,5 millo-
nes de euros, tendrá como una 
de las principales novedades la 
unión de los servicios de limpie-
za viaria y recogida de residuos 
con el fin de lograr una mayor 
eficiencia y una mejor respuesta 
ante todas las necesidades de la 

Imagen del servicio de recogida de reciclaje en la avenida Alemania.

 

sustancial de filosofía, puesto 
que el objetivo es ir disminuyen-
do progresivamente la fracción 
resto, es decir, los residuos no 
orgánicos que no se pueden 
depositar en ninguno de los 
contenedores de reciclaje». 
Valverde incide en que la intro-
ducción del contenedor marrón 
será completa, ya que la empre-
sa adjudicataria deberá distri-
buir cerca de un millar de conte-
nedores de recogida orgánica, 
de diferente tipología de volu-
men. En cuanto a los contenedo-
res de papel y cartón, así como 
de envases ligeros, se prevé 
duplicar el número de depósitos 
repartidos por la ciudad. 

De esta manera, con el fin de 
informar a la ciudadanía de los 
cambios en el modelo de recogi-
da de basuras, se marca la con-
tratación de cuatro educadores 
ambientales, que realizarán una 
labor a pie de calle de acompa-
ñamiento e información para 
dar a conocer el sistema de sepa-
ración de los residuos en origen.  

 
RECOGIDA «INTELIGENTE» 
En el apartado tecnológico, el 
pliego de condiciones incorpora 
una cláusula smart para la digi-
talización del servicio y la senso-
rización de los contenedores, de 
manera que se pueda realizar 
un seguimiento en tiempo real 
tanto de la recogida de basuras 
como de la limpieza viaria, con 
la geolocalización de los conte-
nedores y el control de volumen 
y frecuencia de utilización.  

Esto, unido a la moderniza-
ción de la flota con camiones 
más silenciosos, permitirá adap-
tar y rediseñar las rutas y hora-
rios para una mayor eficiencia 
en el servicio, incluso realizar la 
recogida en horario diurno.

«Desde el Ayuntamiento de 
Vila-real estamos haciendo 
todo lo que está en nuestras 
manos para que la presencia 
de estos insectos no sea un pro-
blema y para actuar tanto de 
manera preventiva como en el 
momento en que se nos comu-
nica la existencia de algún 
punto más problemático», 
señala la concejala de Sanidad. 

La empresa encargada de 
los tratamientos actúa en 
áreas periurbanas, zonas de 
huertas, solares situados en la 
entrada sur a la ciudad, entor-
nos del Hospital de la Plana y, 
del río Mijares y Termet; ade-
más, en el casco urbano tam-
bién se revisan zonas verdes, 
acequias e imbornales. 

El Ayuntamiento ha recibi-
do una subvención de 650 
euros de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud 
Pública para colaborar en la 
financiación de los tratamien-
tos para combatir el mosquito 
tigre durante el 2021. 

U Se instalará de   
forma generalizada el 
contenedor marrón, con 
cerca de un millar de 
depósitos en la ciudad

ciudad. 
Asimismo, contempla la 

recogida de los residuos orgáni-
cos a través de un contenedor 
específico, el denominado con-
tenedor marrón, algo que supo-
ne, según el concejal de 
Servicios Públicos, «un cambio 



Crònica de Vila-real
AGOST DEL 2021Municipal 9

Sentencia por la caída de un 
bloque de hormigón en la CEM

E l Juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo número 1 de Castellón 
emitió una sentencia en la que 
estimaba el recurso presentado en 

su día por los padres del menor que 
resultó herido al desprenderse una plan-
cha de hormigón en la Ciudad 
Deportiva Municipal. La sentencia 
supondrá el pago de 3.883,21 euros adi-
cionales a los ya abonados, de los que 
300 euros corresponden al 
Ayuntamiento y el resto, al seguro. 

«Con total transparencia, como siem-
pre hemos actuado en este equipo de 
gobierno, queremos informar de esta 
sentencia, por la que el Juzgado declara 
la responsabilidad patrimonial munici-
pal en este caso, que se remonta al 19 de 
noviembre de 2016, en un accidente for-
tuito que en el Ayuntamiento hemos 
reconocido en todo momento, intentan-
do llegar a un acuerdo con la familia 
desde que tuvo lugar el incidente, que 
lamentamos profundamente», valora el 
alcalde de la ciudad, José Benlloch.  

El primer edil recuerda que el 
Ayuntamiento es codemandado en este 
caso junto a la aseguradora municipal y 
que en su día ya se abonaron 18.990,93 
euros que se restarán al total. 

Tras la resolución judicial, la canti-
dad a abonar en concepto de indemniza-
ción ha sido fijada en 22.874,14 euros, 
frente a los 31.658,52 euros que recla-

Declaran responsabilidad patrimonial municipal por las heridas de un niño

Imagen, de noviembre del 2016, de la caída de la plancha que causó lesiones a un menor.

 

La Ciutat Esportiva Municipal se ianuguró unas semanas antes de que se produjera el incidente.

 

U La resolución judicial fija la 
cantidad a pagar en 22.874,14 
euros, de los que se abonaron 
ya 18.990,93 euros por parte 
del consistorio y el seguro

maba la parte demandante. Al detraerse 
la cantidad ya abonada, quedarán por 
liquidar otros 3.883,21 euros, de los que 
el consistorio tan sólo deberá pagar 300 
euros. 

 
SINIESTRO EN 2016 
El accidente se produjo el 19 de noviem-
bre de 2016, poco después de abrir el 
recinto, cuando el menor, de 9 años en 
esa época, resultó herido con fractura de 
tibia y peroné al desprenderse uno de 
los bloques de hormigón de la CEM que 
servía de grada. «Fue un incidente 
lamentable y fortuito, por el que desde 
el primer minuto estuvimos tratando de 
llegar a un acuerdo con la familia y, de 
hecho, ya se abonó una cantidad impor-
tante. Ahora, con la máxima transparen-
cia, queremos hacer pública esta senten-
cia, que desestima la resolución contra-
ria de reclamación patrimonial dictada 
en octubre de 2017», concluye Benlloch.

El Mercat Central inicia curso 
con accesos y luces nuevas

E l Mercat Central encara el inicio 
del curso con nuevas mejoras con 
las que el Ayuntamiento pretende 
seguir potenciando este recinto 

como un polo de atracción para la acti-
vidad comercial del centro de la ciudad. 
La Concejalía de Economía ha realizado 
una serie de inversiones en las últimas 
semanas para modernizar las instalacio-
nes de la plaza Colón, gracias a la obten-
ción de una subvención de 14.000 euros 
concedida por la Dirección General de 
Comercio, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. «Esta 
ayuda autonómica nos ha servido para 
realizar algunas actuaciones muy inte-
resantes, que van en la línea de moder-
nizar y hacer más atractivo el Mercado 
Central como un espacio comercial de 
calidad y proximidad», explica el conce-
jal de Economía, Xus Madrigal. 

Así, algunas de las actuaciones que se 
han realizado son la instalación de puer-
tas automáticas para separar el espacio 
que ocupan los puestos de venta de la 
zona de cafetería; la instalación de un 
control de accesos con el fin de poder 
monitorizar no sólo el aforo, sino tam-
bién disponer de un registro de la 
afluencia de clientes para «saber los flu-
jos de entrada y salida y conocer los 
hábitos de los usuarios», indica el conce-
jal. También se ha procedido a la renova-

El consistorio quiere seguir potenciando el recinto como polo de atracción

El Ayuntamiento ha aprovechado el cese de la actividad durante parte de agosto para las labores.

 

Habrá nuevos puntos de venta y han cambiado de parada otros que ya estaban abiertos.

 

U El Ayuntamiento consiguió 
una subvención de 14.000 € 
del Consell para acometer la 
modernización de las 
instalaciones de la instalación

ción por completo de las luminarias del 
Mercado Central, de manera que, «ade-
más de un ahorro energético, también 
hemos mejorado la iluminación de los 
puestos de venta para facilitar a los ven-
dedores la exposición de sus productos». 

Madrigal ha recordado que estas 
mejoras se unen a otras acciones impul-
sadas en los últimos meses para poten-
ciar el Mercat Central. El Departamento 
de Economía ultima la adjudicación del 
contrato de mantenimiento de las insta-
laciones, que tendrá una duración de un 
año, prorrogable un año más. El coste 
previsto asciende a 36.290 euros anuales 
(IVA incluido) e incluye también un ser-
vicio 24 horas de resolución de averías. 
Por otro lado, también se han adjudica-
do tres nuevos puestos de venta que 
estaban disponibles, «de manera que 
alcanzaremos prácticamente la ocupa-
ción completa de los puestos del 
Mercado Central», señala el concejal.
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El consistorio muestra interés por esta situación de unos espacios que, en algunos casos, no tienen uso actualmente.

Territorio analiza la situación de 
los 1.207 entresuelos de la ciudad

E n Vila-real existen actual-
mente 1.207 entresuelos 
de viviendas, con una 
superficie total de 85.573 

metros cuadrados. La Concejalía 
de Territorio, consciente de la 
problemática que existe en los 
últimos años en este tipo de 
construcciones, ha encargado 
un estudio a una empresa local 
para conocer la situación de los 
entresuelos, ocupación y usos, y 
plantear posibles soluciones. 

«En el Ayuntamiento esta-
mos preocupados y ocupados en 
un tema, el de los entresuelos, 
que es de una gran complejidad, 
ya que nuestra normativa urba-
nística no permite su uso como 
vivienda por carecer de las con-
diciones de habitabilidad nece-
sarias, mientras que su utiliza-
ción como oficinas y despachos 
está claramente en declive», 
argumenta el concejal de 
Territorio, Emilio M. Obiol.  

Por este motivo, el departa-

El consistorio pretende plantear soluciones a los problemas de ocupación y uso de los locales

 

mento municipal ha encargado 
a una inmobiliaria local un 
estudio detallado de la situa-
ción de los entresuelos y las 
posibles acciones a emprender, 
que advierte de que una cuarta 
parte de los entresuelos está 
desocupada, mientras que se ha 
detectado también que algunos 
de estos inmuebles se utilizan 
como vivienda. Al respecto, 
Obiol incide en que este tipo de 
construcciones no reúne las 
condiciones para obtener una 
cédula de habitabilidad, tales 
como la superficie, salida de 
humos, altura, dimensiones, 
iluminación o ventilación.  

«La falra de ascensor o sal-
vaescaleras de muchos de estos 
inmuebles o la normativa de 
ventilación son algunos de los 
problemas que se plantean en 
estas entreplantas», agrega 
Obiol, quien avanza que el 
Ayuntamiento trabaja en posi-
bles soluciones al problema.

breves

U La Asociación Acudim 
organiza para los días 21, 23, 
28 y 30 un taller de alfabeti-
zación digital en horario de 
16.00 a 18.00 horas. Entre los 
contenidos que se imparti-
rán están la firma digital y la 
solicitud y eluso del certifica-
do digital, conceptos básicos 
de Word y Excel, la creación 
de un cartel, la redacción de 
una carta de presentación y 
aspectos prácticos para el 
mercado de trabajo como 
acceder a la vida laboral o 
cómo usar el portal Labora. 

ACUDIM PROGRAMA EN 
SEPTIEMBRE UN TALLER DE 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

U Fundación Manantial, 
entidad sin ánimo de lucro 
que trabaja para las personas 
con problemas de salud men-
tal, busca voluntarios para 
favorecer el desarrollo de dos 
iniciativas al aire libre. La 
primera actividad es la de jar-
dinería de plantas aromáti-
cas para la que se pide tener 
conocimientos en la materia. 
Para la segunda propuesta, 
paseos saludables, se busca a 
aficionados al senderismo. 
Más información en el 964 
537 138.

FUNDACIÓN MANANTIAL 
BUSCA VOLUNTARIOS PARA 
ACCIONES AL AIRE LIBRE

U El Ayuntamiento manten-
drá este año el Plan especial 
de lucha contra la covid-19 
en los centros educativos, 
impulsado de manera pione-
ra el año pasado con el 
refuerzo de la limpieza, más 
conserjes y suministro extra 
de papel y jabón. Así lo ha 
trasladado el alcalde, José 
Benlloch, a los directores y 
directoras de los centros 
docentes en una reunión 
telemática con los equipos 
directivos para supervisar el 
inicio del curso escolar

MANTIENEN EL PLAN  DE 
LUCHA CONTRA LA COVID EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS

Caixa Rural ayuda 
a Adavi, Club de 
Natació Vila-real, 
Apaval y Rusc a 
crear su web
La Asociación Rusc, el Club 
de Natación Vila-real, Apaval 
y Adavi son las cuatro entida-
des sociales elegidas por la 
Fundación Caja Rural Vila-
real para recibir las ayudas a 
la digitalización. Después de 
estudiar las propuestas, la 
Fundación, que cuenta con la 
colaboración del 
Ayuntamiento y la 
Fundación Manantial, ha 
designado los beneficiarios 
de esta iniciativa que, una 
vez concedidas la ayuda, lle-
varán a cabo tres fases condu-
cidas por las fundaciones 
Caja Rural y Manantial, con 
el fin de mejorar su visibili-
dad en el mundo digital. 

En primer lugar, se reali-
zará una formación para la 
gestión de la landing page ela-
borada con Wordpress. 
Seguidamente, el Centro 
Especial de Ocupación 
Manantial Integra Nuevas 
Tecnologías, especializado en 
la creación de páginas web y 
diseño de identidad corpora-
tiva para empresas y organi-
zaciones, será el responsable 
de la elaboración de las lan-
ding page, atendido el conte-
nido que requieran las aso-
ciaciones. Finalmente, ten-
drá lugar un periodo de 
formación donde las entida-
des sociales aprenderán a uti-
lizar y gestionar de forma 
autónoma los principales 
aspectos de funcionamiento 
de su página web. 

Se trata de la segunda con-
vocatoria de este tipo que 
atorna la Fundación y para la 
cual destina 3.200 euros que 
cubren las diferentes partes 
del proceso de creación de las 
entidades beneficiarias.

U Cruz Roja ha organizado 
en Vila-real, junto con otras 
dos localidades más en la 
provincia —Castelló y 
Vinaròs—, una acción ya tra-
dicional en el inicio de curso, 
la campaña Vuelta al cole 
solidaria que recoge material 
escolar en los centros comer-
ciales Carrefour, que tam-
bién realiza una aportación 
económica, para permitir 
que los niños con menos 
recursos tengan todos los 
productos necesarios para el 
arranque del nuevo curso.

CRUZ ROJA ORGANIZA LA YA 
TRADICIONAL CAMPAÑA DE 
VUELTA AL COLE SOLIDARIA

Economía lanza una nueva 
campaña para reactivar la 
hostelería y el comercio
El Ayuntamiento ha lanzado 
una nueva campaña de dinami-
zación de la hostelería y el 
comercio impulsada junto a la 
Asociación de Hostelería y Ocio 
de Vila-real (Ashiovi) y la Unión 
de Comercio de Vila-real (Ucovi). 
El concejal de Economía, Xus 
Madrigal, ha dado a conocer la 
iniciativa ‘Ens retrobem a Vila-
real’, junto al vicepresidente de 
Ashiovi, Edu Ripollés.  

La acción, de tres días de 
duración, buscaba «ayudar a la 
reactivación de los estableci-
mientos de restauración y ocio, 

así como los comercios de la ciu-
dad, ahora que la ciudadanía 
vuelve de vacaciones». 

Ripollés explicó que más de 
una veintena de establecimien-
tos se sumaron a la campaña  
ofreciendo promociones indivi-
dualizadas a sus clientes. 
Además, cada consumición en 
los locales adheridos dio dere-
cho a participar en un sorteo de 
10 vales de 50 euros para com-
prar en los comercios de Vila-
real y de este modo colaborar 
con Ucovi para la reactivación 
de la actividad comercial. Madrigal y Ripollés durante la presentación de esta acción de dinamización.

 

+DATOS

140 locales sin 
uso o sin acabar
U El estudio de los entresuelos 
de Vila-real cifra en 1.207 las uni-
dades existentes, según el catas-
tro, de los que 12 tienen una gran 
superficie de más de 6.000 
metros cuadrados. Una gran can-
tidad de entresuelos, refleja el 
informe, se destina a garajes o 
trasteros, por lo que, restando 
estas dos circunstancias, quedan 
634 unidades con una superficie 
media de 109,13 metros. Para el 
trabajo de análisis de la situación, 
se ha visitado una muestra de 
entresuelos que ha permitido 
concluir que en torno a un 25% 
de los entresuelos existentes en 
Vila-real (140 aproximadamente) 
está desocupado o incluso sin ter-
minar por dentro.
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Benlloch y Valverde en el anuncio de la renuncia al cargo del edil tras 35 años.

Valverde deja el Ayuntamiento   
tras redefinir los Servicios Públicos 

E l concejal de Servicios 
Públicos y Nuevas 
Tecnologías, Francisco 
Valverde, ha anunciado 

su renunciar al acta de concejal 
tras  35 años de trayectoria polí-
tica en el Ayuntamiento. 
Valverde ha comparecido en 
rueda de prensa acompañado 
por el alcalde, José Benlloch, 
quien le ha agradecido su traba-
jo durante estos 10 años del 
gobierno del cambio para reno-
var los Servicios Públicos de 
Vila-real (SPV) sobre la base de la 
colaboración con la empresa 
local, así como toda su trayecto-
ria dedicada al servicio público 
desde la política municipal.  

El primer edil ha subrayado 
que «a pesar de las trabas por la 
situación económica del consis-
torio y de los problemas ocasio-
nados por los cambios legislati-
vos en materia de contratos, 
han sido diez años de avance 
para los Servicios Públicos». 
Benlloch recuerda que en 2011, 
con la entrada del gobierno del 
cambio, encomendó a Valverde 
la tarea de redefinir y recuperar 
los Servicios Públicos con dos 
objetivos: «cambiar la imagen 
que tenían los ciudadanos de 
esta concejalía para ganar en 
prestigio  y convertir los 
Servicios Públicos en una plata-
forma para la innovación en 
alianza con la empresa local».  

El edil ha reconocido que en 
2019 ya tenía intención de dejar 
la política municipal aunque 
finalmente el alcalde le conven-
ció para continuar al menos dos 
años porque «aún quedaba 
mucho por hacer», Ahora, ha 
remarcado, «creo que tengo la 
obligación de aportar a la socie-
dad todo lo que he aprendido en 
estos años», por lo que el edil 

Benlloch anuncia una redefinición del equipo de gobierno al que regresará Eduardo Pérez
 

iniciará una nueva etapa en una 
empresa privada de la implanta-
ción de energías renovables.  

Eduardo Pérez Arribas ocupa-
rá el acta de regidor que deja 
vacante Valverde y en breve el 
primer edil anunciará una 
remodelación de gobierno «pre-
vista desde hace unos meses 
dada la intención de Valverde 
de dejar su cargo y porque ade-
más en todas las legislaturas he 
llevado a cabo una remodela-
ción en el ecuador del manda-

to», indica Benlloch.  
 

XUS MADRIGAL ASUME SPV 
Pese a la reestructuración pre-
vista, con la llegada de las fies-
tas patronales y la gota fría, el 
alcalde avanzó la delegación de 
Servicios Públicos a Xus 
Madrigal, actual edil de Econo-
mía, para «garantizar la respues-
ta ágil en este momento». Con 
todo, quedan pendientes las 
competencias en Informática y 
TIC, a la espera de la reforma.

breves

U El presidente del PP, 
Adrián Casabó, ha reiterado 
al alcalde «la necesidad» de 
un encuentro para abordar 
temas de la gestión munici-
pal y los proyectos de futuro 
a desbloquear. «Este es el pos-
tureo al que nos tiene acos-
tumbrado el PSOE. Ni una 
hora tardó el alcalde en 
anunciar una reunión tras 
mi elección como presidente 
del PP, pero más de 50 días 
después, nada», lamenta.

CASABÓ (PP) REITERA AL 
ALCALDE LA NECESIDAD DE 
MANTENER UNA REUNIÓN

U Compromís denuncia el 
«deplorable estado» en el que 
se encuentra el entorno de la 
Biblioteca Universitària del 
Coneixement (BUC) y solicita 
un mantenimiento más ade-
cuado y con mayor frecuen-
cia para ofrecer una mejor 
imagen. «Se ha dejado morir  
la vegetación que rodeaba el 
espacio, dejando la tierra 
yerma y descuidada, lo que 
demuestra una desatención 
importante», reprueban. 

COMPROMÍS RECLAMA UNA 
MEJORADEL ENTORNO DE LA 
BIBLIOTECA DE PIO XII

U La UNED presenta las 
fechas para los próximos cur-
sos de extensión universita-
ria. El IX Taller d’escriptura-
narrativa, tendrá lugar del 
28 de octubre de 2021 hasta 
el 2 de junio de 2022; el II 
Taller derevisió i redacció de 
textos literaris, del 18 de 
noviembre de 2021 hasta el 
23 de junio de 2022; y Las cla-
ves de un texto atractivo. VIII 
taller de redacción, del 10 de 
enero al 14 de marzo.

LA UNED PRESENTA LAS 
FECHAS DE TRES CURSOS DE 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Inician el proceso 
para mejorar los 
polígonos de la 
zona Sur, Renfe y 
Carretera de Onda
U El consistorio licita las 
obras para ejecutar los pro-
yectos de mejora, moderniza-
ción y dotación de infraes-
tructuras y servicios en las 
área industriales Zona Sur 
(258.783,9 euros), Renfe 
(180.000 euros) y Carretera 
de Onda (219.533,81 euros) 
con un plazo de ejecución, 
en todos los casos, de tres 
meses y cuentan con una 
ayuda de 165.340 euros para 
el desarrollo de cada proyec-
to concedida por el Institut 
Valencià de la Competitivitat 
Empresarial (IVACE). Desde 
2018, la ciudad ha invertido 
3,2 millones en polígonos.

La Asociación 
Mesquellet abre 
la quinta edición 
de su concurso de 
fotografía anual
U La Asociación Mesquellet 
convoca la quinta edición del 
Concurso Fotográfico de 
Lactancia Materna. Las perso-
nas interesadas en participar 
pueden presentar sus imáge-
nes hasta el 30 de septiem-
bre. Las fotos deberán mos-
trar momentos en los que la 
madre esté dando pecho al 
bebé. También se podrá optar 
a la categoría Paternidad 
recogiendo momentos en los 
que los padres estén a cargo 
de los niños. Se repartirá 
cerca de una veintena de pre-
mios en diferentes categorías 
y se realizará una muestra.

La actuación comprenderá tres calles, Cariñena, Isabel de Villena y Alfred Nobel.

Sale a licitación la obra 
para abrir los viales Alfred 
Nobel e Isabel de Villena

 

El Ayuntamiento ha iniciado el 
procedimiento para la adjudica-
ción de la apertura provisional 
de las calles Alfreb Nobel, Isabel 
de Villena y Cariñena. Un pro-
yecto que estaba en la cartera 
desde hace varios años y que da 
pasos para convertirse en reali-
dad. Por un importe total de 
146.032,5 euros, impuestos 
incluídos, y un plazo de ejecu-
ción de tres meses desde el 
momento de la comprobación 
del replanteo de las obras. 

El objetivo es mejorar la 
comunicación y el tránsito 

entre las calles Nuestra Señora 
de la Consolación y Serra d’Irta 
mediante la apertura de los tres 
viales implicados, dotándolos 
de los servicios urbanísticos 
necesarios. Actualmente, como 
recogen los pliegos, «se trata de 
tres tramos de calle interrumpi-
dos por el muro perimetral de 
cerramiento de bloque de hor-
migón, que limita las antiguas 
instalaciones de la empresa 
Herarbo, y con su apertura se 
pretende facilitar el acceso de 
los vecinos de la zona, y dar flui-
dez tanto al paso de vehículos 

como al de personas».  
Así, la propuesta municipal 

incluye pasa por demoler el 
muro y dotar a las vías de los 
servicios urbanísticos necesa-
rios para convertirlas en solares: 
alcantarillado, alumbrado, tele-
comunicaciones y agua potable.  
Estos requisitos se aplicarán 
Alfred Nobel e Isabel de Villena 
donde también se deberá deli-
mitar y acondicionar las aceras 
y la calzada mientras que en 
Cariñena se pavimentará seis 
metros de anchura de la vía y se 
instalará una valla de seguridad 
en la zona de la Acequia Mayor 
así como tendrá que dotársle al 
tramo de luz y agua potable. 

Como también recuerda la 
documentación de esta actua-
ción, «en 2019 se redactó una 
memoria valorada para la aper-
tura provisional de las calles, 
aunque no se llegó a realizar la 
obra».
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U RENUEVAN EL CANCEL 
DE LA PUERTA PRINCIPAL 
DE LA ARCIPRESTAL PARA 
DEVOLVERLE ESPLENDOR

El cancel de la puerta principal de la 
iglesia Arciprestal lucirá renovado 
tras las tareas de recuperación reali-
zadas la carpintería Andueza de 
Segorbe. El presupuesto de la actua-
ción asciende a  20.159,81 euros.

Foto de familia de los responsables de los diferentes municipios y entidades que participaron en la sesión.

El mundo taurino y los municipios 
piden el regreso del ‘bou al carrer’

E l Auditori Municipal aco-
gió la cumbre de munici-
pios taurinos de la 
Comunitat en la que la 

multitud de sectores representa-
dos unieron fuerzas con octubre 
marcado en rojo como mes 
clave para que los toros puedan 
regresar por fin a las calles. 

Es la hoja de ruta diseñada 
por las peñas y la Agencia 
Valenciana de Emergencias, 
cuyo secretario autonómico, 
José María Ángel, anunció que 
trabajan a contrarreloj para 
definir un «protocolo o plan de 
contingencia» que tenga unos 
condicionantes sanitarios simi-
lares a los del mundo de las 
Fallas. «Hemos de aplicar la regla 
de las tres p (prevención, precau-
ción y prudencia) para cumplir 
cuatro objetivos: garantizar la 
salud, controlar la propagación 
del virus, cumplir la normativa 
y asegurar la celebración de 
espectáculos taurinos», indicó. 

«Cuando se den las circuns-
tancias», Ángel puntualizó que 
harán «una selección de dos o 

Frente común entre los diferentes agentes para la vuelta de estos actos a partir de octubre

tres pueblos» para recuperar la 
celebración. Uno de los que s 
estará en la terna es Almassora, 
cuya alcaldesa, Merche Galí, rei-
teró el ofrecimiento de ser el 
municipio piloto que acoja los 
primeros festejos en calle tras la 
irrupción de la pandemia al 
contar ya con un protocolo para 
el regreso de estas exhibiciones. 

Pese a las dificultades y res-
tricciones de la pandemia, el 
secretario autonómico de 
Emergencias puso en valor la 
«vida» de este gremio enume-
rando el número total de feste-
jos que ha habido en lo que va 
de año en la Comunitat: 746 
actos, caracterizados por el uso 
de plaza portátil. 

Como anfitrión, el primer 
edil de Vila-real, José Benlloch, 
abrió la cumbre de municipios y 
lo hizo rompiendo una lanza 
por los bous al carrer. «Somos 
gente sensata y seria, no quere-
mos ser ni más ni menos que 
nadie», comentó, e hizo hinca-
pié en que ahora, cuando el 
regreso de los festejos de los 
toros a las calles de la provincia 
se acerca cada vez más, tienen 
que ser un frente común: 
«Debemos demostrar la capaci-
dad que tenemos de estar uni-
dos y que no somos lo que algu-
nos quieren vender que somos». 
 
AMPLIA REPRESENTACIÓN 
Al encuentro asistieron el presi-
dente de la Diputación, José 
Martí, y un buen número de 
alcaldes de poblaciones como 
Almassora, Nules, Onda, 
Cabanes, Torre d’En Besora o 
Massamagrell. También partici-
paron representantes ganaderos 
como Ramón Machancoses o del 
mundo taurino como Vicent 
Nogueroles, entre otros.

U Ángel insta a aplicar 
la ‘regla de las tres p’, 
prevención, precaución 
y prudencia, para poder 
recuperar estos festejos

Dotarán de energía solar 
a una decena de colegios
U Un total de 281.571 euros 
es la cantidad que el 
Ayuntamiento invertirá en 
dotar a diez colegios públicos 
de una instalación de energía 
fotovoltaica que será capaz 
de autoabastecer el consumo 
eléctrico que realizan estos 
centros en su día a día. De 
hecho, los cálculos realiza-
dos por los técnicos de la 
Fundación Globalis, que es la 
que ha gestionado la elabora-
ción del proyecto a petición 
del consistorio, hablan de 
que la energía que produci-
rán las placas solares que se 
ubicarán en sus cubiertas 
serán capaces de hacer frente 
al gasto eléctrico en ilumina-
ción y uso de aparatos eléctri-
cos o electrónicos. 

En concreto, la actuación 
supondrá una inversión de 
281.571 euros, de los que 
263.567 --el 93,6% del total-- 
estarán subvencionados por 
el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial 
(Ivace). Los colegios en los 
que se intervendrá son Pío 
XII, Pascual Nácher, José 
Soriano, Concepción Arenal 
Gimeno Barón, Cervantes II, 

Botànic Calduch y Angelina 
Abad, además del centro de 
Educación Especial La 
Panderola y la Escuela 
Municipal Infantil El Solet.  Vila-
real ha logrado que el Ivace 
financie casi en su integridad 
los 11 proyectos presentados y 
que, como apuntan fuentes 
municipales, permitirá generar 
un importante ahorro transcu-
rridos los cinco años previstos 
para amortizar la inversión. 

«Y son solo eso, sino que tam-
bién se reducirán considerable-
mente las emisiones de CO2 a la 
atmósfera», apunta el edil res-
ponsable del área de Servicios 
Públicos, Francisco Valverde. 

Esta será la segunda actua-
ción de envergadura que se rea-
lizará en un inmuebles propie-
dad del consistorio  para produ-
cir energía para autoconsumo 
en servicios municipales.  

A principios del 2019, el 
departamento que dirige 
Valverde invirtió 18.000 euros 
en la instalación de placas sola-
res en la sede de la Concejalía, 
para generaran la electricidad 
necesaria para recargar a diario 
la flota de vehículos eléctricos 
de que se dispone.

Una ayuda del IVACE permitirá implementar esta fuente de energía.
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El alcalde, José Benlloch, ha felicitado a la vecina 
Catalina Almagro en su 100 cumpleaños. El alcalde le ha 
entregado un obsequio y ha destacado que «nuestros 
mayores, con su trabajo y espíritu de superación, han 
ayudado a hacer de Vila-real la ciudad que es ahora».

U FELICITACIÓN PARA 
CATALINA ALMAGRO MESA, 
UNA VECINA CENTENARIA

 

La Policía esclarece más del 60% de 
los accidentes de tráfico con fuga 
Hasta agosto se han registrado en la localidad 31 incidentes de este tipo sin daños personales

D urante el 2021, y hasta 
mediados de agosto, se 
han registrado en Vila-
real  31 accidentes de 

tráfico con fuga, según datos de 
la Policía Local, que ha conse-
guido esclarecer más del 60% de 
los casos tras la investigación 
correspondiente de los hechos. 
Según ha explicado el intenden-
te de la Policía Local, Ramón 
Martínez, en la treintena de 
casos registrados en lo que va de 
año en la ciudad y en los que el 
conductor implicado ha huido 
del lugar del accidente, única-
mente se han producido daños 
materiales, sin lesionados. 

De los accidentes de tráfico 
con fuga que se han denunciado 
en la Policía Local, la Unidad de 
Atestados ha logrado esclarecer, 
tras la investigación correspon-
diente, el 61% de los casos. 
Martínez apunta que para el 

esclarecimiento de los hechos es 
fundamental la declaración de 
testigos, la existencia cámaras 
de vídeo vigilancia y la colabora-
ción de talleres de automóviles 
y de Astrauto. 

De los 31 accidentes, seis fue-
ron localizados por la Policía 
Local de manera inmediata y se 
instruyó atestado como investi-
gados por la comisión de un 
delito contra la seguridad vial 
por conducir bajo la influencia 
de alcohol y drogas. Según expli-

Imagen de  archivo de un accidente en la rotonda aérea del acceso norte de la ciudad.

 

ca el intendente de la Policía 
Local, «normalmente el conduc-
tor que ocasiona un accidente y 
decide darse a la fuga lo hace 
para intentar ocultar infraccio-
nes más graves, como es el con-
sumo de alcohol o drogas, o que 
carece de los permisos de con-
ducir necesarios». En algunos de 
los casos, los conductores fuga-
dos también manifiestan que es 
por no dar cuenta a la compañía 
seguro y no perder la bonifica-
ción correspondiente.  

Cuando el conductor se da a 
la fuga y solo hay daños mate-
riales o lesiones leves el conduc-
tor se expone a una multa admi-
nistrativa de 200 euros. Sin 
embargo, si hay víctimas graves, 
tal y como resalta  Martínez, «sí 
que conlleva responsabilidad 
penal, ya que puede ser consti-
tutivo de un delito de omisión 
del deber de socorro».

103.993 euros para poner 
a punto las vías rurales 
Cota 100 y Vora Riu 

El Ayuntamiento ha adjudica-
do a la empresa Becsa --hubo 
otra oferta de la firma Pavasal-- 
el proyecto de acondiciona-
miento de parte de los cami-
nos rurales Canal Cota 100 y 
Vora Riu-Madrigal (ambos dis-
curren por el oeste del termi-
no municipal). Además de la 
oferta económica más ventajo-
sa (la mercantil rebajó en un 
15,20% el presupuesto inicial 
de 122.634 euros, para dejar la 
inversión en 103.993) también 
han pesado para la adjudica-
ción otros criterios valorables, 
como son los de las fases de 
ejecución, los plazos o la ges-
tión del tráfico. 

La intervención forma 
parte del plan de adecuación 
de vías rurales de la ciudad 
que en ocasiones también son 
utilizadas por ciudadanos que 
se desplazan hacia las empre-

sas, especialmente las que 
están situadas junto a la carre-
tera de Onda, con el objetivo 
de evitar viales con mayor den-
sidad de tránsito de vehículos. 

Para el reasfaltado de estos 
dos caminos, el Ayuntamiento  
ha conseguido una subvención 
de la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y 
Transición Ecológica que per-
mitirá sufragar en torno al 
50% de la inversión final. 

Son dos vías rurales que 
desde el departamento de 
Servicios Públicos de Vila-real 
consideran prioritarias, debi-
do al pronunciado deterioro 
de la calzada.  

El plazo de ejecución de la 
actuación será de un mes com-
putable desde el mismo 
momento de la comprobación 
del replanteo de las obras

U Para esclarecer los 
hechos es básico la 
declaración de testigos, 
las cámaras de vigilancia 
o la ayuda de talleres 

La basílica de Sant Pasqual ha acogido la misa de despe-
dida del arcipreste y prior, Joaquín Guillamón. El alcalde, 
José Benlloch, le ha regalado una reproducción de la 
escultura del santo, obra del Hijo Predilecto de la ciu-
dad, Vicent Llorens Poy, y una alegoría de la ciudad

U MISA DE DESPEDIDA DE 
JOAQUÍN GUILLAMÓN,    
PRIOR DE SANT PASQUAL

 

Las máquinas trabajan en el asfaltado de la partida Madrigal.
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Vila-real es una de las diez ciudades de España que ofrece un transporte público gratuito para favorecer la movilidad.

El pleno adjudica el contrato del autobús 
urbano gratuito ‘groguet’por unanimidad 

E l Pleno del Ayuntamiento 
ha aprobado por unani-
midad la adjudicación del 
nuevo contrato del servi-

cio de transporte de viajeros 
urbano gratuito de Vila-real, 
conocido como autobús Groguet. 
La adjudicación del servicio a la 
empresa Hicid por un importe 
de 475.000 euros anuales duran-
te un periodo de 10 años ha con-
tado con el voto favorable de 
todos los grupos municipales.  

El concejal de Movilidad, 
Emilio M. Obiol, ha destacado 
que el nuevo contrato contem-
pla «mejoras ambientales, con 
vehículos menos contaminantes 
y un aumento de la prestación 
de servicios». Obiol ha incidido 
en el hecho de que «este 
Ayuntamiento es uno de los 10 
de España que ofrece el trans-
porte urbano de forma gratuita 
para favorecer la movilidad y 
avanzar en la lucha contra el 
cambio climático, por lo que es 
uno de los servicios de los que 
podemos estar más orgullosos». 

En este sentido, el edil ha 
señalado que el nuevo contrato 
«servirá para que los miles de 
usuarios del autobús Groguet se 
incrementen y hacer de Vila-
real una ciudad con menos con-
taminación y menos vehículos 
en la vía pública». Tras parali-
zarse el proceso de licitación 
por un recurso, el consistorio 
prosiguió con el procedimiento 
que finalizó hace unas semanas 
con la propuesta de los técnicos 
tras analizar las diferentes ofer-
tas presentadas, de adjudica-
ción a la compañía Hicid. 

La mercantil obtuvo 91,6 
puntos del centenar posible tras 
la evaluación de los criterios 
automáticos (oferta económica, 

Hicid asumirá este servicio al que el consistorio destinará 475.000 euros anuales con una vigencia contractual de 10 años

La Cátedra de 
Mediación Policial 
exporta la labor 
entre  la UJI y el 
Ayuntamiento
La Cátedra de Mediación 
Policial Ciutat de Vila-real de 
la Universitat Jaume I ha 
dado a conocer a otros países 
su modelo de colaboración 
entre el Ayuntamiento y la 
UJI para el desarrollo de la 
mediación policial, a través 
de su participación en el II 
Congreso internacional de 
mediación policial y policía 
de proximidad que se ha cele-
brado en Argentina. 

La jornada, organizada 
por el Instituto Superior de 
Seguridad Pública de Buenos 
Aires y la Policía del Chaco 
de la República de Argentina, 
ha estado dirigida a miem-
bros de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad, a mediadores y 
al público en general intere-
sado en la temática. Las sesio-
nes telemáticas han contado 
con más de 2.500 inscritos 
procedentes de 18 países. 

La directora de la cátedra, 
Andrea Planchadell, y la téc-
nica de investigación, Helena 
Pérez, han sido las encarga-
das de abrir el primer panel 
titulado Fundamentos de la 
mediación policial. «La media-
ción policial contribuye a for-
mar ciudadanos más respon-
sables y sociedad más justas y 
pacíficas», han destacado. 

El comisario principal jefe 
de la Policía Local de Vila-
real, José Ramón Nieto, tam-
bién ha participado en la jor-
nada con la ponencia Cultura 
de mediación policial para la 
seguridad ciudadana: la expe-
riencia de la Policía Local de Vila-
real. Nieto ha señalado que el 
70% de las llamadas que reci-
ben son requerimientos para 
actuar en caso de conflictos 
vecinales.

mejora del servicio en fiestas o 
en materia educativa -refuerzo 
de la línea a las 7.30 horas y 
conexión con la UJI--) y aquellos 
en base a juicios de valor (insta-
lación de marquesinas y plata-
formas en las paradas y un plan 
de contingencias). 

 
FONDOS EXTERNOS 
Desde el consistorio se mostra-
ron confiados en obtener fondos 
externos, puesto que los vehícu-
los podrán llevar publicidad 
fija, a la vez que se llevarán a 
cabo acciones para conseguir 
fondos de otras administracio-
nes, alegando que el servicio 
puede utilizarlo cualquier ciu-
dadano, resida o no en Vila-real.

Benlloch destaca la mejora 
de la zona industrial norte 
con la llegada de Lidl
El alcalde, José Benlloch, ha visi-
tado junto al gerente regional 
de Ventas de la cadena Lidl, 
Tomás San Román, las nuevas 
instalaciones de la tienda que la 
compañía ha abierto en la 
entrada norte de la ciudad, en 
un solar propiedad de la familia 
Gómez Mata. La tienda, la pri-
mera a doble altura de la cadena 
en la provincia, completa el 
equipamiento de uno de los 
principales accesos urbanos con 
una superficie de 1.400 metros 
cuadrados y 3,4 millones de 
inversión que consolidan la pre-

sencia del grupo internacional 
en Vila-real. 

«Hoy es un día de alegría 
para la ciudad porque, en un 
momento tan difícil como el 
que vivimos, es importante que 
haya proyectos que mejoren la 
ciudad, nuestros accesos y los 
servicios que se prestan. La aper-
tura de este nuevo estableci-
miento es una clara muestra de 
que la ciudad avanza y crece», 
valora Benlloch. El alcalde ha 
agradecido la participación de 
la familia Gómez Mata en este 
proyecto, así como el esfuerzo 

para la urbanización y mejora 
de los accesos realizada hace 
algunos años, y a la compañía: 
«Es de agradecer que una empre-
sa como Lidl, líder en el mundo, 
a pesar de las difíciles circuns-
tancias que vivimos, no sólo 
haya apostado por quedarse en 
Vila-real sino por ampliar las 
instalaciones y mirar el futuro. 
Esta es la clara muestra de que 
Vila-real no ha estado parada en 
esta pandemia», agrega. 

«Desde hace 10 años, veni-
mos trabajando en políticas de 
gestión del territorio y mejora 
de nuestros polígonos que nos 
han permitido atraer nuevas 
inversiones al municipio, gene-
rar oportunidades y mejorar los 
servicios a disposición de la ciu-
dadanía», y quiso agradecer a la 
cadena Lidl haber escogido Vila-
real para su consolidación en 
Castellón con la primera tienda 
elevada en la provincia. 

El autobús llega a espacios educativos para cubrir la necesidad del alumnado.

Representación social, de la firma y municipal visitaron la tienda en su apertura.
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L’Ajuntament obté fons autonòmics per a 
implantar la compra pública innovadora

L ’Ajuntament ha aconse-
guit finançament de 
l’Agència Valenciana de la 
Innovació (AVI) per a con-

tinuar avançant en el projecte 
d’implantar al municipi projec-
tes de compra pública innova-
dora que permeten obtenir solu-
cions noves als problemes i 
necessitats de la població. La ini-
ciativa suposa la continuació 
dels treballs iniciats ja el 2018 
per a afavorir la formació de 
personal i equip tècnic en 
l’impuls a aquest tipus de licita-
cions de serveis, així com el 
diagnòstic i mapatge de les pos-
sibilitats que ofereix el sistema 
de la innovació a la ciutat. 

El projecte Accions prepa-
ratòries per a la posada en 
marxa de projectes de compra 
pública d’innovació (CPI) i 
mapatge d’oferta innovadora 
d’interés per a l’Ajuntament de 
Vila-real ha obtingut de l’AVI 
una ajuda de 45.600 euros, que 
suposa el 100% del finançament 
del programa en les dues anuali-
tats previstes. La concessió 
d’aquesta ajuda se suma a la 
subvenció obtinguda ja el 2018 
per a arrancar les accions de 
compra pública innovadora i 
afavorir la dinamització de les 
entitats del Sistema Valencià 
d’Innovació des de l’Ajunta-
ment de Vila-real. Aquests tre-
balls preliminars s’han focalit-
zat inicialment en l’obtenció de 
respostes a un dels problemes 
essencials de la ciutat com és la 
recollida i tractament dels fems. 

«La compra pública innova-
dora és una oportunitat per a 
les administracions locals que 
els permet incorporar solucions 
innovadores a la prestació de 
serveis de qualitat a la ciutada-
nia i fomentar i canalitzar el 
nostre sistema de la innovació. 
Però es tracta d’un instrument 
nou i complex, que requereix 
unes accions i preparació 
prèvia, en les quals Vila-real tre-
balla ja des de 2018», valora 
l’alcalde i regidor d’Innovació, 
José Benlloch. 

 
MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS 
L’obtenció d’aquesta nova ajuda 
per part de l’AVI permetrà conti-
nuar treballant en aquesta línia, 
amb l’objectiu últim, tal com 
assenyala la memòria del pro-
jecte, de començar a emprar, a 
partir d’aquest exercici, la CPI 
com a eina per a la millora dels 
serveis públics a partir de les 

El consistori rep 45.600 euros per a la millora dels serveis municipals i el mapatge d’oferta innovadora d’interés per a la ciutat

U La ciutat treballa, des 
de l’any 2018, en la 
formació del personal 
per a afavorir aquest 
tipus de licitacions 

necessitats que es vulguen 
cobrir, a més de servir d’ele-
ment tractor de la innovació 
local com a incentiu per a les 
empreses de l’entorn. «En defi-
nitiva, incorporar un nou punt 
de vista en la contractació públi-
ca que ens ajude a millorar la 
qualitat de vida i els serveis 
urbans, i millorar també la com-

petitivitat del nostre teixit 
socioeconòmic», agrega. 

Per a això, el projecte es divi-
deix en cinc blocs de treball: 
l’impuls d’un departament de 
CPI, la formació i sensibilització 
en aquesta matèria del personal 
municipal, l’actualització de la 
consulta preliminar de mercat 
en el sector dels fems realitzada 

el 2018, la dinamització de les 
empreses de Vila-real i la seua 
àrea d’influència per a la CPI       
--fase que desenvoluparà la 
Fundació Globalis amb jornades 
d’informació, tallers i enques-
tes-- i l’elaboració d’un mapa 
d’oferta innovadora d’entitats 
del Sistema Valencià d’Inno-
vació d’interés per al consistori.

AGENDA PROVINCIAL
TíTOL: INTERCONNECTATs
Data: 7 de setembre a les 8.30 hores
Lloc: En línia
Més info: www.fundacionglobalis.org

TíTOL: sEssIó CLub EmPREsARIAL DE 
NETwORkING CAsTELLó
Data: 14, 21 i 28 de setembre de 8.20 a 10.30 
hores
Lloc: En línia
Més info: www.fundacionglobalis.org

TíTOL: XI FòRum NACIONAL D’INNOVA-
CIó: OPORTuNITATs DEL sECTOR AE-
RONàuTICA I AEROEsPACIAL
Data: 17 de setembre de 10.00 a 13.30 hores
Lloc: En línia
Més info: www.fundacionglobalis.org

AGENDA PROVINCIAL

TíTOL: CuRs “PREPARADOR EXAmEN 
mARINER-PEsCADOR”
Data: del 6 al 14 de setembre de 16.00 a 
20.00 hores
Lloc: Cambra de Comerç Castelló. Avinguda 
Germans Bou, 79. Castelló
Más info: https://www.camaracastellon.com/
es/formacion/cursos/21_432
TíTOL: CuRs “PREPARADOR EXAmEN 
mARINER-PEsCADOR”

Data: del 15 al 22 de setembre de 16.00  a 
20.00 hores
Lloc: Cambra de Comerç Castelló. Avinguda 
Germans Bou, 79. Castelló
Más info: https://www.camaracastellon.com/
es/formacion/cursos/21_431

AGENDA AuTONòmICA
TíTOL: JORNADA “OPORTuNITATs DE 
NEGOCI A TuRquIA”
Data: 2 de setembre de 10.30 a 12.00 hores
Lloc: Casa Mediterrani. Antiga estació de 
Benalúa. Plaza Arquitecte Miguel López, s/n. 
Alacant
Més info: https://bit.ly/3sehz6o

EN LíNIA
TíTOL: wEbINAR “PROTEGEIX LA TEVA 
INFORmACIó D’OFFICE 365 DE quAL-
sEVOL AmENAçA”
Data: 7 de setembre de 10.00  a 10.45 hores
Lloc: En línia
Més info: https://bit.ly/2xq4vvx

TíTOL: “DEEP sEA bIOLOGy symPO-
sIum”
Data: del 12 al 17 de setembre
Lloc: En línia
Més info: https://wwz.ifremer.fr/16dsbs/
TíTOL: wEbINAR “quADRE DE COmAN-
DAmENT PER AL CFO EN POwER bI”

Data: 16 de setembre de 10.00 a 10.40 hores
Lloc: En línia
Més info: https://bit.ly/3srt1rl

TíTOL: CONGRés “EbN 2021: FuTuRs 
EmERGENTs”
Data: 14 i 15 de setembre
Lloc: En línia
Més info: https://www.ebncongress.eu/

TíTOL: “ImPACT FEsTIVAL 2021”
Data: 16 i 17 de setembre
Lloc: En línia
Més info: https://impact-festival.earth/

TíTOL: JORNADA INFORmATIVA CO-
muNITAT VALENCIANA “LIFE 2021 I NE-
TwORkING EN LíNIA”
Data: 17 de setembre de 9.30 a 12.30 hores
Lloc: En línia
Més info: https://bit.ly/3gpt5ye

TíTOL: wEbINAR “ENFOCAmENT PRàC-
TIC DEL CFO”
Data: 21 de setembre de 10.00 a 10.40 hores
Lloc: En línia
Més info: https://bit.ly/3scx4mc

TíTOL: wEbINAR “muLTIPLICA ELs 
TEus CLIENTs: TECNOLOGIA EN EL Nú-
VOL!”
Data: 21 de setembre de 9.30 a 10.30 hores
Lloc: En línia

Més info: https://bit.ly/3giv7hz

TíTOL: wEbINAR “ENFOCAmENT PRàC-
TIC DEL CFO”
Data: 23 de setembre de 10.00 a 10.40 hores
Lloc: En línia
Més info: https://bit.ly/3scsglu

TíTOL: TALLERs “COmENçA A EXPOR-
TAR”
Data: del 27 de setembre a l’1 d’octubre
Lloc: En línia
Més info: https://www.camaracastellon.com/
es/talleres-comenca-a-exportar

TíTOL: “LOGísTICA I TECNOLOGIA”
Data: 29 de setembre de 10.00 a 13.00 hores
Lloc: En línia
Més info: https://www.chaingotech.com/
evento-logistica-y-tecnologia-lyt21/

TíTOL: CuRs “màRquETING EN LíNIA 
PER A LLANçAR LA TEuA IDEA”
Data: 29 de setembre de 9.30 a 10.30 hores
Lloc: En línia
Més info: https://bit.ly/3sfwjjl

TíTOL: wEbINAR “CICLE REPTEs. DIGI-
TALITzAR ORGANITzACIONs COmPETI-
TIVEs”
Data: 29 de setembre de 19.00 a 20.30 hores
Lloc: En línia
Més info: https://bit.ly/3kiwxm6

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

 ICiutat de la Ciència i la Innovació
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Aficionats al món de la bici i veïns van seguir atents les competicions en les quals participaven els vila-realencs.

Vila-real es bolca amb Sebastián Mora i 
Pau Torres, els seus esportistes olímpics

L ’alcalde, José Benlloch, i el 
regidor d’Esports i Salut, 
Javier Serralvo, van acom-
panyar la família i amics 

del futbolista Pau Torres i del 
ciclista Sebastián Mora a l’aero-
port de València, on van ser 
rebuts entre aplaudiments el  
medallista de plata i el diploma 
olímpic en els Jocs Olímpics 
Tòquio. Benlloch va traslladar al 
ciclista i al futbolista de Vila-
real l’orgull de tota la ciutat 
pels seus èxits. 

La ciutat de Vila-real va 
acompanyar Mora i Torres en 
les competicions que van dispu-
tar en els Jocs Olímpics: la prova 
de madison i la final de futbol, 
respectivament. Una pantalla 
gegant, entrevistes i animació, a 
càrrec de la periodista Mónica 
Benavent i Clar Televisió en 
l’apartat tècnic, van animar la 
jornada a la plaça de la Vila, en 
un dispositiu especial organit-
zat per l’Ajuntament i la 
Fundació Caixa Rural Vila-real.  

En la jornada, que es va 
retransmetre en streaming pel 
canal municipal de Youtube, 
l’alcalde va felicitar tant a Mora, 
que va obtenir un diploma olím-
pic en acabar en sisena posició, 
com a Torres, que es va empor-
tar la medalla de plata amb la 
selecció espanyola de futbol i es 
converteix, d’aquesta manera, 

El consistori disposa una pantalla gegant per a seguir les proves dels vila-realencs i tant l’alcalde com el regidor d’Esports acudeixen a rebre’ls a l’aeroport

U «És un orgull que dos 
esportistes de la vostra 
talla ens representen a 
Vila-real i a Espanya», 
els va dir Benlloch

en el primer vila-realenc a obte-
nir un metall olímpic. «Estar en 
els Jocs Olímpics és ja una vic-
tòria i Vila-real està orgullosa 
dels nostres olímpics», valora 
Benlloch. 

 
ÀNIMS PER VIDEOCONFERÈNCIA 
Els dies anteriors a la prova, 
tant l’alcalde com el responsa-

ble d’Esports van contactar amb 
tots dos esportistes per video-
conferència per a traslladar als 
olímpics tot el suport i afecte de 
la ciutat de cara a les proves de 
dissabte. «Tot Vila-real està amb 
vosaltres. És un autèntic orgull 
que dos esportistes de la vostra 
talla ens representen, a Vila-real 
i a tota Espanya, en els Jocs 

Olímpics de Tòquio. Estem 
segurs que tornareu a casa amb 
medalla», els va traslladar 
Benlloch. 

Torres i Mora es van mostrar 
molt agraïts per l’afecte de la 
ciutat i el suport rebut per part 
de l’Ajuntament i de tota la 
societat local. En la conversa, 
Benlloch es va interessar pels 
protocols i condicions climàti-
ques en les quals estaven discor-
rent els Jocs Olímpics. 

 
PRIMER TROFEU SEBASTIÁN MORA  
L’Ajuntament mostra una vega-
da més el seu suport a l’esport 
base i al foment de l’activitat 
esportiva entre els més xicotets 
a través del I Trofeu de Ciclisme 
Escolar Sebastián Mora Vedrí, 
que tindrà lloc el 5 de setembre, 
de la mà del Club Ciclista Vila-
real i l’Escola de Ciclisme.  

El regidor d’Esports i Salut, 
Javier Serralvo, ha presentat 
aquesta prova acompanyat pel 
coordinador del Club Ciclista 
Vila-real, Carles Falcó, i el direc-
tor de l’Escola de Ciclisme, 
Pedro Céspedes. El regidor ha 
agraït la tasca del club i que 
hagen triat el nom del campió 
ciclista per al trofeu escolar per-
què «Sebastián Mora és un 
exemple del fet que sense tre-
ball i constància no hi ha 
triomfs ni es recullen fruits».

 ICiutat de la Salut i de l’Esport

U EL VILLARREAL CF FEMENÍ 
GUANYA EL I TROFEU TEIKA DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA

La Ciutat Esportiva del Villarreal CF 
ha acollit el I Trofeu Teika, triangular 
femení de la Comunitat Valenciana 
entre el Villarreal CF, el Levante UD i 
el Valencia CF. Les jugadores de 

l’equip groguet s’han proclamat 
campiones de la competició.  L’alcal-
de, José Benlloch, i el regidor 
d’Esports, Javier Serralvo, han assistit 
al trofeu i han felicitat l’equip.

U EL TRINQUET MUNICIPAL  
RET HOMENATGE A LA 
MEMÒRIA DEL GENOVÉS

L’Ajuntament ha recordat la figura 
del Genovés en el partit que enfron-
tava Puchol II - Bueno amb Genovés II 
- Nacho, primer partit del fill del 
Genovés després de morir son pare.
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Benlloch agradece a la alcaldesa de Belfast 
su hospitalidad en la final de la Supercopa

E l alcalde, José Benlloch, 
ha sido recibido por su 
homóloga de Belfast, Kate 
Nicholl, en una visita pro-

tocolaria con motivo del partido 
que enfrentó al Villarreal CF y al 
Chelsea en la capital de Irlanda 
del Norte por la final de la 
Supercopa de Europa. Benlloch, 
que ha estado acompañado por 
el presidente de la Diputación, 
José Martí, y por los concejales 
de Deportes y Salud, Javier 
Serralvo, y de Territorio, Emilio 
M. Obiol, ha agradecido a la 
máxima dirigente de Belfast la 
hospitalidad de la ciudad con la 
afición grogueta. 

«Belfast es una ciudad impre-
sionante, que nos está haciendo 
sentir a todos los aficionados 
del Villarreal como en casa. Por 
eso, le he querido transmitir a 
la alcaldesa nuestro agradeci-

El alcalde destaca las oportunidades que el Villarreal abre para la ciudad en el desplazamiento a la capital de Irlanda del Norte para el partido ante el Chelsea

U  Benlloch destaca 
que el  Villarreal es un 
escaparate mundial 
para la ciudad y para   
las empresas locales

Obiol, Martí, Benlloch y Serralvo con la alcaldesa de Belfast, a la que hicieron entrega de una camiseta del Villarreal CF.

un escaparate internacional y 
una fuente de oportunidades 
para nuestras empresas y nues-
tro futuro», agrega.  

 
EMBAJADORES DE NIVEL 
«No podríamos tener mejor 
embajador en el mundo; un 
club que, con humildad y 
esfuerzo, con una apuesta clara 
por la cantera y con una impli-
cación constante con la ciudad, 
ha hecho realidad, y estoy segu-
ro de que lo seguirá haciendo, la 
ilusión de todo un pueblo», valo-
ra el primer edil. 

El alcalde ha hecho entrega a 
la alcaldesa de Belfast de algu-
nos detalles protocolarios, como 
un grabado de la planta de 
Viciana de la ciudad, además de 
una camiseta del Villarreal, faci-
litada por el club. Nicholl, por 
su parte, ha regalado a la dele-

gación vila-realense una repro-
ducción del escudo de la capital 
del Ulster. 

El Villarreal no ha podido 
levantar su segundo trofeo euro-
peo en Belfast. Los de Unai 
Emery lo han dado todo pero los 
penaltis han caído del lado con-
trario en esta ocasión. El 
Windsor Park siempre estará en 
el recuerdo de Vila-real, ya que 
pese a la derrota, ha regalado 
una jornada que ya forma parte 
de la historia grogueta con 120 
minutos de pasión y mucho sen-
timiento. Destacable también el  

comportamiento de los 1.200 
aficionados, tanto en la previa 
como en la aceptación de la  
derrota. También han sido 
muchas las muestras de apoyo y 
reconocimiento de institucio-
nes y personajes públicos a tra-
vés de sus redes sociales. Así, por 
ejemplo, destacan las palabras 
de la Casa Real o del Comité 
Olímpico Español. 

Esta temporada, y como ven-
cedores de la UEFA Europa 
League, el submarino disputará 
otra competición europea, la 
Champions League.

U EL VILLARREAL ESTRENA 
EL DOCUMENTAL SOBRE EL 
TRIUNFO AMARILLO EN LA 
UEFA EUROPA LEAGUE

El Villarreal CF ha estrenado ‘La final de 
nuestras vidas’, documental del  triunfo 
en la UEFA Europa League. Cientos de 
aficionados acudieron a la plaza Mayor 
para ver la película con imágenes 
exclusivas de la competición europea.

miento y nuestra voluntad de 
que este primer contacto pueda 
ser el inicio de una relación más 
estrecha que nos permita apro-
vechar las oportunidades que la 
colaboración internacional 
pueda abrirnos», valora 
Benlloch. «Porque tener un equi-
po como el Villarreal en casa, 
aparte de llenarnos de orgullo y 
de pasión grogueta, se ha conver-
tido también para la ciudad en 

U EL VILLARREAL CF HONRA 
A LOS PATRONES CON FLORES 
Y CON EL TROFEO  DE LA 
EUROPA LEAGUE 

El Villarreal CF ha realizado su tradi-
cional ofrenda a los patronos de la 
ciudad, Sant Pasqual y la Mare de 
Déu de Gràcia en la basílica y el ermi-
torio, respectivamente Un, acto de fe 
que el club cumple antes del arran-

que de cada temporada. El presiden-
te de la entidad, Fernando Roig y el 
vicepresidente, José Manuel Llaneza, 
acompañados de miembros del con-
sejo de administración, han partici-
pado en este homenaje junto con el 

entrenador del Submarino, Unai 
Emery, y los cinco capitanes: Mario 
Gaspar, Vicente Iborra, Raúl Albiol, 
Manu Trigueros y Gerard Moreno. Por 
parte del Ayuntamiento de Vila-real, 
han acudido el alcalde, José 

Benlloch, y la primera teniente de 
alcalde, Silvia Gómez, además de 
otros miembros de la corporación. El 
club también les ha ofrecido este año 
la copa de la Europa League obteni-
da en mayo a los patronos.
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Educació ajusta el Pla d’absentisme 
escolar a la realitat postpandèmia
 El protocol  integra mesures de detecció, prevenció, comunicació i resolució de casos 

L ’Ajuntament ha reforçat i 
ha actualitzat el Pla muni-
cipal d’absentisme esco-
lar, amb l’objectiu d’adap-

tar-lo a la nova realitat educati-
va després de la pandèmia. El 
protocol, en el qual participa 
tota la comunitat educativa, 
integra mesures de detecció, 
prevenció, comunicació i reso-
lució de casos associats a 
l’absentisme escolar relacionat 
amb la crisi sanitària, que va 
resoldre 41 casos d’absentistes 
durant el curs passat. 

«Des que es va iniciar la 
pandèmia, hem treballat cons-
tantment per a adaptar-nos als 
canvis que requereix la nova 
normalitat en un àmbit, l’edu-
catiu, particularment sensible i 
afectat per les mesures de pre-
venció i contenció del virus. 
Una de les accions que hem 
desenvolupat en aquesta línia és 
l’adaptació del Pla municipal 
d’absentisme escolar a aquesta 
nova realitat», valora la regidora 
d’Educació, Aida Beteta, que 
destaca els alts índexs de recu-
peració de casos absentistes 
aconseguits aquest curs.  

De fet, la Comissió Municipal 
d’Absentisme, en la seua última 
reunió al final del curs 
acadèmic, va valorar els bons 
resultats obtinguts en l’aplica-
ció del Pla municipal d’absentis-
me referent a la Comunitat, 
segons les conclusions de la res-
ponsable del programa. No obs-
tant això, la valoració de l’any 
acadèmic adverteix també un 
increment dels casos respecte a 
les dades anteriors a la 
pandèmia, amb una particular 
incidència en secundària. 

 
ENS  MULTIDISCIPLINARI 
La Comissió Municipal 
d’Absentisme està formada per 

El darrer curs escolar es van resoldre 41 casos d’absentistes gràcies al protocol que implica a tota la comunitat educativa.

La Universitat Popular 
reprén la 70a edició amb 
260 places en 12 cursos

nes majors de 18 anys, que per-
met a l’alumnat eixir de la 
rutina diària per a trobar-se 
amb altres persones afins; una 
programació amb la qual 
seguim fidels a la nostra filoso-
fia de promoure l’educació al 
llarg de la vida, com un dels 
eixos del projecte de Ciutat 
Educadora», conclou Royo. 

Tots els tallers es desenvolu-
paran adoptant les mesures 
que les autoritats sanitàries 
indiquen en cada moment. A 
més, per tal d’apropar la for-
mació a la ciutadania i fer un 
ús responsable dels espais, els 
tallers es desenvoluparan a les 
seus de les diferents associa-
cions de veïns, a més d’altres 
espais com l’IES Francesc 
Tàrrega, el Viver d’Empreses, el 
CEAM, la UNED i l’Espai Jove.  

Les 260 persones inscrites 
en l’actualitat es distribueixen 
en els tallers següents: Anglés 
(14), Internet (17), Balls de saló 
(20), Balls llatins (16), Boixets 
(15 i 18), Calats (28), Labor de 
retalls (30), Restauració (34), 
Pintura (dos grups de 28) i 
Memòria (11). La 70a cam-
panya de la Universitat 
Popular s’iniciarà el 13 de 
setembre i finalitzarà el 17 de 
desembre.

La Universitat Popular recupe-
ra els tallers, després de l’atu-
rada de la pandèmia, amb una 
dotzena de cursets i 260 pla-
ces, en la que serà la 70a cam-
panya, del 13 de setembre al 
17 de desembre, d’una iniciati-
va impulsada a Vila-real de 
manera pionera l’any 1986. 
Les classes s’impartiran en 
diferents espais de la ciutat, 
complint els protocols de pre-
venció de la covid-19, dirigides 
inicialment a les persones que 
ja van formalitzar la matrícula 
però no van poder participar 
per la pandèmia. 

Atés que la pandèmia de la 
covid-19 pareix que està estabi-
litzada i que el procés de vacu-
nació està arribant a la majo-
ria de la ciutadania, tornem a 
oferir la Universitat Popular», 
apunta la regidora delegada 
de l’àrea, Rosario Royo, que 
recorda que la Universitat 
Popular pretén «possibilitar 
l’accés a la cultura de tota la 
ciutadania, així com oferir 
altres formes d’ocupació del 
temps lliure i fomentar les tra-
dicions més arrelades de la 
nostra comarca». «A Vila-real 
portem 35 anys proposant una 
oferta cultural i formativa 
complementària per a perso-

 ICiutat Educadora 

la tècnica d’Educació, una 
representant de Serveis Socials, 
un representant de la Policia 
Local, un representant de la 
Unitat de Prevenció 
Comunitària en Conductes 
Addictives, el representant de 
pares, un representant dels cen-
tres educatius de primària i cen-
tres concertats i una represen-
tant dels centres educatius de 
secundària i centres públics, a 
més de la Inspecció Educativa.  

En la seua última reunió, la 
Comissió va acordar la necessi-
tat d’impulsar projectes preven-
tius com a mecanisme de resolu-
ció de l’absentisme en adoles-
cents, a més de consolidar la 
creació d’una figura de referèn-
cia de l’absentisme escolar que 
es mantinga en contacte amb 
centres docents i famílies. 

«L’evolució de les dades 
d’absentisme escolar a Vila-real 
en els últims anys reflecteix una 
clara tendència a la baixa que 
demostra que, encara que 
queda molt per fer, s’està treba-
llant molt des de tots els sectors 
implicats per a reduir l’absentis-
me i les problemàtiques que s’hi 
associen, amb l’objectiu últim 
de garantir als nostres escolars 
la millor educació possible», 
agrega la regidora d’Educació.  

L’abril de 2020, l’alcalde José 
Benlloch es va comprometre 
amb els responsables dels cen-
tres educatius a redefinir aquest 
pla a causa de la problemàtica 
que li van fer arribar respecte a 
famílies que, amb la pandèmia i 
el pas a la formació telemàtica, 
no estaven seguint la programa-
ció educativa ni mantenien con-
tacte amb els centres. El consis-
tori va entregar 50 tauletes tàc-
tils amb Internet a alumnes en 
situació vulnerable perquè 
seguiren les classes.

La regidora d’Educació, Aida Beteta.

+DADES

Desinterés, una 
de les causes
U «El desinterés, ja siga de 
l’alumne o de la família, la ine-
xistència de rutines i hàbits, el 
fracàs escolar o la desestructura-
ció familiar són algunes de les 
causes que, segons l’anàlisi realit-
zat en el programa, subjauen en 
la majoria dels casos d’absentis-
me», indica la regidora 
d’Educació, Aida Beteta. «És 
important destacar que durant 
aquest any hem pogut recuperar 
molts dels casos. Això demostra 
que els mecanismes de detecció i 
intervenció funcionen, per la qual 
cosa reforçarem aquesta línia de 
treball», conclou la regidora. 
Segons les dades de la Regidoria, 
des de 2016 fins al 2019-2020, els 
casos d’absentisme escolar acti-
vats durant el curs han passat de 
146 a 37, la majoria d’aquests (27) 
en secundària. Als casos activats, 
es van sumar l’últim exercici 40 
sense activar (32 de secundària), 
que sumen 77 en total.

U GÓMEZ REP LA MARE ITZIAR EN EL SEU COMIAT COM A 
MÀXIMA RESPONSABLE DEL COL·LEGI DE LA CONSOLACIÓ 

La primera tinent d’alcalde de Vila-real, Silvia Gómez, ha rebut la mare 
Itziar, en el seu comiat com a directora del col·legi Nostra Senyora de la 
Consolació de la ciutat. Gómez li ha traslladat l’agraïment de Vila-real per 
la seua dedicació i contribució a la formació de les generacions futures i li 
ha entregat una reproducció en 3D de l’escultura de sant Pasqual, obra del 
Fill Predilecte Vicente Llorens Poy, i un exemplar de la ‘Història de Vila-real’.
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Economia afavoreix la promoció de firmes 
de teatre locals amb una cita professional

L ’Ajuntament, a través de 
la Regidoria d’Economia, 
posarà en contacte les 
companyies locals d’arts 

de carrer amb els programadors 
i directors dels principals 
certàmens d’aquest tipus 
d’espectacles, en els quals Vila-
real és un referent amb 11 com-
panyies professionals i un festi-
val pioner en el sector com és el 
Festival Internacional de Teatre 
de Carrer (FITCarrer). 

Precisament, serà coincidint 
amb la pròxima edició del festi-
val, a l’octubre, quan se cele-
bren aquestes jornades profes-
sionals, que s’acompanyaran 
també de l’edició del primer 
catàleg Vila-real, Arts de Carrer, 
que recollirà tota l’oferta de pro-
duccions de teatre de carrer vin-
culades a la ciutat per a facilitar-
ne la promoció i afavorir futu-
res contractacions que 
contribuïsquen a dinamitzar i 
consolidar el sector. 

«Les companyies de teatre i 
arts de carrer són una part fona-
mental de la nostra cultura i 
també de la nostra economia. 
Amb 11 companyies vinculades 
a la marca que té Vila-real en 
aquest sector, són sens dubte 
una àrea econòmica important, 
que s’ha vist a més greument 
afectada per la covid-19. Per 
això, en el marc del Pacte local 
pel renaixement de la ciutat, 
vam decidir promoure aquestes 
jornades econòmiques de 
suport a la indústria cultural 

La jornada posarà en contacte les companyies amb programadors dins del marc del Festival Internacional de Teatre de Carrer

La previsió és dur a terme l’activitat el proper octubre, quan s’ha programat la recuperació del FITCarrer després d’un any sense celebrar-se a causa de la pandèmia.

local», explica el regidor 
d’Economia i coordinador del 
Pacte, Xus Madrigal.  

«Encara que són unes jorna-
des al marge del FITCarrer, hem 
volgut aprofitar la tirada del fes-
tival de referència per a convo-
car programadors de tot el país i 

posar-los en contacte amb les 
nostres empreses», agrega. 

 
PRESENTACIONS BREUS 
D’aquesta manera, aquestes jor-
nades arrancaran l’1 d’octubre 
amb l’habitual sessió professio-
nal que precedeix el FITCarrer 

per a celebrar, l’endemà, la tro-
bada entre 11 companyies locals 
que tindran cinc minuts per a 
presentar-se davant d’una dotze-
na de programadors i directors 
de tot el país en un format lunch 
meeting. En concret, s’hi han 
citat professionals de Canàries, 

Ara-gó, País Basc, Catalunya, 
Caste-lla i Lleó i la Comunitat 
Valen-ciana. «S’han convocat 
aquells professionals de llocs i 
certàmens interessants per a les 
nostres companyies, per a aju-
dar-los a obrir mercats i contrac-
tacions», diu Madrigal.

El cicle Vila-real Alive torna 
amb sis artistes de renom 
al recinte dels Carmelites
D’ací a uns dies tindrà lloc a la 
localitat el segon cicle Vila-real 
Alive, iniciativa conformada per 
diferents concerts nascuda 
durant la pandèmia per a la 
dinamització i reactivació 
econòmica i cultural de la ciu-
tat amb actuacions de projecció 
nacional i internacional.  

En aquesta edició, el cicle 
Vila-real Alive comptarà amb les 
actuacions de reconeguts grups 
i figures emergents del panora-
ma 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, responsable de festi-
vals com l’Arenal Sound, el 
Festival de les Arts o el FIB, 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 catalans Manel, i 
dissabte, al cantautor Nil 
Moliner. El cicle continuarà el 

dilluns 20 amb la compositora 
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.  

L’esdeveniment musical tor-
narà a celebrar-se al 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 
aquest tipus d’espectacles. 

Les entrades poden adquirir-
se al web www.wegow.com amb 
preus que van dels 14 als 18 
euros, segons l’artista.El col·legi Verge del Carme i el Villarreal cedeixen la parcel·la per als concerts.

 

 ICiutat d’Esdeveniments, Fires i Trobades
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La Casa de la 
Dona atén 20 
casos nous de 
violència de 
gènere  el 2021
U La Casa de la Dona ha atés 
durant 2021 vint dones més 
víctimes de violència de 
gènere, que per primera 
vegada han acudit a aquest 
servei de la Regidoria 
d’Igualtat per a rebre ajuda i 
assessorament després 
d’haver patit maltracta-
ments per part de les seues 
parelles. El departament, 
dirigit per Rosario Royo, ha 
donat a conéixer aquest 
balanç que «demostra que no 
podem baixar la guàrdia per-
què la violència masclista 
segueix, per desgràcia, pre-
sent en moltes llars», ha 
assenyalat la regidora. 

Segons les dades registra-
des fins al mes d’agost, la 
Casa de la Dona ha realitzat 
el seguiment de 30 terminals 
del servei telefònic d’atenció 
i protecció per a les víctimes 
de violència de gènere 
(Atenpro) amb el qual es du a 
terme un acompanyament a 
les dones que han denunciat 
una situació de maltracta-
ment. Aquest servei, que es 
presta amb Creu Roja, es tra-
mita en aquells casos deter-
minats pel jutjat i és comple-
mentari a la labor que realit-
zen la Policia Local i la 
Policia Nacional per a la pro-
tecció de víctimes de violèn-
cia de gènere. 

«La millor eina per a com-
batre la violència contra les 
dones és la inversió en pre-
venció i sensibilització en la 
societat», recalca la responsa-
ble d’Igualtat.

 

Concentració en defensa de la població 
afganesa i per una Vila-real acollidora
«Vila-real està amb les dones i 
xiquetes afganeses». Veïns i, 
sobretot, veïnes del municipi es 
van concentrar a la plaça Major 
per a protestar davant l’horror 
al qual s’enfronten les ciutada-
nes de l’Afganistan després de la 
tornada al poder del règim 
talibà. Després de dues dècades 
en les quals la població femeni-
na havia aconseguit drets 
mínims, tot apunta al fet que la 
presa de la nació per part del 
grup extremista acabarà ràpida-
ment amb aquests avanços, mal-
grat les seues promeses de digni-
ficació cap a la dona, i retornarà 
el govern d’humiliació. 

Per a protestar per aquesta Tres entitats de la localitat van convocar una concentració a la plaça Major.

situació, el Grup de Dones de 
Vila-real, el col·lectiu Afym 
LGTBI+ i l’Associació de 
Persones Sordes de Vila-real 
(Apesovil) van convocar una 
concentració en defensa de les 
habitants de l’Afganistan i per-
què Vila-real es declare ciutat 
acollidora, en la qual van parti-
cipar membres de la corporació. 

Una mesura que compta amb 
el suport del consistori, ja que la 
Junta de Portaveus va acordar 
consensuar una moció --a excep-
ció de VOX--, que es va aprovar 
en el Ple corresponent al mes 
d’agost, en suport del poble 
afganés i a favor de la solidaritat 
amb les persones que fugen del 

país, com ja va anunciar també 
l’alcalde, José Benlloch. 

«Vila-real és una ciutat 
solidària i compromesa amb les 
causes humanitàries, com hem 
demostrat en altres ocasions, i 
també ara volem estar al costat 
del Govern central i les organit-
zacions internacionals en aques-
ta crisi humanitària oferint els 
recursos al nostre abast i obrint 
els braços a les persones exilia-
des que han d’abandonar el seu 
país en perillar les seues vides, 
sobretot dones i xiquetes, un 
col·lectiu especialment vulnera-
ble», indiquen des del consisto-
ri, que també va demanar que es 
garantiren els drets humans.

 ISocietat

Imatge d’arxiu de la regidora amb representants de la Federació d’Associacions de Veïns, Joaquin Bartoll i José Mª Rubert.

Participació Ciutadana atorgarà 47.500 
euros en ajudes a associacions de veïns

L a Regidoria de 
Participació Ciutadana ha 
convocat les subvencions 
a les associacions de veïns 

corresponents a 2021, de les 
quals poden beneficiar-se les 
diferents entitats veïnals regis-
trades a la ciutat, així com la 
Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes. La convocatòria 
d’enguany ascendeix a 47.500 
euros, quantitat que suposa 
pràcticament el doble de les 
subvencions convocades fa 10 
anys, quan es van destinar a les 
associacions de veïns un total de 
24.228 euros. 

Per ara s’han presentat huit 
sol·licituds (Cervantes, el Pilar, 
l’Hospital, la Sénia, el Sagrat 
Cor de Jesús, Sant Ferran, la 
Soledat i la Federació 
d’Associacions de Veïns), tot i 
que a algunes agrupacions 
demandants se’ls ha requerit 
que aporten més documentació. 

«Les associacions de veïns són 
una part fonamental de l’entra-
mat social de Vila-real. 
Representen els nostres barris, 
la nostra ànima de poble en la 
dicotomia poble-ciutat que ens 
fa únics. Són, a més, un instru-
ment fonamental per a la parti-
cipació ciutadana i, per tant, 
per al foment dels valors demo-
cràtics», valora la regidora de 
Participació Ciutadana i 
Proximitat, Miriam Caravaca.  

Per això, afegeix, «una de les 
nostres prioritats ha sigut sem-
pre ajudar aquestes entitats, ja 
siga a través d’aquestes subven-
cions anuals, que hem anat 

La xifra suposa duplicar l’aportació que el consistori hi destinava fa una dècada i permetrà atendre les huit sol·licituds rebudes
 

recull que el projecte, l’acció, 
conducta o situació finançada 
ha de tenir per objecte el 
foment d’una activitat d’utilitat 
pública o interés social o bé la 
promoció d’una finalitat públi-
ca. Així mateix, es consideren 
despeses subvencionables aque-
lles despeses de funcionament 
que, de manera indubtable, res-
ponguen a la naturalesa de 
l’activitat i es realitzen en el ter-
mini establert, sense que, en 
cap cas, puga ser superior el seu 
cost d’adquisició al valor de 
mercat d’aquests.

reforçant i incrementant fins a 
quasi multiplicar per dos les 
ajudes en 10 anys, o d’un altre 
tipus de projectes, amb l’objec-
tiu últim que puguen continuar 
exercint la veu dels veïns i 
veïnes i fomentant els valors de 
convivència i comunitat que ens 
identifiquen». 

 
FORMA DE PAGAMENT 
A més d’incrementar les ajudes, 
en els últims anys s’ha millorat 
també l’ordenança per a facili-
tar la liquiditat a les entitats. 
D’aquesta manera, les associa-

cions de veïns que resulten 
beneficiàries de les ajudes perce-
bran un 80% de la quantitat 
consignada --38.000 euros-- a la 
concessió de la subvenció i el 
20% restant --9.500 euros-- en un 
segon pagament, a la justifica-
ció d’activitats, qualsevol que 
puga beneficiar el benestar de la 
ciutadania. 

L’aportació està destinada a 
cobrir l’execució d’un projecte o 
realització d’una activitat o 
comportament singular, ja rea-
litzats o per desenvolupar. 
L’ordenança municipal també 
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 ICultura

Col·loqui amb Sergio 
Caballero als cines Sucre
L’actor vila-realenc Sergio 
Caballero ha mantingut una 
xarrada col·loqui amb els assis-
tents a la projecció Coses a fer 
abans de morir. La pel·lícula, 
rodada a finals del 2019, està 
dirigida per Cristina 
Fernández i Miguel Llorens, 
s’ha projectat als Multicines 
Sucre, amb la col·laboració de 
la Regidoria de Cultura.  

El film narra la història 
d’un grup d’amics de trenta i 
tants anys que sofreixen per la 

mort de Sam (interpretat per 
l’actor vila-realenc), el més 
jove. Després del seu funeral, 
hauran de complir la seua últi-
ma voluntat: un peculiar joc 
que destaparà secrets ocults. 

La iniciativa ha format part 
de l’activitat Seqüència 2021 
(Escena 2) organitzada per 
l’associació local Sal de la Fila. 
La primera proposta, sota el 
nom Escena 1, va ser un taller 
de cinemòbil impartit per la 
guionista Elena Escura.

La regidora de Cultura, Rosario Royo, va estar al Cementeri de Paterna amb motiu de l’inici de les tasques de recerca.

Busquen familiars del coronel Eixea 
per a recuperar les restes del militar  

E l treball de recuperació de 
la memòria històrica que 
realitza la Regidoria de 
Cultura a través del 

Memorial Democràtic ha portat 
al consistori a iniciar la cerca de 
familiars del coronel Manuel 
Segundo Eixea Vilar, militar 
vila-realenc represaliat pel fran-
quisme, les restes del qual es 
troben a la Fossa 21 del 
Cementeri de Paterna. La regi-
dora de Cultura, Rosario Royo, 
ha estat present en l’inici dels 
treballs d’excavació promoguts 
per l’Associació de Familiars de 
Víctimes del Franquisme de la 
Fossa comuna número 21 de 
Paterna en representació del 
consistori, «atés que el coronel 
Eixea no té cap familiar viu a 

El consistori obté 15.200 euros  de la Generalitat per a  impulsar el Memorial Democràtic

 

Vila-real i fidels als nostres 
objectius de mantenir viva la 
memòria de totes aquelles per-
sones que van patir la represàlia 
d’una dictadura», ha assenyalat. 

La regidora ha recordat que 
«el Memorial Democràtic té com 
a objectius divulgar la memòria 
històrica de Vila-real amb rigor 
i, de manera especial, restablir, 
reparar i fer un homenatge a la 
memòria dels seus protagonis-
tes, alguns d’ells anònims».  

Una de les persones condem-
nades a mort per rebel·lió mili-
tar en consell de guerra suma-
ríssim l’1 de juliol de 1939 va 
ser el coronel Manuel Segundo 
Eixea Vilar, nascut a Vila-real el 
1881 i afusellat a Paterna el 15 
de juliol de 1939. Fruit del tre-

ball de recerca realitzat per 
l’entitat de Paterna, presidida 
per Pilar Taberner, s’ha comple-
tat la primera etapa d’investiga-
ció i documentació de les 76 
persones que estan soterrades a 
la fossa. 

L’objectiu de l’equip de 
govern és poder recuperar les 
restes del militar represaliat 
perquè descansen en el nínxol 
amb el seu nom que actualment 
hi ha al Cementeri de Vila-real i 
on reposen les restes de la seua 
germana. «El nostre interés per 
la fossa de Paterna i la localitza-
ció del coronel Eixea implica fer 
un pas més en el treball que, a 
través del Memorial 
Democràtic, està realitzant 
l’Ajuntament per a recuperar i 
honrar la memòria de totes les 
persones que van morir en la 
Guerra Civil o van ser represa-
liades per la dictadura franquis-
ta», assevera Rosario Royo. 

En aquest sentit, 
l’Ajuntament està a l’espera de 
rebre les conclusions del treball 
encarregat a Arqueocas per a 
localitzar les restes de dues per-
sones que pel que sembla esta-
rien soterrades a la fossa comu-
na del cementeri de la ciutat, a 
petició dels seus familiars. 
 
AJUDA AUTONÒMICA 
La Regidoria de Cultura ha 
obtingut 15.200 euros de la 
Conselleria de Participació, 
Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica per a por-
tar endavant les activitats del 
Memorial Democràtic del 2021 
com ara la senyalització d’una 
ruta pels espais de la guerra.

L’alcalde rep el nou 
programador cultural, 
Domingo Martínez

L’alcalde, José Benlloch, i la 
regidora de Cultura, Rosario 
Royo, han mantingut una reu-
nió de treball amb el nou pro-
gramador cultural de l’Ajunta-
ment, Domingo Martínez, des-
prés de la seua recent 
incorporació al càrrec. En la 
trobada també ha participat el 
director de festivals, Pau Ayet.  

L’alcalde ha reiterat la 
voluntat de l’equip de govern 
de continuar apostant per la 
cultura, tot i la complicada 
situació econòmica de 
l’Ajuntament, perquè «volem 
seguir ser referents en aquest 

àmbit, en el qual destaquen 
també els nostres festivals, i 
garantir que la ciutadania 
tinga accés a una programació 
cultural de qualitat, perquè la 
cultura és necessària i també 
segura».  

Martínez, que assumeix la 
coordinació de l’agenda de 
tots els espais on Cultura pro-
grame actes, ha explicat a 
l’alcalde i a la regidora la seua 
proposta per a la programació 
cultural, i tots dos responsa-
bles municipals han valorat la 
voluntat dels coordinadors de 
treballar conjuntament. 

Royo, Martínez, Benlloch i Ayet en la reunió al despatx d’Alcaldia.

 

Royo i el responsable d’Arqueocas, José Albelda, en la presentació del Memorial

 

El vila-realenc va respondre les preguntes del públic després de la projecció.
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Partits polítics

Septiembre nos anuncia, como todos los años, el ini-
cio de un nuevo curso político, y este lo abordamos 
con mucha esperanza, y tenemos razones para este 
optimismo. La Comunitat Valenciana está entre las 
primeras en haber llegado al deseado 80% de pauta 
completa de vacunación, lo que nos permite poder 
enfrentar el virus con más garantías, como dice 
nuestro alcalde y compañero José Benlloch, «a nadie 
se le escapa que el covid continuará con nosotros 
durante bastante tiempo, pero cada vez tenemos 
más instrumentos para combatirlo».  

Y sin duda, la vacuna es uno de los mejores alia-
dos para esta batalla que en nuestra ciudad se ha 
cobrado más de 80 vidas, un recuerdo a todas las 
familias que han sufrido alguna pérdida. Por eso, el 
gobierno socialista garantizará los recursos necesa-
rios para que el virus sea un mal sueño, y de paso a 
una ansiada recuperación social y económica haga 
que nuestra ciudad sea, de nuevo, uno de los moto-
res que lidere nuestra provincia.  

Porque a pesar de los empastres del PP, este 
gobierno ha demostrado que nada nos va a quitar la 
ilusión y la esperanza por conseguir tener una ciu-
dad llena de oportunidades qué devuelva la ilusión 
a nuestros vecinos/as, eso sí, con prudencia, o como 
decía nuestra querida iaia Emiliana Buendía… Amb 
coneixement!

Esperanza y 
prudencia

Des de Compromís per Vila-real hem pogut compro-
var la manipulació a la qual sotmet l’equip del 
senyor Benlloch a tota la ciutadania, mentint cons-
tantment i enganyant. Ho va fer dos mesos després 
de guanyar les eleccions amb la pujada de l’IBI i ho 
fa a diari amb la publicitat i propaganda que llança 
des de la pròpia institució amb els diners de tots.  

En els darrers temps, amb motiu de la pandèmia, 
s’ha parlat molt de si se celebraran les festes de la 
Mare de Déu de Gràcia. Fa algunes setmanes, els 
diferents grups municipals vam decidir seure a 
prendre una decisió definitiva abans del mes de 
setembre. La nostra sorpresa ve quan ens assaben-
tem per la premsa que ja està tot preparat, sense 
haver celebrat cap reunió i que, entre els principals 
actes, tindrem bous. El problema no són els bous en 
si, sinó la manipulació de l’alcalde, que fa prop 
d’un any ja ens va colar a traïció una plaça de bous 
portàtil al·legant que no costava un euro a les 
arques públiques, però que després vam descobrir 
que havia comptat amb l’aportació de l’Ajuntament 
de prop de 30.000 euros. Ara, sense cap pudor, tin-
drem bous i ja no s’amaguen. L’Ajuntament subven-
ciona una activitat que, de cultural, poca cosa, però 
necessària, en temps de pandèmia, menys encara.  

Les dues vegades hem pagat i pretenien que 
callàrem. Contra la manipulació, no callarem!

No més 
manipulació!

El alcalde de Vila-real parece no tener interés en 
celebrar una reunión con el Partido Popular. 
Benlloch todavía no ha puesto fecha para un 
encuentro con el nuevo presidente del PP, Adrián 
Casabó, a pesar de que, nada más ser elegido, se 
apresuró a colgar en las redes sociales la necesidad 
tener un intercambio de opiniones entre ambos… 
Pero, nada de nada. Puro postureo porque dos meses 
después no hay fecha para ese ansiado -y necesario- 
encuentro en el que los populares queremos abor-
dar temas importantes de la gestión municipal y los 
proyectos de futuro que es necesario desbloquear. 

En el Partido Popular, por encima de ideologías 
y de partidismo, trabajamos por y para los vecinos. 
Para nosotros es prioritario mejorar, día a día, la 
calidad de vida de todos y cada uno de los vila-rea-
lenses. Por eso apostamos por el diálogo entre los 
diferentes grupos políticos como una constante en 
la vida política de Vila-real. Y por eso, nosotros ya 
nos hemos reunidos con otras formaciones y lo vol-
veremos a hacer cuantas veces sea necesario. 

Desde el PP consideramos que el alcalde y el líder 
de la oposición deberían tener un contacto constan-
te y fluido, pero desgraciadamente, y de momento, 
no es así… Un problema que viven muchos vecinos 
de Vila-real que tardan meses y meses en ser atendi-
dos por el alcalde.

¿Encuentro 
con el alcalde?

Els darrers anys a Vila-real mancava un contracte de 
neteja adaptat a les necessitats de la nostra ciutat. 
Entre les principals queixes dels veïns estaven els 
abocaments il·legals, carència de contenidors, falta 
de papereres, excrements i orins dels gossos quan 
els propietaris es comportaven amb irresponsabili-
tat i un llarg etcètera. No era d’estranyar, ja que la 
inversió per habitant en neteja al 2017 era de 
només 20 euros, mentres que la mitjana autonòmi-
ca es situava en 25 i la nacional en 32 euros. 

Aquesta era una de les reclamacions per part del 
nostre grup polític on hem insistit molt a l’equip de 
govern perquè el problema no es pot anar arreglant 
amb pegats o amb compensacions a l’empresa. 
Desprès de l’aprovació del nou contracte de neteja 
al plenari del mes passat, Vila-real podrà donar una 
solució mes ampla a totes aquestes problemàtiques. 
A més a més, vam proposar recentment la realitza-
ció de campanyes de conscienciació i pedagògiques, 
a través d’empreses locals d’animació, per a millo-
rar en civisme i que tractaren les manes correctes 
de reciclar, de com desfer-se dels voluminosos i dels 
problemes que generen els abocaments il·legals. 
Queda clar que el nou contracte ens ha donat la raó 
del que hem criticat tot este temps. Feia falta un 
contracte nou que tinguera en compte les noves 
necessitats de Vila-real. 

Per fi una 
ciutat neta?

Des d’Unides Podem hem sigut testimonis directes 
de la forma en què s’utilitzen bulos a les xarxes 
socials i alguns mitjans de comunicació per a des-
prestigiar, per a inculcar emocionalment odi cap a 
la nostra organització, bulos infinitament repetits i 
difosos, que quan es demostra que són mentides ja 
han produït efecte i la veritat ja no és difosa. 

Això per nosaltres és deplorable i és un joc brut 
que gasta la dreta per provar de medrar, política-
ment, el nostre finançament, els diners per als ser-
veis socials o el que costa mantenir a un menor 
estranger no acompanyat, les dades de la violència 
masclista, etc., però hi ha bulos que afecten la vida 
de persones i a la seua seguretat directament, per 
motius econòmics, la venda d’alarmes o la promo-
ció d’una empresa de desnonament exprés. 

Es difon el bulo de l’okupació de la casa de Carme, 
de 89 anys, que no ha sigut expulsada del seu pis en 
la plaça Major de Madrid per la seua cuidadora 
immigrant, ella ni tan sols és la propietària del pis, 
sinó una inquilina que paga 121,5 euros al mes i 
relloga habitacions a 400 euros, i ara la jove inquili-
na que paga mensualment el lloguer està sent ame-
naçada de mort i té por, fins i tot, d’anar a treballar 
per una mentida que ciutadans, a través de les xar-
xes, i els mitjans de comunicació van repetir sense 
comprovar-ne la veracitat.

De ‘bulos’ i 
perills

Comenzamos septiembre, periodo posvacacional 
para aquellos que han tenido la surte de disfrutar 
de descanso. Y lo iniciamos con fiestas, o «pseudo 
fiestas» ya que estamos obligados a disfrutarlas con 
prudencia a pesar de las muchas ganas que vivirlas. 

Hemos pasado el temporal con más suerte que 
muchos municipios de la provincia que han sufrido 
su fuerza y sus destrozos, aunque seguimos tenien-
do «temporales» en casa. El último, cuando nos 
negamos a aplicar el feminismo sectario en la 
ayuda al pueblo afgano con una moción para resca-
tar a  mujeres y abandonar a los varones a su suerte 
por el mero hecho de eso, de ser varones…la pers-
pectiva de género nos está haciendo perder el norte. 

Ha habido «puertas giratorias», hay que decirlo 
en honor a la verdad, tras dejar el cargo voluntaria-
mente. La marcha de Francisco Valverde, al que 
deseamos éxitos en la empresa privada, ha supues-
to que el alcalde, José Benlloch, llegue al Consorcio 
de Aguas de la Plana y que Xus Madrigal asuma 
Servicios Públicos. Todos contentos. 

Para finalizar hacerles llegar el deseo de nuestro 
alcalde de «recuperar la vida», fueron sus palabras 
textuales. Yo le diría que hable con Ximo Puig, él 
tiene hilo directo, y le pida que nos la devuelva, 
nadie mejor posicionado para hacerlo. Por ahora, la 
vuelta a la normalidad es solo volver al trabajo.

Por la vida 
«arrebatada»

PSOE PP COMPROMÍS

CIUDADANOS VOX UNIDES PODEM
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 I  Agenda

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

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

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

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

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

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

U Les sales d’exposicions de la 
Fundació Caixa Rural reben, 
fins al 2 d’octubre, la mostra 
«De l’abstracció a la representa-
ció» amb olis, acrílics i dibuixos 
obra de l’artista borrianenc 
Manuel Martí Fandos. L’horari 
de visita és de dimecres a diven-
dres de 18.00 a 20.00 hores i els 
dissabtes de 10.00 a 13.00 hores.

REPÀS ALS OLIS, ACRÍLICS I 
DIBUIXOS DE FANDOS EN UNA 
MOSTRA A CAIXA RURAL

U La Regidoria de Turisme, en 
col·laboració d’Arqueocas, orga-
nitza la ruta guiada Vila-real 
medieval. La sessió tindrà lloc 
l’11 de setembre, a les 22.00 
hores. Aquest mateix dia, però a 
les 11.00 hores, es realitzarà 
una gimcana familiar al Termet. 
Per a totes dues activitats, gra-
tuïtes, cal inscripció prèvia.

GIMCANA FAMILIAR AL TERMET 
I VISITA PER LA VILA-REAL 
MEDIEVAL PER AL DIA 11 

U El cicle de música assertiva 
Auditiva programa dues actua-
cions aquest mes de setembre. 
La primera el dia 18, a les 19.00 
hores al Teatre Els XIII a càrrec 
d’Adikia mentre que un dia des-
prés, el diumenge 19, el Mosset 
Central (Mercat Central) serà 
escenari del concert d’Ubaldo a 
les 13.00 hores.

EL CICLE DE MÚSICA AUDITIVA 
PROGRAMA DOS CONCERTS 
PER AL 18 I 19 DE SETEMBRE

U El 18 de setembre, a les 19.00 
hores, està prevista la ruta La 
Guerra Civil a Vila-real, la sego-
na d’aquest tipus organitzada 
durant el període estival. El 
recorregut transita per carrers i 
zones significatives durant el 
conflicte bèl·lic com els llocs on 
els testimonis situaven refugis 
per a protegir-se de les bombes.

VISITA PER A CONÉIXER ELS 
ESPAIS RELACIONATS AMB LA 
GUERRA CIVIL A VILA-REAL

U El Museu de la Ciutat Casa de 
Polo acull, dins del Memorial 
Democràtic de Vila-real, l’expo-
sició titulada «Vila-real sota les 
bombes», de Toni Pitarch i 
Domingo Font, comissariada 
per José Albelda. Organitzada 
per la Regidoria de Cultura, la 
mostra podrà visitar-se fins al 26 
de novembre.

EXPOSICIÓ ‘VILA-REAL SOTA LES 
BOMBES’, AL MUSEU DE LA 
CIUTAT CASA DE POLO
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