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Vila-real pagarà 1,5 milions 
més el 2022 per llum i residus

El I Congrés de la 
Joventut analitza 
la realitat juvenil
U L’Ajuntament organitza 
una jornada amb ponències i 
activitats lúdiques amb 
l’objectiu d’iniciar el disseny 
del pla local i el futur Consell 
de la Joventut.

El Pla Reactivem 
injecta 336.000 
euros a empreses
U Les ajudes, a càrrec de la 
Diputació de Castelló, benefi-
cien comerços d’equipament 
personal i escoles infantils 
amb una aportació mínima 
de 2.000 euros per empresa.

Analitzen el risc 
de despreniments 
en la paret del riu

U S’estudiarà l’estat de la 
cantera del Millars, des del 
pont de l’autopista fins al 
pont de Santa Quitèria, per a 
evitar més moviments que 
suposaren qualsevol perill.

El consistori pagarà1,5 milions, enfront dels 1,1 de 
l’any passat, pel consum elèctric d’espais públics

La gestió de les deixalles i la neteja viària arribarà 
als 6 milions d’euros, un 18% més que el 2021

Torna la Fira de Santa Caterina
La ciutat es retroba amb aquesta tradició, adaptada a les 
mesures sanitàries, després d’un any sense fira per la covid 
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Els costos energètics i de residus pujaran 
la factura municipal en 1,5 milions el 2022

L ’Ajuntament farà front el 
2022 a un nou increment 
en el cost que suposa la 
gestió dels residus i la 

neteja viària del municipi així 
com de la factura elèctrica. 
L’estimació municipal és que, 
sols aquests serveis, augmenta-
ran en 1,5 milions d‘euros el 
2022 respecte l’any anterior. 

 En el cas de la gestió dels 
residus i la neteja viària, la 
tendència a l’alça dels últims 
anys es consolida el 2022 amb 
un nou repunt que arribaria al 
18% segons les previsions del 
Departament d’Hisenda, i que 
elevaria fins als sis milions 
d’euros aquesta despesa. 

Aquest increment es deu, 
d’una banda, a l’augment del 
3% en el cànon de l’empresa 
pública Reciplasa -encarregada 
del tractament dels residus 
sòlids urbans- i, per un altre, al 
nou contracte de recollida de 
fems i neteja viària, en procés 
d’adjudicació, que encareix el 
servei en prop de 800.000 euros 
per a introduir millores que 
redunden en un servei més 
modern i eficient i que donen 
compliment a la normativa del 
Pla integral de residus de la 
Comunitat Valenciana.  

Així, si aquest 2021 la recolli-
da i tractament de residus i la 
neteja viària costaran a les 
arques municipals 5.048.480 
euros, l’any vinent la factura  
s’encarirà quasi un milió, fins 
als 5.950.189 euros (+17,8%). 

L’alcalde, José Benlloch, inci-
deix en què, malgrat la «maça-
da» que cada any suposa l’aug-
ment de costos en el tractament 
dels fems -només el cànon de 
Reciplasa ha augmentat en un 
milió d’euros des del 2016- 
«hem fet un gran esforç per a 

La gestió de les deixalles i la neteja viària tindran un repunt el proper exercici del 18% segons les previsions municipals amb un cost anual de sis milions d’euros

U «Hem fet un gran 
esforç  per a quadrar els 
comptes municipals 
sense recórrer a la taxa 
de fems», diu l’alcalde

U El cànon anual de 
Reciplasa creix un 3% i 
puja també el contracte 
de la recollida de fems i 
la neteja viària  

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER LA
GESTIÓ DE RESIDUS I LA NETEJA VIÀRIA
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Un 12 per cent 
del pressupost
U Entorn del 12% del pressupost 
del pròxim exercici del 2022 -que 
podria rondar els 52 milions 
d’euros, partint que els comptes 
del 2021 van ascendir a 51,4 
milions- és el que l’Ajuntament 
destinarà a la recollida i gestió de 
les residus i a la neteja viària. En 
quantitat de diners, seran gairebé 
sis milions d’euros, la qual cosa 
suposarà un augment d’aquesta 
despesa d’un 17,8%, segons les 
previsions que maneja el depar-
tament d’Hisenda. Un increment 
que, d’una banda, es deriva de 
l’augment del 3% en el cànon que 
paga el consistori a l’empresa 
pública Reciplasa –encarregada 
del tractament dels residus sòlids 
urbans- i, per un altre, al nou con-
tracte de recollida de fem i neteja 
viària, en procés d’adjudicació i al 
qual s’han presentat dues Unions 
Temporals d’Empreses (UTE) lide-
rades per Fobesa i Cespa, que 
encareix el servei en prop de 
800.000 euros. Així, si en aquest 
2021 la recollida i tractament de 
residus i la neteja viària costaran a 
les arques municipals 5.048.480 
euros, l’any vinent la factura que 
pagarà l’Ajuntament per aquests 
serveis s’encarirà prop d’un milió 
d’euros, fins als 5.950.189 euros. 
«La gestió dels residus és un dels 
serveis que més ha incrementat el 
seu cost en l’última dècada algu-
na cosa que, unit a l’impacte del 
problema de l’urbanisme i el 
deute que ens va deixar el PP, ha 
llastrat la capacitat econòmica de 
l’Ajuntament», afirma l’alcalde, 
José Benlloch.

Vila-real farà front el 2022 a un nou increment en el cost que suposa la gestió dels residus i la neteja viària del municipi, un repunt del 18% respecte al cost actual que es tradueix en sis milions d’euros més.

quadrar els comptes municipals 
sense recórrer a una taxa de 
fems com tenen en la majoria 
de municipis perquè no en som 
partidaris». Com ja ha reiterat 
en diverses ocasions l’alcalde, la 
creació d’aquesta taxa és una 
opció que l’equip de govern, per 
ara, no es contempla. 

 
TRACTAMENT EN RECIPLASA  
Al tancament de 2021, la previ-
sió del consistori és que el cost 
de tractar en la planta de 
Reciplasa els residus urbans 
generats a la ciutat durant 
aquest any ascendirà a 
2.278.833 euros, un 11,7% més 
que el 2020 (240.145 euros). El 
balanç ascendent en cinc anys 

es tradueix en un increment 
d’1.011.673 euros (79,8%) en la 
despesa anual que suposa per a 
l’Ajuntament el tractament dels 
fems. La previsió per a 2022, 
d’acord amb l’increment del 
cànon en un 3%, és que només 
el tractament de residus en la 
planta de Reciplasa costarà a 
l’Ajuntament 2.384.808 euros. 

A aquesta quantitat cal 
sumar la recollida dels fems i la 
neteja viària, unificades ara en 
un contracte en tràmit i que 
contempla un pressupost base 
de 3.565.381 euros.  L’increment 
previst en el cost d’aquests ser-
veis, respecte a la suma dels dos 
contractes actualment en vigor, 
és de 795.734 euros.

 ITema del mes
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EVOLUCIÓ DEL CONSUM I COST
ENERGÈTIC MUNICIPAL

L’Ajuntament pagarà quasi mig milió més 
per l’encariment de la factura elèctrica 

J untament amb la gestió de 
residus i la neteja de la ciu-
tat, la factura elèctrica de 
l’Ajuntament també creix. 

Ho fa en prop de mig milió 
d’euros enguany respecte el 
2020 per l’increment dels costos 
de l’electricitat. Segons les pre-
visions realitzades pels tècnics 
municipals, el consistori abo-
narà pels consums elèctrics en 
edificis i instal·lacions munici-
pals més d’1,5 milions d’euros, 
enfront dels 1,1 milions d’euros 
pagats l’any passat per aquest 
concepte.  

A pesar que en el que portem 
d’any s’ha produït una reducció 
en el consum, tal com es consta-
ta en l’informe realitzat per 
l’enginyer tècnic municipal, 
gràcies a l’aplicació de mesures 
d’eficiència energètica en edifi-
cis i instal·lacions de 
l’Ajuntament. 

«L’increment en el cost de la 
llum suposa també una maçada 
econòmica per a l’Ajuntament, 
com ho és per a les llars i les 
empreses», ha assegurat l’alcal-
de, José Benlloch. «Com a admi-
nistració que garanteix serveis 
públics bàsics a la ciutadania 
hem de fer front al pagament 
del subministrament elèctric 
d’un centenar d’edificis munici-
pals, a més d’altres 11 edificis 
llogats per a la prestació de ser-

Tot i reduir el consum per mesures d’eficiència energética, el consistori ha pagat fins a octubre més diners per llum que el cost de la totalitat del 2020

veis, i un total de 8.000 punts de 
llum», detalla el primer edil.  

Amb l’increment dels costos 
de la tarifa elèctrica «passarem 
de pagar una mitjana d’un 
milió d’euros anuals a més d’1,5 
milions, un augment que té un 
gran impacte en els comptes 

municipals, ja llastrats», assen-
yala Benlloch.  

«Són despeses imprescindi-
bles per a continuar prestant els 
serveis que necessita una ciutat 
de més de 51.000 habitants com 
Vila-real, en la qual, en 10 anys, 
hem triplicat els metres qua-

drats d’instal·lacions esportives, 
a més d’haver obert edificis com 
el Centre de Tecnificació 
Esportiva, la prefectura de 
Policia Local, el Convent, espai 
d’art, la Biblioteca Universitària 
del Coneixement o el centre 
social María de Luna, entre 

d’altres», recalca l’alcalde, que 
incideix en què «a pesar que 
hem aplicat mesures d’eficièn-
cia energètica que ja s’estan 
notant en els consums elèctrics 
mensuals, l’augment del cost de 
l’electricitat ha fet que, malgrat 
gastar menys energia, haurem 
de pagar quasi mig milió 
d’euros més enguany». 

 
MÉS COST EN 10 MESOS QUE TOT 2020 
Segons els informes tècnics, fins 
al mes d’octubre, la factura elèc-
trica de l’Ajuntament de Vila-
real ascendeix ja a 1.191.417 
euros, una xifra que supera a la 
de tot 2020. L’any passat, el con-
sistori va pagar 1.103.481 euros 
per l’energia elèctrica consumi-
da en edificis i instal·lacions 
municipals entre gener i desem-
bre. Tenint en compte la mitja-
na que s’ha registrat en aquests 
últims mesos, la previsió del 
persona tècnic municipal és que 
la factura total de 2021 al tanca-
ment de l’any superarà els 1,5 
milions d’euros per l’increment 
del cost del quilovat/hora. 

Aquesta pujada contrasta 
amb la reducció en el consum 
gràcies a una major eficiència 
energètica. Així, de gener a octu-
bre el consum elèctric  ha sigut 
de 6.577.294 Kwh enfront dels 
6.777.352 Kwh consumits en el 
mateix període de 2020.

El consistori paga per més d’un centenar d’edificis, propis o llogats, i existeixen 8.000 punts de llum en la ciutat.
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L’alcalde, José Benlloch, acompanyat per altres regidors i tècnics va visitar el punt afectat per  a comprovar el seu estat.

Un estudi analitzarà la situació i el risc de 
nous despreniments en la cantera del riu

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
visitat la Ruta Botànica, 
en el punt on les pluges 
de finals de setembre van 

provocar importants despreni-
ments que van portar al seu tan-
cament, per a conéixer in situ 
l’abast dels danys, després de 
l’informe geològic encarregat a 
una empresa especialitzada que 
alerta de la necessitat de mante-
nir tancada la senda.  

«És un problema complex, en 
el qual hem actuat des del pri-
mer minut i amb celeritat per la 
seguretat veïnal i de l’entorn, 
un paratge protegit d’un valor 
ecològic enorme i de gran con-
currència», detalla Benlloch, 
que ha estat acompanyat pels 
regidors de Serveis Públics, Xus 
Madrigal, i el d’Agricultura, 
Sostenibilitat, Transició 
Energètica, Ecològica i Medi 
Ambient, José Ramón Ventura, a 
més de tècnics municipals i 
guàrdia rural del Millars. 

Després de la visita, l’alcalde 
ha sol·licitat ampliar l’estudi a 
tot el recorregut del riu que 
poguera revestir riscos per 
comptar amb habitatges cons-
truïts en la part superior de la 
cantera o llocs de concurrència, 
com ara sendes o camins. Així, 
s’analitzarà l’estat de la paret  
entre els ponts de l’autopista i el 
de Santa Quitèria. 

 
TANCADA DES DE SETEMBRE 
Les pluges del passat 24 de 
setembre van provocar una 
allau de terres en la Ruta 
Botànica que van portar, a 

Una solsida de terra va portar a tancar, al setembre, la Ruta Botànica i ara s’avaluarà si existeixen altres punts de perill al Millars
 

instàncies del Consorci de 
Bombers i el Consorci del 
Millars, a tancar temporalment 
el pas i sol·licitar un informe 
sobre l’estat de la cantera en 
aquest punt, així com possibles 
solucions. Des de llavors, els 
accessos a la ruta estan tancats, 
des del Termet fins a Santa 
Quitèria. L’estudi geològic aler-
ta del risc i de la complexitat de 
l’actuació per a recuperar 
l’entorn, que podria afectar fins 
i tot alguns dels habitatges de la 
part superior de la cantera. De 
fet, l’alcalde ha visitat algunes 
d’aquestes residències per a 
informar els veïns. Tot i que no 
sembla que hi haja perill immi-
nent per a les cases, Benlloch 
aposta per ampliar l’anàlisi.

breus

U El Grup Municipal socialis-
ta ha presentat una moció al 
Ple per a demanar al Consell 
la incorporació de les inver-
sions pendents a la ciutat en 
els pressupostos de l’any que 
ve. La llista contempla una 
vintena de projectes, fona-
mentalment en matèria 
d’infraestructura viària com 
la finalització de la ronda 
Sud-oest o el desdoblament 
de la carretera de Borriana 
així com educatives com el 
quart institut o el nou 
col·legi Escultor Ortells.

EL PSPV EXIGEIX AL CONSELL 
VINT PROJECTES PENDENTS 
COM EL QUART INSTITUT

U El regidor i president del 
Partit Popular de Vila-real, 
Adrián Casabó, ha reivindi-
cat la veu dels veïns com a 
«eix vertebral de les políti-
ques que urgeix la nostra ciu-
tat». «Són ells, les seues 
demandes, necessitats, pro-
blemes i urgències les que 
haurien de guiar el treball de 
l’equip de govern i no quedar 
abandonades i relegades com 
ara», ha indicat Casabó.

EL PP REIVINDICA LA VEU 
DELS VEÏNS COM  EIX DE LES 
POLÍTIQUES MUNICIPALS

U Compromís ha presentat 
una moció per a instar les 
regidories d’Educació, 
Igualtat i Biblioteques a què 
«col·laboren en la tria de lli-
bres, contes, jocs i material 
pedagògic actiu per a treba-
llar la igualtat de gènere i la 
diversitat en les diferents eta-
pes educatives», les denomi-
nades maletes coeducatives 
que, segons afirmen des de 
Compromís, «han estat tot 
un èxit a Borriana, Altea o 
Silla» per a promoure de 
forma concreta la igualtat.

COMPROMÍS PROPOSA  
MALETES COEDUCATIVES 
PER ALS CENTRES ESCOLARS

U El Mercat Central recupe-
ra les taules solidàries, punt 
solidari on els clients i usua-
ris del recinte poden conéi-
xer i donar suport a la impor-
tant tasca que realitzen les 
entitats locals. L’Associació 
Conquistando Escalones ha 
estat la primera a ocupar 
l’espai amb la venda de pro-
ductes i tast de mistela i ver-
mut per a la investigació 
mèdica de la distròfia muscu-
lar de cintures LGMD-1F.

EL MERCAT CENTRAL CEDEIX 
ESPAI A ENTITATS SOCIALS 
PER A DONAR-SE A CONÈIXER

L’Ajuntament i Facsa 
milloren la xarxa d’aigua 
potable per 100.000 euros
L’Ajuntament ha invertit 99.850 
euros a través de Facsa en la 
millora de la xarxa d’aigua pota-
ble, amb l’objectiu de fer 
d’aquest un servei eficient i de 
qualitat, respectuós amb el 
medi ambient i que garantisca 
la sostenibilitat dels recursos. 

Les millores contemplen la 
substitució de més de 300 
metres de canonades de fibroci-
ment per altres de polietilé, la 
renovació de les connexions 
domiciliàries, la instal·lació 
d’elements de tall, de boques de 
reg i de vàlvules de desguàs. Els 

materials emprats permetran 
disminuir la presència de 
fugues, i l’emmallat de la xarxa 
en els carrers afectats evitarà 
possibles talls de subministra-
ment als abonats i abonades. A 
més, atés que les voreres es tro-
ben en mal estat, s’aprofitarà 
per a renovar-les i evitar així 
futures molèsties al veïnat. 

El regidor de Serveis Públics, 
Xus Madrigal, i Jesús Martí, tèc-
nic municipal, acompanyats 
pels representants de Facsa, 
Rafael Ferrer i Isaac Durá, han 
visitat les obres. Madrigal va visitar el desenvolupament de les tasques realitzades.
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Reforcen el tancament 
dels accessos a la senda
U  La Ruta Botànica reforçarà les 
mesures de tancament en tots els 
seus accessos amb senyalística i 
imatges que informen «amb tota 
transparència» del motiu del tanca-
ment. Amb tot, ja es van col·locar 
tanques i cinta policial per a blo-
quejar el pas. «No serà una situació 
de dos dies; els treballs de repara-
ció de la paret del riu són comple-
xos, difícils i també molt costosos», 
incideix l’alcalde, José Benlloch, 

que recorda que la intervenció 
afecta un paratge protegit. 
«L’objectiu ara és, no sols reparar 
aquest punt de la ruta, sinó assegu-
rar que no es produïsquen nous 
despreniments d’aquest tipus en 
altres punts de l’entorn. Es tracta 
d’una qüestió de seguretat, per la 
qual cosa fem també una crida a la 
ciutadania perquè respecte els se-
nyals de prohibició de pas», apunta 
el màxim responsable municipal. 

 IMunicipal
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Perfil dels nous 
treballadors
U Les 30 places d’atenció 
primària es divideixen en 22 de 
tipus bàsica (sis treballadors/es 
socials; dos psicòlegs/psicòlo-
gues; tres tècnics/tècniques d’in-
tegració social; dos assessors/es 
jurídics; set auxiliars administra-
tius; un/a agent d’igualtat i un 
promotor/a d’igualtat) i huit de 
competència local. Respecte a 
aquesta atenció específica, es 
contractarà un tècnic mitjà i un 
altre superior per a l’equip especí-
fic d’intervenció amb infància i 
adolescència; i dos tècnics 
mitjans, dos superiors i dos tèc-
nics d’integració social per al 
Servei d’Atenció i Seguiment per 
a la Malaltia Mental.

Serveis Socials sumarà 30 treballadors 
nous amb l’aportació de la Generalitat

E l Ple ha aprovat la propos-
ta per a subscriure el con-
tracte programa entre el 
consistori i la Vicepresi-

dència i Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives que perme-
trà el reforç de personal,  amb 
30 treballadors, i de programes 
socials per a complir la nova Llei 
de Serveis Socials Inclusius. 

En el cas de Vila-real, es tra-
dueix en una aportació de la 
Conselleria de prop d’1,7 
milions d’euros anuals, entre 
personal i dotació econòmica 
per a diferents programes, men-
tre que l’Ajuntament destinarà 
223.000 euros. La primera 
tinent d’alcalde i regidora de 
Serveis Socials, Silvia Gómez, ha 
defensat el contracte programa 
com l’instrument per a fer pos-
sible el canvi de model que 
suposa la nova llei autonòmica 
«que per primera vegada consi-
dera els serveis socials com a ser-
veis essencials i un dret subjec-
tiu dels ciutadans i ciutadanes». 
Gómez ha remarcat que «es 
passa d’un model anterior cari-
tatiu a una atenció social uni-
versal en igualtat i equitat». 

 
MILLORA DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
El contracte programa té com a 
finalitat reforçar l’atenció 
primària a través dels Serveis 
Socials municipals com a porta 
d’entrada al sistema públic 
valencià «i per a això es necessi-
ta personal i dotació econòmica, 
que ara garantim gràcies a 
aquest acord amb la Generalitat 
Valenciana», subratlla la prime-
ra tinent d’alcalde. Així, el 
govern autonòmic transferirà a 
l’Ajuntament prop d’1,7 
milions d’euros, dels quals 
657.780 euros corresponen a 
personal i la resta a programes 
que es desenvolupen a través 
dels Serveis Socials locals.  

El consistori aporta 223.403 
euros i adquireix el compromís 
de comptar amb un equip mul-
tidisciplinari mínim, que en el 

El ple aprova subscriure el contracte programa que suposarà una injecció d’1,7milions d’euros per a reforçar la plantilla i per a dur endavant diverses actuacions

cas de Vila-real suposarà la 
incorporació d’una trentena de 
professionals. 

L’alcalde, José Benlloch, ha 
qualificat com a «iniciativa 
històrica» aquest contracte pro-
grama i una «excel·lent notícia» 
que «la Generalitat aporte 1,7 
milions d’euros per a reforçar el 
departament, tenint en compte 
que els Serveis Socials són com-
petència municipal». A més, ha 
recordat que l’atenció que es 
prestarà no sols donarà resposta 
a les necessitats bàsiques d’ali-
mentació o habitatge sinó 
també garantir l’assistència a 
persones amb problemes psi-
cològics, valoració de la 
dependència o gestionar situa-
cions amb menors. 

L’aprovació va tenir els vots 
favorables de PSPV, Compromís, 
PP i Ciutadans, mentre que Vox 
ha votat en contra. El regidor 
d’Unides Podem ha excusat 

l’assistència al Ple. 
 

MÉS RECURSOS PER A TASCA SOCIAL 
La primera tinent d’alcalde sub-
ratlla que «per a aquest equip de 
govern l’atenció social és prio-
ritària i així ho demostren les 
xifres: en deu anys hem dupli-
cat el pressupost de Serveis 
Socials, d’1.989.412 euros el 
2011 a 4.208.246 euros el 2021; 
un increment que també ha 
sigut possible gràcies al suport 
econòmic de la Generalitat, que 
ha anat incrementant l’aporta-
ció en Serveis Socials des de 
l’arribada del govern liderat pel 
president Ximo Puig, passant de 
300.000 euros el 2015 a 1,6 
milions el 2021». Gómez ha 
recordat que «malgrat totes les 
dificultats econòmiques de 
l’Ajuntament, per l’urbanisme i 
el deute heretats de l’etapa del 
PP, la partida de Serveis Socials 
mai s’ha quedat sense diners».

U Gómez destaca que 
es passa d’un model 
caritatiu a una atenció 
social universal en 
igualtat i equilitat

U Més enllà de les 
necessitats bàsiques, 
s’atendrà a dependents 
o a persones amb 
problemes psicològics

U OLTRA I BENLLOCH 
CLAUSUREN A LA UNED UN 
CURS SOBRE LA NOVA LLEI    
DE SERVEIS SOCIALS

Vila-real ha acollit la clausura del curs 
Anàlisi descriptiva i comprensiva del 
nou model de Serveis Socials de la 
Comunitat Valenciana, organitzat per 
la UNED amb el Col·legi Oficial de 
Treball Social de Castelló i 
l’Ajuntament de Vila-real. En l’acte ha 
participat la vicepresidenta i conse-
llera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 
Mónica Oltra, juntament amb l’alcal-
de de la ciutat, José Benlloch, i la 
directora del centre associat de la 
UNED a Vila-real, María Rosario 
Andreu, a més dels ponents del curs. 
El curs, que va començar el 8 d’octu-
bre i ha constat de sis sessions, es 
dirigia a professionals, concretament 
treballadors socials, per a aprofundir 
en la nova Llei de serveis socials 
inclusius de la Comunitat Valenciana.
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Vila-real exporta su talento y potencia 
cultural de la mano de Xarxa Teatre
El Ayuntamiento reedita la fór-
mula de colaboración con la 
compañía local de teatro de 
calle Xarxa Teatre para exportar 
el talento y la potencia cultural 
de la ciudad y sus festivales. El 
alcalde, José Benlloch, y el direc-
tor de Xarxa Teatre, Leandre 
Escamilla, han presentado el 
acuerdo de colaboración para la 
producción y exportación de la 
nueva obra de la compañía de 
teatro de calle vila-realense. 

El Ayuntamiento colaborará 
con 5.000 euros para hacer posi-
ble la producción de Biohábitat, 
el montaje que Xarxa Teatre ha 
estrenado en Colombia. El alcal-
de ha explicado que este acuer-

do continúa el trabajo iniciado 
en 2013, con la producción de la 
obra Ara Pacis, y tiene como obje-
tivo, además de apoyar a la cul-
tura y las empresas de artes 
escénicas locales, exportar el 
talento y la marca de Ciudad de 
Festivales «a través de nuestro 
mejor embajador, el teatro de 
calle y de una empresa de artes 
escénicas como Xarxa Teatre, 
con cerca de 40 años de trayec-
toria y que jugó un papel desta-
cado en el nacimiento de nues-
tro Festival Internacional de 
Teatro de Calle, FITCarrer».  

En este sentido, Benlloch ha 
enmarcado este patrocinio en la 
vocación de internacionaliza-

ción de la ciudad y  en la necesi-
dad de apoyar a las empresas 
culturales que tan afectadas se 
han visto por la pandemia. 

Escamilla ha agradecido el 
apoyo que el Ayuntamiento y ha 
destacado que este tipo de ayu-
das «son imprescindibles ahora 
porque la pandemia nos ha 
impedido exportar nuestro tra-
bajo durante los últimos dos 
años y las empresas de artes 
escénicas vivimos momentos 
muy complicados». Biohábitat es 
la tercera producción de la trilo-
gía Distòpia, que tiene una clara 
vocación pedagógica y de com-
promiso social acerca de la pro-
blemática del cambio climático.

Vila-real abandera la creación de una red 
nacional de ciudades por la mediación

E l Ayuntamiento ha reto-
mado, tras la pandemia, 
los primeros pasos para 
crear una red estatal de 

ciudades por la mediación con 
el objetivo de exportar el traba-
jo y los conocimientos desarro-
llados durante los últimos años 
en el ámbito de la mediación 
escolar, social y policial.  

La principal motivación del 
equipo de gobierno es seguir 
creando alianzas en este campo, 
compartir las experiencias y 
acciones pioneras de Vila-real 
en la solución pacífica y dialoga-
da de conflictos, así como 
nutrirse de las aportaciones de 
otras ciudades. Para trabajar en 
la redacción de los estatutos de 
esta red estatal, la primera 
teniente de alcalde, Silvia 
Gómez, ha mantenido un 
encuentro telemático con los 
representantes de Los Palacios y 
Villafranca (Sevilla) y Alfàs del 
Pi (Alicante), dos municipios 
con los que Vila-real ha creado 
sinergias en materia de media-
ción y que se integrarán tam-
bién en la futura red. 

«Después de una década de 
trabajo y avances, Vila-real ha 
demostrado que cree en la 
mediación como modelo de 
solución de conflictos», asegura 
Gómez, quien añade que «ahora 
es momento de compartir y 
exportar este bagaje y de seguir 
avanzando junto a otras ciuda-
des para mantener el liderazgo 
que hemos conseguido durante 
los últimos años». Gómez abor-
dó cuestiones referentes a la 
creación de esta red con el dele-
gado de Desarrollo Estratégico y 
Agenda 2030 del Ayuntamiento 
de Los Palacios y Villafranca, 
Florián Ramírez, y el presidente 

Silvia Gómez perfila con representantes de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y Alfàs del Pi (Alicante) los primeros pasos del ente

La edila Silvia Gómez en el encuentro telemático mantenido para abordar la puesta en marcha de esta red estatal.

El Consell premia 
la apuesta por el 
valenciano con 
41.000 € de ayuda
La Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte acaba de 
conceder, a través de la 
Dirección de Política 
Lingüística y Gestión del 
Multilingüismo, una línea de 
ayudas económicas destina-
das a ayuntamientos, manco-
munidades de municipios y 
entidades locales menores de 
la Comunitat Valenciana y 
del Carche dotada con 
1.500.000 euros, que se han 
repartido entre 180 munici-
pios. En total,Vila-real ha 
obtenido 41.367,75 euros 
para el fomento del uso del 
valenciano, solo por detrás 
de la ciudad de València, 
dotada con 45.490,98 euros, 
y Elche, con 43.092,22 euros. 

Caixa Rural dedica 
su calendario 
solidario del 2022 
a AFA Castellón
El presidente de Caixa Rural 
y de su Fundación, Enric 
Portalés, ha presentado junto 
al alcalde, José Ben-lloch, el 
calendario solidario 2022 a 
favor de la Asociación AFA 
Castellón y de la Fundación 
Salomé Moliner, que traba-
jan para por las personas que 
padecen alzhéimer y sus 
familiares. «Es más que un 
calendario, es una tradición 
en Vila-real. Cada año se cen-
tra en una temática y, en  
esta ocasión, son fotografías-
de lugares y espacios repre-
sentativos de Vila-real, así 
como efemérides importan-
tes para la ciudad», ha expli-
cado Portalés.

U Vila-real exportará su 
experiencia y saber tras  
años de trabajo  en los 
tres ámbitos: educativo, 
social y policial

de la Asociación por la 
Mediación Madiba, Antonio 
Hormigo; y desde Alfàs del Pi 
participaron en el encuentro la 
concejala responsable del área, 
Isabel Muñoz, y la técnica de 
mediación del consistorio, 
Raquel Guerrero. 
 
ACCIONES DE REFERENCIA 
En el campo de la mediación 
policial, Vila-real ha sido pione-
ro en la aplicación de esta meto-
dología, desde la creación de la 
Unidad de Mediación Policial en 
2004; liderazgo que ha consoli-
dado a través de iniciativas 

como la Cátedra de Mediación 
Policial de la Universitat Jaume 
I, el Congreso Iberoamericano 
de Mediación Policial o la 
Escuela de Mediación de la 
Policía Local, junto al Instituto 
Valenciano de Seguridad 
Pública y Emergencias (Ivaspe). 

En cuanto a la mediación 
escolar, Vila-real también es 
referente nacional, gracias 
sobre todo al trabajo del IES 
Miralcamp, con las Jornadas de 
Alumnos Mediadores, y la aso-
ciación El Porc Espí, con los pro-
gramas Mediem de formación 
en mediación escolar.
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El Consell traza un plan 
de movilidad para el 
polígono del clúster de 
la innovación cerámica

V ila-real posicionará la 
zona industrial del 
entorno de la CV-20, el 
polígono del clúster de 

la innovación cerámica, como 
un área estratégica de desarro-
llo industrial gracias a la reacti-
vación del proyecto de urbaniza-
ción y al estudio piloto de movi-
lidad en el que trabaja la 
Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad en colaboración con 
el Ayuntamiento. Este núcleo 
empresarial ha sido escogido 
como representativo de la pro-
vincia de Castellón para la 
redacción de un plan piloto que 
garantice una movilidad soste-
nible tanto de trabajadores 
como de visitantes.  

La Dirección General de 
Obras Públicas ya elabora el 
documento y en el marco de 
este estudio, se ha celebrado 
una reunión con representantes 
de empresas radicadas en este 
polígono a la que han asistido 
una veintena de empresarios. 
En el encuentro ha participado 
la directora general de Obras 
Públicas, Transporte y 
Movilidad Sostenible, Roser 
Obrer, el alcalde de la ciudad, 
José Benlloch, y el concejal de 
Territorio, Emilio M. Obiol, ade-
más de técnicos de la 
Conselleria y del Ayuntamiento. 

Benlloch ha explicado a los 
empresarios que el consistorio, 
a través del Plan municipal de 
reindustrialización, ha aposta-
do por la modernización y mejo-
ra de los polígonos, entre ellos, 
y de manera especial, por el 
polígono de la CV-20, ahora 
denominado del clúster de la 

Una veintena de empresarios de esta zona se dan cita en  
una reunión con representantes municipales y autonómicos

La Casa dels Mundina acogió una sesión informativa del proyecto previsto.

 

innovación cerámica, cuyo pro-
yecto de urbanización también 
se ha reactivado después de más 
de 20 años. «Nos preocupa la 
conexión de esta zona indus-
trial con la ciudad y sabemos 
que es necesario garantizar 
alternativas de transporte públi-
co y movilidad sostenible para 
los trabajadores, empresarios y 
visitantes que cada día se des-
plazan hasta las industrias. Así 
ganaremos en salud y también 
en respeto al medio ambiente», 
ha subrayado el alcalde.  

En este sentido, Benlloch ha 
señalado que «como municipio 
de más de 50.000 habitantes 
tenemos la obligación de garan-
tizar un servicio público de 
transporte urbano, y así lo 
hemos hecho con el autobús 
Groguet, que además es gratui-
to, porque creemos que es una 
buena forma de promover la 
cultura del transporte público». 

Además, ha apuntado como 
dato que «aunque en Vila-real 
tenemos un censo de algo más 
de 51.000 habitantes, los estu-
dios de movilidad indican que 
cada día son cerca de 80.000 las 
personas que se mueven por la 
ciudad, muchos trabajadores y 
trabajadoras de nuestra indus-
tria que llegan de otras localida-
des». El alcalde ha incidido en la 
importancia de contar con la 
colaboración de los empresarios 
y usuarios de esta zona indus-
trial para conocer sus hábitos de 
movilidad y recabar sus pro-
puestas. Por su parte, el edil de 
Territorio, Emilio M. Obiol, ha 
hecho hincapié en la importan-
cia de garantizar un derecho 
básico como el transporte.

 

U LOS MÚSICOS RINDEN 
HONORES A SU PATRONA, 
SANTA CECILIA, CON UNA 
DIANA, MISA Y BAILES 

Las agrupaciones musicales de la ciu-
dad rindieron honor a su patrona, 
Santa Cecilia, con una diana por las 
calles céntricas seguida de una pro-
cesión con la imagen de la santa, 
misa en Sant Pasqual y bailes.

El director general 
de Policía Nacional 
garantiza fondos 
para la comisaría
El director general de la 
Policía, Francisco Pardo, con-
firmó que el Gobierno habili-
tará una partida para poner 
en marcha las obras de cons-
trucción de la nueva comisa-
ría de la Policía Nacional de 
Vila-real. Lo anunció en el 
marco de la toma de pose-
sión del que fuera comisario 
principal de Castelló hasta el 
año 2014, Jorge Martí, como 
nuevo jefe superior de este 
cuerpo en la Comunitat. 

Pardo aseguró que el 
Ejecutivo central reserva 41 
millones de inversión en las 
tres provincias valencianas. 
En concreto, el «buque insig-
nia» de los proyectos a desa-
rrollar una «rehabilitación 
muy potente» del complejo 
de Zapadores, en València, 
con 30 millones de euros. Los 
restantes 11 millones se dis-
tribuirán, según aseveró, 
para acometer las obras de 
las comisarías del Cuerpo 
Nacional de Policía en Vila-
real, Benidorm y Dénia, así 
como para el traslado de la 
de Sagunt. El alcalde de Vila-
real, José Benlloch, confía en 
que las obras den inicio 
durante el próximo año.

Los peñistas dan 
el visto bueno a 
mantener la 
actual Comissió
No fue una convocatoria 
especialmente participativa, 
algo normal cuando «no hay 
emoción» por la proximidad 
de las fiestas pero los repre-
sentantes de las colectivos 
integrantes de la Comissió de 
Penyes de Vila-real reunidos  
en asamblea extraordinaria 
hicieron buena la propuesta 
de la actual Junta de conti-
nuar en el cargo otros dos 
años, su mandato en condi-
ciones normales hubiera 
finalizado ahora.  

«Teníamos la ilusión de 
seguir para vivir unas fiestas 
normales y demostrar lo que 
podemos hacer», indica 
Susana García, presidenta 
del ente que aglutina a cerca 
de un centenar de colectivos. 
García, que revalida otros 
dos años su puesto, indicó 
que a la llegada de tres nue-
vos integrantes a la cúpula 
hasta alcanzar un total de 11 
miembros, «que es todo un 
logro», se suma también la 
incorporación de dos peñas 
nuevas a la Junta de la 
Comissió tras el voto favora-
ble en la sesión celebrada en 
la Fundació Caixa Rural.

Vila-real formaliza un 
préstamo para inversión 
y sentencias urbanísticas

El alcalde, José Benlloch, y el 
director general de Caixa 
Rural Vila-real, Manuel 
Cubertorer, han formalizado 
la firma del préstamo de 
3.171.860 euros aprobado en 
el último Pleno, con el que el 
consistorio podrá hacer frente 
a inversiones de futuro para la 
ciudad, además del pago de 
1,4 millones de euros por dos 
sentencias derivadas de la ges-
tión urbanística del PP. 
Benlloch ha agradecido a 
Caixa Rural su trabajo cons-
tante por la ciudad y su ayuda 
con una operación financiera 
en condiciones ventajosas 
para Vila-real, «a diferencia del 
préstamo de 20 millones que 
suscribió el PP y que seguirá 
ahogándonos hasta 2026». 

Las condiciones del présta-
mo contemplan un interés del 
euríbor +0,51, con un plazo de 

amortización de 10 años y dos 
años de carencia. «Esto signifi-
ca que, si se mantuviera el 
euríbor tal como está ahora, 
pagaríamos un 0.012%, que se 
traduciría en 2.856 euros en 
intereses», señala Benlloch, 
quien compara estos datos con 
las «condiciones abusivas» del 
préstamo de 20 millones del 
PP, al 6% de interés y un coste 
anual de tres millones.  

Con esa cantidad se hará 
frente al pago de 1.391.636 
euros por cesiones de solares 
en los años 2009 y 2010 para la 
apertura de la avenida 
Portugal y para la urbaniza-
ción del jardín Jaime I. El resto 
servirá para asumir proyectos 
como la compra del solar para 
el cuarto instituto, la rehabili-
tación de la alquería de 
Botànic Calduch o la adecua-
ción del Gran Casino. 

Benlloch y Cubertorer formalizaron la concesión del préstamo.
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La plaça Major va acollir l’acte central de la commemoració, la lectura dels manifests tant municipal com de les associacions municipals que treballen per la igualtat en la ciutat.

 

Vila-real va organitzar pel 25N un seguit d’actes amb la col·laboració de les associacions d’igualtat de la ciutat, que van involucrar els centres educatius locals i altres entitats como Creu Roja. 

‘No’ a les violències masclistes que deixen 
100 veïnes necessitades de protecció 

V ila-real ha commemorat 
el 25 de novembre, Dia 
Internacional per a l’Eli-
minació de la Violència 

contra les Dones amb una pro-
gramació compartida amb les 
associacions d’igualtat de la ciu-
tat i l’objectiu comú de lluitar 
contra les violències masclistes i 
donar visibilitat a la situació 
que pateixen milions de dones a 
tot el món, també a Vila-real. 

Segons el balanç de la Casa 
de la Dona, des del passat 1 de 
gener s’han donat d’alta 25 
noves víctimes de violència de 
gènere que han sigut ateses per 
primera vegada en el servei 
municipal. Aquestes noves aten-
cions se sumen als 27 terminals 
Atempro de seguiment per a la 

El consistori commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones amb la lectura dels manifests, teatre i una xarrada, entre d’altres

protecció de dones víctimes de 
violència de gènere actius. 

Les noves atencions suposen 
un número significativament 
menor al de les víctimes ateses 
amb anterioritat a la pandèmia 
(49 el 2019 i 32 en el 2020). 
«Durant el confinament i enca-
ra amb posterioritat a ell, dona-
des les mesures de protecció 
sanitària que impossibilitaven 
la mobilitat, les víctimes no van 
deixar d’estar en tot moment a 
la mercé dels seus agressors, i va 
ser molt difícil l’accés als serveis 
d’ajuda. A poc a poc, però enca-
ra lluny de la normalitat, tor-
nen a realitzar peticions d’ajuda 
d’informació i assessorament 
personalitzat», recull l’informe 
de la Casa de la Dona.  

Entre les accions de la Regidoria 
d’Igualtat per a combatre la 
violència de gènere destaquen 
també les campanyes de preven-
ció en els centres docents. Una 
d’elles és el concurs de vídeos en 
TikTok Igualtat i acció!, el premi 
del qual es va lliurar el dia 24 
entre les més de 40 peces realit-
zades per un centenar d’alum-
nes. També es va representar 
l’obra de teatre Segarem ortigues 
en els tacons i la conferència 
«Violència obstètrica i drets de 
les embarassades» van tancar les 
activitats previstes. 
 
MANIFEST POLÍTIC I SOCIAL 
El dia 25 es va donar lectura  al 
manifest aprovat pel Ple muni-
cipal pel PSPV-PSOE, PP, 

Compromís, Ciutadans i Unides 
Podem Confluència d’Esquerres 
per Vila-real. També es van llegir 
els textos del Grup de Dones de 
Vila-real i del col·lectiu Afym 
LGBTI+. A més d’aquestes enti-
tats, també van col·laborar el 
projecte Juntes de Creu Roja, 
Mesquellet, el Bressol, Ames de 
Casa i Mujeres en igualdad. 

En la seua intervenció, 
l’alcalde José Benlloch va defen-
sar que «en un dia com aquest, 
hem de lluitar contra la violèn-
cia masclista però també contra 
el missatge que la vol negar». 
Benlloch va recordar que, a Vila-
real, el Gavim i la Policia 
Nacional protegeixen un cente-
nar de dones, víctimes d’agres-
sions de parelles o exparelles.

U El número de noves 
atencions (25) baixa en 
comparació amb els dos 
anys anteriors: 32 casos 
el 2020 i 49 el 2019

U Benlloch: «Hem de 
lluitar contra la violència 
masclista però també 
contra el missatge que 
la vol negar»
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El alcalde, José Benlloch, ha parti-
cipado en la entrega de los 3.500 
euros del Premio Stay Healthy, de 
la Fundación Quirónsalud, al cole-
gio Bisbe Pont por la promoción 
de hábitos saludables. Benlloch 
ha destacado que este logro del 
centro «es un ejemplo del trabajo  
del municipio en la salud y el 
deporte» y ha felicitado a la 
comunidad educativa por la tarea 
de fomento de los hábitos saluda-
bles. En el acto ha participado 
también el chef local Roberto 
Bosquet, conocido por sus rece-
tas saludables. Rosa Ruiz, de 
Quirónsalud, ha entregado el pre-
mio a la directora del colegio, 
Consuelo Moreno. También ha 
participado el fundador del cen-
tro, mosén Guillermo Sanchis. 

U PREMIAN LA APUESTA 
POR HÁBITOS SALUDABLES 
DEL COLEGIO BISBE PONT

 

El Ayuntamiento ofrece una 
oportunidad laboral a 37 per-
sonas a través de una nueva 
edición del taller de empleo, 
que arranca estos días y que se 
prolongará durante un año. El 
programa supone una inver-
sión de cerca de 725.000 euros, 
financiados por la Generalitat 
y el Ayuntamiento, y los bene-
ficiarios se formarán en las 
especialidades de atención 
sociosanitaria, jardinería y 
agricultura. Unos módulos 
que, según ha explicado el 
alcalde, José Benlloch, «no se 
han elegido por casualidad».  

El primer edil ha detallado 
que «se trata de tres sectores 
económicos que tienen futuro  
en la nueva Vila-real del siglo 
XXI». Benlloch ha subrayado la 
«oportunidad» que supone 
para los beneficiarios del pro-
grama «trabajar durante un 
año en el Ayuntamiento» y ha 
hecho hincapié en que «aun-
que seguimos siendo la ciudad 
de más de 40.000 habitantes 

El taller de empleo se 
abre a 37 personas en 
sectores con futuro

 

U La parroquia de Santa Isabel ha 
celebrado sus festejos anuales con 
eventos religiosos y otros lúdicos 
como el concierto de Nico Montero o 
unas paellas de hermandad.

U PAELLAS DE HERMANDAD 
EN LAS FIESTAS ANUALES DE 
LA PARROQUIA SANTA ISABEL

 

Vila-real ratifica su apuesta por una 
FP acorde a las necesidades reales
La ciudad acoge la constitución del Consejo Territorial del Área 3 de la FP Integrada 

E l alcalde, José Benlloch, 
ha reiterado la apuesta 
del equipo de gobierno 
por la formación profesio-

nal con la promoción de la ofer-
ta formativa del municipio y su 
ampliación con proyectos como 
el futuro Centro Integrado de 
Formación Profesional de 
Edificación y Obra Civil.  

El salón de plenos ha acogido 
la constitución del Consejo 
Territorial del Área 3 de la 
Formación Profesional Integra-
da, un órgano impulsado desde 
la Generalitat que nace con la 
misión de implicar a los munici-
pios en la planificación de la 
oferta de formación profesional, 
difundir, identificar nuevas 
competencias y elaborar pro-
puestas para adaptarse al cam-
bio de modelo y a las necesida-
des de personal cualificado de 
los sectores productivos.  

La Conselleria de Educación 
ha elegido Vila-real para cele-
brar la reunión constitutiva del 
Consejo Territorial del Área 3, 

un encuentro en el que, además 
del alcalde, han participado el 
secretario autonómico de 
Educación, Miquel Soler; el 
director general de Formación 
Profesional y Enseñanzas de 
Régimen General, Manuel 
Gomicia; el director territorial 
de Educación, Alfred Remolar, 

La sala de plenos acogió la sesión a la que asistieron responsables autonómicos.

 

tenido una implicación real en 
la promoción y fomento de la 
formación profesional para res-
ponder a las necesidades de los 
diferentes sectores productivos 
en la formación de mano de 
obra cualificada y favorecer la 
empleabilidad de nuestros jóve-
nes». En este sentido, Benlloch 
ha recordado la fuerte tradición 
e implantación de la FP en Vila-
real, ya que el centro Fundación 
Flors fue el segundo centro de la 
provincia en implantar la for-
mación profesional. En estos 
momentos, hay oferta en cuatro 
institutos de la ciudad 
(Miralcamp, Francisco Tárrega, 
Broch i Llop y Fundación Flors). 

 
TRABAJO CONJUNTO 
Benlloch ha puesto en valor el 
trabajo de la Generalitat para 
acercar la oferta educativa a la 
realidad del territorio y ha 
remarcado que ambas adminis-
traciones trabajan en nuevas 
infraestructuras, una de ellas el 
Centro Integrado de Formación 
Profesional de Edificación y 
Obra Civil, que contará con 660 
plazas y 11 ciclos formativos 
vinculados a la reforma y man-
tenimiento de edificios. Este 
proyecto es fruto del trabajo del 
Ayuntamiento en los últimos 
años, como la constitución, en 
2017, de la mesa de FP para 
abordar la falta de mano de 
obra cualificada o la de la mesa 
técnica del clúster cerámico. 

Por su parte, el secretario 
autonómico de Educación ha 
recordado que la Ley Orgánica 
5/2002 reconoce el papel de las 
corporaciones locales y de los 
agentes sociales y económicos 
para definir la oferta de FP y que 
cuente con la realidad socioeco-
nómica territorial.

de la Comunidad con menos 
paro, mientras haya una sola 
persona sin empleo, no estare-
mos satisfechos». 

Al respecto, Benlloch ha 
incidido en el esfuerzo econó-
mico del consistorio en los 
programas de empleo porque 
«a pesar de la complicada 
situación económica que tene-
mos, ofrecer oportunidades de 
futuro a la ciudadanía es una 
prioridad para este equipo de 
gobierno». Así, en 2021, Vila-
real contará con un total de 
siete programas de empleo, 
con una inversión de 2,3 millo-
nes y 136 beneficiarios. 

En el taller de empleo serán 
37 personas las que tendrán 
una oportunidad laboral 
durante un año. Siete profesio-
nales formarán parte del equi-
po directivo del taller, a los 
que se suman 30 personas, 10 
por cada módulo, que cobra-
rán el salario mínimo inter-
profesional y recibirán un cer-
tificado de profesionalidad.

U La ciudad contará en 
un futuro con un Centro 
Integrado de Formación 
Profesional de Obra 
Civil y Edificación

además de otros representantes 
municipales, instituciones y 
agentes económicos y sociales 
que formarán parte del consejo. 

 Benlloch ha destacado que 
Vila-real «recoge los frutos de la 
planificación y el trabajo de los 
últimos años, en los que hemos 
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El documento resultante de la labor de los últimos años por una ciudad más sostenible servirá para perfilar retos futuros.    

Vila-real obtiene 200.000 euros para  
trazar las acciones de desarrollo urbano

E l Ayuntamiento diseñará 
un plan de acción local de 
la Agenda Urbana 
Española gracias a la 

obtención de una subvención de 
200.000 euros del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. Este plan de 
acción permitirá integrar todos 
los planes, programas y accio-
nes impulsados en la última 
década para un desarrollo urba-
no sostenible, cohesionado 
socialmente y económicamente 
competitivo, y para su elabora-
ción se llevará a cabo un trabajo 
de reflexión, planificación estra-
tégica y diálogo con la sociedad 
con un proceso participativo. 

El alcalde, José Benlloch, ha 
mostrado su satisfacción por la 
obtención de esta ayuda, cuya 
principal finalidad es «alinear 
los planes sectoriales diseñados 
desde 2011 con los ejes de la 
Agenda Urbana, a través de un 
documento de objetivos especí-
ficos y sus posibles líneas de 
actuación, en términos de mejo-
ra de la calidad de vida y de la 
sostenibilidad urbana, y de la 
preparación de Vila-real para 
afrontar los retos futuros».  

«Después de una década de 
trabajo para encaminarnos 
hacia un modelo de ciudad 
moderna, viva, sostenible, inte-
gradora e innovadora es 
momento de realizar una refle-
xión sobre los trabajos ya inicia-
dos en el municipio para un 
proyecto de ciudad compartido 
y participado, evaluando los 
aciertos y errores y dando un 
paso decisivo para la nueva Vila-
real del siglo XXI», ha subrayado 
el alcalde. Benlloch incide en 
que la participación será un eje 
central en la elaboración del 

El consistorio recibe una subvención del Gobierno central para elaborar este plan que cohesionará los preexistentes
 

plan de la Agenda Urbana «por-
que creemos en el trabajo con-
junto con la sociedad civil y de 
ahí la alianza que hemos tejido 
en una década para llevar a cabo 
proyectos y acciones de carácter 
integrador y transversal». 

El Ayuntamiento ha activado 
en los últimos diez años planes 
y programas en diferentes áreas 
con la finalidad de ordenar el 
territorio y hacer un uso racio-
nal del suelo, conservarlo y pro-
tegerlo; evitar la dispersión 
urbana y revitalizar la ciudad 
existente; prevenir y reducir los 
efectos del cambio climático y 
mejorar la resiliencia; llevar a 
cabo una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la eco-

nomía circular; favorecer la pro-
ximidad y la movilidad sosteni-
ble; impulsar y fomentar la 
cohesión social y buscar la equi-
dad; impulsar y fomentar la eco-
nomía urbana; garantizar el 
acceso a la vivienda; liderar y 
fomentar la innovación digital; 
y mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza. 

 
ANÁLISIS Y DIÁLOGO 
Entre las acciones que se lleva-
rán a cabo para elaborar el plan 
de acción de la Agenda Urbana 
destaca la definición de un 
marco estratégico estructurado 
en un Decálogo de objetivos con 
30 objetivos específicos y sus 
posibles líneas de actuación. 

Asignan 65.000 € 
para la reparación 
de varios espacios 
del cementerio 
como los baños
El Ayuntamiento reserva e 
65.000 euros para realizar, 
«en el plazo de tiempo más 
breve posible», como apunta 
la concejala del Cementerio, 
Rosario Royo, para licitar un 
paquete de obras de repara-
ción de diferentes elementos 
y espacios del camposanto. 

Entre esos espacios están 
los baños públicos existentes 
en la parte exterior del recin-
to, junto a la entrada princi-
pal. Y es que diferentes usua-
rios, y también desde la aso-
ciación Acudim, han 
denunciado el mal estado en 
el que se hallan estos aseos, 
en especial el que se destina 
a los discapacitados, en el 
que se ha producido el des-
prendimiento de baldosas, 
así como la rotura de un 
espejo, a la vez que las perso-
nas con movilidad reducida 
o en silla de ruedas tienen 
serias dificultades para des-
plazar la pesada puerta 
corredera de hierro que da 
acceso a dicho baño. 

La edila Royo reconoce 
estas deficiencias y asegura a 
que el dinero para la licita-
ción de los trabajos está con-
signado, por lo que se prevé 
resolver «en breve». «Debido a 
los desperfectos que existen 
en el aseo destinado a las per-
sonas con discapacidad deci-
dimos cerrar el mismo hasta 
que se repare, pero lo reabri-
mos de forma provisional el 
día de Todos los Santos, para 
así dar servicio en un día con 
muchas visitas al cemente-
rio», argumenta Royo. 

El proyecto incluye tam-
bién la reparación de parte  
la cubierta de una manzana 
de nichos del recinto.

También se contempla la crea-
ción de un observatorio con el 
fin de recopilar, analizar, resu-
mir y comunicar información 
clave sobre el alcance, la magni-
tud y las principales tendencias 
que puedan afectar al plan de 
acción de la Agenda Urbana 
Española. Este observatorio ade-
más impulsará la innovación y 
la creatividad en el proceso de 
puesta en marcha del plan de 
acción. 

La participación será la 
columna vertebral de la estrate-
gia, ya que durante todo el pro-
ceso se articularán mesas de tra-
bajo con representantes políti-
cos,  técnicos municipales y 
ciudadanía, esté o no asociada.

Benlloch plantea crear un 
observatorio europeo sobre 
las ‘fake news’ y el odio
El alcalde y presidente de la 
delegación española en el 
Congreso de Poderes Locales y 
Regionales del Consejo de 
Europa, José Benlloch, ha parti-
cipado, por vía telemática, en la 
Comisión de Gobernanza del 
organismo europeo que vela por 
la autonomía local. Entre otras 
cuestiones, se ha abordado la 
problemática del discurso del 
odio y las fake news, amplificadas 
por las redes sociales, y su 
impacto en las democracias 
municipales. En esta línea, 
Benlloch planteó un Observa-

torio en el seno del Consejo de 
Europa sobre los discursos del 
odio y las noticias falsas. 

En la sesión, se han tratado 
temas «muy interesantes» en los 
que están trabajando las autori-
dades municipales ante el 
Consejo de Europa, como las 
ciudades y regiones inteligen-
tes, los instrumentos de partici-
pación ciudadana en la toma de 
decisiones o el papel de los 
ayuntamientos y regiones para 
«promover el diálogo y reducir 
tensiones». «Pero de forma muy 
especial, hemos debatido sobre 

uno de los temas más preocu-
pantes en estos momentos para 
garantizar el adecuado ejercicio 
de la autonomía local y el dere-
cho de los cargos electos a cum-
plir su misión con total garantía 
de libertad», argumenta el presi-
dente de la delegación española. 

En concreto, Benlloch ha 
podido debatir con los expertos 
profesores Robert Múller- 
TôRôK, de la Universidad de 
Ludwigsburg (Alemania), y 
Alexander Prosser, de la 
Universidad de Economía y 
Negocios de Viena (Austria), que 
están elaborando un informe 
para presentar el marzo de 2022 
en Estrasburgo. El estudio lleva 
por título «Nuevas tendencias 
del discurso del odio online y 
las noticias falsas y sus efectos 
en la democracia local». 

«Seguiremos denunciando y 
luchando para atajar estas acti-
tudes», ha indicado Benlloch. Benlloch en una de las jornadas de trabajo en instituciones europeas.
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La Biblioteca Universitària del Coneixement va acollir el ‘workshop’ amb l’alumnat i professorat de l’EASD.

L’EASD dissenyarà punts d’informació  
per a zones verdes gràcias al nou conveni

L ’Ajuntament aferma la 
seua col·laboració amb 
l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny de València i 

Castelló amb la finalitat de 
canalitzar el talent i la creativi-
tat dels estudiants per a oferir 
propostes innovadores d’arqui-
tectura efímera i decoració 
urbana per a la ciutat. En el 
marc de la quarta edició del con-
veni de col·laboració amb 
l’EASD, s’ha celebrat el workshop 
en el qual han participat 74 
alumnes (50 de València i 24 de 
Castelló), i 17 professors i pro-
fessores (5 de València i 12 de 
Castelló). El repte al qual 
s’enfronten els participants 
d’enguany és el disseny de 
punts d’informació per a les 
zones verdes de Vila-real, a 
manera d’element de mobiliari 
urbà, que es puga convertir en 
un disseny fàcilment recognos-
cible i representatiu. 

«Fa quatre anys, vam iniciar 
una aliança amb les EASD que 
ens ha portat importants fruits: 
el primer d’ells, poder col·labo-
rar en la formació dels creadors 
del futur i canalitzar tot aquest 
talent i potencial en benefici de 
la nostra ciutat», valora l’alcal-
de, José Benlloch, qui recorda 
que la materialització dels pro-
jectes suposa també una aposta 
pels usos de materials ceràmics 
en l’entorn urbà. «El resultat 
d’aquesta col·laboració, que 
compta també amb la implica-
ció del sector privat amb empre-
ses com Robles i Krion, podem 
veure’l ja en edificis emble-

Per quarta vegada, l’alumnat dels centres de València i Castelló s’impliquen en aquest projecte per a crear decoració efímera 

Protecció Civil 
forma 10 centres 
en autoprotecció 
davant situacions 
d’emergència
El Servei Municipal de 
Protecció Civil ha représ els 
cursos d’autoprotecció en els 
col·legis després de suspen-
dre l’activitat el curs passat 
per la covid-19. La formació 
per a ensenyar alumnes i pro-
fessors a reaccionar davant 
situacions d’emergència arri-
ba a 10 centres que ho han 
sol·licitat: els col·legis Pius 
XII, Angelina Abad, Pasqual 
Nácher, Escultor Ortells, 
Cervantes, José Soriano i 
Botànic Calduch, l’IES Broch 
i Llop, Santa Maria i el CEE La 
Panderola. 

La formació compta amb 
diverses fases. En primer lloc, 
el personal de Protecció Civil 
s’entrevista amb els directors 
dels centres per a concretar 
les classes que s’impartiran 
per part dels professionals 
del servei. En el cas que el 
centre impartisca la forma-
ció teòrica, Protecció Civil 
facilita la informació i mate-
rials, com poden ser vídeos o 
imatges. El centre, per part 
seua, assigna als docents les 
funcions que tenen dins del 
pla i fixen qui són caps de 
planta, equip de primera 
intervenció i equip de pri-
mers auxilis. Realitzada la 
formació, Protecció Civil 
coordina la simulació d’una 
situació d’alarma, el més real 
possible. Aquest simulacre 
permet posar en pràctica els 
coneixements adquirits i ava-
luar la reacció, els temps de 
resposta o zones de risc, per a 
implementar millores.

U CAIXA RURAL LLANÇA 
CURSOS PER A COMBATRE 
LA BRETXA DIGITAL

Fundació Caixa Rural, amb l’ajuda de 
l’Ajuntament, ha iniciat els cursos 
d’iniciació a la informàtica i nivell 
intermedi molt demanats per part de 
la població sénior.

màtics de la nostra ciutat com 
la BUC o l’Espai Jove, amb pro-
jectes que posicionen a Vila-real 
com una ciutat d’avantguarda, 
compromesa amb la innovació, 
el disseny urbà i la formació de 
talent», agrega. 

 
PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES 
L’alcalde, acompanyat pel regi-
dor de Ciència, Innovació i 
Universitats, Eduardo Pérez 
Arribas, ha pogut conéixer els 
treballs presentats enguany, en 
l’exposició realitzada pels alum-
nes després del taller de dos dies 
celebrat a la Biblioteca 
Universitària del Coneixement. 
Els alumnes, que tenen entre 20 
i 25 anys, cursen els graus supe-
riors de Disseny d’Interiors i de 
Disseny de Producte.

 ICiutat Educadora

+DADES

Ultimen la fabricació  
del disseny urbà Miratge
U El regidor de Ciència, Innovació i 
Universitats, Eduardo Pérez Arribas, 
ha acompanyat els alumnes de 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny 
(EASD) en la visita a l’empresa 
Robles Sistemas Expositivos per tal 
de comprovar el procés de fabrica-
ció del projecte guanyador de la 
tercera edició del conveni que 
manté l’Ajuntament amb l’EASD, a 
través del qual el consistori aporta 
12.500 euros per a la realització 
dels tallers. El disseny seleccionat 

per a la seua materialització en 
l’entorn urbà de Vila-real és 
Miratge, una proposta basada en el 
miratge i la curiositat que aquest 
recrea en qualsevol espai obert, 
creada pels alumnes Nahuel 
Cócaro, Carmen Martínez i 
Alessandra Rossi. Està previst que 
l’obra s’instal·le a la plaça de Colom. 
En la visita també han estat pre-
sents els professors de l’EASD, així 
com responsables de l’empresa 
Robles Sistemas Expositivos. 

U L’ALUMAT DEL CEE LA 
PANDEROLA PINTA UN 
MURAL PER LA INTEGRACIÓ 

Els alumnes del col·legi d’educació 
especial La Panderola han decorat un 
dels murs exteriors del centre amb 
un nou mural, en el qual es pot llegir 
el lema «Soc capaç igual que tu». Un 

missatge per la integració que 
l’alumnat ha pintat de la mà del gra-
fiter Tomás Sánchez, ‘Sentir’, que els 
ha ensenyat les nocions bàsiques 
d’aquest art urbà.
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Benlloch, Rodríguez Piñeiro y Martín ofrecieron una ponencia en el Auditori Municipal acerca de la Unión Europea.

La semana Eurocamp acerca a un 
millar de jóvenes la Unión Europea

V ila-real ha celebrado la 
semana Eurocamp 2021 
para acercar los valores 
de la Unión Europea a 

los escolares de la ciudad con 
actividades divulgativas en las 
que participaron cinco colegios 
y tres centros de secundaria.  

Los ediles de Internacionali-
zación y Proyectos Europeos, 
Eduardo Pérez Arribas, y la de 
Participación Ciudadana y 
Proximidad, Miriam Caravaca, 
han presentado estas jornadas 
en las que han tomado parte 
cerca de 900 alumnos y alum-
nas a través de acciones lúdicas 
y divulgativas para «formar a los 
jóvenes sobre lo que significa 
pertenecer a la Unión Europea», 
indica Pérez. 

Caravaca ha explicado que 
las actividades de Eurocamp 
Vila-real 2021 se desarrollaron 
en los colegios Escultor Ortells, 

Cinco colegios y tres centros de secundaria participan en varias acciones divulgativas

Pascual Nácher, Angelina Abad, 
Botànic Calduch y Fundación 
Flors. De manera lúdica, se han 
trabajado diferentes contenidos 
para que los escolares conocie-
ran los países miembros de la 
UE, así como los objetivos de 
desarrollo sostenible.  

Por otra parte, alumnos de 3º 
y 4º de ESO de los institutos 
Francisco Tárrega, Broch i Llop y 
Fundación Flors han asistido a 
una charla coloquio con la euro-
diputada Inmaculada Rodrí-
guez Piñeiro; el alcalde de Vila-
real y presidente de la delega-
ción española en el Congreso de 
Poderes Locales y Regionales del 
Consejo de Europa, José 
Benlloch, e Iker Martín, miem-
bro de la asociación de jóvenes 
Equipo Europa. Benlloch ha des-
tacado el papel de Europa para 
la construcción del estado del 
bienestar y el progreso de los 

diferentes países y ha defendido 
los valores europeos de igual-
dad, tolerancia y libertad, espe-
cialmente en un momento de 
crisis mundial como el actual a 
causa de la pandemia. 

El concejal de Proyectos 
Europeos ha detallado que 
Eurocamp 2021 nace de «la con-
junción de dos vocaciones euro-
peístas», la de la Presidencia de 
la Generalitat que lanzó subven-
ciones para difundir la idea y los 
valores de Europa entre los esco-
lares. Por otro lado, «también 
representa la vocación europeís-
ta del Ayuntamiento». 

 
SENTIMIENTO EUROPEO 
Así, Eurocamp ha pretendido 
reforzar el sentimiento de perte-
nencia a la Unión Europa entre 
los jóvenes puesto que «Europa 
es garantía de bienestar, igual-
dad, tolerancia y libertad».

U ARRANCA EL MÓDULO 
DE DISEÑO GRÁFICO E 
INKJET A CARGO DE CAIXA 
RURAL Y EL CONSISTORIO

El Ayuntamiento y la Fundació Caixa 
Rural han abierto la V edición el 
módulo de Aula Mentor en Diseño 
Gráfico e Inkjet sobre programas 
como Photoshop y su aplicación al 
diseño cerámico con Inkjet.

U 24 ALUMNOS DE UN  
PROGRAMA ERASMUS+ 
VISITAN LA CIUDAD DE LA 
MANO DEL IES TÀRREGA

Vila-real ha recibido a 24 alumnos de 
Portugal, Turquía, Bulgaria, Polonia y 
Lituania del programa Erasmus+ 
KA229 Caution! Rise of the Eco-
warriors, en el cual participa el insti-
tuto Francesc Tàrrega. 

U LA UNED ACOGE LOS 
ACTOS DE LA SEMANA       
DE LA INFANCIA Y                      
LA ADOLESCENCIA 

Alumnos de Vila-real han participado 
en la Semana de la Infancia y la 
Adolescencia de la Cátedra de la 
Infancia y la Adolescencia de la 
Universitat Politècnica de València. 
La UNED acogió las actividades.

Vila-real refuerza su marca 
de Ciudad Educadora con 
un proyecto inclusivo 
Vila-real conmemoró el Día 
Internacional de la Ciudad 
Educadora con diferentes activi-
dades por la inclusión de todos 
los ciudadanos en el desarrollo 
personal y de su comunidad. 
Uno de los proyectos que impul-
só la Concejalía de Educación en 
el marco de esta programación 
de actividades será una iniciati-
va de lenguaje inclusivo. El pri-
mer paso fue la instalación de 
pictogramas en edificios muni-
cipales y espacios públicos. La 
concejala de Educación, Aida 
Beteta, explica que «estos picto-

gramas están destinados a las 
personas que no pueden acce-
der al lenguaje convencional y 
les facilitarán la comprensión y 
la identificación de los recursos 
con que cuenta la ciudad». El 
primer espacio en el que se colo-
caron estos pictogramas fue el 
colegio de educación especial La 
Panderola. 

«Estos pictogramas suponen 
el inicio de un trabajo de con-
cienciación posterior a desarro-
llar con la comunidad educati-
va, docentes y alumnos y alum-
nas, así como con las entidades 

sociales», subraya Beteta.  
La edila ha recordado que 

Vila-real integra la Red 
Internacional de Ciudades 
Educadoras desde 2002 para 
«mejorar las ciudades y sus espa-
cios utilizando la educación y 
las acciones y compromisos 
políticos y sociales para este 
fin». El 30 de noviembre es el 
Día Internacional de la Ciudad 
Educadora y el lema escogido 
fue: «La ciudad educadora no 
deja a nadie atrás». 

En el caso de Vila-real, algu-
nas de las actividades se diseña-
ron como el arranque de proyec-
tos educativos más ambiciosos 
que se irán desarrollando en los 
próximos meses de la mano de 
la comunidad educativa y de las 
entidades locales «con las que 
mantenemos una colaboración 
y trabajo conjunto en la línea de 
la alianza social que ha impulsa-
do este equipo de gobierno».



Crònica de Vila-real
NOVEMBRE DEL 2021Actualitat 13

  ICOVID-19

Les aportacions es dirigeixen a comerços d’equipament personal i de la llar així com a escoles infantils.

El Pla Reactivem de la Diputació 
injecta 336.124 euros a empreses

L ’Ajuntament va convocar 
les ajudes del Pla 
Reactivem Castelló-
Empreses, que compta 

amb una dotació de 336.124 
euros, finançat per la Diputació 
de Castelló. Les ajudes estan 
dirigides a comerços d’equipa-
ment personal i de la llar així 
com a les escoles infantils de la 
ciutat. Els sol·licitants podien 
optar a un mínim de 2.000 
euros, encara que està prevista 
la distribució dels sobrants, si es 
produeixen, fins a un màxim de 
4.000 euros per sol·licitant. 

Amb la dotació d’ajudes 
directes a aquests comerços -els 
més afectats, segons una 
enquesta que maneja Ucovi-, el 
consistori pretén pal·liar els 
efectes que les restriccions de 
mobilitat i horaris per la 
pandèmia van causar en els 
establiments, a més de donar 

Aquesta línia d’ajudes està adreçada a comerços d’equipament personal i escoles infantils

resposta també a les dificultats 
que travessa el sector fruit del 
canvi de model en la compra de 
productes que ha portat la 
covid-19, amb l’auge de la venda 
per internet, tal com ha recor-
dat el regidor de Comerç, Diego 
A. Vila. En el cas de les escoles 
infantils, el consistori compleix 
el compromís d’ajudar a 
aquests centres, també afectats 
per la pandèmia.  

Vila també incideix en què, 
amb l’elecció d’aquests sectors 
econòmics, el consistori ha 
donat compliment a l’acord del 
Pacte local del renaixement, 
que compta amb el consens dels 
grups amb representació muni-
cipal, així com al compromís 
amb l’Associació Ucovi d’ajudar 
específicament als establiments 
comercials més afectats per la 
crisi de la covid-19. 

Aquestes ajudes se sumen a 

El passaport covid és 
obligatori en l’accés a bars 
o festivals des del dia 3
El Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat 
Valenciana (TSJCV) ha autorit-
zat l’exigència de l’anomenat 
passaport covid per a accedir a 
establiments d’hostaleria, res-
tauració i oci amb aforament 
superior a 50 persones, festi-
vals de música i esdeveni-
ments i celebracions amb més 
de 500 assistents, així com per 
a visites a hospitals i residèn-
cies, entre altres activitats. 
L’entrada en vigor de la mesu-
ra és el 3 de desembre. 

Aquestes disposicions estan 
contingudes en la resolució de 
la Conselleria de Sanitat 
Universal, de 25 de novembre, 
i estaran en vigor durant 30 
dies després de la seua publica-
ció en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (DOGV), 
segons ha informat el TSJCV. 
Es tracta d’un temps «propor-

cionat» ja que és «limitat i no 
excessiu, màximament tenint 
en compte l’època de festes 
nadalenques en què serà apli-
cat», segons la resolució. 

Els magistrats argumenten 
que aquestes mesures són 
«idònies» per a reduir el risc de 
transmissió del virus en els 
interiors d’aquells llocs on, 
per la seua idiosincràsia, no és 
possible fer un ús continu de 
la màscara; «necessàries», ja 
que no es coneixen unes altres 
«per a aconseguir el propòsit 
amb igual eficàcia», i resulten 
«indispensables» si es vol obte-
nir l’objectiu de reduir o -
almenys- minimitzar l’incre-
ment de la transmissió del 
virus» i atés que l’experiència 
pràctica posa de manifest que 
altres «més laxes» que aquestes 
«no han funcionat correcta-
ment» segons es pretenia.

altres accions per a ajudar els 
sector més afectats com els 1,2 
milions de les ajudes Parèntesi 
amb la Generalitat i la 
Diputació; l’exoneració de la 
taxa d’ocupació de terrasses, 
durant dos anys consecutius, 
que ha suposat deixar d’ingres-
sar en les arques municipals 
uns 360.000 euros; 50.000 euros 
de les ajudes municipals al sec-
tor de l’oci nocturn o els 
350.000 euros de la bonificació 
del 95% de l’IBI als locals on se 
situa un negoci. Els 500.000 
euros consignats el 2020 i 2021 
per al Pacte local pel renaixe-
ment o els 620.000 euros desti-
nats a activitats de dinamització 
econòmica com la Fira de Nadal 
o Vila-real Renaix, tots dos amb 
companyies i grups locals, se 
sumen a l’esforç econòmic del 
consistori en la lluita anticovid 
fins a prop de 4 milions d’euros.

U La campanya Fem poble, 
impulsada per l’Ajuntament i la 
Fundació Caixa Rural, ha ins-
tal·lat una carpa informativa al 
mercat de la plaça Major.

U CAMPANYA PER A 
INFORMAR DE LA   
TARGETA FEM POBLE
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 ICiutat de la Salut i de l’Esport

Des de març del 2020, un alt percentatge dels consumidors de porros van modificar la freqüència de consum.

El joves consumeixen menys alcohol però 
més drogues des de l’inici de la pandèmia

L a Unitat de Prevenció 
Comunitària de 
Conductes Addictives 
(UPCCA) de la Regidoria 

de Sanitat ha donat a conéixer 
el resultat de l’enquesta realit-
zada entre estudiants de Vila-
real sobre com han afectat les 
restriccions i els canvis en les 
relacions socials per la 
pandèmia en les conductes 
addictives dels més joves.  

Segons explica el tècnic de la 
UPCCA, José Gisbert, «les restric-
cions de mobilitat, reunió i 
l’accés a locals que subminis-
tren begudes alcohòliques i la 
suspensió de les festes patronals 
a causa de la pandèmia del coro-
navirus van frenar de manera 
important el consum de begu-
des alcohòliques dels adoles-
cents de Vila-real». En canvi, 
segons Gisbert, «els adolescents 
que abans de la pandèmia acos-
tumaven a fumar porros els van 
afectar encara més les restric-
cions de l’estat d’alarma, encara 
que en aquest cas el resultat va 
ser que molts van fumar més». 

Segons l’estudi, en el qual 
van participar 2.345 estudiants 
de secundària (ESO) i de forma-
ció professional bàsica (FPB) de 
Vila-real, més de la meitat dels 
adolescents (58,3%) que acostu-
maven a beure alcohol abans de 
la pandèmia van reduir el seu 
consum o es van abstenir men-
tre va durar l’estat d’alarma, 
mentre que només un 20,7% va 
beure més. Segons Gisbert, «la 
forma habitual de beure alcohol 
dels joves és amb els amics i fora 

La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives dona a conéixer el resultat de l’enquesta a 2.345 adolescents
 

sumidors, més de la meitat va 
fumar més durant l’estat d’alar-
ma.  

Quant a les apostes en línia 
s’evidencia que si bé en la 
pandèmia la majoria de la 
població va augmentar el temps 
de connexió a internet i als dis-
positius mòbils, i especialment 
els més joves amb els videojocs, 
no va variar el percentatge 
d’estudiants de l’ESO i FPB que 
va gastar diners en apostes 
esportives o jocs en línia. Així, 
tan sols el 4,5 % dels enquestats 
ho va fer almenys en una ocasió.

de casa, en locals d’oci, al carrer 
o a les penyes en festes. A 
diferència de molts adults, ells 
no solen beure per a mitigar 
estats d’ànim d’incertesa, por o 
ansietat, sinó per a divertir-se i 
passar-ho bé amb els amics. I 
amb aquelles restriccions, beure 
alcohol sense amics i sense festa 
mancava de sentit». 

Entre els fumadors, encara 
que el coronavirus ha provocat 
canvis en el 85,6%, segons 
l’enquesta, el percentatge d’ado-
lescents que van fumar menys o 
van deixar de fumar (43,2%) és 

similar als que van augmentar 
el nombre de cigarrets (42,3 %).  

 
CREIX EL CONSUM DE PORROS 
Les restriccions socials per la 
pandèmia van afectar més els 
consumidors d’haixix i/o mari-
huana. El 92,9 % dels que fuma-
ven porros abans del coronavi-
rus van modificar la freqüència 
del seu consum a partir de març 
de 2020. Així, quasi el 50 % va 
dir haver fumat més, però un 
altre 32 % va reduir el seu con-
sum i prop del 12 % va optar per 
no fumar. Entre els homes con-

U ANDREU MADRIGAL I 
DÍDAC MARZÀ DESPUNTEN 
EN CAMPIONATS DE CROS
L’atleta vila-realenc, Andreu 
Madrigal, ha guanyat el campionat 
d’Espanya per equips de cros sub20 
de la Reial Federació Espanyola 
d’Atletisme i que es va celebrar a 
Getafe. Amb aquesta victòria, el jove 
es classifica per a la Copa d’Europa 
de clubs que tindrà lloc el mes de 
febrer a Portugal amb el Playas de 
Castelló. Uns dies abans, tant 
Madrigal com  Dídac Marzà, en 
sub16, van obtenir uns grans resul-
tats en el campionat autonòmic de 
clubs de camp a través celebrat a 
Benicarló. També destaca la posició 
d’atletes del club de Vila-real en el 
cros de Vinaròs amb l’or d’Andreu 
Madrigal en categoria sub 20 i plates 
per a Izan Remolina en sub18 i per a 
Manel Madrigal en sub14.

L’SME recupera  
les lligues locals    
a partir del mes  
de desembre
El Servei Municipal d’Esports 
(SME) recupera, a partir de 
desembre, les lligues locals 
de futbol, futbol sala i bàs-
quet, que en l’últim any pre-
pandèmia van convocar a les 
instal·lacions esportives mu-
nicipals un total de 66 equips 
de futbol sala, 24 de futbol i 
altres 13 de bàsquet. Està pre-
vist que les competicions, 
que s’han vist també afecta-
des per les obres de reparació 
del sostre del Centre de 
Tecnificació Esportiva, es 
reprenguen a partir del 
segon cap de setmana de 
desembre. 

La Sant Silvestre 
recorrerà els 
carrers de la ciutat 
el proper dia 28
El Club Triatló de Vila-real 
organitza per al proper 28 de 
desembre la XI Sant Silvestre, 
la cursa 5k de la disfressa i 
que enguany també arreple-
garà aliments solidaris a 
benefici de Sant Vicent de 
Paül. La competició, en cate-
gories infantils, començarà a 
les 19.00 hores i a les 20.00 
tindrà lloc la cursa absoluta 
amb eixida des de l’avinguda 
de la Murà i arribada a la 
plaça Major. Com a novetat, 
hi haurà un trofeu al primer 
corredor i a la primera corre-
dora en passar pel quilòme-
tre 1 i finalitzar la cursa.
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Vila-real exporta el talent i el compromís 
climàtic a la V Trobada Nacional d’Alcaldes

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
participat en la V Trobada 
d’Alcaldes i Alcaldesses 
amb la Innovació, celebra-

da a Viladecans (Barcelona), en 
el marc de la Xarxa Nacional 
Innpulso de Ciutats 
Innovadores. Benlloch ha pre-
sentat en la cita Robottions, 
l’empresa guanyadora del 
Premi Globalis 2020 i del guar-
dó Vila-real Innpulso, que facul-
ta per a participar en trobades 
de l’ens innovador en represen-
tació del municipi. 

Per part de Robottions han 
participat en la trobada el seu 
CEO i responsable de desenvolu-

Robottions, acompanyat de l’alcalde, ha presentat el seu projecte de reciclatge de plàstic per a impressió 3D en gran format 

Representants de la Fundació Globalis, de l’Ajuntament i de la companyia Robottions van participar en la trobada.

pament de mercat, Xavi García i 
Maria Serra. També han acudit a 
la cita nacional amb la innova-
ció representants de la Fundació 
Globalis. 

La trobada nacional d’empre-
ses i ciutats innovadores s’ha 
celebrat enguany sota el parai-
gua de la Missió de ciutats 
climàticament neutres, impul-
sada per la Comissió Europea 
per a promoure la transforma-
ció dels municipis cap a models 
més sostenibles i neutres en el 
seu impacte climàtic. En aquest 
marc, Robottions ha defensat 
davant les més de 30 poblacions 
participants de tot l’Estat el seu 

projecte tecnològic de sistemes 
d’automatització i la possible 
aplicació per a avançar en el 
compromís climàtic amb el reci-
clatge de plàstics per a impres-
sió 3D en gran format a través 
de braços robotitzats. En la breu 
intervenció en el certamen, 
García ha advocat per aquests 
recursos tecnològics també com 
a eina per a l’educació en valors 
per la sostenibilitat. 
 
UNA DÈCADA DE TREBALL INNOVADOR 
«Des que, fa 10 anys, vam 
emprendre a Vila-real el camí 
per la innovació -amb l’obten-
ció, per primera vegada a la pro-

víncia, del títol de Ciutat de la 
Ciència i la Innovació el 2011-, 
hem tingut sempre clar que tots 
aquests esforços valdrien la 
pena si impregnàvem el nostre 
teixit productiu d’aquests 
valors i convertir la innovació 
en un motor per a la millora de 
la societat. Així, hem teixit un 
sistema de la innovació, junta-
ment amb les empreses del nos-
tre entorn, generador de talent i 
compromés amb el nostre futur. 
I prova d’això són els projectes 
emprenedors que cada any ens 
acompanyen en aquesta troba-
da nacional amb la innovació», 
valora Benlloch.

García i Benlloch en un moment de la presentació de l’empresa i del projecte.

 ICiutat de la CIència i la Innovació

U Benlloch destaca: 
«Hem teixit un sistema 
de la innovació, amb les 
empreses de l’entorn, 
generador de talent» 

U EL DIA DE LA CIÈNCIA 
PROMOU L’INTERÉS CIENTÍFIC 
ENTRE ELS MÉS JOVES

El 10 de novembre es commemora el 
Dia Mundial de la Ciència, i Vila-real, 
Ciutat de la Ciència i la Innovació des 
de l’any 2011, va preveure una sèrie 
d’accions per a promoure l’interés 

científic, sobretot entre els més joves, 
i consolidar el sistema de la innova-
ció a la ciutat. Amb aquest objectiu, 
la Regidoria de Ciència, Innovació i 
Universitats ha promogut entre els 

centres docents de la ciutat el primer 
certamen de redacció Per què és 
important la ciència?, que se suma a 
altres activitats promogudes en 
col·laboració amb les dues entitats 

clau en l’aposta de la ciutat per la 
ciència i la innovació des de fa 10 
anys: la Fundació Globalis i la Càtedra 
d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-
real de l’UJI.
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Foto de familia de los representantes de las empresas galardonadas junto al alcalde de la ciudad y responsables de la Fundación Globalis, entidad que convoca estos premios a la innovación.

 

Globalis galardona a Texturjet, Abervian y 
Arkadia Space y la trayectoria de Baigorri

G lobalis ha desvelado a 
las empresas ganadoras 
de sus premios anuales 
a los que concurrieron 

nueve compañías. El Primer 
Premi Globalis 2021, dotado con 
1.500 euros, ha recaído en 
Texturjet, dedicada al desarro-
llo de un algoritmo de 
Inteligencia Artificial capaz de 
generar texturas de alta resolu-
ción válidas para cualquier pro-
ceso industrial llevado a cabo 
por impresoras InkJet.  

Esta empresa, también se ha 
alzado con el premio Vila-real 
Innpulso, que concede el 
Ayuntamiento de Vila-real, por 
lo que será la que represente a 
la ciudad en los diferentes 
encuentros organizados en el 

Nueve fueron las empresas innovadoras finalistas en la convocatoria del 2021 que repartió 2.500 euros en premios a las tres compañías ganadoras

marco de la Red Nacional 
Innpulso de Ciudades de la 
Ciencia y la Innovación. 

La firma Abervian S.L., dedi-
cada al desarrollo de productos 
relacionados con el almacena-
miento y gestión de energía, ha 
sido galardonada con un Accésit 
dotado con 500 euros y la start 
up Arkadia Space, que desarro-
lla y comercializa sistemas de 
propulsión química para dotar 
de movilidad en el espacio a 
vehículos y plataformas y que 
está ubicada en el Aeropuerto 
de Castellón, se ha alzado con el 
Accésit Joven Empresa, también 
dotado con 500 euros. 

Por último, se ha reconocido 
con el Premio Trayectoria al 
empresario Pablo Baigorri.

La jornada promovida por REDIT se desarrolló en el Hotel Palace de Vila-real.

Benlloch destaca la apuesta local por la 
industria, la innovación y la tecnología

 

El alcalde, José Benlloch, ha par-
ticipado en la jornada Claves de 
la estrategia de especialización 
inteligente de los territorios de 
la Comunidad, organizada por 
la Red de Institutos 
Tecnológicos (Redit) de la 
Comunidad Valenciana en el 
hotel Vila-real Palace. En su 
intervención, el alcalde ha des-
tacado la necesidad que las tres 
patas de la economía estén 
acompasadas (Administración - 
empresas - y conocimiento/uni-
versidad) y ha destacado la tarea 
desarrollada por Vila-real en 
este ámbito desde hace 10 años, 
con la obtención de la marca 
Ciudad de la Ciencia y la 

Innovación o la relación con la 
universidad (sede de la Plana, 
Cátedra de Innovación 
Cerámica y Cátedra de 
Mediación Policial). También ha 
destacado la apuesta local por la 
industria, en particular la cerá-
mica, y por la formación y ha 
avanzado la voluntad del 
gobierno local de trabajar en la 
generación de una zona de alta 
intensidad tecnológica alrede-
dor de la Centro de 
Tecnificación Deportiva. 

En la jornada, que ha servido 
para profundizar con empresas, 
ayuntamientos y agentes socioe-
conómicos del territorio en el 
trabajo de definición de la estra-

tegia de especialización inteli-
gente S3 (necesaria para la 
obtención de fondos europeos), 
han participado también el 
secretario autonómico de 
Innovación, Jordi Juan; el direc-
tor de Redit, Gonzalo Belenguer, 
y la directora general de 
Innovación, Sonia Tirado. 

Redit es una asociación priva-
da sin ánimo de lucro que cuen-
ta con 11 centros asociados que 
ofrecen servicios avanzados de 
I+D+i dirigidos a las empresas, 
especialmente a pymes, que 
necesitan del apoyo de agentes 
externos para innovar. Además,  
organiza y colabora en activida-
des informativas y talleres.

AGENDA LOCAL
TÍTULO: SESIÓN CLUB EMPRESARIAL 
DE NETWORKING CASTELLÓN  
Fecha: 14 de diciembre de 08.20 a 10.30 
horas
Lugar: Vivero de Empresas, Monestir de 
Poblet, 24.Vila-real
Más info: www.fundacionglobalis.org

AGENDA PROVINCIAL
TÍTULO: CURSO DE INGLÉS PROFE-
SIONAL, NIVEL B1/B2, PARA ACTIVI-
DADES COMERCIALES 
Fecha: 1 de diciembre de 16.00 a 19.00 
horas
Lugar: FEVECTA. C/ Ciscar, 39 bajo. Castelló
Más info: https://www.fevecta.coop/forma-
cio/curso/216

TÍTULO: CURSO DE REDES SOCIA-
LES, RECURSOS DE INTERNET Y 

MARKETING SOCIAL MEDIA APLICA-
DOS AL SECTOR AGROALIMENTARIO 
Y AGROTURÍSTICO

Fecha: 2 de diciembre de 16.00 a 19.00 
horas  
Lugar: Centro de Desarrollo Cultural. Villa-
nueva de Viver
Más info: https://mancomunidaddelalto-
palancia.es/news/curso-de-redes-socia-
les-recursos-de-internet-y-marketing-so-
cial-media-aplicados-al-sector-agroalimenta-
rio-y-agroturistico/  

TÍTULO: ERRORES EN LA PRESEN-
TACIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS 
CARTAS DE CRÉDITO

Fecha: 14 y 15 de diciembre de 15.00 a 
18.00 horas
Lugar: Cámara de Comercio. Avenida Her-
manos Bou, 79. Castelló

Más info: https://www.camaracastellon.
com/es/jornadas/jornadas/W21328 

AGENDA ONLINE

TÍTULO: TECNOLOGÍAS DE EDICIÓN 
GENÉTICA CRISPR PARA UNA AGRI-
CULTURA Y ALIMENTACIÓN SOSTE-
NIBLES  
Fecha: 2 de diciembre de 16.00h a 18.00h
Lugar: Online
Más info: https://www.internationalsmartbu-
siness.com/ 

TÍTULO: ACREDITACIÓN DOCENTE 
PARA TELEFORMACIÓN: FORMA-
DOR/A  
Fecha: 13 de diciembre
Lugar: Online
Más info: https://www.fevecta.coop/forma-
cio/curso/248

AGENDA NACIONAL DESEMBRE 2021 
DE LA INNOVACIÓ CIUTAT DE VILA-REAL 
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Els carrers de la cuitat van recordar a temps de prepandèmia, a excepció de l’ús de les mascaretes i un recorregut modificat per a complir les mesures sanitàries.

La Fira de Santa Caterina torna al carrer 
després d’un any sense per la pandèmia

V ila-real s’ha retrobat, 
després d’un any 
sense fira per la 
pandèmia, amb una 

de les seues tradicions més 
arrelades: la Fira de Santa 
Caterina. Declarada d’Interés 
Turístic Provincial, l’esdeve-
niment va tornar al carrer 
amb canvis en el recinte per 
a fer possible la instal·lació 
de 200 llocs de venda com-
plint amb la normativa anti-
covid i amb el repte d’aconse-
guir la declaració d’Interés 
Turístic Autonòmic, atés 
l’impacte que aquesta tradi-
ció té més enllà de la ciutat i 
de la província. Així ho ha 
anunciat el regidor Comerç i 
Turisme, Diego A. Vila. 

Vila va insistir que la cita 
comercial es va organitzar 
d’acord a les mesures de pre-
venció per la covid-19 per a 
aquests mercats tradicionals. 
En total, es van instal·lar 200 
llocs de venda distribuïts a la 
plaça Major, Raval del 
Carme, carrers de Josep 
Ramon Batalla i Hospital i 
avinguda del Cardenal 
Tarancón. També es van evi-
tar punts on eren habituals 
més aglomeracions, com el 
carrer Major Sant Doménec. 

 
CITA DE GRAN REPERCUSSIÓ  
El regidor va celebrar que la 
ciutat haja pogut retrobar-se 
amb aquesta tradició que té 
una repercussió turística i 

L’esdeveniment, la repercussió del qual va més enllà de l’àmbit provincial, aspira a la declaració d’Interés Turístic Autonòmic 
 

sa el tret d’eixida per a la 
campanya de Nadal», apunta 
el responsable de Comerç. 

Dels 200 llocs de venda 
instal·lats, 60 van ser de vene-
dors de Vila-real, 56 d’altres 
poblacions de la província, 
61 d’altres punts de la 
Comunitat Valenciana i 23 
de la resta de l’Estat. Entre 
els productes, com és habi-
tual, nadalencs com torrons, 
fruita seca, joguets, decora-
ció nadalenca i pesebres, i 
altres productes artesanals.L’alcalde, José Benlloch, juntament amb altres regidors i les reines i dames.

 ICiutat de Congressos, Fires i Esdeveniments 

Samblás i les tres tècniques de Normalització Lingüística van pujar a l’escenari.

La 18a Nit d’Escola Valenciana premia 
la tasca de Normalització Lingüística

 

L’Auditori Municipal s’ha con-
vertit en l’epicentre de la festa 
del valencià en acollir el lliura-
ment dels premis d’Escola Va-
lenciana, dos dels quals han 
reconegut la labor per la llen-
gua autòctona que es realitza 
des de la ciutat. D’una banda, la 
de la Regidoria de Normalitza-
ció Lingüística, pel Guardó a 
l’Ús Social del Valencià, per tre-
ballar «de forma destacada i pio-
nera en la promoció del valen-
cià des de fa més de 25 anys i 
que impulsa campanyes com El 
nom és Vila-real o el Voluntariat 
pel valencià». 

La regidora de l’àrea, Noelia 
Samblás, ha recollit el guardó 

acompanyada per les tres tècni-
ques de l’àrea, Carme Martí, 
Elena Chiva i Mònica Soler, i ha 
llegit unes paraules de l’alcalde 
de Vila-real, José Benlloch, del 
qual ha excusat la presència. 
Així, des del consistori han 
defensat que el treball per l’ús 
social del valencià «no és una 
opció, és una obligació» i que 
l’aposta municipal per la llen-
gua «va més enllà del temps o de 
colors polítics» en repassar els 
regidors, de diferents partits, 
que han encapçalat l’àrea. 

D’altra banda, com a Guardó 
Extraordinari, s’ha distingit 
l’Associació Cultural Socarrats. 
El seu president, Fermí Font, ha 

recordat els orígens de l’entitat 
fa gairebé 30 anys i ha fet una 
crida a incorporar-se com a socis 
per a «contribuir junts a la cons-
trucció d’un País Valencià que 
ens emociona». 

El Guardó Honorífic ha recai-
gut en l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, autoritat lingüís-
tica competent per a elaborar la 
normativa del valencià i millo-
rar el seu ús i que presideix el 
vila-realenc Ramon Ferrer 
Navarro. Finalment, com a tra-
jectòria personal, en la catego-
ria Josep Vicent Garcia, s’ha lliu-
rat el distintiu a Joan Francesc 
Mira, un dels autors de referèn-
cia en la literatura valenciana.

comercial més enllà de la ciutat 
i fins i tot de la província.  

Per aquest motiu, el regidor 
va anunciar que la Regidoria de 
Turisme iniciarà els tràmits per 
a sol·licitar la declaració de 
Festa d’Interés Turístic Autonò-
mic. «Fa ja deu anys de la decla-
ració d’Interés Turístic 
Provincial i creiem que és 
moment de fer un pas més, per-
què la Fira de Santa Caterina és 
un dels nostres principals atrac-
tius turístics, amb un gran 
impacte comercial, ja que supo-
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El Plan de turismo religioso vuelve 
a la actividad en la etapa poscovid

V ila-real ha retomado las 
actividades del Plan 
municipal de turismo 
religioso con la inaugu-

ración del 49.º Congreso 
Nacional de Hospitalidades 
Españolas de Nuestra Señora de 
Lourdes, un acto que ha tenido 
lugar en la basílica de San 
Pascual, con la participación de 
cerca de un centenar de perso-
nas. El alcalde, José Benlloch, ha 
asistido a la apertura del con-
greso que supone la reactiva-
ción, después del tiempo de 
pandemia, del Plan de turismo 
religioso, parte de la marca de 
Ciudad de Congresos. 

El 49.º Congreso Nacional de 
Hospitalidades Españolas de 
Nuestra Señora de Lourdes se 
celebra en Castelló con el reto 
de abordar las peregrinaciones 
al santuario en esta nueva etapa 

La basílica de San Pascual acoge la inauguración del  Congreso de Hospitalidades de Lourdes 

Cerca de un centenar de personas se congregaron en esta actividad en la basílica del patrón de la ciudad.

 

marcada por la pandemia de la 
covid-19. La organización ha 
escogido Vila-real, y más concre-
tamente la basílica de San 
Pascual, para celebrar la euca-
ristía inaugural del congreso, 
una elección fruto de la apuesta 
que la ciudad ha hecho por el 
turismo religioso. Además, hay  
san Pascual está presente, con 
un altar, en el santuario de 
Nuestra Señora de Lourdes 

El primer edil recibió y acom-
pañó a la delegación, encabeza-
da por el presidente de la 
Hospitalidad de Nuestra Señora 
de Lourdes de Segorbe-Castelló, 
Pascual Aznar. Benlloch ha ase-
gurado sentirse «orgulloso 
como alcalde de Vila-real que la 
inauguración del 49.º Congreso 
Nacional de Hospitalidades 
Españolas de Nuestra Señora de 
Lourdes se haya celebrado en 

nuestra ciudad y en nuestra 
querida basílica de San 
Pascual». «Debemos ser agrade-
cidos con las personas que tie-
nen esa sensibilidad especial y 
acuden al santuario de Nuestra 
Señora de Lourdes en peregrina-
ción a ayudar a los enfermos. 
Hospitalarios que trabajan por 
acompañar y ayudar a las perso-
nas enfermas», ha subrayado el 
alcalde. Además, ha remarcado 
que «en Vila-real, tenemos una 
sección de hospitalarios de la 
que nos sentimos muy orgullo-
sos y con la que queremos 
ampliar nuestra colaboración 
desde el Ayuntamiento; ade-
más, también son muchas las 
congregaciones cristianas y veci-
nos de lla ciudad que acuden 
cada año hasta el santuario». 

El alcalde ha recordado el 
«gran esfuerzo» que, desde la 
Fundación Pro Monasterio y 
Basílica de San Pascual, se reali-
za en los últimos años, con la 
colaboración del Ayuntamiento, 
para mejorar la basílica y prepa-
rar el templo para recibir visi-
tantes interesados en la figura 
del patrón de Vila-real y de la 
Diócesis y de los Congresos 
Eucarísticos Internacionales.  

 
REACTIVACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES 
También ha agradecido la apor-
tación de la Fundación José 
Gómez Mata para rehabilitar y 
poner a punto el carillón y de la 
Fundación José Soriano Ramos 
para hacer posible las obras de 
mejora de la basílica, con la 
donación de material de la 
firma Porcelanosa. Finalmente, 
ha avanzado que el centro de 
recepción de visitantes, habilita-
do gracias a la colaboración de 
la Diputación de Castelló, está 
preparado para retomar la acti-
vidad de visitas al templo.

La elección de la ciudad se basa en la apuesta por el turismo religioso.

 

La Plana Baixa honra en 
Vila-real a las víctimas 
del Holocausto nazi

Sobrio pero muy emotivo. Así 
fue el acto institucional que, 
en el Auditori Municipal 
Música Rafael Beltrán Moner y 
con el nombre Construint 
memòria, sirvió para homena-
jear --aunque fuera con 76 
años de retraso-- a los vecinos 
de municipios de la Plana 
Baixa que padecieron el horror 
de los campos de concentra-
ción y de exterminio nazis, en 
especial el de Mauthausen.  

Un total de 28 castellonen-
ses vecinos de esta comarca --
nueve de Vila-real-- que, tras la 
guerra civil, vivieron el calva-
rio del Holocausto liderado 
por Hitler, después de que el 
ministro franquista Ramón 
Serrano Suñer, a preguntas de 
los alemanes tras capturar a 
un grupo de españoles, negara 
la españolidad de todos ellos. 

«Fueron unas palabras que 
ya sonaron a condena de 
muerte», aseveró ayer la conse-
llera de Participación, 
Transparencia, Cooperación y 
Calidad Democrática, Rosa 
Pérez, quien junto al alcalde 

de Vila-real, José Benlloch, pre-
sidió un evento de homenaje 
que se ha llevado cabo en otras 
localidades valencianas. 
También han participado 
alcaldesas y autoridades de 
Almenara, Burriana, Eslida, 
Alfondeguilla, Onda, Moncofa, 
Nules y la Vall d’Uixó. 

 
INSTANTES DE EMOCIÓN 
Y tampoco faltaron familiares 
de esas víctimas. De hecho, 
muy emotivo fue el momento 
en el que la moncofense 
Dolores Catalá recogió la pieza 
de cerámica con el nombre de 
su hermano Vicente, uno de 
los que padecieron el horror 
nazi. A sus 98 años, no dudó en 
estar presente en un acto en el 
que, como dijo Benlloch, pre-
tendían dignificar a unas per-
sonas «que lucharon por la 
libertad y que no pudieron vol-
ver a casa». Y dirigiéndose a los 
familiares de los represaliados, 
el munícipe aseveró: «Hoy, des-
pués de tantos años, vuestro 
sufrimiento y vuestra lucha se 
ven reconocidos».

Representantes de la Plana Baixa se dieron cita en el acto de homenaje.

Dolores, a sus 98 años, acudió a recibir una placa en honor de su hermano.
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El I Congrés de la Joventut diagnostica 
necessitats i preocupacions dels joves

E l I Congrés de la Joventut 
de Vila-real congrega hui 
en la seu social de la 
Fundació Caixa Rural 

Vila-real, coorganitzadora de la 
trobada juntament amb la 
Regidoria de Joventut, a entitats 
juvenils, institucions i joves per 
a establir les bases per a la crea-
ció del Consell Local de la 
Joventut i el primer Pla local de 
joventut. L’alcalde, José 
Benlloch, ha inaugurat la jorna-
da, juntament amb la regidora 
de Joventut, Anna Vicens; el 
gerent de la Fundació Caixa 
Rural Vila-real, Josep Ramos; el 
director general de l’IVAJ, Jesús 
Martí, i la diputada de l’àrea, M. 
Lluïsa Monferrer. 

El congrés ha servit per a pre-
sentar els resultats de la prime-
ra fase de diagnòstic de necessi-
tats i preocupacions dels joves 
de la ciutat, a partir de reunions 
i enquestes directes, amb 813 
qüestionaris a joves d’entre 14 i 
17 anys i altres 563 d’entre 18 i 
30 anys. De les dades es desprén 
que les seues principals preocu-
pacions se centren en els estudis 
i eixides professionals (45 %), 
encara que la majoria afirma no 
tenir preocupacions. En els de 
major edat, preocupa l’accés al 
mercat laboral. 

L’esdeveniment ha comptat 
amb grups de debat i activitats 
lúdiques, dissenyades pels joves, 
com ara demostracions de cuina 
saludable, tornejos, jocs de car-
tes, parkour o drons.

L’objectiu de la trobada és iniciar el camí per a dissenyar el pla local i el futur Consell de la Joventut que es pretén no polititzar

Benlloch i Vicens van participar activament en la inauguració de la jornada amb el director de l’IVAJ, Jesús Martí, i la diputada de l’àrea, Lluïsa Monferrer.

 

La plaça de la Vila va ser escenari per a desenvolupar una sessió de ‘parkour’. Entre les activitats complementàries va haver un ‘showcooking’.

 ISocietat

Els més joves protagonitzen 
la commemoració del Dia 
dels Drets de la Infància
L’Ajuntament va commemorar 
el Dia dels Drets de la Infància, 
el 20 de novembre, amb la lectu-
ra del manifest i la penjada de la 
pancarta a la façana de la casa 
consistorial. L’alcalde, José 
Benlloch, i la regidora de 
Participació Ciutadana, Miriam 
Caravaca, van assistir a l’obertu-
ra oficial de la programació, que 
va estar dissenyada a partir de 
les propostes dels membres del 
Consell de Xiquets i Xiquetes. 

Així, després de penjar la 
pancarta commemorativa al 
balcó de l’ajuntament, els mem-

bres del Consell van llegir el 
manifest, amb els 10 principis 
de la Declaració dels Drets del 
Xiquet i la Xiqueta. Després es 
va programar un espectacle de 
teatre de carrer a càrrec de la 
companyia local La Fam. 

Les activitats, totes organitza-
des a partir de les propostes dels  
xiquets, van sumar el concert de 
Canta Juegos, que va canviat 
d’ubicació a l’Auditori Muni-
cipal, a causa de la previsió de 
pluja. Pel matí s’havia previst 
un gimcana que es va suspendre 
pel mateix motiu. Els integrants del Consell de Xiquets i Xiquetes van protagonitzar la lectura del manifest d’aquesta jornada.
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La Casa dels Mundina acogió una muestra con paneles que repasaron la historia de la transexualidad.

Repaso a la transexualidad 
a lo largo de la historia  
en una muestra de Afym
La Casa dels Mundina ha acogi-
do un recorrido por la historia 
de la transexualidad, a través de 
la exposición «La memoria 
trans», organizada por la 
Asociación Afym LGTBI+ con la 
colaboración del Grup de Dones 
de Vila-real y el Ayuntamiento.  

Así, se recordó el descubri-
miento paleontológico de los 
denominados «cavernícolas 
gays» y se repaso la trayectoria 
de personajes actuales como la 
actriz Laverne Cox, la polifacéti-
ca Maura Andrade --Chica 
Karamelo-- o la del hondureño 

Jesús Jeremías Martínez. 
La inauguración de la muestra 
contó, además, con una confe-
rencia del catedrático Juan 
Carlos Castelló Meliá que pre-
sentó su libro Sobre la transexuali-
dad, a propósito de Morris en el 
que aborda la discriminación 
que viven las personas trans 
debido en parte, según el autor, 
al desconocimiento social. 

La concejala de Igualdad y 
primera teniente de alcalde, 
Silvia Gómez, entre otros ediles, 
acompañó a la organización en 
la inauguración de la muestra.

‘Ballem?’ vuelve a la pista 
de baile después del 
paréntesis por la covid

Ballem?, la muestra de baile 
protagonizada por un públi-
co sénior y destinada a 
fomentar el envejecimiento 
activo, celebra la edición de 
2021. A causa de la situación 
actual, las parejas y grupos 
han acudido a bailar con cita 
previa y sin público. Además, 
el uso de mascarilla ha sido 
obligatorio excepto si la pare-
ja era conviviente. 

Esta edición, la primera 
después de la pandemia, ha 
tenido lugar en el Teatro 
Tagoba de la ciudad y duran-
te los días 3,4 y 5 de noviem-
bre ha estado protagonizada 
por parejas y grupos de baile 
de Vila-real, pero también de 
Burriana y Castelló. La conce-
jala de Reconocimiento a las 
Personas Mayores, Rosario 
Royo, ha apoyado a todos los 
participantes y ha destacado 
la importancia de dar opcio-
nes saludables de entreteni-

miento a los más mayores, 
como esta. El Ayuntamiento de 
Vila-real participa en la produc-
ción de esta muestra, que es gra-
bada por la productora local 
Clar Televisió y distribuida de 
forma libre por las televisiones 
locales. 

Ballem? es la primera muestra 
de baile televisada de la provin-
cia que, organizada por la 
Concejalía de Servicios Sociales 
de Vila-real, busca fomentar el 
envejecimiento activo de los 
más mayores desde el año 2015. 
Como viene siendo tradición, 
habrá obsequios para todos los 
participantes gracias a la cola-
boración de la Unión de 
Comercio de Vila-real (Ucovi) y a 
la Fundació Caixa Rural. 
Además, la organización entre-
gó unos tíquets canjeables por 
un almuerzo o merienda en los 
establecimientos locales adheri-
dos, para fomentar también la 
economía local. 

El Teatro Tagoba ha sido el escenario de la nueva edición de la muestra.

 

La mejora de la accesibilidad es una de las acciones que los vecinos priorizan en los presupuestos para el 2022. 

Inserción laboral y accesibilidad 
copan las cuentas participativas

L a propuesta para fomen-
tar la inserción laboral de 
personas con diversidad 
funcional se ha situado 

como la iniciativa más votada 
en esta edición de los 
Presupuestos Participativos, 
seguida, en los primeros pues-
tos, de otras peticiones para la 
mejora de la accesibilidad y la 
renovación y creación de zonas 
de juego infantiles.  

Cerrada la fase de votación 
de las 15 propuestas que supera-
ron la revisión y baremación 
técnica, la opción que más  
votos ha registrado ha sido la 
inserción laboral de personas 
con diversidad funcional, «un 
proyecto en el que ya estamos 
trabajando de la mano de enti-
dades como XiCaEs», subraya la 
concejala de Participación 
Ciudadana, Miriam Caravaca. 

También están entre las peti-
ciones con mayor número de 
apoyos aquellas relativas a la 

La ciudadanía vota por mejoras para personas con diversidad funcional y para niños

mejora de la accesibilidad, 
como la eliminación de barreras 
arquitectónicas en las aceras o 
la instalación de contenedores 
de recogida de residuos accesi-
bles y adaptados. En este caso, 
«el Ayuntamiento también ha 
realizado ya numerosas accio-
nes en los últimos años, a través 
de contrato de mejora de la 
accesibilidad en la vía pública, y 
estamos en proceso de adjudica-
ción del servicio de recogida de 
residuos y limpieza viaria, en el 
que también se tiene en cuenta 
la accesibilidad», indica la edila. 

No obstante, «a partir de la 
votación de las propuestas, tras-
ladaremos las peticiones a las 
diferentes concejalías para que 
intenten dar prioridad a estas 
iniciativas en los presupuestos 
de 2022». Así, también se dará 
traslado de la segunda propues-
ta más votada de los 
Presupuestos Participativos: el 
control de la plaga de tórtolas 

en la plaza Sant Ferran, una pro-
blemática que «ya ha trasladad a 
la Concejalía de Sanidad para 
tratar de darle solución cuanto 
antes», según Caravaca. 

Junto a las propuestas relati-
vas a la accesibilidad, también 
han recibido un buen número 
de votos las solicitudes para la 
instalación de sistemas de ener-
gía solar en edificios municipa-
les, la renovación de la zona de 
juegos infantiles de la ermita y 
la creación de zonas de juegos 
infantiles de 0 a 3 años. A estas 
les siguen, por número de votos, 
otras como la creación de espa-
cios para la circulación de pati-
netes y bicicletas, o la campaña 
para el fomento del uso de la 
bicicleta, el transporte público y 
la movilidad sostenible. 

Caravaca ha explicado que el 
siguiente paso será constituir la 
Comisión de Seguimiento de los 
Presupuestos Participativos que 
supervisará la ejecución.
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 ICultura

La formació musical va oferir un concert amb la participació activa d’altres artistes, tant músics com ballarins.

L’Orquestra Francesc Tàrrega,  
40 anys de trajectòria en escena

L ’Orquestra de Pols i Pua 
Francesc Tàrrega ha com-
memorat el seu 40é ani-
versari amb un concert 

especial entorn de la figura del 
guitarrista vila-realenc en el 
qual participaran solistes i agru-
pacions musicals i de ball de la 
ciutat. Un espectacle «diferent» 
en el qual es van inpretarar les 
obres més emblemàtiques de 
Tàrrega però sota un punt de 
vista diferent, ja que va comptar 
amb la participació de la solista 
Ana M. Archilés, Balls Llatins 
Ana i Leo (del barri de 
l’Hospital), professors del 
Conservatori Mestre Goterris, la 
Coral Sant Jaume, el quintet de 
metalls Spanish Brass --de forma 
virtual-- i l’Orquestra de Cambra 

La formació de pols i pua celebra un concert amb músics i artistes per a celebrar l’aniversari

 

Supramúsica, a més de la 
mateixa Orquestra de Pols i Pua 
Francesc Tàrrega.  

Van sonar, per exemple, 
Endecha i Oremus en versió sal-
sa o Records de l’Alhambra a ritme 
de jazz. En l’escenari es van suc-
ceir fins a 45 artistes que van 
oferir, com a regal, les seues 
interpretacions a la Francesc 
Tàrrega que va seure al pati de 
butaques després d’interpretar 
Rosita i Gran Vals. 

La directora de la formació, 
Maria Isabel Casalta, va agrair la 
implicació de Juan José Pelaez 
(UM La Lira), Alfredo Sanz (Coral 
Sant Jaume) i Joaquín Nebot 
(Conservatori Mestre Goterris) 
pels arranjaments dels temes a 
altres gèneres. I també va haver-

hi felicitacions, en vídeo, per 
part del director d’orquestra 
Enrique García Asensio; el com-
positor Rafael Beltrán; l’histo-
riador local Jacinto Heredia; 
representants d’altres col·lectius 
musicals i artístics de la ciutat 
com la Coral, La Lira, el 
Conservatori, Els XIII, El Trull 
o El Raval; cantants com 
Vicente Colonques i Anna 
Pitach i, periodistes locals com 
Juanjo Clemente, Raúl Puchol, 
Alicia Llop o Gema Font. 

La regidora de Cultura, 
Rosario Royo, ha destacat la 
tasca de promoció de la música 
i la figura de Francesc Tàrrega 
que ha dut a terme l’orquestra 
durant aquests 40 anys i ha des-
tacat les activitats organitzades 
per aquest col·lectiu com el 
Plectre a la fresca, Nits de ronda, 
el concurs de guitarra per a 
joves o l’activitat Coneix a 
Tàrrega, dirigida als xiquets i 
xiquetes de la ciutat, per a acos-
tar la figura del guitarrista als 
més joves i promoure les voca-
cions musicals.  

«Complir 40 anys és sempre 
una fita, i en aquest cas és un 
orgull per a Vila-real comptar 
amb una agrupació que ha dedi-
cat quatre dècades a portar el 
nom de Francesc Tàrrega per 
Espanya i fora de les nostres 
fronteres però sobretot a inno-
var i a fomentar la música de 
rondalla entre els més joves», ha 
ressaltat la regidora de Cultura. 
Rosario Royo ha agraït el treball 
de totes les directives i els mem-
bres de l’orquestra durant 
aquests 40 anys, així com de la 
directora, María Isabel Casalta.

Ramon Ferrer recorre els 
cognoms dels primers 
pobladors de Vila-real

La Casa dels Mundina ha aco-
llit la presentació del llibre 
Onomàstica de Vila-real a l’època 
medieval, obra de Ramon Ferrer 
Navarro, historiador medieva-
lista i president de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. 
L’acte ha estat conduït per 
Juanjo Clemente, director de 
la revista Poble, i hi han inter-
vingut Vicent Gil, autor del 
pròleg del llibre, i l’autor, 
Ramon Ferrer. L’alcalde, José 
Benlloch, ha estat l’encarregat 
de tancar l’acte. 

Onomàstica de Vila-real a 
l’època medieval presenta tots 
els cognoms dels primers 
pobladors de Vila-real, des de 
la seua fundació fins a 1499. 
L’obra de Ramon Ferrer 
Navarro consta de dues parts. 
En la primera, l’autor analitza 
l’onomàstica dels segles XIII i 
XIV, mentre que en la segona 
aprofundeix en els llistats dels 
veïns del poble gràcies a la 
documentació fiscal existent. 
Són 300 pàgines que permeten 
conéixer l’onomàstica de 

l’època, però també mostren 
com era la realitat que vivien 
els vila-realencs en l’època 
medieval. Ferrer, després 
d’anys d’investigació i recerca, 
ha aconseguit recopilar en 
aquest treball inèdit vora 525 
cognoms, els seus escuts 
onomàstics i el sentit dels 
noms de la família. 

Albiol, Balaguer, Costa, 
Esteve, Ferreres, Gil, Llop, 
Mata, Pitarch, Rubert, 
Sebastià, Traver, Vilanova... 
Són sols una xicoteta mostra 
dels 525 cognoms inclosos. 
Després dels anys de dedicació, 
com a medievalista, als docu-
ments, Ferrer explica que a la 
ciutat van arribar a existir 
entorn dels 1.200 llinatges, 
però «hi ha alguns que només 
apareixen una vegada i ja no 
es troba més documentació, 
mentre que uns altres encara 
existeixen avui dia», subratlla. 

«Per exemple», afegeix, «hi 
ha uns 40 que estan des del 
segle XIII a 1011», comenta el 
vila-realenc.

Ferrer, amb Clemente, Benlloch, Royo i Gil en la presentació del llibre.

 

L’alcalde, José Benlloch, els va fer entrega d’una làmina commemorativa.

 

Colors, llums, música i diversió van ser 
alguns dels ingredients d’Òperamida 
de Diabolus in Musica, la primera dins 
del cicle l’Òpera Gurmet Familiar orga-
nitzat per Crea Escena.  

U ‘ÒPERAMIDA’, PRIMERA 
ÒPERA FAMILIAR DEL 
CICLE DE CREA ESCENA 
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OPINIÓ

E
l pasado 25 de noviembre volvimos a denun-
ciar, pese a la mentira intencionada de VOX, 
que las mujeres son asesinadas por el hecho 
de ser mujer, siendo sus verdugos hombres, y 

este hecho es, como dijo nuestro alcalde, «un dato 
objetivo. Solo en Vila-real hay 100 personas que 
están siendo protegidas por la policía a día de hoy, 
y entre ellas no se encuentra ningún varón que 
tema por su vida, todas ellas son mujeres». 

A pesar de la confusión que quieran crear algu-
nos, que parecen añorar tiempos donde las mujeres 
vivían subordinadas a una suerte de machos ibéricos 
subidos a caballo, las mujeres han respondido al 
unísono: NI UNA MÁS. Pero como se dice popular-
mente, «los extremos se suelen tocar», y eso fue lo 
que parece que Compromís, en un intento de apo-
derarse de la bandera feminista, trató de hacer al 
entender que la igualdad pasa por sustituir en el 
salón de plenos los retratos del Cardenal Tarancón, 
José Soriano, Carlos Sarthou, Francesc Tárrega... por 
otros de mujeres ilustres. Los socialistas de Vila-real 
entendemos que la igualdad pasa porque las muje-
res ocupen, como en nuestro país vecino, donde 
hace poco Joséphine Baker entró en el Panteón, el 
templo republicano de Francia, un lugar igual que 
los hombres, pero sin necesidad de sacar a Rousseau 
o Voltaire. #VILAREALPRIMERENIGUALDAD

25N: ¡Ni  
una más!

L
a valenciana continua sent l’autonomia pitjor 
finançada, cada ciutadana rep una mitjana de 
215 euros menys que les habitants d’altres 
autonomies. El sistema de finançament 

actual és obsolet i genera desigualtats de tracte 
entre la ciutadania dels diferents territoris. Des què 
el nostre partit existeix hem participat a moltes 
manifestacions contra l’infrafinançament al País 
Valencià, eixint al carrer per exigir igualtat, mentre 
altres apostaven per vendre eixe discurs ací i obli-
dar-se’n en arribar a Madrid, un exercici de cinisme 
i desdoblament de personalitat patològics. Quan 
eres menuda, sempre hi ha algun familiar que et 
dona dinerets per poder comprar algun capritxet. 
Però al final eixe ingrés depén d’un tercer. Quan et 
fas gran vas a treballar, guanyes els diners i els gas-
tes sense demanar permís a ningú. 

Infeliçment, a les valencianes encara ens tracten 
com a xiquetes a les que se’ls dona, a voluntat, la 
pagueta. El gran problema és que ni a l’actual classe 
política ni a l’Estat espanyol l’interessa que el País 
Valencià actue com un adult econòmic. Per sort, 
enguany vivim una situació insòlita on els carrers 
s’han omplit de gent d’esquerra, dreta, sindicats i 
patronal per a demanar un finançament just. Totes 
tenim dret a canviar d’opinió i si aquesta és en 
benefici de les valencianes, nosaltres encantades. 

Finançament 
just ja!

L
a propaganda socialista nunca ayudó a crear 
empleo ni a dar calor a quien pasa frío. Bien 
lo saben los cientos de alumnos que en 
noviembre han hecho frente, con abrigos, a la 

mala gestión de un alcalde que centrado en vender 
humo olvidó gestionar la puesta en marcha de la 
calefacción en nuestros centros educativos.  

Una tarea periódica y planificada que ignoró una 
izquierda más ocupada en fotos, entrevistas y titula-
res. Esos que pagamos entre todos con nuestros 
impuestos, los que suben y no ayudan a pagar la fac-
tura de la luz, que amenaza con superar la barrera 
de los 300. No esperemos que el PSOE bloquee subi-
das fiscales y aplique incentivos. Ellos son de cobrar 
para gastar, como hace el alcalde Benlloch que en 
2022 nos volverá a subir la contribución por tercera 
vez en cinco años y también pagaremos más por la 
luz y también los carburantes.  

Hoy llenar el depósito del coche o la compra te 
puede condicionar el mes. Pagamos más por vivir 
porque la izquierda malgasta en propaganda en 
lugar de invertir en aquello que nos haría la vida 
más fácil. En Vila-real siguen buscando una oportu-
nidad laboral 3.676 familias que siguen sin nómina. 

Y es posible. Solo hace falta invertir el malgasto 
socialista en garantizar el bienestar. Porque Vila-
real merece esfuerzo frente a tanta indolencia. 

El frío 
socialista

PSPV-PSOE COMPROMÍSPP

F
a gairebé dos anys entràvem en la setmana en 
que els carrers es preparaven per a rebre un 
dels dies més especials al nostre poble. La 
il·luminació i la decoració nadalenques, la 

il·lusió dels comerços i autònoms que preparaven al 
detall els seus espais per a oferir els seus productes 
als seus amics, veïns i visitants... 

Dos anys després hem tornat a gaudir d’esta 
meravellosa tradició, la nostra Fira de Santa 
Caterina. Hem pogut tornar a passejar pels nostres 
carrers, traure a les nostres filles i fills a comprar-se 
la joguina que més comboi els fera, menjar cas-
tanyes i dinar en família. A més, els nostres veïns 
han pogut aprofitar la bonificació de la targeta Fem 
Poble als comerços adherits a aquesta iniciativa. 
Aquesta mesura per a dinamitzar l’economia local, 
fruit de les propostes de Ciutadans, estarà disponi-
ble fins al 15 de desembre i permetrà estalviar fins 
80 euros per usuari, que podran aprofitar per a les 
compres nadalenques i ajudar el comerç local que 
tan mal ho ha passat este últim any.  

Dos anys desprès seguim sent constructius, posi-
tius i ambiciosos, dialogant en tots, sobretot amb 
els veïns. Perquè allà on estiga Ciutadans, la gestió 
municipal ficarà al servei de la ciutadania els seus 
recursos per a que tinguen resposta a les seues 
necessitat i guanyen qualitat de vida.

Esperances i 
desitjos

A
quest mesos de novembre i  desembre solen 
ser en els que més missatges d’ecologia i sos-
tenibilitat es generen, davant l’allau d’un 
període de desplaçaments massius, i un aug-

ment exagerat del consumisme compulsiu: Black 
Friday, Cyber Monday, Nadal i Reis, al costat de la 
tradicional pujada de preus tant del consum de 
béns , com del preu de l’energia, tot això unit, gene-
ra en el col·lectiu social un sentiment de culpa o 
consciencia, que fa que els temes relacionats amb 
l’ecologisme, la sostenibilitat, el decreixement sos-
tingut, la necessitat de reduir la nostra empremta 
climàtica, etc...,  

Siguen conceptes més o menys coneguts, però 
molt usats, davant d’aquest rumor social, tots els 
partits, excepte els extremistes, que neguen el canvi 
climàtic, es postulen com a grans defensors de la 
sostenibilitat i omplen els seus discursos de missat-
ges ben intencionats, encara que contradiguen els 
seus programes polítics, i apareixen en molts actes 
en defensa de l’ecologia i la sostenibilitat. Però la 
mostra de que és postureig la vam veure en les acti-
vitats que la Regidoria de Sostenibilitat va realitzar 
durant el Mes de la Sostenibilitat de novembre: una 
mostra eco-artística, un debat-diàleg i la projecció 
de dos documentals i debats posteriors, als quals 
sols van assistir regidors dels dos partits de govern.

Postureig 
ecològic

H
ay quien afirma que un político solo dice la 
verdad cuando se equivoca. Personalmente 
no comparto esa afirmación, pero entiendo 
que haya personas que así piensen a la 

vista, por ejemplo, de lo que pasa en nuestra ciu-
dad. El equipo de gobierno municipal engaña, dis-
frazando la realidad y eso solo lleva al desprestigio 
de nuestra tarea y a la desconfianza hacia la institu-
ción que debiera defender, sobre todo, sus intereses. 

Quien presume de ser adalid de la transparencia, 
el PSOE, es el primero en disfrazar la realidad y 
ocultar al vecino la verdad: «Dime de lo que presu-
mes y te diré de lo que careces». Cuando hablo de 
defender los intereses del ciudadano me refiero, 
también, a su dinero. No sé si quienes lo adminis-
tran se dan cuenta de quién es ese dinero. Nuestro 
Ayuntamiento está endeudado hasta un límite que 
podemos calificar de peligroso y ya no vale la panta-
lla de protección que han utilizado con los empastres 
del PP. No sé que sería del socialismo español si 
Franco y el PP no hubieran existido. Ahora, la solu-
ción es la siempre usada por la izquierda. Subimos 
los impuestos y arreglado. Eso van a hacer con el IBI. 

Pero tenemos la Navidad a la vuelta de la esqui-
na por lo que hay que terminar este comentario con 
mis deseos de paz y felicidad para cada rincón de 
nuestra ciudad. ¡¡Feliz Navidad!!

Disfrazando  
la realidad

CIUTADANS UNIDES PODEMVOX
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 I  Agenda

 TELÈFONS D’INTERÉS
AJUNTAMENT  
Pl. Major s/n  . . . . . . . . . . Tel. 964 547 000
PROP 
C/ Josep Ramon Batalla, 38 .  .  Tel. 964 547 170
CADASTRE MUNICIPAL
Pl. Major s/n  . . . . . . . . . . Tel. 964 547 001
PISCINES COBERTES YUREMA REQUENA
C/ de Joanot Martorell, 62  . . Tel. 964 529 356
POLICIA LOCAL
C/ Josep Ramon Batalla, 62 .  .  Tel. 964 547 010
RECAPTACIÓ MUNICIPAL
C/ Josep Ramon Batalla, 6.  .  .  Tel. 964 547 060
POLICIA NACIONAL
C/ Comunió, 1 . . . . . . . . . Tel. 964 522 100
AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA 
I MEDI AMBIENT
C/ Ponent Baix, 65 . . . . . . . Tel. 964 547 250
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
Av. 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. 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. Murà, 14. Tel. 964 547 220
BIBLIOTECA MUNICIPAL-AGÈNCIA DE SOLADES
C/ Solades, 25. Tel. 964 547 230
CASA DE L’OLI:
Pl. 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 de Gràcia.  Tel. 964 547 222
AGÈNCIA LOCAL D’HABITATGE: Pl. Major, s/n. Tel. 964 547 000
AMICS: C/ Betxí, 49. Tel. 964 547 138
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL
Pl. Colom, s/n. Tel. 964 520 838
CÀMARA DE COMERÇ - VIVER D’EMPRESES I i II
C/ 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/ Monestir de Poblet, 15. Despatx 39. Tel. 964 054 522
CENTRE DE DIA LLUÍS ALCANYÍS: C/ Molí, 4-A. Tel. 964 547 140
CENTRE DE DIA TERAPÈUTIC: C/ Soledat, 27. Tel. 964538465
COMUNITAT DE REGANTS: C/ 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/ València, 31-A. Tel. 964 521 341
FACSA: C/ Carles Sarthou, 10. Tel. 964 527 680
ESCOLA TALLER: Av. Europa, 34. Tel. 964 500 153

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

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

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

U El cicle de música assertiva 
Auditiva tanca aquest desembre 
la seua huitena edició amb una 
doble proposta: el concert del 
grup Hipoxia, el dissabte dia 4 a 
les 19.00 hores al Teatre Els XIII 
i una impro, un dia després, de 
Pandemian a les 13.00 hores al 
Mosset Central, el restaurant 
del Mercat Central.

AUDITIVA ACOMIADA LA SEUA 
HUITENA EDICIÓ AMB UNA 
DOBLE PROPOSTA MUSICAL

U La Fundació Caixa Rural i els 
Lluïsos convoquen el 44é con-
curs de betlems. Les inscrip-
cions estaran obertes fins al 6 de 
desembre i entrega dels guar-
dons de les categories absoluta i 
col·lectiva tindrà lloc el 19 de 
desembre, durant el descans del 
concert de Nadal que organitza 
Caixa Rural.

CAIXA RURAL I LLUÏSOS OBRIN 
UNA NOVA EDICIÓ, I JA EN VAN 
44, DEL CONCURS DE BETLEMS

U Vila-real instal·larà, del 17 de 
desembre al 4 de gener, la Fira 
de Nadal a l’avinguda de la 
Murà, entre l’av. Cedre i el c/ 
Ramón y Cajal. La proposta és 
oferir parades de venta de men-
jar i entre les ofertes d’oci, el 
consistori ha plantejat en la lici-
tació una pista de gel i atrac-
cions, entre d’altres.

LA FIRA DE NADAL TORNARÀ A 
L’AVINGUDA DE LA MURÀ DEL 
17 DE DESEMBRE AL 4 DE GENER

U La Fundació Caixa Rural 
llança una proposta per als 
joves d’entre 18 i 30 anys: la pri-
mera escapada a Venta del 
Moro. Per 104 euros, el interes-
sats tindran inclós el desplaça-
ment, una nit d’hotel, desdeju-
ni, sopar i dues activitats d’aven-
tura a triar entre dues opcions, 
una per a cada dia.

PROPOSEN UNA EXCURSIÓ A LA 
NATURA AMB ACTIVITATS 
D’AVENTURA PER A JOVES 

U La plaça Major rebrà el 26 de 
desembre, des de les 10.30 
hores, els Missatgers de Ses 
Majestats d’Orient per a recollir 
la llista de desitjos dels més 
menuts. El mateix dia, però a les 
18.00 hores, l’Auditori acollirà 
el Pregó de Reis de Joventut 
Antoniana que comptarà amb el 
mag Tomás Sanjuán.

ELS MISSATGERS DELS REIS 
D’ORIENT TORNEN A LA PLAÇA 
MAJOR EL 26 DE DESEMBRE
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