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Benlloch reajusta el govern  
de la nova Vila-real del  s.XXI

Sostenibilitat i 
eficiència al PAI 
del clúster ceràmic
U  El nou projecte d’urbanit-
zació, amb un cost d’execu-
ció de 44,5 milions d’euros, 
s’aprovarà en sessió plenària 
i s’exposarà al públic 30 dies 
per a presentar al·legacions.

Injecten 85.000 
dosis al centre  
de vacunacions
U El Centre de Congressos 
tanca la porta com a espai 
d’immunització després de 
sis mesos que han servit per a 
immunitzar a milers de per-
sones de tota la comarca.

Creen una oficina 
d’ajuda contra la 
plaga del cotonet

U L’Ajuntament possibilita 
la trobada entre agricultors i 
alcaldes i regidors dels muni-
cipis de la Plana amb l’objec-
tiu de conjuminar esforços 
en la lluita contra l’insecte.

Hi ha nou àrees noves com Internacionalització 
o Reconeixement a les Persones Majors

La renovació respon a la «necessària recuperació 
econòmica i social» després de la pandèmia

El teatre torna a envair el carrer
Més de 6.000 persones gaudeixen de més de 20 actuacions 
dins del 33é Festival Internacional de Teatre de Carrer
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NOVA DISTRIBUCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN

José Benlloch 
ALCALDE
Economia 
Hisenda 
Agenda 2030 
 

Emilio M. Obiol 
2 TT ALCALDE
Territori, Patrimoni i 
Mobilitat Urbana 
 

Xus Madrigal 
4 TT ALCALDE
Serveis Públics i Societat 
Digital 
 

Javier Serralvo 
PORTAVEU
Esports i Salut 
Comunicació 
  
 

Noelia Samblás 
REGIDORA
Tradicions 
Normalització Lingüística 
Relacions Institucionals 
Innovació Cultural

Á. Escorihuela 
REGIDOR
Solidaritat, Cooperació i 
Integració 
Informàtica i TIC’s  
Recursos Humans

Aida Beteta 
REGIDORA
Educació 
Innovació Esportiva 
  
 

Silvia Gómez         
1 TT  ALCALDE
Seguretat Pública i 
Emergèncias 
Sanitat 
Serveis Socials i Igualtat

Rosario Royo       
3 TT ALCALDE
Cultura 
Cementeri 
Reconeixement a les 
Persones Majors

José R. Ventura 
5 TT ALCALDE
Agricultura, Medi Ambient, 
Sostenibilitat i Transició 
Ecològica 
 

Anna Vicens 
7 TT ALCALDE
Joventut 
Administració Local 
Transparència 
 

Miriam Caravaca 
REGIDORA
Participació Ciutadana i 
Barris 
Proximitat 
Benestar Animal

Diego A. Vila 
REGIDOR
Festes 
Comerç 
Turisme i Congressos 
 

Eduardo Pérez 
REGIDOR
Ciència, Innovació, 
Universitats 
Internacionalització i Projectes 
Europeus, Arxiu i Biblioteques

 ITema del mes

Benlloch remodela el govern per a la nova 
Vila-real del s.XXI i la recuperació postcovid
La reforma promou la reactivació econòmica i social 
amb l’alcalde i Silvia Gómez com a pesos pesants

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
fet efectiva la remodelació 
de l’equip de govern en 
l’equador de la legislatura 

amb la mirada posada en la 
necessària recuperació econò-
mica i social després de la 
pandèmia així com en l’impuls 
al projecte de la nova Vila-real 
del segle XXI. En la Resolució 
d’Alcaldia, Benlloch apel·la la 
«contínua millora en la gestió 
municipal» amb la delegació de 
competències en els regidors, 
per a dur a terme una reorganit-
zació d’àrees després de l’eixida 
de Francisco Valverde i la presa 
de possessió d’Eduardo Pérez 
Arribas que torna com a nou 
regidor de l’equip de govern 
després de dos anys fora.  

«Si l’any 2011 teníem davant 
nostre la tasca de superar una 
greu crisi econòmica, agreujada 
pel llast del deute i de l’urbanis-
me heretats de l’etapa del Partit 
Popular, ara ens enfrontem a 
una etapa d’importants reptes, 
marcada per la recuperació des-
prés de la pandèmia mundial i 
sobretot per les noves oportuni-
tats que s’obrin a través de la 
gestió dels fons europeus per a 
definir la Vila-real del nou segle 
XXI, la Vila-real de 2030», ha 
assegurat el màxim responsable 
municipal. 

Per això, tal com ja va 
avançar en el seu moment 
Benlloch, els canvis en l’equip 
de govern van més enllà d’un 
nou repartiment de regidories, 
ja que es creen noves delega-
cions «per a respondre a les 
necessitats actuals i futures 
d’una Vila-real que es mou, que 
renaix, que avança de nou», sub-
ratlla l’alcalde, que incideix en 
el fet que «la creació de noves 
àrees no suposa un increment 
en la despesa, ja que els regidors 
i el personal dels departaments 
continuarà sent el mateix».  

 
REPARTIMENT DE CARTERES 
Tenint en compte que la recupe-
ració econòmica és una de les 
prioritats d’aquesta nova etapa, 
Benlloch ostentarà la Regidoria 
d’Economia, a més d’Hisenda, 
així com la de l’Agenda 2030, 
amb la finalitat de marcar el 
full de ruta de la localitat per a 
la dècada vinent. En l’àmbit 
econòmic, també es crea la 
Regidoria de Comerç, que 
l’alcalde ha delegat en Diego A. 
Vila. 

A més, l’àrea social serà 
també un dels eixos d’acció, de 
manera que la primera tinent 
d’alcalde, Silvia Gómez, assu-
meix la Regidoria de Serveis 
Socials, així com la d’Igualtat. 
De nova creació és l’àrea de 
Reconeixement a les Persones 
Majors, de la qual serà responsa-
ble Rosario Royo, «ja que és 
necessari posar els nostres 
majors en un lloc destacat de les 
polítiques municipals, són un 
col·lectiu vulnerable, com ens 
ha demostrat la pandèmia, però 
que té molt a aportar a la nostra 
societat», destaca l’alcalde. 

Benlloch també ha apostat 
per crear la Regidoria de 
Benestar Animal, delegada en la 
regidora Miriam Caravaca, «per 
a aprofundir en les polítiques 
de conscienciació i respecte per 
les mascotes». D’altra banda, la 
transparència, que fins ara 
s’havia abordat de manera 
transversal en les diferents regi-
dories, passa a convertir-se en 
una nova delegació, que recau 
en Anna Vicens. El nou regidor 
Eduardo Pérez Arribas, per part 
seua, assumeix les noves regido-
ries de Ciència, Innovació i 
Universitats; Internacionalitza-
ció i Projectes Europeus, i Arxiu 
Municipal i Biblioteques.  

«Vila-real és una ciutat amb 
projecció internacional, gràcies 
al Villarreal CF, a les nostres 
empreses capdavanteres i als 
nostres referents com les càte-
dres d’Innovació Ceràmica i de 
Mediació Policial, o festivals 
com el FITCarrer, entre d’altres, 
per la qual cosa és imprescindi-
ble cuidar i potenciar aquesta 
faceta, a més de treballar per a 
aconseguir els fons europeus de 
recuperació, que suposen una 
oportunitat històrica». 

La Regidoria de Serveis 
Públics que ostentava Francisco 
Valverde ha sigut assumida per 
Xus Madrigal, que dirigirà, a 
més, l’àrea de Societat Digital. 
Per part seua, Álvaro 
Escorihuela afig la delegació 
d’Informàtica i TIC a les de 
Solidaritat, Cooperació i 
Integració, i Recursos Humans. 
Javier Serralvo serà el nou regi-
dor de Comunicació, mentre 
que Noelia Samblás i Aida 
Beteta s’encarregaran de les 
delegacions d’Innovació 
Cultural i Innovació Esportiva, 
respectivament. 

El màxim responsable muni-

cipal va avançar el treball en la 
reestructuració de l’equip de 
govern a finals del passat agost 
quan, el que era aleshores regi-

dor, Francisco Valverde va anun-
ciar la seua decisió de renunciar 
a l’acta de regidor després de 35 
anys de trajectòria política a 

l’Ajuntament per a dedicar-se a 
l’empresa privada després d’una 
dècada al capdavant de l’àrea de 
Serveis Públics.
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OPINIÓ

E
l món canvia a pas de 
gegant i la covid-19 ha 
vingut a accelerar i fer 
més evident encara 

aquesta tendència. La Vila-real 
que vam trobar l’any 2011, ni 
tan sols la del 2019 –a l’inici 
de l’actual legislatura– no és la 
Vila-real d’avui; les cir-
cumstàncies són diferents, els 
reptes són nous, les metes han 
canviat. La pandèmia ho ha 
capgirat tot. Per això, ara, 
quan hem superat l’equador 
de la legislatura i el procés de 
vacunació ha aconseguit 
immunitzar vora el 90% de la 
població de la Comunitat, és 
hora de repensar el projecte i 
adaptar-nos a les necessitats de 
la nova Vila-real del segle XXI 
que ja estem construint, entre 
tots i totes. Una Vila-real 
moderna i viva, que fa front 
unida a la necessària recupera-
ció econòmica i social 
postpandèmia.  

Això és el que hem fet amb 
la remodelació de govern que 
vaig decretar fa ara just una 
setmana. Com Vila-real, ens 
movem i renovem el govern 
municipal, amb noves àrees i 
redistribució de responsabili-
tats, amb l’objectiu de seguir 
millorant la gestió local. És 
una reestructuració de regido-
ries, però és també molt més 
que això; aprofitant, a més, 
l’eixida del govern de 
Francisco Valverde –a qui 
aprofite per a agrair la tasca 
feta durant aquests anys per a 
redefinir els Serveis Públics de 
Vila-real– i l’entrada en la cor-
poració del nou regidor, 
Eduardo Pérez.  

 
RESPOSTA ALS CANVIS 
Una remodelació profunda 
que ens permet estar millor 
preparats per a donar resposta 
a les noves necessitats i reptes 

Govern de la nova 
Vila-real del s. XXI

JOSÉ 

Benlloch 
ALCALDE

de la nova Vila-real del segle 
XXI. Perquè, si el 2011 teníem 
davant nostre la tasca de supe-
rar una greu crisi econòmica, 
agreujada pel llast del deute i 
de l’urbanisme heretats de 
l’etapa del PP, ara ens enfron-
tem a una etapa d’importants 
reptes, marcada per la recupe-
ració després de la pandèmia 
mundial i sobretot per les 
noves oportunitats que s’obrin 
a través de la gestió dels fons 
europeus per a definir la Vila-
real del 2030 i més enllà en el 
futur.  

Noves àrees que volen posar 
l’accent de la gestió en noves 
necessitats i preocupacions de 
la ciutadania. Com la 
Regidoria d’Agenda 2030, que 
assumisc personalment, a més 
de la d’Economia i Hisenda, en 
un temps de dificultats en què 
cal centrar-nos en la recupera-
ció econòmica de la ciutat.  

També una regidoria espe-
cíficament dedicada al Comerç 
o una altra de Reconeixement 
de les Persones Majors, un 
col·lectiu que tan malament 
ho ha passat durant la 
pandèmia i a qui tant devem. 
La delegació de Benestar 
Animal, la de Ciència, 
Innovació i Universitats, 
Internacionalització i 
Projectes Europeus o la recu-
peració de la Regidoria de 
Transparència són altres de les 
responsabilitats que definim 
per a caminar en aquesta nova 
Vila-real del segle XXI.  

També recuperem l’àrea 
específica de Solidaritat, 
Cooperació i Integració, la 
d’Informàtica i TICS i una 
nova delegació que aglutinarà 
les àrees d’Arxiu i 
Biblioteques.  

En definitiva, amb els 
mateixos vímets teixim un 
nou govern que volem que res-
ponga més i millor a les neces-
sitats actuals i futures d’una 
Vila-real que es mou, que 
renaix i que avança de nou. La 
nova Vila-real del segle XXI. 

La reforma de l’executiu pot arribar 
als departaments i al funcionariat

L ’alcalde, José Benlloch, no 
descarta alguns reajusta-
ments més en la reestruc-
turació de l’equip de 

govern i el repartiment de com-
petències que va oficialitzar per 
decret d’Alcaldia l’1 d’octubre. 
Una remodelació que va deixar 
en set les tinències d’Alcaldia –
amb anterioritat a l’eixida de 
Francisco Valverde sumaven 
vuit–, malgrat que s’ha incre-
mentat el nombre d’àrees de 
responsabilitat dels regidors de 
l’equip de govern. 

D’aquesta manera, l’alcalde 
explica que s’està treballant «en 
més canvis orgànics, de departa-
ments i dels seus funcionaris 
responsables». Per a això s’apro-
fitarà el procés d’amortització 
de places de treballadors muni-
cipals que no estan cobertes –
moltes per jubilacions–, «amb 
nous perfils» ateses les necessi-
tats de l’aposta de Benlloch per 
a impulsar alternatives 
econòmiques, fonamentades en 
la innovació i la sostenibilitat, 
«per a la Vila-real del segle XXI». 

 
INCORPORACIONS  
En aquest sentit, apunta que 
«primer ha estat l’equip de 
govern i a això seguirà un ajust 

Benlloch aposta per nous perfils que s’ajusten a les noves realitats en innovació i sostenibilitat

en l’organigrama de funciona-
ment del consistori, una vegada 
es cobrisquen definitivament 
per concurs les vacants habilita-
des de caràcter nacional, com 
són les de secretari i subsecreta-
ri, així com d’altres tècnics i 
caps de departament; processos 
en els quals ara estem immer-
sos». I afegeix: «Iniciem un nou 
temps, un projecte de la nova 
Vila-real del segle XXI postcovid 

Benlloch va reunir l’equip de govern i personal de confiança per a explicar les línies de treball després de la renovació.

que requereix canvis i ajustos». 
Les modificacions en les 

quals treballa el renovat execu-
tiu de Benlloch s’estan abordant 
per a introduir-les en la planti-
lla pressupostària de 2022, la 
qual cosa requereix una nego-
ciació prèvia amb els sindicats i 
l’aprovació per part del Ple. 
Amb tot, segueix per definir-se, 
després de dues dècades, la rela-
ció de llocs de treball.

+DADES

Nou regidories i tres 
marques de ciutat noves
U La reordenació de les responsa-
bilitats de l’executiu local ve apare-
llada a la creació de tres noves mar-
ques de ciutat (Integradora i 
Solidària, Sostenible i Mediadora i 
Aliança amb la Societat Civil) que 
se sumaran a les preexistents 
(Educadora, Ciència i Innovació, 
Congressos i, Esports i Salut). 
Marques que donaran pas a quatre 
grans blocs que comptaran amb un 
regidor-coordinador que no té per-
què coincidir amb el titular de 

l’àrea concreta. El total, la reforma 
suposa la creació, o recuperació en 
algun cas, de fins a nou regidories 
noves: Benestar Animal; Reconeixe-
ment a les Persones Majors; 
Transparència; Ciència, Innovació i 
Universitats; Internacionalització i 
Projectes Europeus; Arxiu i 
Biblioteques; Solidaritat i Integra-
ció; Informàtica i TIC i, Comerç. 
Amb el nomenament d’edils direc-
tes, l’alcalde, José Benlloch, pretén 
donar pes a àrees «fonamentals».
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Creen una oficina 
municipal per a 
canalitzar l’ajuda 
als afectats pel 
volcà de La Palma
L’Ajuntament impulsa i coor-
dina la recollida de material i 
aliments necessaris per als 
damnificats per l’erupció del 
volcà Cumbre Vieja a la 
Palma a través d’una oficina 
municipal per a canalitzar la 
solidaritat amb l’illa canària. 
Degut a la gran resposta ciu-
tadana, es va anunciar el tan-
cament del primer envia-
ment de material i roba el 
passat 6 d’octubre. El servei 
de Protecció Civil de la locali-
tat, en coordinació amb el de 
Canàries, serà l’encarregat de 
comprovar i preparar les 
donacions per a fer-les arri-
bar a l’illa. A més, des de 
Protecció Civil van recordar 
que la principal necessitat a 
La Palma actualment és 
econòmica. 

El consistori es va posar 
en contacte amb entitats 
socials, associacions de veïns, 
Junta de Festes, Comissió de 
Penyes i altres col·lectius de 
caràcter social i sanitari que  
es van sumar a aquesta cam-
panya amb l’habilitació de 
punts d’entrega dels dife-
rents productes de manera 
que «fem possible una recolli-
da coordinada d’aliments i 
altres materials», va explicar 
la primera tinent d’alcalde i 
coordinadora d’Alcaldia, 
Silvia Gómez, que al mateix 
temps va fer una crida a 
«totes les institucions o enti-
tats que vulguen unir-se a 
aquesta iniciativa i canalit-
zar la solidaritat a través de 
l’oficina municipal». 

El ple defensa el parany i 
l’ús de les cistelles malla
El ple de l’Ajuntament ha donat 
llum verda a la proposta 
d’Alcaldia per a mostrar el 
suport del municipi a la tradició 
de la caça del parany i sol·licitar 
a la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emer-
gència Climàtica i Transició 
Ecològica que autoritze les pro-
ves de la cistella malla sol·licita-
des per l’associació APAVAL. 

La proposta ha eixit avant 
amb els vots favorables de PSPV, 
PP, Ciutadans i Vox, mentre que 
Compromís i Unides Podem han 
votat en contra de la petició. La 
regidora de Tradicions, Noelia 
Samblás, ha explicat que les 
proves de la cistella malla prete- Reunió d’alcaldes i alcaldesses a l’Alcora en suport al món del parany.

nen ser «el testatge d’una tècni-
ca alternativa que permeta 
mantindre el parany» i ha recor-
dat que «l’Ajuntament sempre 
ha mostrat el seu suport a APA-
VAL en la realització d’aquestes 
proves per a trobar una solució 
sostenible i respectuosa amb el 
medi ambient per a garantir el 
futur del parany». 

L’alcalde, José Benlloch, ha 
incidit en què la llei permet la 
realització d’aquestes proves 
científiques i que la competèn-
cia d’autoritzar-les és de la 
Conselleria dirigida per Mireia 
Mollà a qui ha demanat que 
«done l’oportunitat a APAVAL 
de dur-les a terme perquè és 

 IMunicipal

Responsables de Castelló, Burriana, Betxí i Borriol van assistir a la reunió amb agricultors impulsada pel consistori.

Vila-real lidera la lluita contra el cotonet i 
promou una oficina d’ajuda als llauradors

L ’Ajuntament ha fet possi-
ble la trobada entre agri-
cultors afectats pel coto-
net de Sud-àfrica i alcal-

des i regidors dels municipis de 
la Plana amb l’objectiu de con-
juminar esforços en la lluita 
contra aquesta plaga que està 
causant estralls en els cítrics. 
L’alcalde, José Benlloch, ha pre-
sidit la reunió, en la qual s’han 
donat a conéixer els detalls de la 
nova oficina municipal de lluita 
contra el cotonet, que Vila-real 
ha habilitat com un servei pio-
ner i que permetrà comptar 
amb dos tècnics per a dur a 
terme la valoració de danys en 
les finques del terme municipal 
o investigar l’abast de la plaga. 

L’oficina, que se situarà en 
les dependències de la Regidoria 
d’Agricultura (carrer del Ponent 
Baix, 65), comptarà amb dos tèc-
nics, enginyers agrònoms, que 
s’encarregaran de realitzar la 
valoració dels danys i també dis-
posarà d’un tècnic administra-
tiu per a assessorar els agricul-
tors en la tramitació de les 
sol·licituds d’ajudes. L’horari de 
l’oficina serà els dilluns d’11.00 
a 14.00 hores i els dimecres de 
16.00 a 19.00 hores. 

En la trobada ha participat el 
regidor d’Agricultura, José 
Ramón Ventura Chalmeta; res-
ponsables de l’Associació de 
Llauradors Independents de 
Vila-real (ALIV) Víctor Viciedo, 
Pepe Llop i Pepe Montagut; 
l’alcaldessa de Borriana, María 
José Safont, i el regidor 
d’Agricultura, Vicent Granel; 

El consistori promou una trobada entre agricultors i representants de diferents localitats properes per a conjuminar esforços
 

la nostra citricultura». 
Per part seua, el regidor 

d’Agricultura ha valorat de 
manera positiva la reunió, en la 
qual també s’ha tractat la 
importància de col·laborar per a 
fer sentir la veu dels agricultors 
i difondre les seues reclama-
cions davant les administra-
cions competents.  

Altres de les accions munici-
pals de suport al sector són els 
convenis per a l’insectari de la 
Cooperativa Catòlica Agrària i el 
dels paranys amb feromones 
amb la Politècnica de València.

l’alcalde de Borriol, Héctor 
Ramos; la regidora 
d’Agricultura d’Almassora, Mª 
José Tormo; la regidora 
d’Agricultura de Betxí, Yolanda 
Millá, i una tècnica de la regido-
ria d’Agricultura de l’Ajunta-
ment de Castelló de la Plana. 

 
UN SECTOR CLAU  
Benlloch ha recordat que «a 
pesar que les competències en 
matèria d’agricultura no són 
exclusives de l’Ajuntament, 
veiem amb preocupació la pro-
blemàtica afegida que suposa 

aquesta plaga per a un sector 
que ha sigut fonamental en el 
desenvolupament econòmic i 
social de la nostra ciutat i que 
volem que continue generant 
riquesa i contribuint a la cons-
trucció de la nova Vila-real del 
segle XXI». «No ens hem quedat 
de braços plegats davant la greu 
situació que viu el nostre 
camp», subratlla el primer edil, 
qui afig que «la trobada de hui 
forma part també de la nostra 
voluntat de diàleg i de treball 
conjunt perquè entre tots 
puguem garantir un futur per a 

l’única manera de comprovar si 
estem davant una alternativa de 
caça selectiva i no massiva». 

«En democràcia i en un Estat 
de dret, no es poden utilitzar les 
administracions contra la ciuta-
dania. És una vergonya que una 
tradició tan nostra, que tant de 
valor afegit aporta a la nostra 
cultura i tradició, des del punt 
de vista etnològic, cultural, de 
respecte al medi ambient, gas-
tronomia o coneixement del 
medi, siga maltractada una 
vegada i una altra de la forma 
que ho està sent. Exigim respec-
te per les nostres tradicions», 
incideix Benlloch. L’alcalde de 
Vila-real -únic ajuntament de la 
província que manté un conve-
ni anual amb els paranyers de 
10.000 euros- pretén que APA-
VAL puga presentar recurs con-
tra la decisió de la Conselleria 
d’Agricultura amb l’aval dels 
municipis.
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El ple aprova les 
bases de contracte 
d’un préstec de 
3,16 milions 
El ple ha aprovat les bases 
per a la contractació d’una 
operació de crèdit per import 
de 3.166.859 euros en unes 
condicions òptimes i que 
situarà l’endeutament muni-
cipal en un 68,52%. El prés-
tec servirà, d’una banda, per 
a sufragar inversions per 
valor d’1.780.224 euros com 
la compra del solar del quart 
institut (600.000 euros) o la 
segona fase de construcció 
del bescanviador de trans-
ports i adequació de l’entorn 
de l’estació (235.000 euros). 
D’altra banda, 1.386.635 
euros serviran per a saldar 
dues sentències judicials, per 
cessions de solars en els anys 
1999 i 2010, abans de l’arri-
bada de l’actual equip de 
govern, per la cessió de solars 
per l’obertura de l’avinguda 
Portugal i per a la urbanitza-
ció del jardí de Jaume I.

Tanquen la Ruta 
Botànica pel risc 
que suposen els 
despreniments
El Consorci Gestor del 
Paisatge Protegit de la 
Desembocadura del Riu 
Millars mantindrà la Ruta 
Botànica tancada al pas dels 
usuaris mentre no reba els 
informes geològics i se sàpia 
com actuar de manera segu-
ra per a evitar el perill que 
podria suposar un nou des-
preniment. El 24 de setembre 
es va produir una important 
caiguda de roques i pedres 
que va sepultar un tros de la 
senda sense causar danys per-
sonals. La Regidoria de 
Serveis Públics, la Policia 
Local i el Consorci van acor-
dar el tancament provisional 
de la ruta assessorats pels 
Bombers del Consorci 
Provincial i van encarregar 
un informe a diverses empre-
ses especialitzades.

Sostenibilitat i eficiència energètica per al 
nou PAI del clúster d’innovació ceràmica

E l nou projecte del polígon 
del clúster de la innova-
ció ceràmica introdueix 
canvis substancials en la 

urbanització de l’àrea industrial 
de l’entorn de la CV-20 per a 
crear un parc empresarial més 
sostenible i eficient energètica-
ment, en la línia dels objectius 
de desenvolupament sostenible 
i l’Agenda 2030. L’impuls al pro-
jecte, que suposa desbloquejar 
l’antic PAI de la carretera 
d’Onda reconvertit en un clús-
ter d’innovació ceràmica, es 
materialitza després d’una dèca-
da de gestions i treball de 
l’equip de govern i els tècnics 
municipals. L’alcalde, José 
Benlloch, ha presidit de manera 
extraordinària la Comissió 
Informativa de l’Àrea d’Opor-
tunitats en la qual s’ha tractat 
l’exposició al públic de la modi-
ficació del conveni urbanístic i 
del projecte d’urbanització, 
amb la finalitat de reactivar les 
obres d’urbanització que van 
quedar paralitzades el 2008 
durant el govern del Partit 
Popular i de les quals a penes hi 
ha executades un 34,4%. 

Benlloch ha volgut explicar 
personalment als grups munici-
pals els detalls del nou projecte, 
així com escoltar els seus plante-
jaments, per això ha presidit la 
comissió informativa. «La reacti-
vació d’aquest polígon suposa 
un pas de gegant dins del Pla 
municipal de reindustrialitza-
ció, per a continuar construint 
la Vila-real del segle XXI, innova-
dora, moderna i sostenible, i 
que genere riquesa i oportuni-
tats», ha subratllat. 

 
CONDICIONAMENT 
Entre les millores que s’intro-
dueixen en el projecte d’urba-
nització destaca la construcció 
d’un carril bici que connecte 
amb la CV-10 i la resta de la 
xarxa de carrils bici; la ins-
tal·lació d’enllumenat led; el 
redisseny de les zones verdes 
per a incloure un circuit de run-
ning i àrees de pícnic que redun-

Amb una inversió prevista de 44,5 milions, el consistori desbloqueja l’antic PAI de la carretera d’Onda paralitzat des del 2008

Benlloch ha presidit de forma extraordinària la Comissió Informativa de l’Àrea d’Oportunitats per a explicar el projecte.

U  La creació d’un carril 
bici, enllumenament 
led, àrees de picnic o un 
circuit de ‘running’ són 
algunes de les millores

U L’obra d’urbanització 
va quedar parada l’any 
2008, sota el govern del 
PP, amb poc més d’un 
34% executat

den en un millor servei per als 
treballadors de les empreses; 
vials amb sentit únic amb la 
finalitat d’obtenir un millor 
trànsit viari per a la coexistèn-
cia dels vehicles amb la mobili-
tat ecològica no motoritzada, 
com ara la bicicleta i els pati-
nets elèctrics; la instal·lació de 
10 punts de recàrrega de vehi-
cles elèctrics al costat dels dife-
rents quadres d’enllumenat 
públic, amb la finalitat d’oferir 
punts de recàrrega accessibles 
per a tots els usuaris, la retribu-
ció dels quals contribuirà al sos-
teniment del subministrament 
elèctric de l’enllumenat; ús de 
formigó fotocatalític per a pavi-
mentar les voreres, per a la 
transformació de substàncies 
nocives en compostos innocus, 
que suposaran una important 
millora mediambiental; utilit-
zació d’asfalt reciclat per a pavi-

mentar les calçades, amb un 
mètode innovador que minimit-
za l’impacte ambiental global 
que produeix la fabricació de 
l’aglomerat; entre altres innova-
cions. 

Una vegada tractat en la 
comissió informativa, el nou 
projecte d’urbanització, amb un 
cost d’execució de 44,5 milions 
d’euros, s’aprovarà en sessió 
plenària i s’exposarà al públic 
durant 30 dies per a la presenta-
ció d’al·legacions. 

L’antic PAI de la carretera 
d’Onda es va aprovar en Ple el 
20 de desembre de 1999, amb 
una afectació inicial de 
2.780.866 de metres quadrats de 
superfície i amb uns 450 propie-
taris. Arran de la crisi econòmi-
ca de 2008 i a causa també de la 
«inacció» del govern municipal 
del PP, el projecte va quedar 
paralitzat. 
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La demolición del muro permitirá abrir dos calles y un lateral de la acequia.

Solución a la apertura de Herarbo 
tras años de complejas gestiones

E l Ayuntamiento ha licita-
do las obras para la aper-
tura y urbanización de las 
calles Alfred Nobel, Isabel 

de Villena y Carinyena con el 
objetivo de mejorar la movili-
dad y comunicación en el barrio 
a través de la urbanización del 
solar del antiguo almacén de la 
empresa Herarbo. Una impor-
tante «asignatura urbanística 
pendiente de la ciudad», tal y 
como ha reconocido el edil de 
Territorio, Emilio M. Obiol, 
quien recuerda que este proyec-
to ha sido reivindicado durante 
años por los residentes del 
barrio del Cristo del  Hospital. 

La licitación de las obras, 
valoradas en 146.032 euros, se 
produce después de una compli-
cada operación urbanística que 
se ha demorado debido a que los 
propietarios de la antigua facto-
ría Herarbo han tenido que 
ordenar la situación de las par-
celas resultantes de la urbaniza-
ción, un trámite que se ha pro-
longado en el tiempo más de lo 
previsto, según ha detallado el 
concejal de Territorio. 

El proyecto, elaborado por 
los servicios técnicos del 
Ayuntamiento, destaca que la 
apertura de las calles Alfred 
Nobel, Isabel de Villena y 
Carinyena permitirá mejorar la 
comunicación y el tránsito 
entre las calles Nuestra Señora 
de la Consolación y Sierra de 
Irta. En la actualidad, las tres 
calles que ahora se prolongarán 
están interrumpidas por el 
«muro perimetral de cerramien-
to de bloque de hormigón, 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 fluidez tanto al paso de 

Las calles Alfred Nobel, Isabel de Villena y Cariñena tendrán continuidad tras la actuación
 

vehículos como al de personas», 
según se detalla en el proyecto. 
La actuación consistirá en la 
demolición del muro y la urba-
nización de las tres calles 
«dotándolas de los servicios 
urbanísticos necesarios para 
convertirlas en solares: alcanta-
rillado, alumbrado, telecomuni-
caciones, agua potable». 

Asimismo el Isabel de Villena 
y Alfred Nobel se delimitará con 
bordillo la acera de 1,5 metros y 
se pavimentará tanto las dos 
aceras como la calzada de 11 
metros. Para la calle Carinyena 
se pavimentará los seis metros 
de anchura de la calle y se insta-
lará una valla de seguridad en la 

zona de la acequia Mayor. 
En este sentido, Obiol subra-

ya que se ha optado por una 
urbanización definitiva de los 
viales, con todos los servicios 
básicos, y que «el dinero que 
ahora invertirá el 
Ayuntamiento en esta actua-
ción urbanística se retornará al 
consistorio a través de las 
correspondientes cuotas de 
urbanización en el momento en 
que los solares resultantes 
vayan desarrollándose para la 
construcción de viviendas. 

El período de ejecución pre-
visto de los trabajos es de tres 
meses y el consistorio está valo-
rando las propuestas recibidas.

breves

U El concejal del Partido 
Popular Adrián Casabó ha 
instado al equipo de gobier-
no «a mejorar la atención 
que se presta a los vecinos en 
el ayuntamiento y terminar 
con las colas que se forman 
en la calle a diario». Casabó, 
que ha agradecido la labor 
del personal de Atención y 
Trámites, ha lamentado que 
acceso al ayuntamiento siga 
limitado pese al levanta-
miento de restricciones.

EL PP  PIDE REABRIR EL 
AYUNTAMIENTO A LA 
ATENCIÓN DE LOS VECINOS

U La portavoz de Compro-
mís, Maria Fajardo, ha agra-
decido el apoyo unánime a la 
moción de su partido sobre 
la creación del Consell de la 
Joventut. Fajardo ha destaca-
do que el ente «fomentará el 
asociacionismo juvenil, la 
colaboración entre las enti-
dades que lo forman y se 
impulsará la participación 
de la juventud en el desarro-
llo político, social, económi-
co y cultural de Vila-real».

COMPROMÍS LOGRA EL «SÍ» 
UNÁNIME A LA MOCIÓN DEL 
CONSELL DE LA JOVENTUT

U El Ciclo Conferencias 
Blancas, impulsado por 
alumnos de Filosofía de la 
UNED, inició curso a finales 
de septiembre con una char-
la, ¿Son los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) los 
«nuevos evangelios»?, a cargo 
de Raúl Contretas, economis-
ta y cofundador de NITTÚA, 
una plataforma para la inno-
vación en el ámbito socio-
económico. La sesión fue pre-
sencial con aforo limitado.

CONFERENCIAS BLANCAS 
INICIA CURSO CON UNA 
CHARLA SOBRE LOS ODS

Convocan las 
subvenciones a 
asociaciones para 
la promoción y el 
uso del  valenciano
La Concejalía de 
Normalització Lingüística ha 
convocado las subvenciones 
dirigidas a asociaciones sin 
ánimo de lucro para la pro-
moción y el uso del valencia-
no. La convocatoria de 2021 
está abierta y se pueden pre-
sentar las solicitudes a través 
de la sede electrónica del 
Ayuntamiento, donde tam-
bién se pueden consultar las 
bases de la convocatoria, en 
el tablón de anuncios y edic-
tos electrónico. 

El plazo finaliza el 7 de 
octubre de 2021. Las asocia-
ciones tendrán que hacer 
constar el patrocinio de la 
Concejalía de Normalización 
Lingüística tanto en las acti-
vidades como en los materia-
les que presenten en esta 
convocatoria, que ha estable-
cido una dotación de 9.000 
euros que se repartirá entre  
las asociaciones que presen-
ten la solicitud de ayudas. 

Algunos de los criterios 
que tendrá en cuenta la 
Comisión de Valoración para 
la asignación de la subven-
ción son, entre otros, que los 
proyectos promuevan la 
recuperación y el fomento 
del uso del valenciano en 
todos los ámbitos de la vida 
ciudadana, que cuenten con 
la participación directa de 
los beneficiarios en su elabo-
ración, despliegue y ejecu-
ción, haciendo a los y las vila-
realenses sujetos y protago-
nistas de la acción realizada; 
que impulsen la recupera-
ción y el mantenimiento de 
tradiciones propias, y el 
alcance y los efectos durade-
ros de las actuaciones pro-
puestas.

 

U LOS COMERCIOS SALEN 
A LA CALLE CON GRANDES 
OFERTAS  EN UNA FERIA 
AMPLIADA A DOS DÍAS

El alcalde, José Benlloch, y el con-
cejal Xus Madrigal, entre otros 
ediles de la corporación, acompa-
ñaron a la Unión de Comercio de 
Vila-real (UCOVI) en la inaugura-
ción de una nueva edición de la 
Feria del Stock. La cita se amplió a 
dos días con unas veinte casetas 
de venta de ropa, complementos, 
calzados o servicios, entre otros. 
La redistribución del mercado 
ambulante del sábado, que dejó 
libre la plaza Major, permitió que 
esta cita comercialcreciera en 
duración y fueron muchas las per-
sonas que se acercaron para reali-
zar sus compras durante las jorna-
das de la feria.

 

U HOMENAJE PÓSTUMO A 
MARISA PAUNER, PRESIDENTA 
DE LA ASOCIACIÓN  
CULTURAL EL BRESSOL

La Asociación Cultural El Bressol rin-
dió homenaje póstumo a quien fue 
su presidenta desde 2015, Marisa 
Pauner, que murió el pasado junio. El 
alcalde, José Benlloch, y la concejala 
de Cultura, Rosario Royo, asistieron.
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Excavadoras y camiones en el proceso de retirada de restos en uno de los seis puntos detectados y acondicionados.

Servicios Públicos elimina seis vertederos 
ilegales y retira 30 toneladas de residuos 

E l Ayuntamiento, a través 
de la Concejalía de 
Servicios Públicos, ha eli-
minado otros seis puntos 

de vertidos incontrolados en el 
término municipal, fruto de la 
vigilancia y el control que reali-
za tanto este departamento 
como la Policía Local. La última 
actuación que se ha llevado a 
cabo ha supuesto la retirada de 
cerca de 30 toneladas de resi-
duos que habían sido deposita-
das de forma ilegal en seis pun-
tos del área rural del municipio.  

El concejal de Servicios 
Públicos, Xus Madrigal, recuer-
da que «tal y como nos compro-
metimos en el Pleno, con la 
aprobación de una moción apo-
yada por todos los grupos muni-
cipales, estamos trabajando 
desde distintos ámbitos para 
acabar con el problema de los 
vertederos ilegales, fruto de la 
falta de civismo de unos pocos 
que al final acaba perjudicando 
al resto de la ciudadanía».  

Así, además de incidir en las 
campañas de información para 
recordar la existencia del eco-
parque y del servicio de retirada 
de voluminosos, también se ha 
reforzado la vigilancia y limpie-
za de solares y cunetas situados 
en los caminos rurales más cer-
canos al casco urbano.  

 
QUEJAS Y SANCIONES 
Asimismo, la coordinación 
entre la Policía Local, a través de 
la unidad de Policía Rural, y los 
Servicios Públicos también ha 
sido clave para atajar esta pro-
blemática. De hecho, en el caso 
de estos seis puntos negros que 
ahora se han eliminado, la 
Policía Local había recibido que-
jas e incluso, en alguno de los 

La actuación es fruto de la vigilancia y el control que realiza tanto este departamento como la Policía Local en el término
 

casos, había impuesto sanciones 
a los infractores.  

Los vertederos ilegales esta-
ban situados en los caminos 
Tercer Sedeny, Quart Sedeny, 
Torrehermosa y Bassetes 
d’Onda. Entre los principales 
residuos retirados están enseres 
como electrodomésticos y mue-
bles, así como escombros de 
obra, una práctica que proliferó 
tantode forma notable durante 
los últimos meses. En total, el 
Departamento de Servicios 
Públicos calcula que se han lim-
piado unas 30 toneladas de resi-
duos que requirieron en su tras-
lado de 14 viajes en camión, 
siete al ecoparque y siete al ges-
tor de residuos. Las tareas las 

efectuó una empresa local. 
Finalmente, Madrigal ha rei-

terado la llamada al civismo 
para poner fin a este problema 
de suciedad e insalubridad en el 
término municipal y ha pedido 
también a la ciudadanía que 
«den aviso a la Policía Local en 
caso de detectar este tipo de 
infracciones», que están sancio-
nadas con multas de hasta 120 
euros, entre 200 y 400 si el aban-
dono o lanzamiento se produce 
en parques o jardines, en virtud 
de la Ordenanza de convivencia 
ciudadana de la localidad 

Pero los problemas por la 
aparición de basura y todo tipo 
de restos en diferentes puntos 
del término no es nueva. Para 

Inyección de 
13.000 euros para 
la participación 
ciudadana y el 
gobierno abierto
U El Ayuntamiento suma 
una nueva inyección econó-
mica para seguir implemen-
tando políticas de participa-
ción ciudadana y gobierno 
abierto. La Concejalía de 
Participación Ciudadana y 
Proximidad ha logrado una 
subvención de 13.459 euros a 
través de la línea de ayudas 
lanzada por la Diputación de 
Castellón y dirigidas a los 
ayuntamientos de la provin-
cia para el fomento de los 
pilares sobre los que se asien-
ta el gobierno abierto. La can-
tidad obtenida supone dupli-
car los fondos que el pasado 
ejercicio obtuvo el consisto-
rio para dicho fin puesto que 
en 2020 la subvención ascen-
dió a 5.000 euros. 

La concejala responsable 
del área, Miriam Caravaca, 
asegura que «la consecución 
de fondos para el fomento de 
la participación ciudadana 
supone una satisfacción y un 
aval al trabajo que desde 
hace diez años lleva a cabo 
este equipo de gobierno para 
hacer posible la implicación 
de la ciudadanía en la vida 
pública y la gobernanza de 
nuestra ciudad a través de los 
diferentes consejos participa-
tivos y otras iniciativas que 
persiguen escuchar la voz de 
los vecinos y vecinas». 
Caravaca recuerda que el 
Ayuntamiento de Vila-real se 
ha adherido recientemente a 
la Red de Gobernanza 
Participativa Municipal de la 
Comunitat Valenciana, crea-
da de la mano de la 
Generalitat Valenciana y en 
cuya constitución el consisto-
rio vila-realense ha participa-
do de forma activa.

intentar reducir esas prácticas, 
en lo concerniente a deshechos 
domésticos, hace un par de años 
desde el consistorio se coloca-
ron paneles de gran tamaño en 
varios puntos verdes, en los que 
hay contenedores de recogida 
selectiva, ya que, como indica-
ron fuentes municipales, «sue-
len ser, especialmente en la 
periferia, los favoritos para 
quienes quieren abandonar allí 
sus enseres», comentaron. 
También, aunque más reduci-
dos, instalaron carteles en pun-
tos negros que suelen darse en 
áreas urbanas perimetrales 
como la avenida Europa, el camí 
Vell d’Onda a Castelló o en el 
entorno del Pont de la Gallega.

Amplían el programa de 
inserción laboral para  
personas con diversidad
El programa de inserción labo-
ral para personas con capacida-
des diferentes impulsado por el 
Ayuntamiento y  XiCaEs, depen-
diente de la Fundació Caixa 
Rural Vila-real, amplía su dura-
ción de los ocho meses previstos 
inicialmente a un año, de forma 
que los beneficiarios podrán 
continuar en sus puestos hasta 
final de 2021. El acuerdo de pró-
rroga de dicho programa supo-
ne alargar los contratos labora-
les de los participantes, que 
desde enero están desempeñan-
do diferentes funciones en 

departamentos municipales, en 
la Fundació así como en entida-
des sociales de la ciudad. 

El concejal de Servicios 
Sociales, Álvaro Escorihuela, ha 
subrayado que para hacer posi-
ble esta ampliación del progra-
ma el consistorio incrementa la 
aportación municipal en 35.000 
euros, un apoyo que «refuerza 
nuestra alianza con la sociedad 
civil para hacer de Vila-real una 
ciudad más inclusiva». Además, 
el edil destaca que la prórroga 
«permitirá que las 13 personas 
que han tenido acceso a una 

oportunidad laboral a través de 
este plan puedan seguir desarro-
llando sus capacidades y habili-
dades, y adquiriendo experien-
cia para facilitar su inserción 
laboral y social». 

Por su parte, el presidente de 
la Fundación Caixa Rural, Enric 
Portalés, ha señalado que «desde 
la Fundación consideramos fun-
damental este programa porque 
ayuda a mejorar las oportunida-
des de empleo para las personas 
con discapacidad, contribuyen-
do de esta forma a su inclusión 
económica y social». 

Esta segunda edición del pro-
grama arrancó en enero con 
una novedad importante: la 
ampliación del número de usua-
rios, pasando de los ocho a 13 
actuales. Además, por primera 
vez, se ha derivado también per-
sonal a entidades sociales de la 
ciudad como Cruz Roja (dos 
beneficiarios) o Acudim (uno).

‘Ballem?’ regresa con 
nuevas secciones y nueva 
pista, el teatro Tagoba
Ballem?, la muestra de baile 
televisado protagonizada por 
un público senior volverá en 
noviembre, tras un año sin por 
la covid-19. En esta ocasión, la 
cita será en un espacio emble-
mático y totalmente renovado, 
como es el teatro Tagoba. 

En la última edición, la del 
2019, Ballem? congregó a 
cerca de 150 personas entre 
público y participantes por lo 
que en está ocasión, la mues-
tra, deberá realizarse con nue-
vas medidas de seguridad y 
aforo. En ese sentido, el equipo 

organizador ha trabajado para 
realizar con total seguridad el 
evento con medidas excepcio-
nales. No habrá público, las 
sesiones se grabarán y retrans-
mitirán luego en televisión e 
Internet y las parejas que se 
inscriban deberán formar 
parte de la misma unidad 
familiar y en los bailes en 
grupo, meneítos, se deberán 
respetar la distancia mínima 
de seguridad y usar mascarilla 

En esta edición se establece-
rá una sección abierta a la par-
ticipación de forma virtual.



Crònica de Vila-real
SETEMBRE DEL 2021Municipal8

La Policía Local refuerza la plantilla 
con la cobertura de 20 vacantes 
Benlloch destaca la ejemplaridad del cuerpo municipal por su labor durante la pandemia

L a Policía Local ha celebra-
do la festividad de su 
patrón, San Miguel, recu-
perando el tradicional 

acto de entrega de medallas y 
reconocimientos, que en 2020 
no se realizó por la pandemia.  

El alcalde, José Benlloch, ha 
presidido la ceremonia en la 
que, además de ensalzar la 
ejemplaridad del cuerpo local 
en la lucha contra la pandemia, 
ha reconocido la necesidad de 
reforzar la plantilla policial, 
mermada por las jubilaciones y 
las dificultades para cubrir pla-
zas. El primer edil; la concejala 
de Seguridad Ciudadana, Silvia 
Gómez, y el comisario principal 
jefe de la Policía Local, José 
Ramón Nieto, han entregado un 
total de 25 distinciones para 
reconocer a mandos y agentes 
así como a representantes de  
cuerpos e instituciones que 

colaboran con la Policía Local. 
Benlloch ha señalado la 

importancia de reconocer el 
papel de la Policía Local para 
garantizar la seguridad, espe-
cialmente para estos meses de 
pandemia, así como su proyec-
ción internacional, un agradeci-
miento que, tal y como ha reco-
nocido el alcalde, «sabemos que 
no es suficiente». Al respecto, el 
munícipe ha asegurado que 
«somos conscientes de que es 
urgente incorporar más agentes 
a la plantilla policial, que en la 

Benlloch, junto a Nieto y Gómez, durante su discurso el día de la Policía Local en el acto celebrado en la plaza Sant Ferran.

 

actualidad tiene vacantes un 
30% de las 113 plazas totales».  

 
COBERTURA DE PLAZAS 
Benlloch ha recalcado que 
«hemos trabajado y trabajamos 
para hacerlo posible, articulan-
do nuevas fórmulas, siempre 
desde la legalidad y el cumpli-
miento de los trámites adminis-
trativos, que no son tan ágiles 
como nos gustaría; pero el 
nuevo derecho a la jubilación 
anticipada a los 59 años y otras 
contingencias han complicado 
el poder contar con más efecti-
vos». «En estos momentos tene-
mos en marcha los procesos 
para cubrir una buena parte de 
estas vacantes y, si todo va bien, 
antes de que acabe el año serán 
un total de 20, distribuidas en 
13 plazas de agentes; 4 de oficia-
les y 3 de inspectores», ha anun-
ciado el primer edil.

Ultiman los trámites para 
ceder el solar de la futura 
sede de Policía Nacional

El alcalde, José Benlloch, ha 
reiterado el compromiso del 
Ayuntamiento de avanzar en 
la futura construcción de la 
comisaría de Policía Nacional 
con el objetivo de dotar a este 
cuerpo de seguridad de unas 
instalaciones del siglo XXI. El 
primer edil se ha pronunciado 
en este sentido durante el dis-
curso con motivo de la celebra-
ción de los Santos Ángeles 
Custodios, festividad del 
Cuerpo Nacional de Policía. 

Benlloch ha presidido la 
celebración junto al inspector 
jefe de la comisaría del Cuerpo 
Nacional de Policía de Vila-
real, Pedro Ortín; la alcaldesa 
de Burriana, María José Safont, 
representantes de otros cuer-
pos de seguridad, miembros 
de la corporación y represen-
tantes de entidades locales. En 
su intervención, se ha referido 

a la tramitación del proyecto 
de la nueva comisaría, que 
ocupará parte del aparcamien-
to del Palacio de Justicia, en la 
avenida Matilde Salvador. 

El alcalde ha recordado que 
«en estos momentos, el 
Departamento Municipal de 
Urbanismo está tramitando la 
modificación de usos del suelo 
que necesitamos para poder 
ceder la parcela de 8.000 
metros al Ministerio del 
Interior. Un trámite que espe-
ramos poder tener listo a final 
de año. A partir de ahí, el 
Gobierno deberá proceder a la 
redacción del proyecto y, pos-
teriormente a su ejecución. Y 
para este cometido ha reserva-
do ya ocho millones de euros». 

Benlloch destacó la labor 
del cuerpo, en Vila-real desde 
1978, para mantener unos 
bajos índices de delincuencia.

U Antes de final de año 
prevén cubrir 20 plazas 
en propiedad: tres de 
inspector, cuatro de 
oficial y 13 de agente

El acto se desarrolló en la ermita, con una misa, y la plaza del Pastoret.

 

Plan de párkings extraordinarios para 
dar respuesta al éxito de citas deportivas
El Departamento de Movilidad 
trabaja en un nuevo plan 
extraordinario de aparcamien-
tos, en este caso para dar res-
puesta al éxito de público en los 
diferentes eventos deportivos 
que organiza la ciudad y que se 
han ido reactivando progresiva-
mente en la etapa poscovid.  

Una de las primeras actuacio-
nes se realizará en el entorno de 
la Ciudad Deportiva Municipal 
(CEM), aunque se trabaja en 
otros emplazamientos en la ciu-
dad para asegurar que los asis-
tentes a las diferentes citas 
deportivas dispongan de esta-
cionamiento. El concejal res-
ponsable del área, Emilio M. 

Obiol, detalla que «esta acción 
se une al Plan de aparcamientos 
municipal con el que, durante 
los últimos años, hemos habili-
tado zonas de parking en dife-
rentes barrios de la ciudad para 
favorecer una movilidad más 
amable y sostenible». 

«En este caso -prosigue Obiol- 
atendemos una necesidad pro-
vocada por el más que evidente 
éxito de los eventos deportivos 
que se realizan en Vila-real,  
tanto desde el ámbito privado 
como por parte del Ayunta-
miento, como Ciudad de la 
Salud y el Deporte».  

En la Ciudad Deportiva 
Municipal se adecuarán dos 

zonas de estacionamiento: por 
un lado, la superficie que en la 
actualidad ya se utiliza como 
parking, colindante con la ciu-
dad deportiva del Villarreal CF; 
y por otro, se habilitará el vial 
sin asfaltar anexo a la CEM. 

En total, Movilidad calcula 
que se podrá disponer de 300 
plazas para vehículos. «Este pro-
yecto aliviará las necesidades de 
aparcamiento en un distrito 
que, sin duda, es un punto neu-
rálgico a nivel deportivo, puesto 
que también se encuentran 
cerca infraestructuras como el 
Centro de Tecnificación 
Deportiva y el Estadio de la 
Cerámica», señala el edil.

U RECEPCIÓN A UNA 
DELEGACIÓN DE ALCALDES 
DE EL SALVADOR

Una delegación de alcaldes y alcalde-
sas de El Salvador visitó Vila-real inte-
resada en sus políticas de buen 
gobierno dentro de una acción del 
Fondo Valenciano por la Solidaridad.
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Homenaje a Enrique 
Font, una figura clave en 
el sector de la agricultura 
Personalidades del mundo de 
la agricultura se citaron en la 
sala de actos de la Fundació 
Caixa Rural Vila-real para 
recordar la figura de Enrique 
Font Jericó en un homenaje 
póstumo por parte de las auto-
ridades municipales y repre-
sentantes de las entidades 
agrarias y organismos respon-
sables de la gestión del agua. 

El acto comenzó con la 
intervención del director de la 
revista Poble, Juanjo Clemente, 
que, tras unas imágenes que 
recordaban el trabajo del pro-
tagonista como colaborador 
de la publicación, dio paso a lo 
diferentes parlamentos. 

El primero de ellos fue 
Vicente Colonques, presidente 
de la Asociación Comarcal de 
Pozos, seguido de José Luis 
Breva Ferrer, letrado asesor del 
Sindicato Central del Mijares; 
Salvador Martín Ortega, presi-
dente de Fecoreva, y José 
Alfonso Soria García, presiden-
te del Tribunal de las Aguas de 
la Vega de València. El diputa-

do provincial de Sostenibi-
lidad, Ignasi Garcia, cerró el 
apartado dedicado a la vida 
profesional de Font para dar 
paso a su faceta más personal, 
de la que habló un emociona-
do Manuel Chabrera, en repre-
sentación de todos sus amigos. 
Enrique Font Vicent, hijo del 
homenajeado, pronunció unas 
emotivas palabras recordando 
a su padre. Fue entonces cuan-
do el conductor del acto pidió 
la presencia en el escenario de 
la esposa e hijos de Font Jericó 
para recibir una distinción 
que les entregó el alcalde de 
Vila-real, José Benlloch. 

La cita continuó con imáge-
nes de un documental de 
Manuel Torres dedicado a la 
transformación de la agricul-
tura en Vila-real y la creación 
de pozos para dar paso a la pre-
sentación del libro El agua, vida 
y trabajo, del que Enrique Font 
es coautor junto a Enrique 
Cabrera Marcet, Enrique 
Cabrera Rochera, Santiago 
Bosquet y Pascual Broch. 

Familiares, amigos y compañeros de Font acudieron al acto en su memoria.

Representantes autonómicos y municipales recorrieron el recinto experimental agrícola en la carretera de Onda.

El centro de capacitación será un 
referente en investigación agraria

E l Ayuntamiento y la 
Conselleria de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y 

Transición Ecológica trabajan 
en un proyecto de redefinición e 
impulso de la estación experi-
mental agraria situada en la 
localidad. El objetivo es conver-
tir estas instalaciones en un cen-
tro de referencia en la provincia 
y la Comunitat Valenciana en la 
investigación e innovación en 
materia agraria, y en especial en 
el campo de la citricultura.  

El alcalde, José Benlloch, ha 
visitado la estación agraria, 
dependiente del Instituto 
Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA), junto al secreta-
rio autonómico de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Roger Llanes; 
la directora general de Política 
Agraria Común, Maite Cháfer, y 
el edil de Agricultura, Sostenibi-

El consistorio cede a la Generalitat un terreno para poder ampliar la labor de este servicio

lidad, Transición Ecológica, 
Energética y Medio Ambiente, 
José Ramón Ventura Chalmeta. 

Benlloch enmarca esta actua-
ción en el proceso de reordena-
ción del área industrial de la 
carretera de Onda, que permiti-
rá al consistorio disponer de 
terrenos para ponerlos a dispo-
sición de la Conselleria y de esta 
manera «ampliar el magnífico 
espacio que ya existe en la esta-
ción experimental para conver-
tirla en un centro de investiga-
ción agraria más potente».  

Por su parte, Llanes ha expli-
cado que la voluntad de la 
Conselleria es hacer de la esta-
ción experimental agraria de 
Vila-real, la única que existe en 
la provincia, una referencia, 
sobre todo en el ámbito de la 
citricultura, y un centro arraiga-
do en el territorio, a través de la 
colaboración con el 

Ayuntamiento. Maite Cháfer, 
directora general de Política 
Agraria Común, ha apostado 
por convertir las estaciones 
experimentales en un escapara-
te en la investigación y la inno-
vación en ámbitos como la sani-
dad vegetal, sobre todo en lo 
relativo al control biológico, y 
en general en todos los aspectos 
que permitan dar un futuro a la 
citricultura. Por ello, también 
ha abundado en la necesidad de 
incentivar la cooperación con la 
administración local y con el 
sector agrario de la provincia. 

Ventura Chalmeta ha mani-
festado la intención municipal 
de que la estación experimental 
agraria sea un «punto de apoyo 
para nuestros agricultores» y un 
espacio de colaboración entre 
administraciones, acogiendo 
también iniciativas municipales 
como acciones formativas.

El sector citrícola aborda 
sus retos de futuro en unas 
jornadas profesionales
El alcalde, José Benlloch, inau-
guró la primera sesión de las 
Jornadas Citrícolas de la Plana, 
organizadas por la Unió de 
Llauradors i Ramaders con la 
colaboración del Ayuntamiento. 
Al acto asistieron el concejal 
delegado de Agricultura, José 
Ramón Ventura Chalmeta y edi-
les de diferentes grupos políti-
cos con representación munici-
pal, además del secretario gene-
ral de la Unió, Carles Peris. 

Benlloch ha destacado la 
apuesta del Ayuntamiento por 
el futuro de la agricultura, a tra-

vés de acciones como la cesión 
de terrenos municipales a la 
Consellería para convertir la 
Escuela de Capacitación Agraria 
en un centro de referencia en la 
provincia y la comunidad. 

El objetivo de estas I Jornadas 
Citrícolas de la Plana era abor-
dar la realidad del sector, desde 
las plagas como el cotonet «que 
tanto preocupa a los producto-
res» a las nuevas variedades 
citrícolas pasando por la situa-
ción de los mercados, la influen-
cia de la estrategia europea De la 
granja a la mesa en el sector.   o la 

sensorització del riego y la tele-
detección para optimizar el cul-
tivo, en tres sesiones (jueves 23, 
jueves 30 de septiembre y jueves 
7 de octubre). Entre los ponen-
tes han estado profesionales y 
expertos citrícolas del Instituto 
Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA), estaciones expe-
rimentales agrarias, de empre-
sas del sector agrario, miembros 
de la Conselleria de Agricultura 
y también representantes de la 
Comisión Europea. 

El secretario general de la 
Unió señala que «desde la orga-
nización se ha hecho un gran 
esfuerzo para diseñar las mejo-
res jornadas citrícolas que se 
pueden realizar en estos 
momentos, con los temas que 
preocupan en la actualidad a los 
productores y todos los temas 
de interés para seguir mante-
niendo explotaciones citrícolas 
innovadoras y sostenibles».

Sustituyen el colector de 
la calle Morella por los 
problemas que generaba
La Concejalía de Servicios 
Públicos ha renovado el colec-
tor de la calle Morella y algu-
nas de las acometidas domici-
liarias del vial que también 
presentaban problemas, para 
dar respuesta al mal estado del 
desagüe en este punto de la 
red de saneamiento.  

Las obras, con un presu-
puesto de 19.725 euros inclui-
do en el contrato de manteni-
miento en vigor, han permiti-
do sustituir el viejo colector de 
hormigón por otro de polieti-
leno de 55 metros de longitud 

y 500 milímetros de diámetro. 
«El colector daba muchos 

problemas y requería de actua-
ciones repetitivas. Con un 
robot de inspección de colecto-
res de alcantarillado compro-
bamos el avanzado estado de 
envejecimiento y adaptamos 
la solución a las necesidades 
de saneamiento de la zona», 
apunta el edil de Servicios 
Públicos, Xus Madrigal. «Estas 
actuaciones son fundamental 
para el correcto funciona-
miento de la red y  para garan-
tizar el mejor servicio», dice.
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Benlloch destaca la implicación y el 
esfuerzo de la firma Dolores Cortés

E l alcalde, José Benlloch; el 
conseller de Economía 
Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y 

Trabajo, Rafael Climent, y la 
directora general de 
Internacionalización, la vila-rea-
lense María Dolores Parra, han 
visitado las instalaciones de la 
empresa Dolores Cortés en la 
ciudad, para conocer la evolu-
ción de la compañía tras la cri-
sis de la covid-19 y poner de 
manifiesto el valor de las empre-
sas de la provincia para la recu-
peración económica. 

«Dolores Cortés es un ejem-
plo claro de superación, de una 
mujer valiente que en los 50 fue 
capaz de romper todos los mol-
des, pero no para su beneficio 
sino para una función social: 
crear economía. En un momen-
to en el que hemos vivido una 

El alcalde, el conseller de Economia y la directora de Internacionalización visitan la empresa

Los responsables autonómicos se interesaron por conocer el modelo de negocio y las perspectivas de futuro de la marca.

 

situación de mucha tristeza y 
todavía se percibe incertidum-
bre en la calle, que una empresa 
como ésta haya sido capaz de no 
despedir a nadie, de tener casi 
80 mujeres trabajando, sin olvi-
dar la ayuda que nos prestaron 
en los momentos más difíciles 
de la pandemia, con la confec-
ción de 20.000 mascarillas y 
colaborando con nuestra red de 
propietarias», señala Benlloch, 
quien ha destacado la implica-
ción de la empresa con la ciu-
dad. «El principal mensaje que 
nos deja Dolores Cortés es que 
se pueden superar las dificulta-
des, se puede innovar y se puede 
vender al mundo desde Vila-
real», agrega. 

Por su parte, la gerente de la 
empresa, Dolores Font Cortés, 
ha agradecido al conseller y al 
alcalde la visita. «Esta es una 

empresa familiar. Tenemos muy 
claro que la empresa es un nego-
cio, pero creemos mucho en la 
función social de la empresa y 
lo más importante es crear 
empleo. Porque todo eso redun-
da en beneficio de la empresa y 
la empresa somos todos», argu-
menta Font Cortés. 

«Visitar esta empresa y ver el 
dinamismo que tiene es un 
orgullo para todo el territorio 
valenciano», destaca el conse-
ller, quien apunta también a la 
importancia de Dolores Cortés 
para poner en valor el empren-
dimiento femenino. «Tanto 
Dolores Font como su madre 
han demostrado esa capacidad 
de luchar en un mundo donde 
había que romper el statu quo y 
son un ejemplo», agrega.  

 
AYUDA A LA INTERNACIONALIZACIÓN 
También Parra ha querido des-
tacar la importancia de la diver-
sificación empresarial para la 
economía. «La Generalitat, a tra-
vés del Instituto Valenciano de 
la Competitividad, estamos a 
disposición de las empresas 
para sumar y ayudarles a seguir 
posicionándose y vendiendo en 
el mercado exterior», concluye 
la directora general de 
Internacionalización. 

La compañía, como consta en 
su página web, está presente en 
más de 1.500 puntos de venta 
multimarca, en más de 15 paí-
ses como Francia, Portugal, 
Rusia, Líbano, Japón, Alemania 
o República Checa. También dis-
tribuye sus productos a través 
de más de 200 corners en gran-
des almacenes de España y 
México y en tiendas minoristas. 
Además, Dolores Cortés cuenta 
con 10 tiendas propias en 
España donde se distribuyen, en 
exclusiva, productos propios.

Dolores Font salió a recibir  al alcalde y al conseller para la visita a la empresa.

 

Nuevo contrato de 
telecomunicaciones para 
una ciudad inteligente
El Ayuntamiento de Vila-real 
ha rubricado el nuevo contra-
to de telecomunicaciones, 
adjudicado a Telefónica, con el 
que la ciudad camina hacia un 
modelo inteligente, con la sen-
sorización y monitorización 
de servicios públicos a través 
de la plataforma Fiware, entre 
otras mejoras.  

El contrato, con una dura-
ción de cuatro años y un 
importe anual de 339.768 
euros, contempla una serie de 
servicios adicionales a la red 
de telefonía e internet, enfoca-
dos a dar el salto a la Vila-real 

5.0. El alcalde, José Benlloch, 
ha rubricado la adjudicación 
junto al responsable de 
Administración Pública de 
Telefónica en la Comunitat 
Valenciana, José Manuel Plaza, 
y el responsable de 
Administración Local, Jorge 
García Cervera. También han 
estado presentes en la firma el 
concejal de Servicios Públicos, 
Xus Madrigal, el exconcejal del 
área, Francisco Valverde, y el 
jefe del área de 
Telecomunicaciones del 
Ayuntamiento de Vila-real, 
Pepe Hidalgo.

Forman en gestión de 
fondos europeos a cinco 
jóvenes del plan Avalem
El Ayuntamiento ha empren-
dido un programa formativo 
especializado en la gestión de 
fondos europeos, dirigido a los 
jóvenes que trabajan actual-
mente en el consistorio en el 
marco del plan Avalem Joves 
(Empuju). Las sesiones, cuatro 
hasta final de año, están 
impartidas por profesionales 
especialistas en fondos euro-
peos y persiguen dotar a los 
alumnos de los instrumentos y 
conocimientos básicos en un 
sector que va a resultar clave 
en el futuro, tanto de las admi-
nistraciones como de las 
empresas privadas. 

«El conocimiento de los fon-
dos europeos es una necesidad 
y una oportunidad de futuro 
para todos aquellos que pue-
dan acreditar el conocimiento 
de la gestión de estas ayudas, 
particularmente desde la apro-
bación del fondo Next 
Generation», señala el alcalde, 

José Benlloch, que ha visitado 
la formación en la primera de 
las sesiones, celebrada en el 
Vivero de Empresas de la 
Cámara de Comercio en la ciu-
dad. Benlloch ha defendido la 
apuesta de la ciudad por inte-
grarse en todos los programas 
de empleo, «particularmente 
los dirigidos a los más jóvenes, 
un valor añadido a través de la 
formación especializada en 
ámbitos como la creatividad o 
el emprendimiento».  

Esta  acción formativa, diri-
gido especialmente a los cinco 
jóvenes beneficiarios del pro-
grama Empuju, se enmarca en 
esta vocación de ofrecer a 
nuestros jóvenes instrumentos 
y competencias en ámbitos 
que «les van a resultar de gran 
utilidad en sus carreras profe-
sionales y que podrían revertir 
en la gestión de las oportuni-
dades que los fondos europeos 
ofrecen», ha dicho Benlloch.

Benlloch acompañó a los beneficiarios en la primera sesión formativa.
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Continuaran les millores de modernització del polígon de la carretera d’Onda.

Territori ultima la licitació de la millora 
de tres polígons per valor de 658.000 €

 

La Regidoria de Territori ultima 
la licitació dels tres nous projec-
tes de millora, modernització i 
dotació de noves infraestructu-
res de serveis en àrees indus-
trials que es finançaran amb 
càrrec a la subvenció obtinguda 
de l’Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial 
(Ivace). Els tres projectes sumen 
una inversió de 658.316 euros, 
de la qual l’Ivace aporta 496.020 
euros, i el termini d’execució de 
les obres és de tres mesos per a 
cadascuna de les actuacions.  

El regidor de Territori, 
Emilio M. Obiol, detalla que 
aquests projectes s’emmarquen 
en el Pla municipal de reindus-
trialització, «l’objectiu principal  
és consolidar i ampliar el lide-
ratge industrial de Vila-real, 
municipi seu dels tres princi-
pals grups ceràmics d’Espanya, i 
demostrar l’aposta decidida 
d’aquest equip de govern per fer 
cada dia més competitius els 
nostres polígons». 

Els tres projectes que ara es 
liciten contemplen una actua-
ció en la zona de l’entorn de 
l’estació de Renfe, on el consis-
tori treballa en la promoció 
d’un clúster agroalimentari. Es 
tracta de 156.880 metres qua-
drats on s’implantarà il·lumina-
ció tipus led i es completaran 
els recorreguts per als vianants 
del polígon amb la construcció 
de voreres als carrers d’Ana 
Nebot, Cedre, Borriana i Dones 
del Magatzem, on s’inclourà 
també una façana vegetal al 
camí rural del marge est del 
vial. La millora viària i la senya-
lització de carrers completen el 
projecte, amb preu de licitació 
de 180.000 euros. 

El segon projecte donarà con-
tinuació a les millores implanta-
des ja al polígon de la carretera 
d’Onda, concretament en els 
556.650 metres quadrats que 
queden delimitats entre l’AP-7 i 
l’avinguda d’Alemanya. En 
aquesta segona fase de la millo-

Vila-real constitueix la mesa ceràmica per 
a enfocar els reptes postcovid del sector

L ’Ajuntament ha constituït 
la mesa tècnica per la 
ceràmica del segle XXI 
amb la qual el consistori 

vol abordar i enfocar, amb 
representants del clúster 
ceràmic, les perspectives i rep-
tes del sector en la post- 
pandèmia, iniciativa emmarca-
da en el Fòrum Vila-real 2030.  

El regidor de Territori, 
Emilio M. Obiol, en representa-
ció de l’alcalde, José Benlloch, 
ha presidit la primera reunió, a 

La primera reunió de l’ens aborda qüestions com el futur centre de formació professional o l’ús del taulell en l’obra pública

Representants de les principals patronals, de centres de formació i de la Càtedra Ceràmica Ciutat de Vila-real s’han donat cita en la primera convocatòria.

 

la competitivitat de la nostra 
indústria, de la qual Vila-real és 
referent i líder per la potència 
de les nostres empreses».  

Obiol ha explicat als assis-
tents les principals accions que 
l’Ajuntament ha impulsat en 
suport al teixit industrial taule-
ller, a l’empara del Pla de rein-
dustrialització local, en el qual 
a més de canalitzar una inversió 
de 3,2 milions d’euros en la 
modernització dels polígons, en 
col·laboració amb l’Institut 
Valencià de Competitivitat Em-
presarial (Ivace). La reactivació 
de la urbanització del polígon 
de la carretera d’Onda, l’impuls 
a les Entitats de Gestió i 
Modernització (EGM) dels parcs 
empresarials o el recent anunci 
per part de la Conselleria 
d’Educació de la construcció 
d’un centre de formació profes-
sional especialitzat en la cons-
trucció i la ceràmica són unes 
altres de les iniciatives que 
guien el full de ruta municipal 
en suport al sector. Obiol també 
ha recordat l’aposta municipal 
per incorporar la ceràmica en la 
creació de nous espais urbans 
com a aparador de les presta-
cions i versatilitat d’aquest 
material. 

 
ÚS DE LA CERÀMICA I CENTRE FP 
De fet, un dels assumptes trac-
tats ha estat la importància que 
les administracions advoquen 
per l’ús de la ceràmica en els 
espais i edificis públics, a través 
de l’obra pública; d’altra banda, 
els representants del sector 
també s’han mostrat a favor que 
el futur centre de formació pro-
fessional que albergarà Vila-real 
estiga enfocat a cobrir les neces-
sitats reals de qualificació en el 
sector, sobretot en matèria de 
col·locació del material ceràmic 
i en tecnologia. 

ra del polígon, licitada per 
219.533 euros, es preveu la ins-
tal·lació d’enllumenat led que 
millore la seguretat, a més de 
voreres i una pantalla verda 
enfront de la central elèctrica 
situada en la CV-20, entre altres 
treballs. D’aquesta manera, 
s’actuarà sobre l’eficiència 
energètica, la seguretat, accessi-
bilitat, millora paisatgística i 
viària. 

El tercer dels projectes afec-
tarà l’àrea industrial sud de la 
ciutat, concretament a les con-
nexions de tres rotondes de la 
nova ronda Sud-oest amb el 
nucli urbà: la rotonda del camí 
de Betxí, on s’inclourà una xico-
teta àrea enjardinada, la del 
camí d’Artana i la del camí de la 
Carretera, que inclou el cobri-
ment de la Sequiola per a poder 
ampliar el vial. El pressupost de 
licitació és de 258.783 euros, per 
a la construcció de voreres, 
asfaltatge i enllumenat, entre 
d’altres. Imatge d’arxiu de la ronda en les immediacions del Centre de Tecnificació.

Juan Carda. 
El regidor de Territori ha 

valorat de manera positiva 
aquesta primera reunió de la 
mesa tècnica, que pretén ser un 
òrgan d’interlocució entre el 
sector tauleller i l’administració 
local amb la finalitat «d’escoltar 
i conéixer les necessitats d’un 
motor econòmic fonamental 
per a Vila-real i poder anar de la 
mà en la implementació de polí-
tiques que contribuïsquen al 
desenvolupament i millora de 

la qual han acudit membres de 
les tres principals patronals de 
la ceràmica, Ascer, Anfecc i 
Asebec, a més d’altres entitats 
del sector com l’Associació de 
Tècnics Ceràmics (ATC), 
l’Institut de Tecnologia 
Ceràmica-Associació d’Investiga-
ció de les Indústries Ceràmiques 
(ITC-AICE), l’Escola Superior de 
Ceràmica de l’Alcora i la 
Càtedra d’Innovació Ceràmica 
Ciutat de Vila-real, representada 
pel seu director, el catedràtic 

U Obiol detalla les 
accions en suport del 
sector com l’impuls de 
les EGM o l’arribada del 
centre específic d’FP
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Festes de la Mare de Déu de Gràcia 2021 

Balanç positiu de participació i compliment 
de les normes en les primeres festes covid

L ’Ajuntament ha acomia-
dat les festes de la Mare de 
Déu de Gràcia amb un 
balanç positiu després de 

deu dies en què s’han celebrat 
prop de 90 actes, amb les mesu-
res i protocols de prevenció 
corresponents per la covid-19.  

El regidor de festes, Diego 
A.Vila, ha recordat que «al prin-
cipi va haver-hi crítiques per la 
celebració de festes patronals 
però també sabem que hi ha 
veïns i veïnes molt agraïts, 
sobretot dels sectors del comerç 
i l’hostaleria perquè han pogut 
treballar a un ritme alt durant 
aquests dies». En total, s’han 
celebrat prop de 90 actes, 
enfront dels quasi 300 d’abans 
de la pandèmia. Vila ha incidit 
que tots els actes han estat adap-
tats a la normativa covid-19 i 
amb mesures per a garantir que 
«la ciutadania poguera gaudir 
de manera segura». 

El regidor de Festes ha fet un 
resum de la participació: nou 
actes musicals amb un afora-
ment màxim de 713 persones i 
una mitjana per acte de 600 per-
sones; 12 actes taurins amb un 
aforament de 1.375 persones i 
una mitjana de 1.200 assistents 
a la plaça portàtil, i 400 perso-
nes en la trobada d’elaboració 
d’allioli, entre d’altres. 

L’impacte de les festes en 
l’economia local també ha sigut 
positiu, segons Vila, ja que per a 
dur a terme la programació han 
treballat un total de 55 empre-
ses, de les quals 40 són de Vila-
real. El pressupost final per a les 
festes de la Mare de Déu de 
Gràcia ha sigut de 260.000 
euros. Vila ha subratllat el «bon 
comportament i responsabili-
tat» de la ciutadania, en general. 

Per la seua part, el comissari 
principal cap de la Policia Local, 
José Ramón Nieto, ha ressaltat 
que el balanç de queixes per 

Durant els 10 dies d’activitat s’han registrat 84 queixes de molèsties per penyes, solucionades amb presència policial, i només s’han interposat dues denúncies

Els gegants Pasqualet i Mari Gracieta van fer una reverència a la Mare de Déu en el camí de tornada a la seua ermita després de 10 dies de festejos en el seu honor.

Vila i Nieto durant la presentació del balanç de les festes de setembre.

molèsties de les penyes és de 84 
telefonades, la majoria de les 
quals «s’han solucionat simple-
ment amb la presència policial» 
i només s’han interposat dues 
denúncies. Les queixes es van 

concentrar el primer cap de set-
mana i, segons Nieto, «s’ha 
demostrat que l’ampliació 
d’horari per al tancament dels 
casals, adaptant-los als dels 
locals d’oci, ha sigut positiva». 

+DADES

Aval de la ciutat per a la 
represa del bou al carrer

U La Conselleria de Sanitat ha 
autoritzat la tornada dels festejos 
de bous al carrer. El vistiplau està 
subjecte a una norma referent a 
mesures relatives a celebracions, 
esdeveniments o concentracions 
de persones i sempre subjecta a 
possibles canvis de protocol per la 
covid. Les setmanes prèvies a 
aquesta decisió, l’alcalde, José 
Benlloch, va participar en la reunió 
telemàtica de la Comissió 
Consultiva de Festejos Taurins 
Tradicionals (bous al carrer) de la 
Comunitat Valenciana i en la qual 
es va aprovar per unanimitat la pro-
posta d’autorització i celebració 

d’aquests festejos en la via pública 
en el marc de la normativa del 
Consell sobre mesures de preven-
ció enfront de la covid-19. L’objec-
tiu era que la Conselleria de Sanitat 
donara el vistiplau, com ha fet. 

U «Després de la jornada de muni-
cipis taurins celebrada ací a Vila-
real, en la qual vam fer un pas fona-
mental en la cerca del consens 
entre alcaldes i representants del 
sector taurí, el següent pas era pre-
sentar una proposta seriosa perquè 
el bou poguera tornar al carrer a 
partir del 27 de setembre», ha 
explicat Benlloch. 

Vila i Benlloch en la sessió virtual que va tractar la tornada del bou al carrer.
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La Nit de la Xulla, Festa d’Interés Turístic Provincial, es va viure amb una crida al Coneixement! La Comissió de Penyes va organitzar un ‘laser combat’ i una gimcana que va guanyar la Penya Greskà.

 El cartell taurí va comptar amb l’exhibició de sis bous braus, vaques i bous embolats. El tombet de bou  es va adaptar a la pandèmia i les penyes van degustar el guisat als casals.

Mocedades va ficar el punt i final a l’apartat  musical de la programació.

El castell de focs artificials va posar el punt i final a 10 dies de festejos.

La ciutat va retre homenatge al comerç i l’hostaleria pel seu esforç durant la pandèmia en la Gala de la Moda.

Festes de la Mare de Déu de Gràcia



Crònica de Vila-real
SETEMBRE DEL 2021Actualitat14

 ICOVID

Els responsables municipals van rebre al consistori els representants de les famílies d’usuaris de la residència DomusVi.

Benlloch rep familiars  
dels residents a DomusVi

 

L’alcalde, José Benlloch, i la regi-
dora de Sanitat, Silvia Gómez, es 
van reunir amb una representa-
ció dels familiars d’usuaris de la 
residència DomusVi Vila-real, a 
petició dels familiars, que van 
sol·licitar intermediació del con-
sistori  amb la Generalitat per a 
resoldre la situació en el centre, 
després de la declaració d’un 
brot de covid-19 i el tancament 
preventiu del centre. En la tro-
bada, van participar el portaveu 
a Castelló de ReCoVa 
(Residències de la Comunitat 
Valenciana), Manuel García 
Álvarez; i els familiars de resi-
dents de Domus Vi i associats a 
ReCoVa, Juana Torres i Pilar 

Ribelles. 
«Des de l’Ajuntament hem 

seguit amb preocupació la situa-
ció en la residència, després de 
la declaració d’un brot pel qual 
hem hagut de lamentar nova-
ment la pèrdua de vides en un 
col·lectiu especialment vulnera-
ble, el dels nostres majors. Per 
descomptat, vam fer arribar el 
nostre més sentit condol per 
aquestes defuncions i els fami-
liars dels usuaris del centre 
compten amb nosaltres per a tot 
allò en què puguem ajudar-los 
per a millorar la comunicació 
amb la Generalitat i, sobretot, la 
situació en la residència», valora  
el responsable municipal.

Des de març, i a excepció dels mesos de juliol i agost, el Centre de Congressos va ser punt de vacunació de referència.

El centre de vacunació tanca amb 
quasi 85.000 dosis administrades

D esprés de prop de mig 
any en funcionament, 
el punt de vacunació 
massiva de Vila-real, 

ubicat al Centre de Congressos i 
les instal·lacions de l’Estadi de la 
Ceràmica durant l’estiu, ha tan-
cat les seues portes. Durant 
aquest temps, s’han injectat 
84.995 dosis de les diferents 
vacunes. Segons dades del 
Sistema d’Informació Vacunal, 
de Pfizer/Biontech van ser 
52.658 (30.929 de la primera 
dosi i 21.729 de la segona); 1.518 
van ser de Janssen; de Moderna 

Gómez agraeix la tasca dels professionals, sanitaris i d’altres àmbits, al Centre de Congressos

es van punxar 11.548 vials 
(6.261 de la primera i 5.287 de la 
segona dosi) i, 19.271 van corres-
pondre a Astrazeneca (14.817de 
la primera i altres 4.454 de la 
segona). Per franja d’edat, la que 
més dosis totals va rebre va ser 
la de 60 a 64 anys (11.088), 
seguida de les persones entre 55 
i 59 (10.181). Altres 7.830 dosis 
van rebre els menors de 20 anys 
i, a partir dels 85 anys han estat 
13 les dosis administrades. 

La regidora de Sanitat, Silvia 
Gómez, va traslladar un missat-
ge d’agraïment «als sanitaris, 

Economia llança el tercer 
Resistir amb una dotació 
de més de 230.000 euros

L’Ajuntament ha comptabilit-
zat un total de 139 sol·licituds 
de comerços, autònoms i 
empreses de servei en la terce-
ra convocatòria d’ajudes 
Parèntesis del Pla Resistir, diri-
gides als sectors econòmics 
més castigats per les restric-
cions de la pandèmia. Aquesta 
tercera remesa compta amb 
una dotació de 233.067 euros, 
que se sumen als 1.050.000 
euros que ja ha pagat el consis-
tori en els últims mesos amb 
càrrec a les dues primeres con-
vocatòries del pla. Així, en 
total, la injecció d’ajudes 
directes a les petites empreses 
i autònoms de la ciutat ascen-
dirà a prop de 1,3 milions 
d’euros, sufragats entre 
l’Ajuntament, la Generalitat 
valenciana i la Diputació. 

De moment, els més d’un 
milió d’euros pagats ja han 

sigut una injecció econòmica 
per a 458 establiments i nego-
cis de la ciutat. La primera con-
vocatòria del Pla Resistir es va 
dirigir especialment a negocis 
d’hostaleria i restauració, a 
més d’empreses de l’àmbit 
esportiu com a gimnasos (313 
ajudes per valor de 726.800 
euros). La segona convocatòria 
va ampliar les ajudes a més 
establiments d’altres sectors, 
també afectats per la crisi deri-
vada de la pandèmia com a 
comerços de tèxtil i comple-
ments, floristeries, acadèmies, 
escoles infantils, joieries, 
negocis de fotografia o impres-
sió i arts gràfiques, entre altres 
(145 ajudes per 323.400 euros). 

El regidor de Comerç, Diego 
A. Vila recorda que el consisto-
ri ha destinat, directa o indi-
rectament, prop de quatre 
milions d’euros a ajudes covid.

El consistori reparteix 1,3 milions d’ajudes a activitats empresarials.

Protecció Civil, Policia Local i 
funcionaris de l’Ajuntament 
perquè sense ells, no haguera 
estat possible». 

A finals de març va començar 
la immunització del personal 
docent de la comarca al Centre 
de Congressos, Fires i Trobades. 
Els mesos de juliol i agost el pro-
cés es va desenvolupar a l’Estadi 
de la Ceràmica a causa de les 
altes temperatures. El 13 de 
setembre va tornar a la seua ubi-
cació original i el 22 va haver un 
punt de vacunació especial als 
voltants del camp de futbol.
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Madrigal, María Bellmunt (Globalis), Herrando, Marín i Francisco Canales (Globalis) han inaugurat la jornada d’innovació

El IX Fòrum de Globalis fica 
el focus en l’aeronàutica

 

El diputat de Promoció 
Econòmica, Pau Ferrando; el 
regidor d’Economia de Vila-real, 
Jesús Madrigal; la directora de 
l’Aeroport de Castelló, Blanca 
Marín, i el president de 
l’Aeroport de Castelló i conse-
ller de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat, Arcadi 
España, han inaugurat el IX 
Fòrum Nacional d’Innovació: 
Oportunitats en el Sector 
Aeroespacial i Aeronàutic, orga-
nitzat per Globalis, amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Castelló i l’Ajuntament i el 
suport de l’Aeroport de Castelló. 

L’esdeveniment ha comptat, 
entre d’altres, amb una taula de 

diàleg en la qual ha quedat 
demostrada la importància 
d’accedir a ajudes i subvencions 
en I+D+i per a finançar empre-
ses innovadores i d’alt valor tec-
nològic. La jornada també ha 
servit per a debatre la necessitat 
d’adaptació i innovació en el 
sector aeroespacial i aeronàutic.  

A més, entre els diferents 
agents participants hi ha hagut 
acord a afirmar que hauria de 
reforçar-se el vincle entre la uni-
versitat i la indústria perquè la 
formació continue alineada 
amb les necessitats de les 
empreses. Eleuterio Gómez, 
vicepresident de Globalis, ha 
clausurat la cita.

Benlloch aposta per estendre la cultura 
innovadora en la fira Descata en Ruta

L ’alcalde i president de la 
Xarxa Valenciana de 
Ciutats per la Innovació, 
José Benlloch, ha assegu-

rat que «el camí per fer en inno-
vació encara és molt» i ha advo-
cat per continuar estenent la 
cultura de la innovació i la 
transferència del coneixement 
«per tot el territori». Benlloch 
s’ha pronunciat així en la inau-
guració de Destaca en Ruta, 
l’esdeveniment satèl·lit de la fira 
de transferència científica i tec-
nològica Destaca, impulsada 
per la Càtedra d’Innovació 
Ceràmica Ciutat de Vila-real de 
la Universitat Jaume I. En la 
seua tercera edició, la proposta 
va arribar a Orpesa, punt de tro-
bada entre empreses, universi-
tat, centres d’investigació i 
altres institucions per a afavorir 
la transferència científica i tec-
nològica per a la innovació. 

Benlloch ha recordat que, en 
plena crisi econòmica, Vila-real 
va optar el 2011 per un model 
econòmic i social basat en «la 
innovació com a clau de l’èxit» i 
per «diversificar per a competir 
en un món globalitzat». «El nou 
model s’assenta sobre quatre 
pilars: unir-se per a multiplicar 
esforços, en aliança amb la 
societat a través de 69 convenis 
amb entitats i institucions 
locals, per valor de 4 milions 
d’euros; optimitzar recursos, 
per exemple, convertint la 
biblioteca sense llibres en la 
Biblioteca Universitària del 

L’esdeveniment satèl·lit de la fira de transferència científica i tecnològica Destaca fa parada a Orpesa en la seua tercera edició

Representant d’administracions autonòmiques, provincials i locals així com del món empresarial s’han donat cita al tercer Destaca en Ruta celebrat a Orpesa.

d’ells va ser la fira Destaca, sor-
gida el 2014, i tres anys més tard 
es va apostar per estendre 
aquesta experiència d’èxit a 
altres municipis amb la idea 
que junts som més forts per a 
competir en el món», ha sub-
ratllat Benlloch, que s’ha mos-
trat satisfet que Destaca en Ruta 
haja passat ja per Vinaròs, la 
Vall d’Uixó i ara Orpesa. 

L’alcalde ha ressaltat també 
les aliances amb organismes i 
institucions com l’Exèrcit o 
associacions empresarials, a 
més de sumar el suport de la 
Generalitat a la fira Destaca, Els més menuts van poder viure la ciència gràcies a diferents experiments.

 ICiutat de la Ciència i la Innovació

Coneixement o el Casal de 
Festes en un Centre de 
Congressos; passar de col·labo-
rar a treballar al costat de la 
Universitat Jaume I i crear el 
2012 la Càtedra d’Innovació 
Ceràmica i la seu de l’UJI a la 
Plana; i finalment, invertir en 
un canvi de cultura per a pro-
moure la ciència, la investigació 
i les vocacions entre els joves». 

 
UNA DÈCADA D’INNOVACIÓ  
Així, Vila-real és Ciutat de la 
Ciència i la Innovació des del 
2011 i va començar a collir els 
fruits d’aquest projecte, «i un 
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María José Soriano ejerció de anfitriona en la visita de la delgación a Porcelanosa a la que asistieron Benlloch y Carda.

El modelo de industria local 4.0, un 
referente en proyectos del Ejército

E l alcalde, José Benlloch, 
ha acompañado a una 
representación de las 
Fuerzas Armadas en su 

reciente visita a las instalacio-
nes de Porcelanosa Grupo en el 
marco del proyecto de la nueva 
Base logística del Ejército de 
Tierra que el Gobierno construi-
rá en Córdoba.  

En la visita, articulada a tra-
vés de la Cátedra de Innovación 
Cerámica Ciutat de Vila-real de 
la UJI y su director, Juan Carda, 
participó el teniente general 
jefe del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, Fernando 
Miguel García y García de las 
Hijas, acompañado por los gene-
rales de Brigada Enrique Ruiz 
Alonso y Jesús Carlos Gómez 
Pardo;  el coronel jefe del 
Parque de Material de 
Intendencia, Alfonso Azores 
García; el comandante ayudan-
te Salvador Celda Díaz; el 
comandante Óscar Miñambres 
Paredero; el teniente coronel 
José Víctor García Planells y, el 
coronel Manuel Monzó, subdele-

Una delegación de las Fuerzas Armadas visita Porcelanosa para conocer su funcionamiento

gado de Defensa. En 
Porcelanosa, fueron recibidos 
por la consejera delegada María 
José Soriano. 

La delegación de altos man-
dos del Ejército ha visitado 
Porcelanosa con el objetivo de 
compartir experiencias de tra-
bajo sobre desarrollo digital, 
tecnológico y logístico de la 
empresa, en el marco del pro-
yecto de la nueva Base logística 
de Córdoba, que prevé movili-
zar 350 millones de euros y 
crear 1.600 puestos de trabajo. 
El origen de la visita hay que 
buscarlo en el Curso de alta 
gerencia en seguridad, defensa 
y tecnología, organizado por la 
Cátedra de Innovación 
Cerámica el pasado mes de julio 
y clausurado por el teniente 
general Fernando García-
Vaquero, jefe del Cuartel 
General Terrestre de Alta 
Disponibilidad de España y jefe 
del Cuartel General de 
Despliegue Rápido de la OTAN.  

En su conferencia de clausu-
ra, el alto mando militar explicó 

Vila-real, en un programa 
pionero de misiones de 
innovación en municipios 

Vila-real ha participado en dos 
talleres como parte del proyec-
to Missions València 2030 para 
la formación especializada y 
acompañamiento en la detec-
ción de retos de innovación en 
la ciudad. Vila-real es uno de 
los seis municipios valencia-
nos, seleccionado por la 
Conselleria de Innovación 
para participar en un proyecto 
piloto de alcance autonómico. 

El centro de innovación Las 
Naves de València ha iniciado 
los talleres formativos del pro-
grama de acompañamiento 
para orientar la estrategia de 
innovación de los municipios 
de la Comunitat Valenciana a 
misiones de innovación, orga-
nizado junto a la Dirección 
General de Innovación de la 
Conselleria de Innovación, 
Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital de la 
Generalitat Valenciana. 

El programa formativo está 
inspirado en la iniciativa 
Missions València 2030. 
Basado en un modelo de inno-
vación dirigido a mejorar la 
vida de las personas, este se 
compone de cuatro talleres 
que se desarrollan entre los 
meses de septiembre y octu-
bre, que los municipios debe-
rán replicar en sus respectivas 
localidades. El primero de 
ellos, celebrado esta mañana 
en Las Naves, lleva por título 

Identificación de retos urba-
nos mediante el diagnóstico 
participativo y se compone de 
dos ejercicios: el mapeo de 
actores y el mapeo de iniciati-
vas, teniendo como objetivo 
detectar los principales sta-
keholders y tomar las mejores 
decisiones sobre las estrategias 
correctas para involucrar a 
cada participante. 

Tal como ha indicado la 
directora general de 
Innovación en la bienvenida 
del taller, «desde la Conselleria 
de Innovación queremos 
acompañar a los municipios 
en el camino de la innovación, 
que desarrollen su estrategia y 
orienten sus actuaciones a 
cumplir con la triple transi-
ción digital, verde y social que 
estamos viviendo y que debe 
llegar a cada rincón de la 
Comunitat Valenciana para 
ser el territorio inteligente, 
sostenible e inclusivo que que-
remos ser».  

Este acompañamiento, 
añade, «genera mucho más 
impacto desde un marco de 
colaboración como el que se 
ha creado entre la Generalitat 
y Las Naves». 

La formación ha llegado a  
seis municipios en una inicia-
tiva piloto: l’Alfàs del Pi y 
Dénia (Alicante); Vila-real y 
Onda (Castelló) y Ontinyent y 
Riba-roja de Túria (Valencia).

Seis localidades valencianas participan en una iniciativa piloto.

los retos actuales en materia de 
seguridad y la necesidad de la 
colaboración público-privada 
para hacerles frente, además de 
las posibilidades de la cerámica 
para el desarrollo de productos 
para la seguridad. «Buena parte 
de su intervención se centró, 
precisamente, en el proyecto de 
la base logística de Córdoba, 
una actuación de gran enverga-
dura y trascendencia histórica 
en la que la delegación de altos 
mandos encabezada por el 
teniente general García de las 
Hijas y el subdelegado de 
Defensa en Castellón Manuel 
Monzó tiene mucho que ver», 
señala el alcalde de Vila-real. 

 
PROYECCIÓN 
«Es una excelente noticia que el 
Ejército se fije en nuestras 
empresas para colaborar y com-
partir experiencias de la indus-
tria 4.0. Que nuestras empresas 
puedan participar en un proyec-
to tan importante para el país es 
un orgullo para todos y todas», 
señala Benlloch.

Imagen de la entrega de galardones de la convocatoria del 2020.

Globalis amplía el plazo de presentación 
de candidatos para sus premios anuales
La presentación de candidatu-
ras a la convocatoria de los 
Premis Globalis se amplía hasta 
el lunes 18 de octubre a las 
23.59 horas. Los interesados en 
participar en esta convocatoria 
podrán encontrar las bases de la 
convocatoria y el formulario de 
participación en la web de 
Fundación Globalis www.funda-
cionglobalis.org.  

La entidad, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Vila-real, ha 
convocado la octava edición de 
estos galardones que reconocen, 
promueven y divulgan el esfuer-

zo de los emprendedores y 
empresas que están al frente de 
iniciativas innovadoras. Los 
Premis Globalis pretende así 
que sirvan de ejemplo y que 
fructifiquen nuevas iniciativas. 

Como en ediciones anterio-
res, se entregará un primer pre-
mio valorado en 1.500 euros, un 
accésit de 500 euros a una 
empresa que apueste por la 
innovación y se otorgará otro 
accésit de 500 euros a una joven 
empresa, es decir, una empresa 
o empresario individual que 
haya arrancado su actividad  

con posterioridad al 1 de enero 
de 2015 en territorio nacional. 

Además de estos premios, el 
Ayuntamiento concederá el 
galardón Vila-real Innpulso 
como reconocimiento para la 
empresa que representará a la 
ciudad en los diferentes encuen-
tros organizados en el marco de 
la Red Nacional de Ciudades de 
la Ciencia y la Innovación y la 
Xarxa Valenciana de la 
Innovació.  También se entrega-
rá el Premio Trayectoria en reco-
nocimiento al crecimiento pro-
fesional de una persona.
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Públic de totes les edats va gaudir de les diferents propostes durant les tres jornades de durada del FITCarrer.

El festival, que va arribar a espais com la Glorieta 20 de Febrer, va incloure en la programació una jornada professional per a potenciar les companyies locals i l’entrega del Premi Ramón Batalla.

El 33é FITCarrer atrau 6.000 espectadors 
en la primera edició en temps de la covid

E l Festival Internacional de 
Teatre de Carrer 
(FITCarrer) va acomiadar 
la 33 edició amb un sabor 

agredolç. D’una banda, satisfac-
ció pels prop de 6.000 assistents 
que, segons el director de l’esde-
veniment, Pau Ayet, van gaudir 
de gairebé una vintena d’espec-
tacles de 17 companyies dife-
rents, entre elles quatre locals i 
altres tres internacionals, 
durant els tres dies de festival i 
per una altra, certa tristesa per-
què la pluja que va començar a 
caure la vesprada de la jornada 
de cloenda va portar a suspen-
dre l’última representació, 
Herència, de la Industrial 
Teatreta, a la plaça Major. 

«La gent ha respost. Va assis-
tir el públic previst per a cada 
espai i també va haver-hi gent 
que es va quedar fora de la zona 
delimitada però sense aglome-
racions», va indicar Ayet que va 
considerar que van poder «cape-
jar» bé el desenvolupament del 
festival malgrat les mesures 
sanitàries encara que va reco-
néixer que «sense restriccions, 
millor». Les primeres actuacions 
del divendres, va relatar el res-
ponsable del certamen cultural, 
«van ser més fluixes, però és una 
tònica ja habitual en anys ante-
riors» però la resposta del 
públic, que «va ser molt respec-

Entre les novetats d’enguany hi va haver una reunió entre programadors i companyies locals i  l’espai Mou-te per a garantir l’accessibilitat a qualsevol persona

U El IX Premi Ramón 
Batalla reconeix  la 
trajectòria de Venus 
Albeiro Silva, director i 
dramaturg colombià 

tuós», va resultar positiva i es va 
notar que hi havia ganes de tor-
nar a gaudir de la cultura a peu 
de carrer, encara que fora amb 
màscara. 

A l’hora de posar en escena 
les representacions, Ayet va 
apuntar que la situació 
sanitària no va suposar cap con-
tratemps perquè la major 

diferència va ser la delimitació 
d’alguns espais, també va haver-
hi alguna proposta itinerant, 
sense cap problema. 

Però el FITCarrer va arrancar 
amb les Jornades Econòmiques 
d’Arts de Carrer, amb la con-
ferència inaugural de l’econo-
mista Pau Rausell, i el lliura-
ment del IX Premi Ramón 

Batalla, que en aquesta edició va 
recaure en el director i drama-
turg colombià Venus Albeiro 
Silva. L’alcalde, José Benlloch, va 
fer el lliurament del reconeixe-
ment al fundador i exdirector 
de la Fundació Tchyminigagua. 
Benlloch va destacar la trajec-
tòria del premiat i la importàn-
cia de la cultura com a motor de 
transformació social i per a la 
recuperació de «l’alegria i la 
llum» després dels mesos de 
«foscor» per la covid-19. 

 
ECONOMIA I ACCESSIBILITAT 
Una altra de les novetats de 
l’edició va ser la inauguració 
d’un nou espai professional, 
PROFIT, que va arribar per a 
convertir-se en un important 
punt de trobada, ja que una 
desena dels principals progra-
madors d’Espanya es va donar 
cita a l’Assut de la Comunitat de 
Regants per a conéixer les pro-
postes que les 13 companyies de 
teatre locals van tenir l’oportu-
nitat de presentar en primera 
persona el seu treball. 

 I amb l’objectiu d’acostar la 
cultura a tots els públics, sense 
barreres, enguany es va fer un 
pas endavant amb la creació de 
l’espai Mou-te, en col·laboració 
amb Creu Roja i l’Associació 
Acudim, per a garantir l’accessi-
bilitat en tots els espectacles. 

Ciutat de Festivals, Congressos i Esdeveniments  
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Abderrahman El Khayami i Miriam Costa, atletes del 
Playas de Castelló, van guanyar la II Milla de la Ceràmica, 
organitzada pel Club d’Atletisme de Vila-real, en 
col·laboració del Servei Municipal d’Esports. 

U  EL KHAYAMI I COSTA, 
GUANYADORS ABSOLUTS DE 
LA II MILLA DE LA CERÀMICA

Unbroken Race ha tornat a convertir el paratge natural 
del Termet de la Mare de Déu de Gràcia en una carrera 
d’obstacles. El regidor d’Esports i Salut, Javier Serralvo, 
ha animat els participants en l’eixida de la cursa.

U UNBROKEN RACE 
CONVERTEIX EL TERMET EN 
UNA CARRERA D’OBSTACLES

breus

U L’Ajuntament treballa en 
un homenatge conjunt als 
esportistes Sebastián Mora i 
Pau Torres pels seus assoli-
ments en els Jocs de Tòquio 
així com per la trajectòria 
esportiva de tots dos esportis-
tes vila-realencs. L’alcalde, 
José Benlloch, avança que 
podria emmarcar-se a Nadal, 
segons l’agenda d’ambdós. 

PERFILEN UN HOMENATGE 
CONJUNT ALS OLÍMPICS PAU 
TORRES I SEBASTIÁN MORA

U La Regidoria de Sanitat ha 
celebrat un col·loqui sobre el 
dol gestacional, perinatal i 
neonatal. En l’acte ha partici-
pat la regidora de l’àrea, 
Silvia Gómez, amb Laia 
Vilanova, mare de dol, la cap 
de comares de l’Hospital de 
la Plana, Soledad Carreguí i 
les psicòlogues Rosa Ana 
Bonora i Silvia Ortiz.

UNA XARRADA ABORDA EL 
DOL GESTACIONAL, 
PERINATAL I NEONATAL

Ajuntament i Caixa Rural 
ofereixen activitats 
físiques per als majors
L’Ajuntament i la Fundació 
Caixa Rural col·laboren en un 
projecte de caràcter social, 
dirigit a persones majors per a 
millorar l’estat físic i el seu 
benestar. El regidor d’Esports i 
Salut, Javier Serralvo, i el vice-
president de la Fundació, 
Manolo Martínez, han presen-
tat aquesta iniciativa per a 
fomentar l’envelliment actiu i 
la salut a través de l’esport. 

Serralvo ha valorat el tre-
ball conjunt en aquest cas amb 
l’objectiu de «millorar la quali-
tat de vida dels nostres majors, 
especialment després de la 
pandèmia, que tant ha afectat 
l’activitat física i mental». 

Amb la col·laboració del 
Servei Municipal d’Esports, la 
Fundació llança Robust3, un 
programa d’exercici físic 
impartit per Belén Quel, fisio-
terapeuta especialitzada, i diri-
git a persones majors de 64 
anys, que pretén prevenir i 

combatre el declivi físic asso-
ciat a l’envelliment. Aquesta 
activitat, que compta amb el 
suport de la Universitat de 
València, es desenvoluparà al 
centre social els dimarts i 
dijous, de 10.00 a 11.00 hores i 
d’11.30 a 12.30 hores. 

D’altra banda, la Fundació  
també ha anunciat el projecte 
Neurogym, un taller de gim-
nàstica cerebral preferent-
ment per a persones majors de 
60 anys que vulguen cuidar i 
millorar la seua salut cerebral. 
El curs tindrà lloc els dilluns i 
dimecres, de 10.30 a 11.30 
hores, a Neurovila, a la cinque-
na planta del centre social. 

Finalment, la Fundació pre-
para unes rutes saludables 
amb circuits molt accessibles 
que, a més, tindran un contin-
gut cultural i divulgatiu i 
diverses excursions amb perio-
dicitat mensual que també 
fomenten la socialització.

El consistori vol recolçar la tasca de les entitats esportives afectades per lacrisi.

Esports reforça amb 220.000 euros 
la tasca de clubs i primers equips

L ’Ajuntament incrementa 
el suport econòmic als 
clubs de la ciutat per a 
enfortir el suport munici-

pal tant en l’esport base com en 
els primers equips després dels 
mesos més durs de la pandèmia, 
que també ha afectat de manera 
negativa l’activitat d’aquestes 
entitats. Així, en total, en aques-
ta convocatòria es repartiran 
220.000 euros entre patrocinis a 
clubs i primers equips, la qual 
cosa suposa 30.000 euros més 
que el 2020. «Des de 
l’Ajuntament de Vila-real som 
sensibles a la situació per la 
qual travessen les entitats espor-
tives de la ciutat, que han tingut 
un minvament econòmic a 
causa del fre que ha suposat la 
pandèmia en l’activitat que 
desenvolupen», indica el regi-
dor d’Esports, Javier Serralvo. 

 
SUPORT A 35 EQUIPS 
Per a contrarestar aquests efec-
tes de la covid-19 en l’esport 
base i consolidar l’aposta espor-
tiva del municipi, el consistori 
ha augmentat la partida desti-
nada als patrocinis de clubs, 
que passa de 145.000 euros a 
165.000 euros. Aquesta quanti-
tat es repartirà entre un total de 
30 clubs; així mateix, també 
creix la quantitat prevista per a 
patrocinar els primers equips.  

En aquest cas, la dotació 
econòmica passa de 45.000 
euros l’any passat a 55.000 
euros en aquesta convocatòria, 
«tenint en compte que aquests 
equips, en estar en categories 
superiors, han d’afrontar un 

La xifra suposa 30.000 euros més que el 2020 i es distribuirà entre 35 entitats esportives

desemborsament major». En 
aquesta ocasió es patrocinarà 
un total de cinc equips. 

Aquest increment permetrà 
que cada club puga rebre una 
aportació superior a la de 2020. 
«L’Ajuntament està travessant 
per un moment complicat des 
del punt de vista financer, pel 
deute heretat i el llast de l’urba-
nisme, però som conscients que 
en aquest moment els esforços 
han d’anar destinats a pal·liar 
les conseqüències de la pandè-

mia», recalca Serralvo. 
La concessió d’aquests patro-

cinis de clubs i primers equips 
es troba en tràmit, tal com 
explica el regidor d’Esports, i la 
intenció és «abonar-los al més 
prompte possible», indica el res-
ponsable d’Esports, que recorda 
que «hem hagut d’habilitar la 
partida per a incrementar els 
patrocinis, la qual cosa ha alen-
tit la tramitació, però estem tre-
ballant per a pagar en el menor 
temps possible».

 ICiutat de la Salut i l’Esport
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 ISocietat

L’Ajuntament ultima la creació d’un refugi 
per a felins i col·labora amb Gats de Barri

L es regidories de 
Proximitat i de Sanitat 
treballen de la mà amb 
l’Associació Gats de Barri i 

altres entitats de protecció i 
benestar animal, per a garantir 
que aquestes mascotes estiguen 
en les millors condicions possi-
bles. Amb aquest objectiu, estan 
ja molt avançades les negocia-
cions per a poder situar un nou 
refugi de gats en un lloc amb les 
condicions adequades, perquè 
l’associació puga continuar 
duent a terme el seu projecte de 
captura, solta i esterilització 
dels felins; projecte que es 
desenvolupa en col·laboració 
amb l’Ajuntament. 

En el marc d’aquesta col·labo-
ració contínua, el consistori es 
va posar recentment en contac-
te amb l’entitat vila-realenca 
per a traslladar-los la necessitat 
de donar solució, per qüestions 
d’higiene i salubritat, a una 
gran colònia de gats que s’havia 
format en els voltants d’un cen-
tre educatiu. Aquests animals -
11 felins- han hagut de ser deri-
vats a l’empresa concessionària 
del servei de recollida d’ani-
mals, donat el volum de treball 
de l’entitat i a l’espera de poder 
trobar-los una llar. 

 
ASSUMPTE D’INTERÉS 
«La gestió de les colònies felines 
és un tema que ens preocupa i 
ens ocupa, i per això estem tre-
ballant des de fa ja diversos anys 
amb Gats de Barri i les associa-
cions de veïns de la ciutat per a 
buscar la millor localització i 

L’objectiu del consistori, de la mà d’entitats de protecció animal, és garantir a les mascotes les millors condicions de vida

projecte que concilien tant les 
necessitats dels animals com la 
convivència amb els veïns i 
veïnes», explica la regidora de 
Proximitat, Miriam Caravaca.  

«Ja hem avançat molt, en tre-
ball conjunt amb Gats de Barri, 
i fins i tot tenim localitzat un 
terreny, que ja hem compartit 
amb l’entitat, per a poder situar 
un nou refugi amb les condi-

 

U FOMENT DE LA TINENÇA 
RESPONSABLE DE MASCOTES 
EN LA II FIRA D’ADOPCIONS 

La regidora de Proximitat, Miriam Caravaca, va visitar la II Fira de l’Adopció 
Animal, organitzada per Huellas Callejeras amb la col·laboració del consistori. 
Una vintena d’associacions han participat en la fira, celebrada al pàrquing de 
l’avinguda de Matilde Salvador, entre aquestes, les locals SOS Manada i Gats 
de Barri. Al llarg de la jornada, van haver desfilades, activitats infantils o tallers.

cions adequades», agrega.  
A més, l’Ajuntament manté 

des de l’any 2018 un conveni de 
5.000 euros amb Gats de Barri 
per a facilitar la captura, solta i 
esterilització de colònies felines 
de la ciutat i treballa, de la mà 
de les entitats socials implica-
des en l’atenció als animals, en 
consolidar aquest projecte i 
localitzar les colònies en solars 

degudament condicionats i 
identificats. 

Aquesta entitat, Gats de 
Barri, publica pràcticament a 
diari en les seues xarxes socials 
imatges d’animals que necessi-
ten una família que els aculla. 
Una altra de les tasques que 
duen a terme és la col·laboració 
quan un felí s’ha perdut i els 
seus propietaris el busquen.

U SEGIO J. MENDOZA, 
NOU RECTOR DELS SANTS 
EVANGELISTES

El reverend Sergio J. Mendoza Esteban és ja nou rector de 
la parròquia dels Sants Evangelistes. A la celebració eucarís-
tica ha assistit l’alcalde de la ciutat, José Benlloch. Poc 
abans es va acomiadar el rector danterior, Juan Crisóstomo 
Nangagahigo, que va ser traslladatt a una altra parròquia 

de Castelló. Després de la celebració eucarística, a la qual 
van assistir regidors de la corporació municipal, l’alcalde, 
José Benlloch, li va lliurar una al·legoria de la ciutat en 
agraïment per a la seua labor, especialment per l’ajuda a la 
comunitat i d’integració al barri.

Barris i entitats 
religioses tornen 
a gaudir de festes 
anuals marcades 
per la covid-19
Finalitzades les primeres fes-
tes patronals en honor a la 
Mare de Déu de Gràcia en 
temps de la covid, i com era 
habitual en prepandèmia, 
altres entitats de Vila-real 
van donar inici als seus feste-
jos anuals tot i que, en 
alguns casos, la pluja va des-
lluir alguna de les activitats 
previstes. Una de les prime-
res a començar els seus feste-
jos anuals va ser la 
Congregació de Lluïsos que 
va recuperar actes que no 
van poder celebrar el 2020 
com les propostes gas-
tronòmiques o alguns con-
cursos. Després van prendre 
el relleu diferents barris de la 
localitat com el de l’Hospital, 
la Soledat, el Roser, Sant 
Miquel o Sagrat Cor de Jesús. 
En aquests casos, la majoria 
de col·lectius va optar per 
mantenir, fonamentalment, 
les activitats de caire religiós

Vila-real celebra la 
Setmana Europea 
de la Mobilitat 
amb accions i 
activitats familiars
L’Ajuntament, a través de les 
regidories de Mobilitat i de 
Sostenibilitat, es va sumar a 
la Setmana Europea de la 
Mobilitat amb accions de 
conscienciació i activitats 
lúdiques, a les quals s’unei-
xen iniciatives de promoció 
dels desplaçaments sosteni-
bles en l’entorn urbà.  

Així, del 16 al 22 de setem-
bre, coincidint amb la cele-
bració als països europeus de 
la Setmana de la Mobilitat, 
Vila-real va llançar un missat-
ge a favor de la construcció 
d’una ciutat més sostenible, 
segura i saludable a través 
d’un canvi en els hàbits de 
mobilitat de la població. La 
senyalització d’itineraris per 
als vianants, la instal·lació de 
bases d’aparcaments per a 
vehicles de mobilitat perso-
nal o l’edició d’una guia de 
bon ús de l’autobús urbà gra-
tuït Groguet es van comple-
mentar amb les activitats 
dirigides al públic familiar 
amb tallers, prova de bicicle-
tes elèctriques, una xarrada 
sobre seguretat viària o una 
bicicletada. 
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Un projecte radiografiarà els joves i 
les seues necessitats postpandèmia

L a Regidoria de Joventut 
llança el projecte Amb tu i 
per a tu com un primer 
pas per a caminar cap a la 

creació d’un nou Consell Local 
de la Joventut, així com per a 
definir un full de ruta per a la 
participació juvenil en l’etapa 
postpandèmia a través del I Pla 
de joventut de l’Ajuntament. La 
regidora de l’àrea, Anna Vicens, 
ha presentat el projecte amb el 
responsable de l’empresa Món 
d’animació, Felip Kervarec. 

«Aquesta iniciativa naix de la 
necessitat de conéixer la realitat 
de la joventut i de retrobar-se 
amb els joves en l’etapa 
postpandèmia en nous espais i 

L’objectiu és caminar cap a un nou Consell de la Joventut que plantege accions a realitzar

La regidora de Joventut, Anna Vicens, i el responsable de l’empresa Món d’animació, Felip Kervarec, en la presentació.

amb un nou llenguatge», expli-
ca Vicens, que afig que «la 
pandèmia ha obert la porta a 
parlar de temes abans tabú com 
la salut mental, les noves rela-
cions afectives o la dificultat 
d’introducció en el món laboral 
dels joves». El projecte generarà 
espais d’interlocució municipal 
amb la població juvenil per a 
crear «metodologies perma-
nents de participació i diàleg 
amb els grups des dels 14 fins 
als 30 anys», ha apuntat Vicens. 

L’estudi «ha arrancat amb 
una primera fase d’anàlisi quan-
titativa, amb enquestes i grups 
de debat, per a conéixer els 
recursos dels quals disposen els 

joves al municipi». Les enques-
tes entre els joves de 14 a 18 
anys es realitzen als centres edu-
catius i, per als joves d’edats 
entre 19 i 30 anys, les consultes 
es promouran a través de les 
xarxes socials. També es realit-
zaran debats amb l’alumnat 
dels instituts i trobades amb 
entitats i grups juvenils, per a 
analitzar espais de participació. 

El projecte continuarà amb 
una segona fase d’anàlisi de 
dades durant el I Congrés de la 
Joventut, en el qual participa-
ran associacions juvenils, insti-
tuts i clubs esportius, entre 
d’altres. En aquest fòrum es 
debatran accions de futur.

 ICiutat Educadora

5.000 alumnes d’infantil i 
primària inicien curs amb 
protocols anticovid

Un total de 4.973 xiquets i 
xiquetes d’infantil i primària 
van començar el curs escolar a 
Vila-real, amb les correspo-
nents mesures de prevenció i 
protocols covid establerts per 
la Conselleria d’Educació. Del 
total, 1.398 corresponen al 
cicle d’infantil de 3 a 5 anys, 
54 s’han escolaritzat a les 
aules de 2 anys i 3.521, en 
primària. El retorn a les aules 
va ser sense incidències desta-
cables i la regidora d’Educació, 

Aida Beteta, va recordar que 
«l’Ajuntament ha treballat 
durant tot l’estiu per a posar a 
punt els centres educatius i 
que les instal·lacions estiguen 
en les millors condicions pos-
sibles per a rebre els escolars i 
facilitar l’activitat docent». 

Tal com va anunciar l’alcal-
de, José Benlloch, als directors 
i directores de les escoles de 
Vila-real, enguany es manté el 
Pla especial de lluita contra la 
covid en l’àmbit educatiu.

Prop de 5.000 alumnes van tornar a les aules a l’inici de setembre.

La Generalitat avala el 
treball de Vila-real amb 
l’absentisme escolar

L’Ajuntament ha sigut un dels 
cinc exemples de bones pràcti-
ques innovadores en l’abordat-
ge de l’absentisme escolar con-
vidats per la Conselleria 
d’Educació, Cultu-ra i Esports 
en la jornada de debat i pre-
sentació de la nova guia 
d’absentisme escolar de la 
Comunitat. En l’acte, celebrat 
la setmana passada, van parti-
cipar la regidora d’Edu-cació, 
Aida Beteta, dues tècniques del 
departament i el director del 

col·legi Bisbe Pont. 
«El Pla municipal d’absen-

tisme escolar, que desenvolu-
pem en coordinació amb els 
centres docents, i fruit de la 
bona feina dels col·legis i els 
tècnics de l’àrea, la Generalitat 
ens ha triat com un dels cinc 
municipis de referència a tota 
la Comunitat  en l’aplicació de 
metodologies que ens perme-
ten atallar l’absentisme. És un 
orgull que ens anima a conti-
nuar», valora Beteta.

La delegació vila-realenca va defendre el seu treball en aquest àmbit.

Educació reprén l’Aula Viva Naturalment 
per a afavorir l’aprenentatge a l’aire lliure
L’Aula Viva Naturalment reobri 
les seues portes per a donar con-
tinuïtat a aquest projecte nas-
cut el 2020 fruit de l’aposta de 
l’Ajuntament per fer de Vila-real 
una Ciutat Educadora. Aula 
Viva és un espai per a aprendre 
a l’aire lliure, amb propostes 
vivencials i pedagogies actives i 
verdes que fomenta nous 
models de convivència, a través 
d’un acompanyament respec-
tuós de la infància que afavoreix 
l’experimentació i el contacte 
amb la naturalesa. 

Aquest projecte està impul-
sat per la Regidoria d’Educació i 
està obert tant a públic general 
els dissabtes al matí, com a cen-

tres educatius d’infantil, 
primària i secundària durant 
l’horari lectiu. 

Des del passat curs, ja han 
gaudit de l’Aula Viva més de 300 
alumnes de nou centres educa-
tius i en les següents setmanes 
visitaran aquest espai altres 50 
alumnes de 3r de primària. A 
més, diversos centres educatius 
de diferents municipis de la pro-
víncia han mostrat el seu inte-
rés per a poder venir a gaudir 
del sorral, de l’horta, de l’esta-
ny, de la zona de joc simbòlic o 
dels tallers vivencials per a tre-
ballar contingut curricular. 

La regidora responsable 
d’Educació, Aida Beteta, ha 

explicat que, amb aquest projec-
te, «Vila-real ofereix un recurs 
pedagògic per a tota la comuni-
tat educativa i reforça el treball 
que ja s’està fent des dels dife-
rents col·legis municipals adhe-
rits a la xarxa de centres sosteni-
bles per a caminar cap a una 
societat més respectuosa amb el 
nostre entorn».  

A més, Aula Viva respon a 
l’interés de l’Ajuntament 
«d’impulsar noves metodolo-
gies, innovadores, sostenibles, 
inclusives, il·lusionants per a 
millorar i afavorir la societat». 

Les inscripcions poden fer-se 
al web https://amiga.eco/aula-viva-
naturalment-vila-real/.
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El Festival de Música Clàssica, organitzat per Crea 
Escena amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura, 
ha portat ‘Stabat Mater’, de Rossini, a l’església 
Arxiprestal.   El vila-realenc Josep Gil ha dirigit els solis-
tes, els cors de veus i l’orquestra.

U ‘STABAT MATER’ DE ROSSINI 
SONA A L’ARXIPRESTAL SOTA 
LA BATUTA DE JOSEP GIL

 

El Jurat del Festival Internacional de Guitarra Francesc 
Tàrrega ha visitat el Museu de la Ciutat Casa de Polo per 
tal de conéixer de primera mà detalls de la vida del 
compositor i músic vila-realenc. En acabar, han recollit 
un llibre sobre el compositor, obsequi de la ciutat.

U EL JURAT DEL FESTIVAL DE 
GUITARRA TÀRREGA VISITA EL 
MUSEU DE LA CIUTAT 

 

 ICultura

La mostra, al Museu de la Ciutat Casa de Polo, es va inaugurar en el marc de les festes patronals de setembre.

Una exposició recorre els efectes 
dels bombardejos de la Guerra Civil

E ntre maig de 1937 i febrer 
de 1939, en plena Guerra 
Civil Espanyola (1936-
1939), Vila-real va patir 

terribles bombardejos que van 
destruir infraestructures, edifi-
cis i la vida de famílies senceres, 
i van provocar greus danys i una 
gran quantitat de víctimes entre 
els habitants de la població.  

Des del passat 2 de setembre 
i fins al 26 de novembre, una 
exposició en el Museu de la 
Ciutat Casa de Polo contextua-
litza les agressions aèries pati-
des a la ciutat i incideix en 

Arqueocas, amb informació dels historiadors Domingo Font i Toni Pitarch, organitza la mostra

aspectes com les seues con-
seqüències o la defensa i protec-
ció de la localitat. La mostra 
també acull les vivències de les 
víctimes i les trau de l’anonimat 
per a rescatar-les de l’oblit d’una 
pàgina negra de la nostra 
història recent i retre un sentit 
homenatge als que van patir les 
conseqüències d’aquells atacs 
indiscriminats. 

L’exposició, comissariada per 
l’empresa Arqueocas i part del 
Memorial Democràtic, ha estat 
possible gràcies a la investigació 
i documentació de dos historia-

Quique dona a l’Arxiu  
més d’11.300 originals 
publicats des de 1956

11.384 dibuixos publicats al 
llarg de 65 anys en 123 revistes 
i set diaris. 30.718 publica-
cions i reproduccions. 14 cai-
xes i 52 arxivadors. Tota una 
vida dedicada a mirar l’actuali-
tat des de l’òptica de l’humor, 
reconeguda amb premis com 
la Distinció al Mèrit Cultural 
de la Generalitat o el 20 de 
Febrer de la seua ciutat, Vila-
real. Enric Arenós, Quique, ha 
donat a l’Arxiu Municipal la 
totalitat de la seua  obra gràfi-
ca, ha completat així la dona-
ció realitzada el 2016, quan va 
donar els acudits que van 
acompanyar l’actualitat local i 
provincial en les pàgines de 
Mediterráneo del 1979 al 2015. 

A aquelles quasi 30.000 vi-
nyetes se sumen ara les més de 
1.000 que ha continuat publi-
cant a diari a Mediterráneo, 
però també les d’altres publi-

cacions com Nexotur, Camp 
valencià, Cadafal, Fiestacultura, 
Muface, Misioneros o Vida nueva. 
En total, 11.384 dibuixos origi-
nals i 30.718 publicats i repro-
duïts, que l’Arxiu Municipal 
traslladarà per a integrar en 
els fons locals i la seua adequa-
da conservació i per a posar-los 
a la disposició d’investigadors 
i públic en general.  

La regidora d’Arxiu, Noelia 
Samblás, ha destacat «la gran 
generositat» de Quique amb 
Vila-real i la importància de 
poder comptar en els fons 
municipals d’aquesta ingent 
obra. «Els dibuixos de Quique 
ens acompanyen cada dia des 
de fa 65 anys. Han marcat 
diverses generacions de vila-
realencs i tenen un enorme 
valor cultural i documental. 
«Un llegat únic que volem des-
tacar», ha indicat Samblás.

Imatge d’arxiu de Quique, que ha completat la cessió de la seua obra.

dors locals, Domingo Font i 
Toni Pitarch. 

 
MEMORIAL PARTICIPATIU 
En aquesta ocasió, Arqueocas, 
que assumeix la direcció del 
Memorial, ha volgut centrar la 
proposta en la investigació i en 
la participació ciutadana, «per-
què els veïns i veïnes puguen 
tenir resposta als seus dubtes 
sobre les víctimes de la Guerra 
Civil i la repressió». Un nou web, 
rutes guiades, un anuari o l’ins-
tal·lació de tòtems són algunes 
de les novetats d’enguany.
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Partits polítics

Una vegada més, el Grup Municipal Socialista de 
Vila-real ha mostrat la seua defensa a la tradició del 
parany, i concretament ho ha fet en aquesta ocasió 
presentant, en el plenari de setembre, una proposta 
al Ple per a exigir a la Generalitat valenciana que 
autoritze les proves de la cistella malla. 

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica 
va resoldre en contra de la proposta de l’APAVAL 
per a autoritzar les proves de camp de la cistella 
malla. Proves d’un mètode que pot ser una solució 
sostenible i respectuosa amb el medi ambient i que 
permetria mantenir una tradició tan important 

El parany aporta a la cultura de Vila-real un gran 
valor afegit etnològic, cultural, de respecte al medi 
ambient, gastronòmic i de coneixement del medi... 
Per això, l’Ajuntament té subscrit un conveni amb 
APAVAL de 10.000 euros per a col·laborar en activi-
tats com el concurs de reclam o l’Escola de parany. 

Octubre va unir al nostre territori, a la nostra 
ciutat, al parany, a una pràctica de caça ancestral 
que perviu en el cor de milers de veïns, i que des de 
2002 viu una persecució i amenaça a la seua pervi-
vència. Per això és tan important que s’autoritzen 
les proves de la cistella malla per al tord, i APAVAL 
ho està lluitant fermament, perquè aquesta cistella 
malla es presenta com una metodologia alternativa.

Defensem el 
parany!

L’equip de Govern ha perdut la memòria democràti-
ca. PSOE i UP han deixat clar que no tenen cap 
voluntat d’acomplir la Llei. Vam rebre la valoració 
de la Conselleria de Qualitat Democràtica amb el 
llistat de vestigis del franquisme presents al nostre 
poble i ens advertien de l’incompliment de la legis-
lació. Recordaven que calia retirar els honors a 
l’assassí que va bombardejar Vila-real i matar tants 
veïns nostres: l’Aviador Franco. En preguntar al Ple 
hem corroborat l’immobilisme de l’alcalde, que 
dubta sobre les propostes de la Conselleria, ja que 
deu ser més sabut ell que ningú.  

El seu argumentari era de traca: com que Franco 
va ser aviador abans que assassí en sèrie de vila-rea-
lencs, li manté el carrer en qualitat d’aviador i obli-
da —com qualsevol ultradretà— que el germà del 
dictador també va ser un homicida sanguinari. 

L’immobilisme també el pateixen les famílies 
que esperen recuperar les restes dels seus familiars 
des de fa anys i que, tot i la insistència, no reben 
notícies. Mentrestant, s’inverteixen esforços en visi-
tar les fosses de Paterna, fer-se fotos o fer com que 
busquen familiars d’algú.  

Ací a casa tenim netes, rebesnetes i nebodes espe-
rant reunir-se amb els seus familiars. Afanyem-nos-
hi! Tant de bó la remodelació de l’equip supose una 
esperança per a estes famílies.

L’assignatura 
pendent

La izquierda prometió la salvación de las personas 
pero nos arrastra hacia las tinieblas. Lo hace incum-
pliendo una de sus máximas, aquella que garantiza-
ba el fin de los vulnerables atenazados por la pobre-
za energética que ellos hoy cultivan. Los creadores 
de la fórmula del crecepelo que activaron el apara-
to de propaganda para vender humo hoy nos dejan 
a oscuras con la tarifa eléctrica más cara de la histo-
ria. Las economías domésticas sufren estrecheces y 
muchos negocios activan planes de supervivencia.  

Hoy el PSOE fomenta la vulnerabilidad de las 
familias. La lavadora, la plancha o el horno son 
objetos de riesgo que muchas familias no pueden 
utilizar porque el PSOE ha convertido la luz en obje-
to de lujo. Peluquerías, carnicerías o bares arriesgan 
el sueldo del mes intentando prestar el servicio 
óptimo a sus clientes. Y desde el PP decimos basta, 
porque hay otra forma de hacer las cosas. Es posible 
bajar un 20% la factura de la luz con políticas fisca-
les que eviten la quiebra de la economía. Hacerlo de 
la mano de una proposición de ley como la que 
hemos reclamado al Gobierno de España, mientras 
en la Comunitat aplicamos la revolución fiscal que 
nuestro presidente regional, Carlos Mazón, reivin-
dica. La clave: inyectar ahorros en familias y autóno-
mos en lugar de asfixiarles. Creer en quienes crean 
futuro para no seguir a oscuras.

No seguir  
a oscuras

A Vila-real s’han instal·lat senyals als carrers princi-
pals, pàrquings públics, parades de bus i, en defini-
tiva, les zones mes transitades de la nostra ciutat 
per a informar els vianants de les distàncies a peu, 
a les quals es troben dels llocs d’interès turístic, cul-
tural, educatiu, d’oci o de consum, entre altres. 
Així, s’aportaran diferents beneficis per a Vila-real. 
Des de la reducció de gasos contaminants, fins al 
foment de l’economia local en multiplicar-se la cir-
culació de transeünts, passant per la millora de la 
condició física dels nostres veïns. 

Aquesta iniciativa es suma a una llarga llista de 
plans elaborats amb la finalitat d’aconseguir una 
ciutat referent al territori nacional, com per exem-
ple: la retirada de 30Tn de sis abocaments il·legals i 
neteja dels parcs i jardins, la targeta “Fem Poble per 
a la recuperació econòmica, pictogrames per a per-
sones amb TEA, registre d’espais industrials per 
atraure noves empreses i oportunitats, ordenances 
específiques de tinença d’animals i Vehicles de 
Mobilitat Personal. 

No obstant, hi ha una de les nostres reivindica-
cions que s’està resistint, sobretot amb la 
pandèmia: l’ampliament d’horari i espai en les 
biblioteques per als usuaris. Amb l’inici del curs, 
tornen les deficiències i una ciutat de més de 50.000 
habitats ha de prestar un servei òptim en educació.

Ho hem 
aconseguit

El 7 d’octubre celebrem i reivindiquem el treball 
com a dret i mitja per desenvolupar-nos, créixer i 
realitzar-mos com a persones en la jornada Mundial 
pel Treball Decent. La nova «normalitat» no pot ser 
la precarietat d’abans de la pandèmia, el treball és 
la contribució a una societat més justa i igualitària 
sense explotació ni opressió. El model econòmic 
que alimenta la nostra societat, basat en el benefici, 
no dubta en explotar i descartar a les persones. 

Defensem el treball com expressió de la dignitat 
humana front l’individualisme i la comoditat, 
enfront de totes les situacions d’explotació, que 
viuen les persones migrants, joves, dones... 

El govern de l’estat, i especialment la vicepresi-
denta Yolanda Diaz, està portant a terme una gran 
feina per a dignificar el treball al nostre país, men-
trestant valorem la pujada del Salari Mínim 
Interprofessional, en contra de la Patronal. 
Cal complir les normatives sobre les condicions 
laborals i prevenció de riscos laborals, vigilar les 
condicions infrahumanes que viuen els temporers 
en zones hortofructícoles, donar cobertura al tre-
ball de qualitat públic i privat, modificar la llei 
d’estrangeria per a evitar la caiguda en situació 
d’irregularitat de les persones migrants... 

A Unides Podem, treballem per a visibilitzar 
aquesta realitat i pel dret al treball decent.

Jornada pel 
treball decent

Iniciamos un nuevo curso político, comienza  la 
segunda parte de la legislatura. Habrá que seguir 
trabajando por el bienestar de los vecinos intentan-
do, desde nuestra modesta situación, que el 
Ayuntamiento aparque objetivos ideológicos y se 
dedique al servicio público, algo que debiera ser la 
tarea principal de un consistorio. 

Parece que la cerámica, gracias a la exportación, 
es el único sector que se ha librado de la ruina, o al 
menos de la precariedad, pero debemos abrir los 
ojos y darnos cuenta de que, a pesar de su tremen-
da importancia, Vila-real es mucho más que la cerá-
mica. Tenemos una tremenda deuda con los autó-
nomos, los comerciantes, los hosteleros y el ocio 
nocturno, a los que se ha abandonado intentando 
callar con ayudas irrisorias mientras las normas 
impuestas arruinaban sus negocios. La misma tre-
menda deuda de nuestro Ayuntamiento, que en vez 
recortar gastos adjudica nueve nuevas concejalías a 
seis ediles. Curiosa forma de ayudar al ciudadano. 

Hay que dejar atrás a un virus al que la Genera-
litat ha dotado de tal inteligencia que no entra en 
grandes superficies, ni teatros, ni conciertos, ni 
campos de fútbol… Solo en bares y restaurantes. 

Tenemos por delante una gran labor de rescate 
para devolver a muchos de nuestros vecinos su tra-
bajo, su tranquilidad y su economía.

Nuevo curso, 
¿y ahora qué?

PSOE PP COMPROMÍS

CIUDADANOS VOX UNIDES PODEM
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 IAgenda

 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 Dins de la programació del 9 
d’Octubre, Dia de la Comunitat 
Valenciana, es va presentar 
l’exposició en homenatge al 
fotògraf Paco Llop Valero, amb 
una selecció de fotografies del 
seu últim llibre inèdit Tiempo 
despacio, al Mur de l’Art Visual 
de la plaça Major. Podrà visitar-
se fins al 28 de novembre.

HOMENATGE AL FOTÒGRAF 
PACO LLOP AL MUR DE L’ART 
VISUAL DE LA PLAÇA MAJOR

U Divendres 15 d’octubre, la 
Festa Estellés 2021 arriba a Vila-
real de la mà de l’Associació 
Cultural Socarrats. La vetllada 
inclou un sopar al Casino de 
Caixa Rural i conclourà amb 
una actuació de Francesc Anyó i 
Enric Giralt. Una barreja de poe-
sia, música i gastronomia en un 
ambient festiu i popular.

LA FESTA ESTELLÉS ARRIBA A 
VILA-REAL EL DIA 15 DE LA MÀ 
DE L’ASSOCIACIÓ SOCARRATS

U El 15 d’octubre s’inaugura a 
la Fundació Caixa Rural Vila-
real l’exposició «Dones 
d’Etiòpia» amb  fotografies de 
Pepo Prieto. Una mostra, impul-
sada des del centre universitari 
de la UNED, que pretén visibilit-
zar les necessitats de cooperació 
del país africà i recaptar fons 
per al seu desenvolupament. 

LA UNED PORTA A VILA-REAL 
UNA MOSTRA ITINERANT 
SOBRE LA REALITAT ETÍOP

U L’artista multidisciplinària –
pintura, dibuix i escriptura–, 
Ana Vernia (Borriana, 1976) pre-
sentarà el divendres 22 el seu 
primer llibre, La mitad de las 
cosas (inventario de un mundo 
raro). Vernia ja ha anunciat que 
portarà aquest treball a Madrid, 
València, Castelló de la Plana i 
Borriana.

LA BORRIANENCA ANA VERNIA 
PRESENTA EL SEU PRIMER 
LLIBRE, AMB IL·LUSTRACIONS

U L’associació cultural flameco-
andalusa celebra els dos darrers 
caps de setmana d’octubre la VII 
Setmana Cultural. La inaugura-
ció del nou local, un sopar de 
germanor, una ponència sobre 
igualtat per a prevenir casos de 
violència, actuacions infantils, i 
sessions de ball i música formen 
part del programa.

L’ASSOCIACIÓ FLAMENCO-
ANDALUSA ORGANITZA LES 
SEUA SETMANA CULTURAL
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