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La ronda Sud-oest s’obri al 
trànsit com a l’eix del futur 

Primer paquet 
d’exempcions 
de l’IBI a negocis
U De les prop de 400 peti-
cions, el Ple aprova per una-
nimitat 289 sol·licituds que 
suposaran un impacte per a 
les arques municipals de 
323.396 euros.

Renovació de la 
sala de sessions 
dels regants
U La Comunitat de Regants 
inaugura les obres d’accessi-
bilitat i la restauració de les 
pintures i la il·luminació de 
la seua històrica seu després 
de dos anys de treball.

Completen la 
zona verda del 
Botànic Calduch

U L’actuació en el jardí per-
metrà al barri guanyar un 
espai de convivència, més 
places d’aparcament i una 
seu veïnal. El pressupost 
supera els 300.000 euros.

El vial suposarà, segons les autoritats, «un abans 
i un després en les comunicacions de la Plana»

Ajuntament i Conselleria signen la recepció 
d’una obra de 7,8 milions d’inversió autonòmica

Maria Carmona inicia regnat
La cort d’honor rep la banda acreditativa de representants 
de les festes 2022 després de dos anys d’espera per la covid
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La ronda Sud-oest s’obri al trànsit per 
a ser l’eix de Vila-real en el segle XXI

L a ronda Sud-oest ja és una 
realitat. Després de quasi 
tres dècades de promeses, 
un projecte paralitzat pel 

camí i dos anys d’obres, la cir-
cumval·lació de la ciutat s’ha 
obert definitivament al trànsit, 
una vegada l’alcalde, José 
Benlloch, i el conseller de 
Política Territorial, Arcadi 
España, han signat la recepció 
de la infraestructura, que ha 
suposat una inversió de 7,8 
milions d’euros de la 
Generalitat i altres 4,6 milions 
que va haver de pagar 
l’Ajuntament en expropiacions 
l’any 2011. Benlloch i España, 
acompanyats pel regidor de 
Territori i director territorial de 
la Conselleria, Emilio M. Obiol, 
han destacat la rellevància de 
l’acte, que suposarà «un abans i 
un després en les comunica-
cions de la Plana». 

«La ronda Sud-oest és, sens 
dubte, de les millors coses que 
ens han passat a Vila-real. La pri-
mera ronda que té una ciutat 
amb més de 400 indústries i mil 
comerços. Una infraestructura 
de més de 12 milions d’euros, 
entre expropiacions i obra, que 
és ja la cara d’aquesta nova Vila-
real del segle XXI i connecta 
quatre espais de referència per a 
la ciutat i per al nostre futur: 
una empresa internacional com 
és Porcelanosa, el Centre de 
Tecnificació Esportiva, la futura 
pista d’atletisme i, un poc més 
enllà, l’IES Miralcamp i la Ciutat 
Esportiva del Villarreal», ha 
assenyalat l’alcalde de la ciutat.  

Benlloch ha volgut, a més, 
agrair especialment al president 
de la Generalitat, Ximo Puig, la 
seua aposta i compromís amb 
Vila-real.  

 
30 ANYS DE PROMESES  
«Aquesta infraestructura porta 
ja més de 30 anys en els mapes, 
però els governs anteriors no 
van ser capaços de dur-la a 
terme. Ha sigut aquesta 
Generalitat la que, tal com es va 
comprometre el president amb 
els vila-realencs en la campanya 
de 2015, ha fet possible la ronda 
Sud-oest», agrega l’alcalde. 
 Benlloch incideix que la cir-
cumval·lació és imprescindible 
per a la viabilitat d’altres projec-
tes tractors com el recentment 
desbloquejat clúster industrial 
de la innovació ceràmica, a més 
de facilitar el transport sanitari 
a l’Hospital de la Plana i alleujar 
el trànsit pesat per l’interior de 

Després de 30 anys de promeses, la circumval·lació entra en servei per a alleugerir de vehicles pesats la ciutat i també és un revulsiu per a projectes de futur 

U El vial compta amb 
2.078 metres en quatre 
trams i cinc enllaços, i 
existeix la possibilitat de 
desdoblar-lo per l’est

Benlloch i España, acompanyats per altres autoritats i tècnics,  van visitar l’obertura de la ronda als vehicles el passat 13 d’abril després de mesos de treballs.

+DADES

Connexió amb 
la nacional 340
U La connexió de la ronda Sud-
oest amb l’N-340 podria esclarir-
se en uns mesos, segons va valo-
rar l’alcalde, José Benlloch. 
Després de perfilar-se com l’opció 
més vàlida la proposada pel 
Govern central, tant per segura 
com per àgil per al trànsit, un 
enllaç a diferent nivell —tipus 
escalèxtric—, faltava dirimir qui la 
pagava, «un altre dels empastres 
de l’etapa del PP que trobem en 
aquest poble». Així, Benlloch va 
indicar que quan es va aprovar la 
urbanització de l’Espai Vila-real, 
davant de Porcelanosa, el govern 
del PP va carregar aquesta conne-
xió a l’agent urbanitzador, per la 
qual cosa el Ministeri, en existir 
un document municipal en què 
constava que aquesta inversió 
corresponia a una entitat privada, 
no preveia assumir-la. 

U Fa uns mesos es va conéixer 
que Fernando Roig havia adquirit 
la superfície amb la intenció 
d’executar un port sec i, segons 
l’alcalde, «està disposat a assumir 
aquest cost, que pot rondar els 
dos milions d’euros». «Els terrenys 
fins a aquest escalèxtric els tenim 
ja expropiats i pagats per 
l’Ajuntament, així que no hi haurà 
cap mena de problema», va dir. 
Ara faltaria que la Generalitat lici-
tara el tram pendent de construc-
ció, més encara quan el conseller 
d’Obres Públiques, Arcadi España, 
va assegurar que estan disposats 
a tramitar-ho quan «s’aclarisca» 
l’agent urbanitzador. Així doncs, 
ha afirmat el màxim responsable 
municipal, «estic convençut que 
en els pròxims mesos arribarem a 
un acord i en un any i mig o dos 
tindrem la connexió completa». 
Respecte al projecte previst en 
l’Espai Vila-real, Benlloch va deta-
llar que un port sec és una 
espècie d’estació de trens de mer-
caderies especialitzada i que 
resulta «totalment compatible i 
complementària a l’estació inter-
modal del port de Castelló», que 
la ciutat va optar a acollir en 
l’Espai Vila-real. L’alcalde va apun-
tar que la ronda ha ajudat a donar 
viabilitat a aquest projecte.Alts càrrecs autonòmics i municipals,  amb responsables de la construcció, es van desplaçar a la ronda després de signar la recepció de l’obra a l’Ajuntament.

la ciutat. 
El conseller de Política 

Territorial s’ha referit també a 
la millora de la qualitat de vida 
que suposarà la ronda per als 
vila-realencs i les vila-realen-
ques. «En una ciutat amb tant 
de potencial industrial com 
Vila-real, que genera tant de 
trànsit pesat, la ronda Sud-oest 
suposarà una millor qualitat de 
vida per a la ciutadania, millo-
rarà els accessos a les zones 
industrials, reduirà el trànsit 
pesat i afavorirà les connexions 
de vianants i ciclistes», assenya-
la España, que ha valorat l’ober-

tura de l’eix com «un exemple 
de col·laboració entre adminis-
tracions». «Actes com aquest són 
els que donen credibilitat a 
l’Administració», conclou. 

 
CARACTERÍSTIQUES 
La ronda Sud-oest comprén el 
tram entre la carretera d’Onda i 
la nova rotonda de connexió 
amb el camí de les Voltes, que 
connecta amb els vials exteriors 
del polígon de Porcelanosa, 
punt des del qual el trànsit pot 
accedir al polígon industrial i 
als ramals de la nacional 340. 

Amb una longitud de 2.078 

 ITema del mes

metres, la ronda està formada 
per quatre trams principals i 
cinc enllaços, tots a nivell i 
resolts mitjançant rotondes, 
amb un disseny que permet el 
futur desdoblament per la 
banda est, dins dels límits de sòl 
disponible. 

En l’acte formal de recepció 
de la ronda, han participat 
també la directora territorial de 
Presidència, Eva Redondo; el 
director general de Becsa 
(Simetria), Manolo Montoliu; el 
gerent de l’UTE i director d’obra 
civil, Antonio Pérez; i el delegat 
de construcció de l’empresa, 

Germán Llorach; a més de 
Vicente Collado, cap del Servei 
Territorial d’Obres Públiques; i 
Carlos Arenós, enginyer de 
l’Ajuntament. 

A finals del 2019, i amb un 
termini d’execució de 18 
mesos que s’ha allargat a 
causa de diversos factors, va 
començar l’execució d’aquesta 
obra que va ser un compromís 
del president autonòmic l’any 
2015. Durant la legislatura 
anterior van començar els 
estudis i la tramitació buro-
cràtica que han permés mate-
rialitzar la construcció.

Noves infraestructures per a fer de la 
ciutat un lloc referent i capdavanter

L’obertura al trànsit de la 
ronda Sud-oest no és 
l’únic projecte de la Vila-
real del segle XXI en el 

qual s’ha avançat durant els 
darrers mesos. Encara que 
alguns estan en els primers 
passos administratius per a 
poder materialitzar-los, com és 
el cas de la comissaria de la 
Policia Nacional o el quart insti-

Entre els projectes de futur estan la comissaria de la Policia Nacional, el quart institut o la millora de polígons industrials

tut, d’altres avancen, com les 
millores en els polígons indus-
trials gràcies a l’ajuda econòmi-
ca de l’Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial 
(IVACE)  i, de fet, el consistori ha 
demanat tres projectes nous. 

«Tenim sobre la taula 100 
projectes per a donar forma a la 
nova Vila-real del segle XXI, que 
permetran que la ciutat aconse-

guisca els 60.000 o 65.000 habi-
tants a 15 o 20 anys vista. 
Aquest és l’objectiu», ha indicat 
l’alcalde, José Benlloch. 

Entre els més immediats 
estarien la reforma de l’alberg 
del Termet, el nou centre de 
salut de la zona centre o el cen-
tre integrat de Formació 
Professional, «que estan assegu-
rats per altres administracions, 

però alguns d’ells s’han vist 
alentits a causa de la pandèmia 
de la  covid-19».  

Amb tot, per a Benlloch, un 
dels reptes més importants és 
desbloquejar el desenvolupa-
ment de l’àrea residencial del 
Madrigal, «un espai molt atrac-
tiu i que està molt prop del riu 
Millars i d’un paratge de gran 
valor natural com el Termet».

U NOVA COMISSARIA PER A LA POLICIA NACIONAL EN UN 
TERRENY DE 5.500 METRES DAVANT DEL PALAU DE JUSTÍCIA

El Ple va aprovar a començament 
d’any, de manera definitiva i amb el 
vot favorable de tots els grups muni-
cipals, la modificació del Pla general 
d’ordenació urbana per a canviar l’ús 
de la parcel·la per a la nova comissa-
ria del Cos Nacional de Policia.  
Així, el tràmit suposa canviar l’ús del 
solar que passa de tenir una qualifi-
cació d’equipament comunitari per a 
aparcament a sistema general 
d’equipament comunitari per a for-
ces de seguretat. Es tracta d’un 

terreny de 5.500 metres quadrats, en 
l’actual aparcament del Palau de 
Justícia, delimitat pels carrers de 
Matilde Salvador i Francisco Moreno i 
l’avinguda d’Europa, amb bons 
accessos i facilitats per a la mobilitat, 
en disposar d’aparcament, així com 
una parada de l’autobús urbà i estar 
prop de l’estació de tren.  
Amb l’aprovació definitiva del canvi 
d’ús, l’Ajuntament va iniciar l’expe-
dient per a la cessió del sòl a la 
Direcció General de Policia.

U TRES PROJECTES NOUS EN POLÍGONS A FAVOR DE LA 
REINDUSTRIALITZACIÓ QUE SUMA 4 MILIONS D’INVERSIÓ

En el marc del Pla de reindustrialitza-
ció, el consistori ha presentat tres 
nous projectes valorats en 685.000 
euros a la convocatòria d’ajudes de 
l’Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (Ivace) per a projectes de 
millora, modernització i dotació 
d’infraestructures i serveis en polí-
gons, àrees industrials i enclava-
ments tecnològics. L’objectiu és 
implementar noves dotacions en 
l’àrea industrial sud, el nou clúster de 
la innovació ceràmica al costat de la 

carretera d’Onda i el futur clúster 
agroalimentari i tecnològic a l’entorn 
de l’estació.  
Des de l’equip de govern recorden 
que el camí a la reindustrialització 
«ha comportat una inversió de prop 
de 4 milions d’euros per a la millora 
dels polígons, per a convertir-los en 
àrees industrials del segle XXI, soste-
nibles energèticament, més ben 
comunicades i amb les dotacions 
que requereixen les empreses ja 
situades i les que puguen arribar».

U EL QUART INSTITUT I UN CENTRE INTEGRAT D’FP EN 
L’HORITZÓ DE FUTUR DE LES INSTAL·LACIONS EDUCATIVES

En l’àmbit educatiu són dos els grans 
projectes que han començat a perfi-
lar-se: el quart institut, en les imme-
diacions del Col·legi José Soriano; i el 
Centre Integrat de Formació 
Professional d’Edificació i Obra Civil, 
que comptarà amb 660 places i 11 
cicles formatius vinculats a la reforma 
i manteniment d’edificis. En els dos 
casos, l’Ajuntament ha de cedir a la 
Conselleria d’Educació els terrenys 
per a la construcció dels recintes for-
matius. En el cas del quart institut, la 

tramitació està més avançada i fa 
unes setmanes el ‘Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana’ (DOGV) 
publicava l’nforme ambiental i terri-
torial favorable, remés pel consistori, 
per a la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana per tal 
de qualificar com a sòl dotacional 
educatiu la parcel·la de 15.000 
metres quadrats on està previst ubi-
car l’immoble, entre els carrers 
Atrevits, Notari Magín i Puig 
Campana, a la zona nord-oest.



Crònica de Vila-real
ABRIL DEL 2022Actualitat4

 

U VILA-REAL RECULL UN 
PREMI DE LA FVMP PER 
L’OFICINA DEL COTONET 
L’alcalde, José Benlloch, i el regidor 
d’Agricultura, José Ramón Ventura 
Chalmeta, han recollit el Premi Bon 
Govern atorgat per la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies 
(FVMP) en la categoria de Desenvolu-
pament Rural i Agricultura, que ha 
reconegut com a bona pràctica 
municipal l’Oficina del Cotonet, crea-
da al setembre a Vila-real per a ajudar 
els llauradors a fer front a l’impacte 
de la plaga en les collites de cítrics, 
així com a fer una avaluació de 
l’abast en els cultius del terme muni-
cipal. Benlloch ha destacat el treball 
de la Generalitat per a ajudar el camp 
i dels ajuntaments que, a pesar de no 
ser competència municipal, també 
s’esforcen per ajudar l’agricultura.

L’obra al jardí del Botànic Calduch 
millorarà les prestacions del barri

E l projecte per a completar 
la urbanització del jardí 
del Botànic Calduch està 
ja en marxa, amb la crea-

ció d’una zona verda que 
donarà resposta a una reivindi-
cació històrica del barri i que en 
breu es completarà amb la reha-
bilitació de l’antiga alqueria, 
per a convertir-la en la seu de 
l’associació de veïns.  

L’alcalde, José Benlloch, i el 
regidor de Territori, Emilio M. 
Obiol, han visitat l’inici dels tre-
balls d’adequació de la zona 
enjardinada, acompanyats per 
representants de l’empresa 
adjudicatària, Becsa, i tècnics 
municipals. Aquesta primera 
fase del projecte, que consisteix 
en la construcció d’un jardí 
d’estil mediterrani, té un 
pressupost de 126.000 euros, 
que es finança a través d’una 
subvenció de la Diputació de 
Castelló, mentre que la rehabili-
tació de l’alqueria, que s’esco-
metrà amb fons propis, supo-
sarà una inversió de més de 
180.000 euros. 

Així ho ha explicat l’alcalde, 
que ha subratllat que «seran 
més de 300.000 euros per a fer 
possible un projecte molt 
sol·licitat pels veïns del barri del 
Botànic Calduch, i que solucio-
narà un altre dels empastres 
heretats de l’anterior equip de 
govern del PP». En aquest sentit, 
Benlloch ha recordat que la part 
del jardí que ja està urbanitzada 
«és un exemple clar de l’urbanis-
me del PP, que el 2010 va ocu-
par el terreny i va construir el 
jardí sense pagar al propietari». 
En aquests moments, l’actual 

L’actuació, que dona resposta a una reclamació dels residents, crearà una nova zona verda, més aparcament i una seu veïnal

breus

U El PSPV-PSOE ha celebrat 
l’assemblea de l’elecció de 
l’executiva de l’agrupació 
local, que torna a comptar 
amb Silvia Gómez com a 
secretària general. Miriam 
Caravaca ocupa la Secretaria 
d’Organització i l’alcalde de 
la ciutat, José Benlloch, la 
Presidència de l’executiva. 
L’equip dissenyat per Gómez 
inclou quinze secretaries 
d’àrea, algunes d’elles noves.

EL PSPV-PSOE  TRIA SILVIA 
GÓMEZ COM A SECRETÀRIA 
GENERAL A LA CIUTAT

U Compromís per Vila-real 
demana l’adequació dels vol-
tants de la urbanització dels 
Àngels, ja que «suposa un 
perill tant per a vianants 
com per a vehicles». El porta-
veu adjunt de la formació, 
Santi Cortells, apunta a 
revoltes perilloses, acumula-
ció de brutícia o encreua-
ments «inassumibles». Així, 
lamenten l’abandonament 
dels barris no cèntrics.

COMPROMÍS LAMENTA EL 
MAL ESTAT DE L’ENTORN DE 
LA ZONA DELS ÀNGELS

U Ciutadans ha presentat 
una moció, aprovada per 
majoria, relativa al reconei-
xement i visibilització de la 
dona en l’esport a Vila-real. 
Segons han detallat des del 
partit, «l’esport femení està 
menys visibilitzat i menys 
finançat» i han assegurat que  
la dona no gaudeix d’un con-
veni col·lectiu per a defensar 
els seus drets i els seus 
ingressos són menors.

CIUTADANS RECLAMA MÉS 
VISIBILITAT PER A LES DONES 
EN EL MÓN DE L’ESPORTBenlloch i Obiol, amb representants de l’empresa adjudicatària Becsa i tècnics municipals, van visitar l’inici de les obres.

 

equip de govern continua llui-
tant en els tribunals després que 
una sentència dictara que 
l’Ajuntament havia de retornar 
el jardí al propietari del terreny.  

Ara que el terreny és de titu-
laritat municipal, l’Ajuntament 
executa el projecte sobre tres 
eixos principals: la creació de 
més places d’aparcament —prop 
de 40— per a donar resposta a 
les necessitats dels veïns i les 
veïnes; la creació d’un parc amb 

criteris de sostenibilitat i efi-
ciència energètica que siga un 
espai de reunió i convivència 
per al veïnat, i la rehabilitació 
de l’alqueria, una edificació de 
pedra d’estil tradicional, que es 
convertirà en la seu de l’associa-
ció de veïns. La restauració 
d’aquest edifici, en la qual 
també prevaldran els criteris de 
sostenibilitat i eficiència 
energètica, s’emprendrà en una 
altra fase, encara que Benlloch 

recalca que ha signat ja la licita-
ció i en breu es publicarà. 

El regidor de Territori ha 
detallat que el projecte contem-
pla la creació d’un jardí d’estil 
mediterrani, amb oliveres o  
garroferes, per a reduir els cos-
tos de manteniment. També 
s’instal·larà enllumenat efi-
cient, tipus led. En la zona del 
carrer de les Corts Valencianes 
s’habilitaran prop de 40 places 
d’aparcament en bateria.

 IMunicipal
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L’Escola de Formació de la Policia 
Local (EFOPOL) ha impartit un 
curs teoricopràctic sobre actuació 
policial en la inspecció de jocs 
inflables. Més de 50 persones de 
la Comunitat Valenciana i Aragó 
hi han assistit. La sessió ha estat a 
càrrec de tècnics de l’Associació 
Espanyola de Jocs Inflables i per 
l’oficial de la Unitat de Control 
d’Establiments i Consum (UCECO) 
de la Policia Local de Vila-real, 
Alfonso Monfort. «El muntatge de 
castells inflables és molt habitual 
i, per tant, cal fer tots els esforços 
necessaris perquè siguen segurs i 
evitar els accidents perquè no 
reunisquen les condicions ade-
quades», apunta Monfort. 
Aquesta iniciativa ha estat pione-
ra a l’Estat espanyol.

U FORMACIÓ POLICIAL 
PER A EVITAR ACCIDENTS 
EN CASTELLS INFLABLES

 

Juan Peris, un dels promotors de 
l’Associació d’Amics del Ferrocarril-
Castellón, ha presentat el seu llibre 
‘Vila-real, nudo ferroviario del ferro-
carril de vía estrecha’.

U JUAN PERIS REPASSA LA 
HISTÒRIA DEL FERROCARRIL 
DE VIA ESTRETA A VILA-REAL

 

Nou programa 
formatiu per a 
afavorir la 
inserció laboral
L’Agència de Desenvolu-
pament Local de la Regidoria 
d’Economia reprén els cursos 
formatius anuals per a perso-
nes desocupades, emprene-
dors, empreses i comerços. 
Aquest programa d’accions 
formatives s’imparteix a tra-
vés dels convenis subscrits 
amb la Diputació de Castelló 
mitjançant l’adhesió a 
l’Estratègia provincial de 
foment d’ocupació, la 
Cambra de Comerç de 
Castelló i altres entitats, i 
pretén reduir les xifres 
d’atur i millorar les com-
petències, tant personals 
com professionals, de les per-
sones desocupades. 

Enguany, la programació 
compta amb cursos que faci-
liten el procés de la cerca 
d’ocupació com són: alfabe-
tització digital, tràmits digi-
tals per a la inserció sociola-
boral, habilitats i competèn-
cies per a trobar ocupació i 
intel·ligència emocional per 
a l’èxit personal i professio-
nal, o competències més 
variades com ara neteja 
industrial, processadors de 
textos, fulls de càlcul o gestió 
de magatzems. A més, ofe-
reix cursos per a emprene-
dors sobre obligacions fiscals 
que s’han de tenir en compte 
o de finançament i subven-
cions per a la creació 
d’empreses, i un curs sobre 
màrqueting del punt de 
venda adreçat als comerços. 

Tota la informació i les 
inscripcions als cursos  de 
l’Agència de Desenvolu-
pament Local es poden con-
sultar en portaltreball.vila-
real.es, en les xarxes socials de 
l’agència local, en el 964 547 
017 o en la seu de l’agència, a 
l’avinguda de la Murà, 28, 1r.

El primer paquet de  bonificacions del 
95 % de l’IBI beneficia 289 negocis

E l Ple ha aprovat per una-
nimitat les primeres 289 
sol·licituds de la bonifica-
ció del 95% de l’impost de 

béns immobles (IBI) als locals 
amb negocis instal·lats, del total 
de 402 peticions rebudes. 
Aquests prop de 300 expedients 
que ja han passat la revisió dels 
tècnics municipals suposen la 
bonificació de 323.396 euros, 
que l’Ajuntament deixarà 
d’ingressar per a ajudar el teixit 
econòmic local a fer front a 
l’impacte que la covid ha tingut 
en la seua activitat.  

Aquesta mesura, consensua-
da en el si de la Mesa del Pacte 
local pel renaixement de la qual 
formen part tots els grups polí-
tics, tindrà un impacte en dife-
rents sectors comercials «que 
veuran alleujades les dificultats 
econòmiques ocasionades per la 
crisi sanitària», ha explicat el 
president de la Comissió 
d’Hisenda i coordinador de la 
Mesa del Pacte local. Així, 104 
bonificacions corresponen a 
comerç minorista (94.078 
euros); 85 a hostaleria (140.000 
euros); 46 a serveis personals 
com ara perruqueries, serveis 
d’estètica, fotografia, etc. 
(22.695 euros); 23 a serveis edu-
catius com a escoles infantils, 
acadèmies o repassos (18.394 
euros); 9 a oci, com parcs infan-
tils de tota mena, cinemes, 
espectacles, etc. (22.617 euros); 
9 a serveis esportius (12.253 
euros); o 9 a restauració (9.882 
euros), entre altres. 

Madrigal ha recordat que 
aquesta mesura ja es va aplicar 
l’any passat, amb un total de 
350.000 euros bonificats a nego-
cis, «una demostració que quan 
treballem tots els partits units  

La mesura, que podria arribar a més comerços ja que van haver 402 sol·licituds, suposarà un impacte econòmic de 323.000 €

Comerç minorista, hostaleria i serveis personals copen les ajudes aprovades.

amb els sectors implicats com 
l’Associació d’Hostaleria i Oci de 
Vila-real (Ashiovi) i la Unió de 
Comerç de Vila-real (Ucovi), tro-
bem solucions», ha dit el regi-
dor, que ha recordat que són 
prop de 2,7 milions els que ha 
concedit l’Ajuntament els 
darrers dos anys per a ajudar 
l’economia local. 

Per part seua, l’alcalde, José 
Benlloch, a més d’agrair el tre-
ball realitzat pels tècnics del 
departament d’Hisenda, ha inci-
dit en què aquestes quasi 300 
bonificacions de l’IBI no seran 

les úniques, ja que l’Ajunta-
ment va rebre 402 sol·licituds. 
L’equip de govern espera apro-
var les peticions restants en un 
pròxim Ple, de manera que 
l’impacte final de la mesura 
superarà els 400.000 euros. 

 
ACORD UNÀNIM 
El febrer passat el Ple va aprovar 
la declaració institucional plan-
tejada per tots els grups polítics 
en el marc de la Mesa del Pacte 
local pel renaixement per a 
mantindre un any més la bonifi-
cació del 95% de la contribució, 

una mesura pionera de 
l’Ajuntament que es va aplicar 
l’any passat per primera vegada. 

La declaració assenyala que 
«la prolongació de la pandèmia 
agreuja la situació econòmica 
que tindrà encara efectes impor-
tants durant 2022.  

Aquest impacte es produeix 
en un moment en el qual les 
empreses arriben molt afeblides 
a causa de molts mesos de baixa 
activitat». A més, afig que «és 
necessari continuar prenent 
mesures per a minimitzar els 
danys».

BALANÇ FEM POBLE

272 comerços i 
150.000 euros
U La segona campanya de la tar-
geta Fem poble, que va coincidir 
amb el període nadalenc, s’ha 
tancat amb més de 150.000 euros 
en compres en un total de 272 
comerços o activitats adherits a la 
campanya, la qual cosa ha supo-
sat més de 50.000 euros en boni-
ficacions als clients usuaris de la 
targeta. És el balanç d’aquesta ini-
ciativa impulsada per 
l’Ajuntament i la Fundació Caixa 
Rural, a través del Pacte local pel 
renaixement, amb el consens de 
tots els grups polítics i la col·labo-
ració de l’Associació d’Hostaleria i 
Oci de Vila-real (Ashiovi) i la Unió 
de Comerç de Vila-real (Ucovi), 
per a fomentar el consum en els 
comerços i establiments de la ciu-
tat amb l’objectiu de pal·liar els 
efectes de la pandèmia en el 
comerç i l’hostaleria, i contribuir a 
la recuperació de l’economia del 
municipi.
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Vila-real presidirá el Consorcio del 
Millars con la mirada en Europa 

E l alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, ha asumido  la 
presidencia del Consorcio 
Gestor del Paisaje 

Protegido de la Desembocadura 
del Millars, tomando el relevo 
del Ayuntamiento de 
Almassora, que ha ostentado la 
presidencia rotatoria durante 
los últimos dos años. Benlloch 
ha avanzado algunas de las prin-
cipales líneas de actuación en 
esta nueva etapa, entre las que 
ha destacado de manera espe-
cial las oportunidades que brin-
dan los fondos europeos para 
llevar a cabo proyectos ambicio-
sos para la conservación, mejora 
y ampliación del paraje de la 
desembocadura del Mijares.  

La Junta de Gobierno del 
Consorcio se ha reunido en el 
Ayuntamiento de Almassora 
con la participación del alcalde 
de Vila-real y las alcaldesas de 
Almassora, Merche Galí, y 
Burriana, M. José Safont, ade-
más de representantes de la 
Diputación de Castelló y la 
Generalitat Valenciana, que 
también forman parte de la 
entidad de gestión del paraje. 

Tras la reunión se ha formali-
zado el cambio de presidencia 
del Consorcio Gestor del Paisaje 
Protegido de la Desembocadura 
del Mijares, que durante los pró-
ximos dos años recaerá en el 
Ayuntamiento de Vila-real. 
Benlloch ha agradecido el traba-
jo de la alcaldesa de Almassora, 
Merche Galí, en un momento 
marcado por la pandemia en el 
cual el paraje ha registrado un 
mayor número de visitas, con 
más de un millar de atenciones 
a visitantes desde 2020, el triple 
que en el periodo anterior. 

El primer edil de Vila-real ha 

Entre los retos marcados por Benlloch se encuentra el de gestionar fondos europeos para mejorar el paraje natural

marcado como uno de los prin-
cipales retos de su presidencia 
continuar con la gestión de pro-
yectos de conservación y mejora 
como los que se han ejecutado 
en estos años para la recupera-
ción de la Gola Norte en 
Almassora o la nueva laguna en 
Burriana, «que han demostrado 
la capacidad de gestión de pro-
yectos que tiene el Consorcio». 
 
CONCURRENCIA A FONDOS EUROPEOS 
Además, Benlloch ha incidido 
en la oportunidad que supone 
la nueva convocatoria de fondos 
europeos Next Generation y 
Feder para «emprender actua-
ciones más ambiciosas que nos 
ayudan a reducir presión agríco-

la e industrial en el paraje y a 
mejorarlo y ampliarlo con la 
adquisición de terrenos si es 
necesario». Benlloch ha valora-
do la gran «joya» que supone el 
paraje del Mijares «que tenemos 
que seguir protegiendo y fomen-
tando su uso recreativo, siem-
pre con criterios de sostenibili-
dad y garantizando su correcta 
conservación». Asimismo, tam-
bién ha apuntado la necesidad 
de implicar a las empresas de la 
comarca, especialmente aque-
llas cuya actividad tiene un 
mayor impacto en el paraje, 
para que «colaboren también en 
la mejora de este espacio».  

Para Benlloch, el Consorcio 
Gestor del Paisaje Protegido de 

Proximidad 
activa un plan 
para acercar el 
consistorio a 
la ciudadanía
Acercar el servicio de aten-
ción y trámites a los barrios 
de la ciudad. Con esta premi-
sa, la Concejalía de 
Proximidad pone en marcha 
un plan piloto para la aten-
ción a la ciudadanía que des-
plazará una oficina móvil a 
las sedes vecinales para «faci-
litar el servicio de cita previa, 
informar a la población 
sobre trámites municipales, 
resolver dudas y recabar pro-
puestas o incidencias, y que 
la atención a la ciudadanía 
esté un poco más cerca, sobre 
todo de los vecinos y vecinas 
que puedan tener dificultad 
de acceso a las dependencias 
centrales del consistorio por 
problemas de movilidad o a 
la gestión telemática, a causa 
de la brecha digital». 

La edila de Proximidad y 
Participación Ciudadana, 
Miriam Caravaca, ha anun-
ciado este plan piloto, que se 
desarrollará en horario de 
9.30 a 13.30 horas en las 
sedes vecinales --el Pilar 
(lunes), San Fernando (mar-
tes), el Progreso (miércoles) y 
el Hospital (jueves)--, gracias 
a la colaboración de las aso-
ciaciones de vecinos, como 
un primer paso para, en el 
futuro, implantar el proyecto 
de oficinas de distrito. En 
esta primera fase, una traba-
jadora del Departamento de 
Atención y Trámites, contra-
tada por el Ayuntamiento en 
el marco de programa de 
empleo Ecovid para personas 
desempleadas como conse-
cuencia de la crisis por la 
pandemia, se desplazará 
cada día de la semana a uno 
de los barrios para prestar 
este servicio.

 

U UNA DELEGACIÓN DE 
LA POLICÍA LOCAL DE 
UTEBO VISITA VILA-REAL

La edila de Seguridad Ciudadana, 
Silvia Gómez, y el comisario principal 
jefe de la Policía Local, José Ramón 
Nieto, han recibido una delegación  
de la Policía de Utebo (Zaragoza). 

la Desembocadura del Mijares 
es un ejemplo de que «cuando se 
trabaja juntos, se logra el éxito». 

Galí ha hecho balance de la 
gestión de los últimos años, 
marcada por la pandemia, con 
un periodo inicial de confina-
miento en el que la reducción 
de visitantes contribuyó  al desa-
rrollo de fauna y flora, y una 
etapa posterior de mayor impac-
to de presencia humana duran-
te el periodo de flexibilización 
de restricciones, que disparó las 
visitas. De las 298 atenciones a 
visitantes de 2018 a 2019, la 
cifra se triplica hasta superar las 
mil en los dos últimos años.  El 
Consorcio ha gestionado 
413.000 euros desde 2020.

U LAS ASOCIACIONES DE 
VILA-REAL VISITAN LAS 
INSTITUCIONES EN MADRID

La Concejalía de Participación 
Ciudadana ha organizado una visita 
a las principales instituciones de 
representación y gobierno en Madrid 
para acercar el funcionamiento de la 

Administración a la ciudadanía y 
favorecer la participación y la trans-
parencia. Participaron veinte perso-
nas de la sociedad civil junto a la con-
cejala, Miriam Caravaca.

U REABREN AL PASO LA 
RUTA BOTÁNICA TRAS LA 
LABOR DE RESTAURACIÓN

Ocho meses después de intensos tra-
bajos de restauración del tramo afec-
tado por un desprendimiento, la 
Ruta Botánica vuelve a estar abierta 
al paso. El Consorcio Gestor del 

Paisaje Protegido de la 
Desembocadura del río Millars ha 
reabierto la senda que circula por el 
margen derecho del cauce entre el 
Termet y el paraje de santa Quitèria.
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bBeneficios. Tarjeta prepago

Gema Carrasco

E
xiste una parte de la socie-
dad que vive en situación 
de exclusión financiera y 
no tienen capacidad de 

acceder a los servicios o productos 
financieros básicos, ya sea por ra-
zones económicas, brecha digital, 
discriminación social… Desde que 
nació Correos, las necesidades de 
la sociedad han ido evolucionando, 
pero la razón de ser de la compa-
ñía sigue siendo la misma: servir a 
los ciudadanos y hacerles más fácil 
su día a día. Bajo esta premisa, Co-
rreos tiene en su foco a las personas 
que viven en situación de exclusión 
financiera.

Teniendo en cuenta a este colec-
tivo, Correos ha puesto al servicio 
de los ciudadanos la Tarjeta Correos 
Prepago Mastercard. Se trata un 
producto financiero, de uso senci-
llo y seguro, que puede ayudar a la 
inclusión financiera de las personas 
mayores, de los habitantes de entor-
nos rurales y de otros colectivos con 
problemas de acceso a los servicios 
bancarios.

MÁS QUE UNA TARJETA PRE-
PAGO. La Tarjeta Correos Prepago 
Mastercard es una herramienta cla-
ve para luchar contra la exclusión 
financiera. Se trata de un producto 
financiero sencillo que se puede ad-
quirir de forma online y en las más de 

2.300 oficinas de Correos. Esta tar-
jeta prepago no requiere estar vincu-
lada a ninguna cuenta bancaria. Con 
ella se puede pagar en cualquier co-
mercio físico u online y realizar rein-
tegros en cualquier cajero de la red 
MasterCard y en las oficinas de Co-
rreos. Asimismo, también se pueden 
llevar a cabo transferencias de saldo 
inmediatas a otras tarjetas Correos 
prepago desde la aplicación móvil.

Con la Tarjeta Correos Prepa-
go MasterCard se puede pagar en 
cualquier comercio, comprar online 
y retirar efectivo en cajeros de todo 
el mundo o en sus oficinas. 

 ayuda a la inclusión financiera de 
determinados segmentos de pobla-
ción permitiéndoles llevar un con-

misma mediante transferencias. 
Una necesidad clave para favorecer 
la inclusión financiera de las perso-
nas mayores. 

La Tar jeta Correos Prepago 
Mastercard está pensada para per-
sonas con ingresos no recurrentes, 
inmigrantes con dificultad para tener 
una cuenta en una entidad financie-
ra, personas que viven en zonas ru-
rales donde las entidades financie-
ras tradicionales que están cerrando 
sus oficinas, personas de avanzada 
edad o pensionistas que se ven obli-
gadas a usar canales digitales para 
sus gestiones bancarias habituales 
o jóvenes con una situación labo-
rales inestable con ingresos no re-
currentes. 

Correos apuesta 
por la inclusión 

financiera
Correos pone al servicio de la sociedad la Tarjeta Correos Prepago 
Mastercard, una herramienta fácil de adquirir con el fin de facilitar 

la inclusión financiera de personas con riesgo de exclusión

    CONTENIDO OFRECIDO POR

EN EL ENTORNO RURAL. Uno 
de los problemas al que se enfrentan 
las personas que viven y trabajan en 
los pueblos es al cierre de oficinas y 
sucursales bancarias. Correos está 
completamente implicado en la lucha 
contra la exclusión financiera, espe-
cialmente en las zonas rurales. Apro-
vechando la capilaridad de su red de 
oficinas y de distribución, cuenta con 
la capacidad necesaria para ofrecer 
prestaciones que faciliten el día a día 
de las personas. Para ello ha puesto 
en marcha diferentes acciones para 
no dejar a nadie atrás en el entorno 
rural. Entre otras, ofrece la posibili-
dad de disponer de efectivo en po-
blaciones donde no hay oficinas ban-
carias, pero sí puntos de atención de 
Correos. Dentro de la estrategia de 
diversificación en servicios financie-
ros se incluye la instalación de un to-
tal de 1500 cajeros automáticos en 
los próximos años.

En esta misma línea ha puesto en 
marcha el servicio Correos Cash, en-
focado a personas en entornos rura-
les con difícil acceso a una sucursal 
bancaria. Con este servicio facilita 
las operaciones financieras básicas a 
personas que viven en entornos rura-
les para que puedan ingresar o retirar 
efectivo en las oficinas a los clientes 
de las distintas entidades bancarias 
con las que mantienen acuerdo de 
colaboración. Además, los carteros y 
carteras hacen entrega de dinero en 
cualquier domicilio de España. 

dCorreos ha puesto en mar-
cha un proyecto enfocado a 
las Administraciones Públicas 
para ayudarles a canalizar los 
fondos destinados a bonos lo-
cales, ayudas sociales, subsi-
dios… Para ello han lanzado 
una plataforma que permite 
emitir tarjetas prepago que 
se puede recargar una vez o 
de manera recurrente. El uso 
de la tarjeta se puede limitar a 
las necesidades del subsidio 
para que solo se pueda usar 
en determinadas categorías 
de comercio, zonas o hora-
rios y asegurarse que la ayuda 
se restringe a alimentación o 
librerías, a determinados co-
mercios de una población o 
que no se pueda utilizar en 
efectivo. 

Ayudas
sociales de las 
Administraciones 
Públicas

PROYECTO

bCorreos trabaja 
por la inclusión 
financiera en las 
áreas rurales de 
España

trol de los gastos que realizan y les 
posibilita realizar la compra online o 
pagar con el móvil en los principales 
wallets del mercado (Google Pay y 
Apple Pay). Otra de las ventajas que 
ofrece esta tarjeta, es la posibilidad 
de contratar un IBAN a la tarjeta, 
convirtiéndola en una cuenta de pa-
go universal donde recibir cobros, 
nóminas, pensiones o recargar la 
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Las obras de Plensa seguirán 
en Vila-real durante otro año
La cesión inicial era hasta el pasado febrero pero se ha acordado alargarla a febrero de 2023

L as imponentes esculturas 
de Jaume Plensa, que 
desde septiembre de 2020 
se exponen en la plaza 

frente al Estadio de la Cerámica, 
Silvia y María, continuarán presi-
diendo este espacio público un 
año más gracias al acuerdo 
entre el Ayuntamiento y la 
Fundación Hortensia Herrero y 
Mercadona, propietarias de las 
dos obras del escultor catalán. 
Así, las partes han accedido a fir-
mar una adenda al acuerdo de 
préstamo por la que se prorroga 
un año más la vigencia del 
mismo y por tanto la cesión de 
las esculturas se amplía hasta el 
25 de febrero de 2023. 

«Las esculturas de Jaume 
Plensa han convertido la plaza 
del Estadio de la Cerámica en 
un espacio de referencia en arte 
contemporáneo, son dos obras 
monumentales que representan 

el espíritu de la nueva Vila-real 
del siglo XXI, moderna, que 
avanza y que está preparada 
para afrontar grandes retos 
desde el punto de vista social, 
cultural, deportivo y económi-
co», ha asegurado el alcalde, 
José Benlloch, quien ha agrade-
cido a los responsables de la 
Fundación Hortensia Herrero y 
Mercadona, la «total predisposi-
ción y colaboración» para que 
Vila-real «siga acogiendo a estas 
dos ilustres vecinas que ya for-

Las dos vecinas metálicas, ‘Silvia’ y ‘Maria’, estarán en la ciudad un año más presidiendo el exterior del campo de fútbol.

 

man parte de nuestro paisaje 
urbano y que, junto a la poten-
cia internacional de nuestro 
deporte, con el Villarreal CF a la 
cabeza, de nuestras empresas, 
especialmente el sector cerámi-
co, y también nuestra cultura, 
nos ayudan a proyectar Vila-real 
hacia el mundo». 

 
GRAN VALOR ARTÍSTICO 
Benlloch ha recordado que el 
acuerdo inicial contemplaba la 
cesión de las esculturas de 
Jaume Plensa hasta febrero de 
2022, sin coste para la ciudad 
pero «es voluntad de las entida-
des propietarias que las obras 
puedan exponerse durante un 
año más en Vila-real, algo que 
desde el Ayuntamiento celebra-
mos y agradecemos, pues es 
todo un orgullo que unas piezas 
de tanto valor artístico integren 
nuestro paisaje urbano».

U Benlloch agradece a 
la Fundación Hortensia 
Herrero y a Mercadona, 
propietarios de las dos 
obras, su predisposición

U LOS NIÑOS DISFRUTAN 
DEL APLEC DE TEMPS 
LLIURE Y DEL CAMPUS 
NATURA EN PASCUA

La concejala de Servicios Sociales, 
Silvia Gómez, y el presidente de la 
Fundación Caixa Rural Vila-real, Enric 
Portalés, visitaron a los niños y niñas 
que participaron en el Aplec de 
Temps Lliure organizado por el 
Ayuntamiento y gestionado por la 
Fundació para ofrecer una alternati-
va de ocio educativo durante las 
vacaciones escolares de Pascua. El 
Aplec se celebra en los colegios 
Pascual Nácher y Angelina Abad. 
Además, también se celebra una 
nueva edición del Campus Natura 
para niños y niñas con diversidad 
funcional. Ambas iniciativas han reu-
nido a más de 130 menores.

La Fundació Caixa Rural ha organizado 
la Festa dels Xiquets que ha llenado de 
actividades y diversión la plaza Major 
como despedida de las vacaciones 
escolares de Pascua.

U ACTIVIDADES PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS EN 
LA PLAZA MAJOR

160 niños de entre 6 y 16 años han dis-
frutado la Escuela Tecnológica de 
Pascua, con talleres de robótica, pro-
gramación, electrónica y ciencia. 
Iniciativa que se reeditará este mayo.

U ENTRETENIMIENTO 
FORMATIVO PARA        
160 NIÑOS Y JÓVENES
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El futbolista estuvo acompañado por su familia, la familia Roig-Negueroles y la corporación municipal en el acto.

La Ciutat Esportiva Municipal recibe 
el nombre de Pau Francisco Torres

E l Ayuntamiento ha pre-
sentado la nueva denomi-
nación Ciudad Deportiva 
Municipal Pau Francisco 

Torres, en reconocimiento a los 
méritos deportivos del futbolis-
ta vila-realense, jugador del 
Villarreal CF y de la Selección 
Española, así como por su impli-
cación con la ciudad a través de 
proyectos como el campus de 
fútbol que durante estos días se 
celebra precisamente en la CEM.  

El alcalde, José Benlloch, y el 
jugador han sido los encargados 
de descubrir la nueva denomi-
nación de la Ciudad Deportiva 
Municipal Pau Francisco Torres  
--una decisión que cuenta con la 
unanimidad de todos los grupos 
municipales--, en un acto al que 
también han asistido el presi-
dente del Villarreal CF, 
Fernando Roig, el consejero 
delegado del club, Fernando 
Roig Negueroles, concejales de 
la corporación municipal, fami-
liares de Pau Torres así como 
representantes de los clubes 
deportivos que utilizan las ins-
talaciones de la CEM. 

 
UN JOVEN EJEMPLAR 
«Pau Torres es un ejemplo de 
esfuerzo, humildad y estima por 
Vila-real, que no sólo ha dado 
todo en el ámbito deportivo 
sino que además se vuelca en su 
pueblo y se implica en diferen-
tes causas», ha asegurado el 
alcalde en su intervención ante 
los asistentes al acto, entre los 
que estaban los niños y niñas 
que durante las vacaciones de 
Pascua participaron en el cam-
pus de fútbol Pau Torres. 
Benlloch ha recordado que «Pau 
comenzó su trayectoria en el 
Villarreal CF a los seis años y ha 

El consistorio formaliza la nueva denominación de la instalación deportiva dedicada al tercer deportista olímpico de la ciudad
 

mantenido su carrera aquí, con-
siguiendo el primer título del 
club, la Europa League; además, 
este pasado año se convirtió en 
el primer deportista de Vila-real 
en lograr una medalla olímpica, 
la plata con la Selección 
Española de Fútbol en Tokio», 
ha apuntado Benlloch.  

«En Vila-real ya teníamos dos 
olímpicos, Yurema Requena y 
Sebastián Mora, a quienes en su 
día ya dedicamos dos instalacio-
nes deportivas de nuestra ciu-
dad, por lo que ahora era el 
momento de agradecer y reco-
nocer la trayectoria de Pau 
Francisco Torres, dando su nom-
bre a la Ciudad Deportiva 
Municipal», ha subrayado el pri-

mer edil. 
El máximo responsable 

municipal ha felicitado al juga-
dor y le ha dado las gracias «por 
todo lo que has hecho y seguirás 
haciendo», y ha tenido también 
unas palabras de agradecimien-
to para Luisa Torres, la madre 
del futbolista, así como para 
Jordi, el hermano de Pau Torres, 
«por la organización de este 
campus de fútbol, que ha veni-
do para quedarse ya en nuestra 
ciudad». 

 
ORGULLO 
Por su parte, Torres ha agradeci-
do tanto al alcalde como a toda 
la corporación municipal la 
decisión de bautizar con su 

Convocan las 
subvenciones 
para dinamizar 
la actividad en 
los barrios
La Concejalía de 
Participación Ciudadana ha 
lanzado una nueva convoca-
toria de las subvenciones 
dirigidas a las asociaciones 
de vecinos correspondientes 
a 2022, de las que podrán 
beneficiarse las diferentes 
entidades vecinales registra-
das en la ciudad, así como la 
Federación de Asociaciones 
de Vecinos y Vecinas.  

El objeto de estas ayudas 
es colaborar con las entida-
des cuya finalidad central es 
la promoción y bienestar de 
la ciudadanía, así como la 
realización de actividades 
que coadyuven o comple-
menten la competencia 
municipal en esta materia. 
La convocatoria asciende a 
47.500 euros, una cantidad 
que, tal y como recuerda la 
concejala de Participación 
Ciudadana y Proximidad, 
Miriam Caravaca, se ha 
duplicado en la última déca-
da, puesto que en 2011 se 
destinaron a estas subvencio-
nes un total de 24.228 euros. 

Caravaca remarca que 
«este equipo de gobierno está 
comprometido con la partici-
pación y las asociaciones de 
vecinos son un eslabón fun-
damental en la relación 
entre el Ayuntamiento y la 
ciudadanía». Por ello, «una 
de nuestras prioridades ha 
sido siempre ayudar a estos 
colectivos, ya sea a través de 
estas subvenciones anuales o 
de otro tipo de proyectos, 
con el objetivo último de que 
puedan seguir ejerciendo la 
voz de los vecinos y vecinas y 
fomentando los valores de 
convivencia y comunidad 
que nos identifican».

nombre la Ciudad Deportiva 
Municipal, algo que supone un 
«gran orgullo» para el deportis-
ta vila-realense. Además, el fut-
bolista groguet también ha teni-
do unas palabras de especial 
agradecimiento para la familia 
Roig, «porque sin ellos no 
habría sido posible ni mi carre-
ra ni los logros históricos del 
Villarreal CF y tantas otras cosas 
que han hecho por la ciudad». 

Fernando Roig ha mostrado 
su «satisfacción» porque el juga-
dor del club amarillo dé el nom-
bre a esta instalación municipal 
y ha asegurado que el deportista 
es un «ejemplo de esfuerzo» y de 
«lo importante que es tener ilu-
sión».

El pleno ratifica las 
Medallas de Oro para 
Torres, Mora y Llaneza
El pleno ordinario de abril ha 
aprobado por unanimidad la 
concesión de la Medalla de Oro 
de la ciudad a los deportistas 
olímpicos Sebastián Mora Vedrí 
y Pau Francisco Torres y al vice-
presidente del Villarreal CF José 
Manuel Llaneza, por sus méritos 
deportivos y su implicación y 
estima por la ciudad. 

El alcalde, José Benlloch, ya 
había agradecido el consenso de 
los grupos municipales para 
otorgar esta alta distinción del 
Ayuntamiento a «dos deportis-
tas olímpicos que han subido a 

lo más alto del podio y que, ade-
más, son un ejemplo de talento 
pero sobre todo de esfuerzo y 
perseverancia para alcanzar la 
excelencia». El acuerdo de los 
grupos políticos para la conce-
sión de este galardón se produce 
tras los Juegos Olímpicos de 
Tokio, en los que Pau Torres 
logró el primer metal olímpico 
para la ciudad, con la Medalla 
de Plata con la Selección 
Española. Sebastián Mora, por 
su parte, obtuvo su segundo 
diploma olímpico, que se suma 
a un palmarés deportivo con un 

campeonato del mundo y ocho 
campeonatos de Europa, entre 
otros éxitos. 

Por otro lado, el alcalde 
recuerda que «con 28 años de 
trayectoria en el Villarreal CF, 

José Manuel Llaneza representa 
los valores de esfuerzo, humil-
dad, trabajo en equipo y arraigo 
a la ciudad que identifican a 
nuestro club». La distinción 
quiere ser también una celebra-

ción en la víspera del centenario 
del Villarreal CF, que se conme-
morará el próximo año, además 
de un reconocimiento a la histó-
rica victoria del club en la 
Europa League.

Pau Torres. Sebastíán Mora. José Manuel Llaneza.
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Las actuaciones suponen sumar cerca de 300 plazas de estacionamiento.

Habilitan dos espacios de párking 
en la CEM Pau Francisco Torres

 

La Ciutat Esportiva Municipal 
(CEM) Pau Francisco Torres 
estrena la adecuación de dos 
espacios de aparcamiento en el 
entorno de las instalaciones, 
una actuación que forma parte 
del plan especial impulsado por 
el Departamento de Movilidad 

los trabajos han consistido en el 
asfaltado de la superficie que 
actualmente ya se utiliza como 
parking, colindante a la ciudad 
deportiva del Villarreal CF, a lo 
que se suma el sellado de parte 
del vial anexo a la CEM Pau 
Francisco Torres, que en este 
caso se habilitará como aparca-
miento únicamente para acon-
tecimientos especiales. 

Así lo ha explicado el conce-
jal de Territorio, Emilio M. 
Obiol, quien ha destacado la 
mejora que supone esta inter-
vención, que ha sido sufragada 
por el Villarreal CF.  

En total, el Departamento de 
Movilidad calcula que se podrá 
disponer de 300 plazas para 
vehículos. «Estamos convenci-
dos de que este proyecto aliviará 
las necesidades de aparcamien-
to en un distrito de la ciudad 
que sin duda es un punto neu-
rálgico a nivel deportivo», seña-
la Obiol, con varias infraestruc-
turas de este ámbito cercanas.

Servicios Públicos 
pone en valor las 
esculturas al aire libre
Potenciar y restaurar el arte 
urbano que preside algunas de 
las zonas verdes de la ciudad. 
Con este objetivo, la 
Concejalía de Servicios 
Públicos pone en marcha un 
plan de limpieza y adecuación 
de las piezas escultóricas ubi-
cadas en jardines. Esta iniciati-
va, que contará también con la 
colaboración de algunos de los 
autores de las obras, se integra 
en el trabajo de mejora conti-
nua de espacios públicos que 
lleva a cabo el departamento 
dirigido por el concejal Xus 

Madrigal; al mismo tiempo, 
persigue «poner en valor y 
potenciar el patrimonio de 
arte urbano que tenemos en 
nuestros jardines, muchas 
veces desconocido para la ciu-
dadanía», según el concejal. 

Una de las primeras que 
acometerá Servicios Públicos 
será la restauración de la obra 
de Marcelo Díaz situada en el 
jardín de la calle Encarnació, 
junto al pabellón Sebastián 
Mora. Será Díaz quién repara-
rá la pieza escultórica, deterio-
rada con el paso del tiempo.

Díaz y Madrigal visitaron una de las primeras obras que se prevé restaurar.

 

Facsa ha anlizado el estado del servicio municipal de abastecimiento de agua.

Un plan gestor garantiza el 
agua potable para 25 años 

E l Pleno ha aprobado el 
Plan director de abasteci-
miento de agua potable, 
con el que se garantizará 

el suministro de la ciudad 
durante los próximos 25 años. 
La hoja de ruta, elaborada por la 
empresa concesionaria Facsa, 
analiza la situación actual del 

Facsa analiza la situación del Servicio Municipal de Abastecimiento  para su optimización

Servicio Municipal de 
Abastecimiento de Agua 
Potable, identifica posibles 
mejoras y necesidades futuras, 
proponiendo alternativas para 
garantizar la demanda actual y 
futura de agua. 

El concejal de Servicios 
Públicos, Xus Madrigal, señala 

que «consideramos necesario 
llevar a cabo este plan director 
para estar preparados y poder 
garantizar una óptima cobertu-
ra hídrica a largo plazo, y por 
ello, nuestro objetivo era detec-
tar de forma precoz posibles 
fallos o cosas a mejorar en el sis-
tema hídrico de la ciudad, con 
el fin de evitar problemas mayo-
res a medio y largo plazo». 
Asimismo, otros de los objetivos 
son mejorar la eficiencia del 
suministro gracias a la telelectu-
ra para los usuarios del servicio, 
análisis big data, la modeliza-
ción y los gemelos digitales o sis-
temas expertos de gestión de 
redes, entre otros. 

El documento elaborado por 
Facsa determina que las fuentes 
de suministro de la ciudad se 
encuentran en un estado de 
conservación adecuado y que 
disponen de capacidad suficien-
te para satisfacer la demanda 
actual y futura, además de tener 
una gestión actualizada desde el 
punto de vista tecnológico.  

 
AMPLIAR MÁS ALMACENAMIENTO 
No obstante, entre los aspectos a 
mejorar destaca la necesidad de 
ampliar la capacidad de almace-
namiento del sistema, con el 
añadido de que la red de abaste-
cimiento de agua potable  pre-
senta una edad avanzada, lo que 
conlleva una tendencia crecien-
te de averías y un menor rendi-
miento hidráulico.

 

Vila-real rehabilitará 
locales del Termet para 
potenciar el paraje
El Ayuntamiento trabaja en 
una nueva fase del Plan de 
mejora continua del Termet 
que, además de los trabajos de 
jardinería y mantenimiento 
del paraje, incluirán la rehabi-
litación de dependencias 
ahora en desuso para que pue-
dan dar servicio a los usuarios 
de este pulmón verde de la ciu-
dad. La Concejalía de Servicios 
Públicos destinará cerca de 
60.000 euros a la rehabilita-
ción de las antiguas instalacio-
nes de Protección Civil, en la 

parte sur de la pinada, cerca 
del área de juegos infantiles. El 
concejal responsable del área, 
Xus Madrigal, detalla que este 
proyecto «busca dar un nuevo 
uso a un espacio que en la 
actualidad está deteriorado 
por el paso del tiempo y no 
presta ningún tipo de servicio 
desde hace años» 

La rehabilitación contem-
pla habilitar dos baños, ade-
más de una sala polifuncional 
y un almacén para los opera-
rios de Servicios Públicos.

El objetivo es que los usuarios de este entorno puedan usar más espacios.

 

de la Concejalía de Territorio 
para dar respuesta al éxito de 
público en los diferentes even-
tos deportivos que organiza la 
ciudad y que se han ido reacti-
vando progresivamente en esta 
nueva etapa poscovid. En el caso 
de la CEM Pau Francisco Torres, 
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Las seis representantes de las fiestas de este año pudieron, por fin tras el paréntesis por la covid, vivir uno de los momentos más esperados y que marca el inicio de su reinado para este 2022.

 

El alcalde impuso a la reina de las fiestas su banda acreditativa ante la atenta mirada de la mantenedora, en un acto en el que no faltaron las antecesoras en el cargo, la reina y las damas del año 2019.

María Carmona y su corte ya reinan 
en las fiestas de Vila-real del 2022

M aría Carmona ya reina 
en las fiestas de Vila-
real, con sus damas 
Alejandra Chulvi, 

Andrea Girona, Ester García, 
Sofia Padullés y Tamara 
Munuera. El acto oficial del 
Pregón e imposición de bandas 
a la reina y damas de 2022 
marcó el inicio formal del reina-
do de María y su corte de honor, 
cumplidos dos años ya de su 
nombramiento como máximas 
representantes de las fiestas 
patronales de Vila-real.  

El impasse de la pandemia ha 
impedido que, hasta ahora, 
pudieran recibir la banda que 
las acredita como máximas 
representantes de las fiestas 
para 2022. Un emotivo acto en el 

Tras dos años desde su nombramiento, las jóvenes integrantes de la corte de honor han recibido las bandas que las acreditan como representantes festeras

que las jóvenes soltaron ya algu-
na lágrima antes de subir al esce-
nario al ver el vídeo que se había 
preparado y en el que hablaban 
sobre los preparativos y cómo 
esperan vivir su mandato. 

La imposición de bandas, que 
ha contado como mantenedora 
con la empresaria vila-realense 
Dolores Font Cortés, y la lectura 
del Pregón de José Pascual Colás 
a cargo de Paula Rico y Myriam 
Sánchez, reina y dama de 2014, 
han anunciado también la inmi-
nencia de unos festejos patrona-
les muy esperados. 

La reina y sus damas han 
recibido el homenaje de sus 
antecesoras --Carmen Rubert, 
reina de 2019, y sus damas--, así 
como de las mujeres que osten-

taron esta responsabilidad hace 
25 y 50 años, además de Junta 
de Festes, Comissió de Penyes, 
municipios vecinos, Diputación 
de Castellón y Ayuntamiento.  

 
REINADO «HISTÓRICO» 
El alcalde, José Benlloch, se ha 
dirigido a las jóvenes, al igual 
que ha hecho la mantenedora, 
en un discurso en el que les ha 
agradecido su compromiso con 
la ciudad y con las tradiciones 
locales. «Os espera un año de 
actos que serán históricos, por-
que muchos de ellos no los 
hemos podido vivir desde 2019. 
Pero hay que hacer de la necesi-
dad virtud: el vuestro es un rei-
nado que va a quedar grabado 
en letras de oro en la historia de 

nuestra ciudad», ha señalado 
Benlloch.  

«Es habitual escuchar que la 
pandemia nos ha robado más de 
dos años de nuestra vida. Cierto 
es que nos ha frenado. Pero aquí 
estamos. Es tiempo de reencuen-
tro, de reconexión, de renaci-
miento. Los valores, nuestra 
identidad, nuestra manera de 
ser, están intactas. Es momento 
de recuperar, con responsabili-
dad, el tiempo perdido, de vol-
ver a llenar calles, plazas y 
peñas. Momento de diseñar y 
construir un futuro mejor con 
ilusión y esperanza. Como siem-
pre lo han hecho nuestros ante-
pasados ante las dificultades», 
ha agregado el máximo respon-
sable de la localidad. 

U  Alejandra Chulvi, 
Andrea Girona, Ester 
García, Sofia Padullés y 
Tamara Munuera son  
las damas de este año

U Dolores Font Cortés 
ha sido la mantenedora 
en un acto que también 
ha servido para realizar 
el pregón anunciador

 IFiestas de sant Pasqual 2022
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Imagen de las portadas elegidas para ilustrar las fiestas patronales.

Una comisión retomará 
la norma para casales
El Ayuntamiento reúne a la 
Comisión Informativa de 
Convivencia entre Vecinos y 
Peñas, de la que forman parte 
los grupos municipales, para 
acelerar la entrada en vigor de 
la norma que regulará la activi-
dad de los casales todo el año.  

Con el fin de las restricciones 
por la pandemia en el ámbito de 
las reuniones sociales y las acti-
vidades en la vía pública, la pri-
mera teniente de alcalde y con-
cejala de Seguridad Pública y 
Emergencias, Silvia Gómez, ha 
convocado la comisión para 
«concluir cuanto antes la revi-
sión de la Ordenanza de convi-
vencia ciudadana que clarifique 

la regulación específica de los 
casales para así minimizar las 
molestias a los residentes y 
garantizar una convivencia tran-
quila». Gómez señala que la 
nueva normativa de los casales 
no entrará en vigor aún en estas 
próximas fiestas de Sant 
Pasqual,  «pero esperamos tener 
muy pronto la propuesta final 
para modificar la Ordenanza de 
convivencia ciudadana», matiza. 

Con todo, la edila ha recorda-
do que «ya se adoptaron medi-
das como el refuerzo de la lim-
pieza en las zonas con más casa-
les, o un seguimiento especial 
de Policía Local de peñas con 
mayor conflictividad».

Rosario encabeza el cartel  musical 
en el regreso de las fiestas de mayo

L a música volverá a las calles de Vila-
real las fiestas en honor a Sant 
Pasqual del mes de mayo, que regre-
san a la normalidad en la programa-

ción de conciertos, tras de dos años de 
pandemia.  

La incombustible Rosario encabeza la 
propuesta musical preparada por la Junta 
de Festes, en colaboración con el 
Ayuntamiento, y que reúne a artistas para 
todos los públicos, como la veterana Ana 
Curra, que actuará junto a Virginia 
Maestro; un festival de la década de los 80 
y 90 con los míticos Olé Olé, OBK y 
Amistades Peligrosas; o el concierto de 
Raya Real que cerrará la programación. 
Tampoco faltarán el tradicional Rock per 
la Llengua, que este año reunirá sobre el 
escenario a Apologia y Xavi Sarrià; el 
espectáculo Vila-real Talent, con Spanish 
Brass como protagonista junto a un nutri-
do grupo de artistas locales, además del 

Ana Curra y Virginia Maestro, y un festival ‘remember’ con Olé Olé, OBK y Amistades Peligrosas son otras de las propuestas que llegarán a la localidad

El cartel musical para los festejos de mayo incluye propuestas para todos los públicos.

que «desde la Junta de Fiestas teníamos 
muchas ganas de presentar esta programa-
ción de conciertos, ya desde la normali-
dad, y esperamos que sean del agrado de 
todo el público y que nos permitan disfru-
tar de las fiestas con intensidad, como 
todos estamos deseando». 

 
PROPUESTAS AL DETALLE 
La actuación de Rosario será el primer día 
de festejos, el 13 de mayo a las 23.00 horas 
en la plaza Major. Al día siguiente, a la 
misma hora y en el mismo lugar, el Rock 
per la Llengua traerá al grupo Apologia y 
Xavi Sarrià. El domingo 15 de mayo, a las 
22.00 horas, la plaza Major acogerá el 
espectáculo Vila-real Talent, con Spanish 
Brass como artista invitado, junto agrupa-
ciones y artistas locales.  

El día 17 de mayo, a las 22.30 horas, en 
la plaza del Estadio de la Cerámica, se 
podrá ver el musical The Talent, y el miérco-

Sonia Ortiz y Jordi Monfort ganan 
el concurso de carteles de fiestas
Las fiestas patronales en honor 
a Sant Pasqual, en mayo, y la 
Mare de Déu de Gràcia, en sep-
tiembre, ya disponen de nuevo 
cartel. Tras dos años de parón 
por la pandemia, ha regresado 
el Concurso de carteles anuncia-
dores de los festejos 2022, que 
constan de un premio de 480 
euros en metálico para cada 
uno. La Junta de Festes ha anun-
ciado a los ganadores del con-
curso: el diseño de Sonia Ortiz 
ha sido elegido para ilustrar las 
Fira i Festes de Sant Pasqual, 
mientras que la creación de 
Jordi Monfort ilustrará el pro-
grama de festejos del mes de 
septiembre.

U Se trata de un cartel pensado 
para todos los públicos y las 
actuaciones serán gratuitas

U Los más ‘peques’ podrán 
disfrutar del espectáculo 
infantil de Ramonets, el día 18

musical The Talent, los divertidos Ramonets 
o la Orquesta Twins. 

 
UNA DECENA DE ACTUACIONES 
El concejal de Fiestas, Diego A. Vila, y el 
presidente de la Junta de Festes, Toni 
Carmona, han anunciado la decena de 
actuaciones que conforman el cartel con 
el que «regresamos a la normalidad des-
pués de la pandemia», en palabras del con-
cejal de Fiestas. Vila ha incidido en que 
«estamos ante un cartel pensado para dife-
rentes tipos de público» y ha recordado 
que. «como siempre, todas las actuaciones 
serán gratuitas». 

Por su parte, Carmona ha asegurado 

les 18, a las 19.00 horas, en la plaza Major 
habrá un espectáculo infantil a cargo de 
Ramonets. 

En el Recinto de la Marcha, el jueves 19 
de mayo a las 22.30 h, actuarán Virginia 
Maestro como telonera de Ana Curra, ex 
miembro de Alaska y los Pegamoides. El 
día 20, a las 22.30 h, en la plaza del Estadio 
de la Cerámica,  la Orquesta Twins ameni-
zará el Sopar de Veïns i Veïnes. El sábado 
21 de mayo se ha programado un festival 
remember de los años 80 y 90 con Olé Olé, 
OBK y Amistades Peligrosas, en la plaza 
Major, a las 23.00 horas. Para cerrar el car-
tel, el domingo 22, Raya Real, a las 19.45 
horas en la plaza Mayor.
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 ISemana Santa

‘Laqvima Vere’ vuelve con éxito a la 
ciudad y con un recuerdo a Ucrania

L a Pasión musical de Vila-
real, Laqvima Vere, ha vuel-
to con fuerza a la plaza 
Major de la localidad tras 

una última edición en 2018. La 
lluvia, un año después, y la pan-
demia en 2020 y 2021, imposibi-
litó su celebración.  

Y su regreso ha sido especial-
mente emotivo cuando se inter-
pretó Va, pensiero (coro de los 
esclavos judíos) de la ópera 
Nabucco de Verdi, convertido en 
un himno por la paz y por los 
refugiados de la guerra de 
Ucrania. De esta manera, Vila-
real ha mostrado de nuevo su 
apoyo y solidaridad con el pue-
blo ucranio en uno de los even-
tos más representativos de su 
Semana Santa. El alcalde de la 
localidad, José Benlloch, ha des-
tacado durante su intervención 
que esta pieza quería ser «un 
mensaje de condena firme a la 
invasión rusa que ha provocado 
esta guerra, por lo que el coro y 
los solistas interpretan lo que se 
ha convertido en un himno de 
apoyo al pueblo de Ucrania». 

El espectáculo, creado y diri-
gido por Alfredo Sanz, ha vuelto 
a dar cabida a distintas discipli-
nas artísticas como el teatro, la 
danza, una cuidada escenogra-
fía, mappings sobre la fachada 
del ayuntamiento y, sobre todo, 
música. Una representación de 
envergadura que ha reunido a 
200 profesionales. 

En esta edición, a la Orquesta 
Sinfónica de Vila-real y la Coral 
Sant Jaume se ha sumado el con-
junto vocal Alivu, procedente de 
Madrid; Manu Chabrera Brand y 
coralistas de Castelló. Como 
solistas, Yasmin Müller, Paqui 
Sales, Vicente Ombuena, Javier 
Bovea, Vicente Antequera y 
Bonifaci Carrillo, a los que se ha 
añadido Rafa Quirant, el premio 
de Juventudes Musicales de 
España. En el apartado artístico, 
bajo la dirección de Pau Ayet, el 
espectáculo ha contado con 
Raúl Ferrando, Xavi Castelló, 
David Collado, Juanjo Sanjuán, 
Alba Blanco, Cristina Llop, Alex 
Marin, Pepa Cases, Toni 
Carratalà y Alejandro Brandl. 
Todo ello, gracias al patrocinio 
de Porcelanosa Grupo y Facsa, a 
los que Benlloch quiso agrade-
cer de manera especial su 
apoyo, así como a la Diputación 
Provincial y a la Generalitat. 

 
NOVEDADES 
El evento ha incorporado nove-
dades como el estreno de dos 

Los artistas interpretan  ‘Va, pensiero’  de la ópera ‘Nabucco’ de Verdi, convertido en un himno por la paz y por los refugiados de la guerra de Ucrania

Los momentos previos a la representación sirvieron para rendir homenaje a las diferentes hermandades y cofradías así como a los responsables de la Junta Central.

Música, iluminación, actuación y pirotecnia fueron algunos de los ingredientes.

U 200 profesionales 
participan en esta obra 
que, tras tres años de 
ausencia, incorpora 
temas a su repertorio 

nuevas piezas: las tentaciones 
de San Pedro y el ángel de la 
vida. Otra de las innovaciones 
ha sido la incorporación al 
espectáculo del Soundscape, un 
sistema de sonido envolvente 
para eventos al aire libre pione-
ro en España que pretendía 
mejorar aun más la experiencia 
de los cerca de 2.500 asistentes. 

Además, a diferencia de edi-
ciones anteriores, la Pasión 
musical ha cambiado de día 
(hasta ahora se celebraba el 
Jueves Santo) para descargar la 
programación de esta jornada y 
favorecer así la proyección de 
esta propuesta innovadora.

Reconocimiento a la 
Semana Santa local 

La Semana Santa de Vila-real 
ya luce, tras dos años de espe-
ra, la distinción que la acredi-
ta como Fiesta de Interés 
Turístico Autonómico. Si 
bien la concesión se produjo 
en el año 2020, la pandemia 
había imposibilitado que se 
formalizar,a por lo que no ha 
sido hasta instantes antes del 
arranque del espectáculo de 
Laqvima Vere, cuando se ha 
llevado a cabo este acto.  

Así, el alcalde de la ciu-
dad, José Benlloch, ha recibi-
do del secretario autonómico 
de Turismo, Francesc 
Colomer, un reconocimiento 

que ha querido compartir 
con «todos aquellos que han 
hecho posible la Semana 
Santa de Vila-real»: los expre-
sidentes y los representantes 
de hermandades y cofradías   
--existen una decena en la 
localidad-- que han desfilado 
por el escenario de la plaza 
Major para recibir el home-
naje de la ciudad de manos 
del alcalde; del presidente de 
la Junta Central, Pascual 
Sanz; del secretario autonó-
mico, así como también del 
presidente de la Diputación 
de Castellón, José Martí, que 
ha asistido.

Colomer entregó a Benlloch la nueva distinción de la Semana Santa.
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Habilitarán el antiguo cine 
Condal para carrozas y peanas

E l alcalde, José Benlloch, 
ha anunciado que ya ha 
rubricado con la Orden 
de Frailes Franciscanos el 

alquiler del local del antiguo 
cine Condal para habilitar la 
planta baja de este inmueble 
como un espacio en condiciones 
para almacenar las carrozas y 
peanas de las cofradías y her-
mandades de la Junta Central 
de Semana Santa.  

«Llevamos tres años trabajan-
do para alcanzar un acuerdo y 
poner en valor este inmueble, 
pero el covid nos había impedi-
do hasta ahora poder cerrarlo», 
recuerda el primer edil. El equi-
po de gobierno prevé licitar 
cuanto antes la obra que permi-
tirá adecuar este local, así como 
restaurar la fachada y la acera 

El alcalde realiza el anuncio en la presentación del anda procesional de la Purísima Sangre

La  iglesia arciprestal acogió la presentación de la restauración del anda procesional de la Cofradía de la Purísima Sangre.

frontal del inmueble. 
El munícipe ha realizado este 

anuncio durante la presenta-
ción del anda procesional de la 
Muy Ilustre Cofradía de la 
Purísima Sangre, que esta 
Semana Santa ha vuelto a reco-
rrer las calles con la imagen del 
Eccehomo de José Ortells después 
de un proceso de restauración.  

«Esta carroza», ha explicado 
Benlloch, «que data de 1959, se 
guardaba en un espacio munici-
pal, el antiguo almacén de 
Gómez, y durante un episodio 
de lluvias se produjeron filtra-
ciones que la dañaron». La res-
tauración, realizada por los 
especialistas Olga Medina y Fran 
Lorenzo, ha sido financiada con 
cargo al seguro, pero el alcalde 
ha reconocido la necesidad de 

contar con un local adecuado 
para «conservar estas joyas, que 
no son trastos sino piezas de 
gran valor patrimonial y senti-
mental, que nuestros antepasa-
dos adquirieron con esfuerzo 
para hacer posible la celebra-
ción de nuestra Semana Santa».  

A la presentación de la carro-
za han asistido el presidente de 
la Cofradía de la Sangre, Felipe 
Monfort; el prior de la Cofradía, 
mosén Vicent Gimeno; el presi-
dente de la Junta Central de 
Semana Santa, Pascual Sanz; el 
delegado diocesano de la Junta 
de Semana Santa, Pasqual Lluís 
Segura; el presidente de la Caixa 
Rural, Enric Portalés, además de 
otros representantes de la 
Semana Santa y ediles de la cor-
poración municipal.

U LA ARCIPRESTAL 
REÚNE A AUTORIDADES Y 
FIELES EN LA SANTA CENA

La iglesia Arciprestal ha acogido la 
conmemoración de la Santa Cena, 
con la asistencia de la corporación 
municipal, miembros de la Junta 
Central y, cofradías y hermandades.

U LA PROCESIÓN DEL 
SILENCIO CONGREGA A 
DECENAS DE DEVOTOS

La procesión del Silencio ha vuelto a 
recorrer las calles con la solemnidad 
y sentimiento que caracteriza esta 
procesión, organizada por la Cofradía 
del Santísimo Cristo del Hospital.

U LOS PASOS DE LAS 
COFRADÍAS SALEN POR 
EL SANTO ENTIERRO

Suspendida la procesión del miérco-
les por lluvia, los fieles se han volca-
do con la del Santo Entierro del 
Viernes Santo en una muestra de  
solemnidad y recogimiento.

U LOS MÁS JÓVENES 
PROTAGONIZAN SU          
XIII DESFILE RELIGIOSO

Los más jóvenes han protagonizado 
la XIII Procesión infantil y juvenil 
organizada por la parroquia de Santa 
Isabel de Aragón y la Cofradía de 
Santa María Magdalena 

 ISemana Santa

U LA PROCESIÓN DEL 
ENCUENTRO CIERRA LA 
SEMANA SANTA LOCAL

Vila-real ha cerrado la Semana Santa 
con la procesión del Encuentro el 
Domingo de Resurrección. Después 
de la procesión, el alcalde, José 
Benlloch, ha entregado, en nombre 

de la ciudad, un reconocimiento a 
Juan Bautista Amposta Zurita por sus 
25 años de participación en la proce-
sión, como encargado de descubrir 
el rostro de la Virgen.
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El concurs Vilabot consolida Vila-real 
com a referent d’innovació educativa

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
inaugurat la segona edi-
ció de la competició de 
robòtica Vilabot impulsa-

da pel Col·legi Fundació Flors en 
col·laboració amb l’Ajuntament, 
que es consolida com una cita 
amb la innovació educativa refe-
rent a la Comunitat.  

El concurs ha fet un salt qua-
litatiu i quantitatiu en aquesta 
edició —la primera es va cele-
brar el 2019 amb 27 equips de 
nou centres i la pandèmia ha 
impedit reprendre’l fins ara—
amb la participació de 40 equips 
d’11 centres educatius, sis de 
Vila-real i cinc de València. 
L’alcalde ha assistit a la compe-
tició acompanyat pel gerent de 
la Fundació Flors, Héctor Pérez; 
el regidor de Ciència, Innovació 
i Universitats, Eduardo Pérez 
Arribas, i altres regidors. 

Benlloch ha felicitat el 
Col·legi Fundació Flors per 
introduir la robòtica en el seu 
currículum acadèmic i per 
fomentar les vocacions científi-
ques i la cultura tecnològica 
amb aquest concurs, en el qual 
s’han implicat altres centres 
educatius de Vila-real, com ara 
Verge del Carme, British School, 
Santa Maria i José Soriano.  

Vilabot implica estudiantat 
d’entre 8 i 18 anys, que disse-
nya, construeix i programa els 
seus robots per a superar dos 
reptes durant la competició, 
que es divideix en dues catego-
ries, de 8 a 11 anys (primària) i a 
partir de 12 anys (secundària).  

El primer edil ha subratllat 
que aquest projecte compta 

La segona edició de la competició de robòtica que organitza Fundació Flors ha comptat amb  40 equips d’11 centres

El Col·legi Fundació Flors ha tornat a organitzar aquest certamen de robòtica que ha crescut de forma exponencial respecte a la primera edició prepandèmia.

 

amb finançament europeu, a 
través del programa Erasmus +, 
i està alineat amb els objectius 
de la Ciutat de la Ciència i la 
Innovació, a més de situar Vila-
real en el mapa de les noves 
estratègies educatives impulsa-
des per la Unió Europea.  

 En el repte de simulació 
d’un partit de futbol s’han pro-
clamat campions l’equip 
Loconetis, del centre Fundació 
Flors (Primària), i l’equip GUS-
TAVO, de l’IES Ramon Llull de 
València (Secundària); en el 
repte de simulació de recollida 
de residus, els guanyadors han 
sigut el British School of Vila-
real (Primària) i el Col·legi Santa 
Maria de Vila-real (Secundària).

Llancen cursos 
de digitalització 
per a pimes i 
públic general
L’Ajuntament, en col·labora-
ció amb la Fundació Caixa 
Rural, activa nous cursos de 
digitalització dirigits a 
micropimes així com a 
col·lectius de persones que 
necessiten ajuda per a intro-
duir-se en el món de les 
noves tecnologies. 

El curs d’iniciació a la 
informàtica i el mòbil va 
arrancar el 4 d’abril i es 
desenvoluparà fins al 29 de 
juliol de 9.00 a 10.30 hores a 
les instal·lacions de la 
Fundació Caixa Rural. El curs 
pretén que els participants 
guanyen confiança amb 
l’ordinador i el mòbil, amb 
formació en Office, Google, 
banca electrònica, certificat 
digital i seus electròniques 
de les administracions. 

La convocatòria  per a 
micropimes es dirigeix als 
negocis interessats a adaptar-
se a l’era digital. El curs es 
durà a terme del 3 de maig al 
7 de juny, de 15.00 a 17.00 
hores, també a les sales de 
formació de la Fundació 
Caixa Rural Vila-real. 

El Centre d’Educació Especial La Panderola també ha participat en el concurs.

Els joves de diferents edats havien de mostrar les seues dots amb robots en les proves marcades segons el nivell educatiu.

 

Globalis reprén 
les sessions 
presencials 
d’Aula-Empresa
La Fundació Globalis, en 
col·laboració amb l’Ajunta-
ment, ha représ de manera 
presencial les xarrades Aula-
Empresa, uns tallers pràctics 
d’una hora de durada per a 
despertar el talent de l’alum-
nat de primària. Globalis, a 
través de xarrades motivado-
res i inspiradores, ajuda els 
més joves a descobrir les 
seues capacitats i la possibili-
tat de dur a terme el seu 
propi projecte empresarial 
en un futur. 

Pels tallers d’Aula-
Empresa han passat ja engua-
ny gairebé un centenar 
d’alumnes de 5é i 6é de 
primària. Per exemple, l’estu-
diantat del CEIP Escultor 
Ortells ha participat en qua-
tre sessions. Les jornades han 
comptat amb l’empresa tec-
nològica local Pinchaaqui.es, 
les start-up guanyadores dels 
Premis Globalis Nadie sin su 
ración diaria i Nightway, així 
com de l’emprenedor Román 
Queral. Els convidats han 
pogut explicar els joves les 
seues experiències.

 ICiutat de la Ciència i la Innovació
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Alumnes de formació de qualificació 
bàsica i de transició a la vida adulta 
del Col·legi Públic d’Educació 
Especial La Panderola han conegut el 
funcionament de l’Ajuntament.

U VISITA D’ALUMNAT 
DEL CPEE LA PANDEROLA 
A L’AJUNTAMENT

 

El departament de Museus apropa a  
més de 350 escolars la figura del 
compositor José Goterris amb motiu 
de la commemoració del centenari 
de la ‘Marxa de la ciutat’. 

U MÉS DE 350 ESCOLARS  
CONEIXEN LA FIGURA 
DEL MESTRE GOTERRIS 

 

La Fira de l’Estudiant ajuda els 
joves a escollir el futur laboral
Més de 60 expositors han presentat les seus eixides formatives i professionals per als joves

L a Fira de l’Estudiant, orga-
nitzada per la Regidoria 
de Joventut, ha celebrat 
una nova edició al Centre 

de Congressos, Fires i Trobades, 
on més de 60 expositors han 
informat durant dues jornades 
sobre les diferents eixides for-
matives i professionals per als 
joves. L’alcalde, José Benlloch, 
ha inaugurat la Fira acom-
panyat per la regidora de 
Joventut, Anna Vicens; la dipu-
tada provincial de Joventut, 
Lluïsa Monferrer, i el subdelegat 
de Defensa a Castelló, Manuel 
Monzón, a més de diferents regi-
dors de la corporació. 

Es tracta de la primera edició 
presencial de la Fira, ja que 
l’any passat va haver de realit-

zar-se en format en línia per la 
pandèmia. 

Benlloch ha visitat els 
estands pels quals han passat al 
voltant d’un miler d’estudiants 
de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius i universitaris 
d’instituts i centres educatius 
de la ciutat i els pobles veïns. 
L’alcalde ha animat els joves a 
aprofitar aquesta fira per a aju-
dar-los a escollir el seu futur 
professional i els ha llançat un 
missatge d’esperança en la 
situació actual perquè «tota 
crisi suposa una oportunitat». 

Benlloch ha agraït de mane-
ra especial la participació de la 
Subdelegació de Defensa i ha 
recordat que «en moments com 
la pandèmia que hem viscut, 

El Centre de Congressos, Fires i Trobades ha acollit aquesta iniciativa que ha despertat l’interés dels joves.

 

ens adonem com són d’impor-
tants i necessàries les nostres 
forces armades». 

També han tingut presència 
d’expositors d’escoles i 
acadèmies d’idiomes, formació 
no reglada, formació professio-
nal o centres universitaris. 

Anna Vicens, regidora de 
Joventut, ha indicat que «els 
joves són el present, però també 
són el nostre futur, i la realitat 
és que molts estudiants es tro-
ben amb dificultats a l’hora de 
decidir quina trajectòria profe-
ssional volen prendre, per això, 
a través d’aquesta fira volíem 
ajudar els joves i facilitar-los el 
camí per a prendre aquesta deci-
sió tan important i crucial per a 
les seues vides».

Vila-real garanteix l’oci  
juvenil alternatiu al 
licitar el projecte A on? 
L’Ajuntament donarà conti-
nuïtat al programa d’oci juvenil 
A on? que va començar el 2020 
com una prova pilot i que s’ha 
consolidat com una alternativa 
saludable d’oci per als joves 
durant els caps de setmana.  

El programa, impulsat per la 
Regidoria de Sanitat, a través de 
la Unitat de Prevenció 
Comunitària de Conductes 
Addictives (UPCCA), i la 
Regidoria de Joventut, està 
adreçat a joves de 14 a 25 anys, 
que tenen en l’Espai Jove un 
punt de trobada i de promoció 

d’activitats adequades als seus 
interessos, com a alternativa a 
l’oferta de tota mena de con-
sums. La bona acollida que ha 
tingut el projecte durant 
aquests dos anys, a pesar que 
s’ha realitzat de manera inter-
mitent a causa de la pandèmia, 
ha portat el consistori a licitar 
el projecte per a garantir el seu 
desenvolupament durant els 
dos pròxims anys. 

«Amb el programa A on? 
volem que els joves prenguen 
les regnes del seu oci, que auto-
gestionen i impulsen les seues 

pròpies activitats esportives, 
culturals, lúdiques, educatives, 
sempre des d’una perspectiva 
saludable, allunyada de l’oci 
consumista, per a reforçar la 
seua autoestima, per a empode-
rar-los i ajudar-los a millorar les 
seues habilitats socials per a un 
millor desenvolupament perso-
nal i social», remarca la primera 
tinent d’alcalde i regidora de 
Sanitat, Silvia Gómez, que valo-
ra el treball realitzat des de la 
UPCCA, amb el tècnic responsa-
ble José Gisbert al capdavant del 
programa, així com també la 
implicació de les regidories 
d’Educació, Serveis Socials i 
Joventut.  

Així les coses, l’Ajuntament 
ha publicat la licitació del con-
tracte per al desenvolupament 
del projecte, per un import de 
20.790 euros (IVA inclòs) anuals, 
amb una duració d’un any, pro-
rrogable durant un any més.

 ICiutat Educadora

Educació impulsa una 
oferta d’extraescolars 
variada i gratuïta
U La Regidoria d’Educació 
llança una nova convocatòria 
d’activitats extraescolars i 
tallers per a alumnat d’educa-
ció primària i secundària, 
emmarcades en el programa 
EducaVila DiverAprén i que 
«compta amb activitats del 
projecte d’aprenentatge Aula 
Viva Naturalment i amb activi-
tats esportives, atenció a la 
diversitat, nutrició, vida salu-
dable i de cura del medi 
ambient», tal com explica la 
regidora d’Educació, Aida 
Beteta. Aula Viva Naturalment 

aposta per activitats que 
donen als xiquets i xiquetes la 
possibilitat d’experimentar 
una altra manera d’aprendre 
amb activitats a l’aire lliure, 
que integren principis 
pedagògics i verds a més 
d’acompanyament emocional. 

«Gràcies a la subvenció de 
54.500 euros de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esports, 
que va aconseguir l’Ajunta-
ment a la fi de 2021, podem 
oferir una àmplia oferta d’acti-
vitats gratuïtes per a la pobla-
ció», explica Beteta.
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 ICiutat de Festivals, Congressos i Esdeveniments

El FITCarrer més familiar pren els 
carrers al maig amb 22 companyies 

L a 34a edició del Festival 
Internacional de Teatre de 
Carrer (FITCarrer) pren-
drà els carrers la primera 

setmana de maig en una espera-
da edició, que torna als orígens 
després de dos anys de 
pandèmia, amb 22 companyies 
nacionals i internacionals i una 
trentena d’espectacles durant 
tres dies, amb un especial prota-
gonisme per al públic familiar. 
L’alcalde, José Benlloch; la regi-
dora d’Innovació Cultural, 
Noelia Samblás, i la directora 
artística del FITCarrer, Sara 
Recatalà, han presentat, acom-
panyats pel dissenyador Roger 

Del 6 al 8 de maig, la ciutat es retroba amb aquest festival que programa una trentena d’espectacles que arribaran fins a nou localitzacions de la ciutat

TEST s’acomiada amb 
una nova creació d’art 
urbà a l’aire lliure 
TEST, la Mostra d’Art i 
Creativitat de Vila-real, ha tan-
cat la seua novena edició amb 
molt bona resposta per part del 
públic i diverses visites guiades, 
tant les obertes a qualsevol per-
sona com les protagonitzades 
per centres educatius que han 
pogut conéixer, a El Covent, 
espai d’art, l’exposició col·lecti-
va de Selen Botto, Pepe Monfort 
Barberà i Abel Iglesias. 

I durant els darrers dies del 
mes d’abril també ha començat 
a prendre forma una nova inter-
venció urbana a l’aire lliure, 

una altra de les apostes fortes 
d’aquesta mostra. Així, els artis-
tes Tellas (Itàlia) i 2Bleeme 
(Puerto Rico) han donat una 
nova vida a una façana vella i 
sense encant, en l’encreuament 
dels carrers de Vicente Sánchiz i 
Creus Velles. Es tracta d’una 
casa antiga, que dècades enrere 
va ser un hostal i ara la seua pro-
pietària, Sofía López, ha autorit-
zat l’acció artística que aportarà 
llum i color amb la interpreta-
ció d’ambdós artistes de les 
plantes i arbustos característics 
de l’entorn de Vila-real. Els artistes crearen una peça que recorda les plantes i arbustos característics de l’entorn de la ciutat.

Sara Recatalà, José Benlloch, Noelia Samblás i Roger Pardo en la presentació del Festival. Una empresa s’ha encarregat del repartiment de la programació porta a porta. Foto: La Mary Posa.

Pardo, un avanç de la programa-
ció, a més del cartell anuncia-
dor del FITCarrer, que se cele-
brarà els dies 6, 7 i 8 de maig. 

Benlloch ha incidit en la con-
solidació d’un projecte de més 
de tres dècades «que no podem 
deixar de secundar» perquè ha 
sigut fonamental per al creixe-
ment del clúster de companyies 
de teatre de carrer a Vila-real, 
amb un total de 15 companyies 
en l’actualitat enfront de les 9 
de 2011. Malgrat les dificultats 
econòmiques i de la pandèmia, 
«que ens ha frenat però no ens 
ha parat», el primer edil ha rea-
firmat el compromís de l’equip 

de govern amb el FITCarrer, que 
compta amb un pressupost de 
160.000 euros, dels quals 
l’Ajuntament obté anualment 
prop del 30% en subvencions de 
l’Institut Valencià de Cultura i 
el Ministeri de Cultura.  

Recatalà, que s’estrena en la 
direcció de FITCarrer, ha assegu-
rat que en el retorn a la norma-
litat, «apostem per una progra-
mació familiar, amb espectacles 
matinals» encara que «aprofi-
tem que ja no hi ha restriccions 
horàries per la pandèmia per a 
recuperar també les sessions 
nocturnes». Els espectacles es 
desenvoluparan en 9 localitza-

cions diferents de la ciutat, tant 
en el centre com en els barris, i 
gràcies a la col·laboració de Creu 
Roja i Acudim hi haurà un Espai 
Mou-te perquè les persones amb 
mobilitat reduïda puguen gau-
dir dels espectacles sense pro-
blemes d’accessibilitat. 

 
MÉS D’UNA VINTENA DE COMPANYIES 
Així, el FITCarrer comptarà amb  
22 companyies, 5 d’aquestes 
locals, 14 nacionals i 3 interna-
cionals. Així, Recatalà ha confir-
mat la presència en el Festival 
de: Scura Splats, Escandall 
Teatre, Visitants, A Tempo 
Dansa-Pepa Cases, La Larvària, 

Les Couchers, Trapu Zaharra, 
D’es Tro, Brincadeira, Cris-is, La 
Industrial Teatrera, Maite 
Guevara, Frenetic Collectif, 
Pista Catro, La Tal, Maduixa, 
Hortzmuga, Riu Paixao, 
Johnman, Entre Nous, Deabru 
Beltzak i Wilbur, que actuarà 
com a mestre de cerimònies en 
els espectacles.  

Recatalà també ha agraït al 
seu predecessor en el càrrec, 
Pau Ayet, «la seua labor durant 
els últims anys per a fer créixer 
el FITCarrer i portar-lo més 
enllà de les nostres fronteres, 
així com a l’Ajuntament pel 
suport».
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 ISocietat

La Comunitat de Regants inaugura 
la restauració de la sala de sessions

L a Comunitat de Regants 
ha inaugurat la sala de 
sessions restaurada des-
prés de dos anys de refor-

mes. El projecte s’ha pogut 
materialitzar amb el finança-
ment de l’Ajuntament, 120.000 
euros; de la Diputació de 
Castelló, 40.000 euros, i la 
col·laboració de Porcelanosa. 

La cerimònia ha comptat 
amb la presència de l’alcalde de 
Vila-real, José Benlloch; el presi-
dent de la Diputació, José Martí; 
el president de la Comunitat de 
Regants, Pascual Broch, i l’alcal-
dessa de les Alqueries, Esther 
Lara, com a convidats especials. 
Durant l’acte s’ha realitzat un 
espectacle amb llums i música 
que contava una història acom-
panyada de la il·luminació foca-
litzada de les pintures. 

Amb aquest espectacle s’ha 
vist la millora en la il·luminació 
i la restauració de les pintures 
que daten de principis del s. XX. 
La principal utilitat de la sala ha 
estat donar cabuda a les juntes i 
reunions de la Comunitat, enca-
ra que en els primers anys 
també es va utilitzar per a actes 
socials, motiu pel qual el 
novembre de 1913 es va decidir 
decorar-lo. Així, es va contractar 
el pintor Joan Bosch i Pons que, 
amb motius i al·legories relacio-
nats amb les aigües, l’agricultu-
ra i la terra, va pintar els 653 
metres quadrats de sostres i 
parets, amb un estil classicista i 
amb alguns detalls modernistes.  

Les obres de millora també 
han afectat l’entrada que fa de 
la sala un lloc accessible per a 
qualsevol persona. El president 
de la Comunitat de Regants ha 
destacat que «és una entitat 
viva, oberta a tots els organis-
mes que vulguen usar-la per a 
exposicions, actes i jornades». El 
president ha afirmat que 
l’objectiu és «fer de la sala un 

Després de dos anys de treball, l’espai llueix pintures renovades, una il·luminació actualitzada i s’ha millorat l’accessibilitat

Pasqual Broch, José Benlloch, María José Soriano, José Martí i Ruth Sanz, durant la presentació de les millores en la sala.

lloc per a tots». 
Més enllà de la remodelació, 

també s’ha ressaltat el treball 
dels agricultors: «Aquest immo-
ble no s’entén sense el sector de 
l’agricultura. Fan una tasca 
fonamental per al desenvolupa-
ment de la localitat», afirma el 
president de la Diputació. Martí 
també ha donat l’enhorabona a 
totes les persones que han parti-
cipat en aquesta remodelació: 
«Ens trobem en una fita històri-
ca per al col·lectiu i el municipi 
que recupera part de la seua 
història». 

Aquesta sala reformada dona 
pas a un nou escenari: 
«Guanyem un espai per al turis-
me, la cultura i la societat», 

comenta l’alcalde de Vila-real. 
Una declaració que ha anat 
acompanyada d’una defensa a 
la sostenibilitat: «La sostenibili-
tat és una cosa que a la terra 
valenciana s’ha pogut gestionar 
perquè no falte i es malgaste». 

 
OBERTURA A LA CIUTADANIA 
L’acte ha comptat amb 
l’agraïment generalitzat de tots 
i totes per fer possible que se 
seguisca mantenint aquesta 
obra històrica del segle passat. I 
s’ha deixat la porta oberta per a 
qui vulga anar a visitar-la. La 
sala va acollir el manifest de la 
reina i les dames de la ciutat. I 
també es mantindran les portes 
obertes els dies 12 i 18 de maig.

Dona inici a la 
formació  per a 
alimentadores 
de grups felins
La Regidoria de Benestar 
Animal, en col·laboració amb 
l’Associació Gats de Barri, ha 
iniciat el programa de forma-
ció especialitzat dirigit a les 
alimentadores de colònies 
felines per a l’obtenció del 
carnet que les acredite per a 
exercir aquesta labor. El curs 
formarà les voluntàries per a 
la cura, gestió i protecció 
dels felins i així contribuir al 
millor control de les prop de 
20 colònies de la ciutat. 

«Vila-real és una ciutat 
pionera en el sacrifici 0 d’ani-
mals, repte que vam assolir 
el 2017 i que continuem 
mantenint. Som sensibles 
amb el tema i volem optar 
per altres maneres de gestio-
nar els gats de carrer; per 
això, un dels nostres objec-
tius és aconseguir que 
aquests animals puguen 
viure tranquils però sense 
causar molèsties als veïns de 
la ciutat i, a través d’aquesta 
iniciativa, volem que les dues 
responsables de cada colònia 
puguen gestionar la neteja, 
esterilització, alimentació, 
així com portar la comptabi-
lització dels animals que 
viuen en cadascuna d’aques-
tes», amplia Miriam 
Caravaca, regidora de 
Benestar Animal, que recor-
da que ja s’han iniciat les 
xarrades a les quals assistei-
xen dues persones designa-
des per Gats de Barri. En les 
sessions, una veterinària 
abordarà l’alimentació, la 
desparasitació, l’embaràs o la 
gestió de les cries. 

«Agraïm la predisposició a 
col·laborar amb l’Ajunta-
ment que ha tingut Gats de 
Barri des del primer dia. Fan 
una gran labor, a costa de 
sacrificar el seu temps lliure i 
recursos per a ajudar els 
gats», explica l’edil. L’associa-
ció s’ocupa del rescat de gats 
de carrer i de la seua cura.

U Les actuacions han 
estat possibles gràcies   
a l’ajuda econòmica      
de l’Ajuntament, la 
Diputació i Porcelanosa
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U EL TORNEIG YELLOW 
CUP CONGREGA MÉS DE 
150 EQUIPS I MÉS DE 
2.500 FUTBOLISTES

Vila-real ha acollit el torneig Yellow 
Cup, organitzat pel Villarreal CF i 
Endeka Sports amb xifres de rècord 
facilitades pels responsables: 15.000 
assistents, 153 equips i més de 2.500 
joves talents.

 ICiutat de la Salut i de l’Esport

La Casa de l’Assut ha estat el lloc de celebració de la reunió dels organitzadors amb empreses participants o interessades.

La fira Turesport ultima els 
detalls per a la primera edició 

L a fira Turesport ja calfa 
motors per a la seua cele-
bració del 26 al 29 de 
maig al paratge del 

Termet de Vila-real. El director 
tècnic del primer esdeveniment 
experiencial de turisme i esport 
de la província de Castelló, 
Pedro Nebot, va reunir algunes 
de les empreses que estaran en 
la fira i unes altres que han mos-
trat el seu interés a participar-hi 
per a explicar el funcionament 
que tindrà Turesport i el primer 
Congrés de Turisme i Esport 
Turesport, que se celebrarà els 
dies 26 i 27 per a professionals 
del sector. A la reunió van acu-
dir els regidors de Turisme, 
Diego A. Vila, i d’Esports i Salut, 
Javier Serralvo. 

A la reunió han assistit 

L’esdeveniment de turisme esportiu organitza una reunió informativa per a empreses

empreses d’allotjament, firmes 
d’organització d’esdeveniments 
esportius de gran nivell i de 
menor grandària, agències de 
viatges especialitzades en 
esport, empreses d’activitats 
turisticoesportives i aquàtiques 
o de muntanya i associacions 
d’emprenedoria, entre d’altres. 
Vila ha agraït als assistents «el 
seu interés per participar en 
aquest esdeveniment» i ha expli-
cat la importància que té «treba-
llar tots units per a millorar 
l’oferta de la província de 
Castelló i que resulte més atrac-
tiva per als visitants futurs. Hem 
d’anar de la mà, empreses i 
Administració pública, per a 
generar un millor producte que 
beneficie totes les parts», agrega 
Vila, per a qui Turesport supo-

sarà «una fita en la consolidació 
de Vila-real com a referent en 
turisme esportiu i de la marca 
de Ciutat de la Salut i de 
l’Esport». 

Per part seua, Nebot dona les 
gràcies per la seua implicació a 
la Comunitat de Regants, que va 
cedir l’espai de la Casa de 
l’Assut per a la reunió, que 
també es va poder seguir en 
línia, i que cedirà aquestes ins-
tal·lacions per a l’organització 
de Turesport. «Pensem que 
aquesta primera edició ha de 
marcar-nos el camí per a conti-
nuar treballant en un futur 
millor per al sector del turisme 
esportiu i actiu de la província, 
que alhora beneficia tot tipus de 
turisme», explica el director tèc-
nic de l’esdeveniment.

Aigua-salut, referent 
en teràpies aquàtiques
El centre de teràpies aquàti-
ques Aigua-salut es consolida 
com un servei de referència 
per a oferir a la població pro-
grames de millora de la salut 
a través de l’activitat física en 
el medi aquàtic. Així ho cons-
tata el balanç de les activitats 
del 2021, amb una mitjana 
de més de 530 usuaris i 
usuàries setmanals en la 
desena de programes d’acti-
vitat física i terapèutica 
adreçats a col·lectius especí-
fics com ara persones amb 
malalties cròniques, bebés, 
persones amb diversitat fun-
cional o dones embarassades, 
entre d’altres.  

Aigua-salut, integrada en 
la xarxa d’instal·lacions del 
Servei Municipal d’Esports 
(SME), va obrir  a l’octubre de 
2020 i «ha mantingut l’activi-
tat, implementant els proto-

cols necessaris per la pandèmia, 
amb un excel·lent resultat, ja 
que hem pogut garantir la pràc-
tica d’activitats aquàtiques a 
persones que, gràcies a aquests 
programes, obtenen una millo-
ra en el seu estat de salut», 
remarca el regidor d’Esports i 
Salut, Javier Serralvo. 

L’edil subratlla que. «amb 
més de 500 usuaris i usuàries de 
mitjana, podem dir que el 2021 
el centre Aigua-salut va regis-
trar més de 20.000 accessos, tot 
tenint en compte els mesos 
d’estiu i l’obligada suspensió 
d’activitats en alguns moments 
de la pandèmia». 

«Continuarem treballant per 
a ampliar el projecte Aigua-
salut i que aquest nou espai 
esportiu i de cura de la salut 
siga un centre referent de 
teràpies aquàtiques», ha assegu-
rat Serralvo. 

U ELS CLUBS ESPORTIUS  
CELEBREN ELS CAMPUS DE 
PASQUA AMB CENTENARS 
DE JOVES ASSISTENTS

Els clubs esportius de la ciutat han 
celebrat durant les vacances de 
Pasqua diferents campus esportius, 
que van acomiadar amb el lliurament 
de diplomes i la visita del regidor 
d’Esports i Salut, Javier Serralvo. 
Bàsquet al pavelló Bancaixa (Vila-real 
Bàsquet Club Femení), handbol al 
pavelló Campió Llorens (Club 
Handbol Vila-real), hoquei en línia i 
patinatge artístic al pavelló Melilla 
(Club Hoquei Vila-real), i futbol als 
camps de Fundació Flors (Club de 
futbol Andiamo), al pavelló 
Sebastián Mora (Vilasports) i a la CEM 
Pau Francisco Torres (campus Pau 
Torres) han sigut les propostes.
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 ICultura

S’inicia un nou Cicle  
de Música Clàssica
Vila-real ha donat inici al Cicle 
de Música Clàssica, impulsat 
per Crea Escena, amb un con-
cert a l’Auditori Municipal 
Músic Rafael Beltrán Moner, 
que ha tingut com a protago-
nistes Jacobo Christensen al 
violí i Carlos Apellániz al 
piano.  

Al concert han assistit 
l’alcalde, José Benlloch; la regi-
dora de Cultura, Rosario Royo, 
i altres representants de la cor-
poració municipal. 

Uns dies després, la basílica 
de Sant Pasqual ha albergat 
una altra proposta d’aquest 
cicle, el concert de la formació 
Il Dolce Incontro. Segons van 
explicar des de Crea Escena, 
era la primera vegada que el 
cicle rebia una agrupació espe-
cialitzada en música barroca 
que ha interpretat peces de 
Vivaldi o Scarlatti. 

La programació tornarà el 
mes de juny amb una con-
ferència i l’Òpera Gourmet.

La Casa dels Mundina va acollir l’entrega dels guardons als joves participants en el certamen provincial de literatura.

Vila-real acosta el gènere negre 
a l’estudiantat amb set autors

E l cicle de literatura negra 
i policíaca Vila-real Negra 
ha tancat el seu pas per 
Vila-real amb el lliura-

ment dels premis del V Concurs 
juvenil de relats, que ha tingut 
lloc a la Casa dels Mundina, i 
que ha comptat amb la partici-
pació del novel·lista Paul Pen 
que ha presentat el llibre La 
metamorfosis infinita. La regidora 
de Cultura, Rosario Royo, també 
ha assistit al lliurament de pre-
mis i ha destacat la bona acolli-
da del cicle Vila-real Negra, amb 
el qual es pretén acostar aquest 
gènere narratiu als més joves, a 
través de xarrades i tallers als 
centres educatius de la ciutat. 

Ana Chover ha estat la 
guanyadora del concurs mentre 

La ciutat acull el lliurament de premis del  V Concurs juvenil de relats del festival provincial

 

que Marta Macián i Ángela 
Saura han quedat segona i terce-
ra classificada, respectivament.  

Vila-real es consolida així 
com a seu del Festival Castelló 
Negre que, al llarg de les seues 
tretze edicions, s’ha convertit 
en un dels festivals de novel·la 
negra més importants 
d’Espanya per a donar a conéi-
xer aquest gènere literari a les 
futures generacions. Per a això, 
en aquesta cinquena edició de 
Vila-real Negra, diferents autors 
i autores de tot el territori 
nacional han xarrat amb l’estu-
diantat dels centres escolars de 
la localitat, els han explicat la 
seua experiència en el món lite-
rari, han animat els alumnes a 
la lectura, han exposat els dife-

rents subgèneres dins de la 
novel·la negra i han comentat 
amb ells els aspectes més inte-
ressants del gènere a través de 
les seues obres i altres clàssics 
de la literatura negra.  

Aquestes activitats s’han 
desenvolupat durant 10 dies 
amb la implicació de set centres 
educatius: Fundació Flors, IES 
Francesc Tàrrega, col·legi Santa 
Maria, col·legi Bisbe Pont, IES 
Broch i Llop, col·legi Consolació 
i IES Miralcamp. 

Els autors Pere Cervantes, 
Queta Ródenas, Paul Pen, María 
de Quesada, José Antequera, 
Mónica Mira i Lorena Franco 
han sigut els encarregats d’acos-
tar els escolars al món de la 
novel·la negra. La regidora de 
Cultura, Rosario Royo, ha reite-
rat l’aposta de l’Ajuntament per 
aquest festival literari «que des-
perta la creativitat i l’interés per 
la lectura i la literatura, en un 
moment en què resulta especial-
ment important fomentar 
l’esperit crític i la capacitat 
d’anàlisi entre els nostres joves». 

La iniciativa cultural va tor-
nar a celebrar-se en format pre-
sencial, complint amb les nor-
mes sanitàries vigents en el 
moment de la seua celebració. 

 
UN FESTIVAL EN CREIXEMENT 
Enguany, i com a principal 
novetat de Castelló Negre, a les 
sis seus que acollien els actes en 
les passades edicions — Castelló, 
Nules, Orpesa, Vila-real, 
Benicàssim i Peníscola—, s’han 
sumat tres més: Almassora, 
Onda i Cabanes, amb la qual 
cosa són nou les subseus.

Recorregut en blanc i 
negre per la Vila-real 
dels seixanta i setanta 

El Mur de l’Art Visual de la 
plaça Major acull l’exposició 
«Vila-real en blanc i negre», a 
càrrec de l’Agrupació 
Fotogràfica Sarthou Carreres. 

La mostra és un homenatge 
a dos dels socis fundadors de 
l’Agrupació, Vicent Durá 
Tomás i Fernando Ferrer 
Andreu. Les fotografies que 
componen la mostra i el 
catàleg, realitzat en col·labora-
ció amb les regidories de 
Cultura i Tradicions, mostren 
una visió de la vida a Vila-real 
en els anys seixanta i setanta. 

A la inauguració de l’expo-

sició han assistit les regidores 
de Cultura, Rosario Royo, i 
Tradicions, Noelia Samblás, 
així com altres representants 
de la corporació municipal. 

L’entitat fotogràfica també 
té en marxa la 42a edició del 
seu concurs nacional. Els 
fotògrafs interessats a partici-
par-hi tenen de temps fins al 
10 de maig per a remetre les 
seues imatges en primera fase 
i fins al 25 de maig, en cas de 
ser seleccionades, per a la sego-
na. El 28 de maig es donarà a 
conéixer el resultat i es repar-
tiran 2.000 euros en premis.

Representants polítics i de Sarthou Carreres durant la inauguració.

 

L’activitat també ha arribat, un curs més, a les aules de diferents centres.

 

Christensen i Apellániz han protagonitzat la primera de les actuacions.
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Estos dos años de pandemia han sido complejos y la 
eliminación de la mayoría de las restricciones sani-
tarias ha supuesto que las actividades socio-cultura-
les hayan podido tomar de nuevo el pulso a la calle, 
que podamos reencontrarnos y participar de activi-
dades que la covid-19 se llevó por delante. 

Empezamos abril con nuestro querido y recono-
cido: Laqvima Vere, una propuesta, como dice nues-
tro compañero y alcalde, José Benlloch, única y toda 
una #MARCA VILA-REAL También nuestra Semana 
Santa volvió, con sus procesiones y sus pasos, a ocu-
par unas calles que estaban deseosas de los tambo-
res y las cofradías que han participado. 

Y ahora empezamos mayo con uno de los platos 
fuertes de nuestra oferta cultural, y que como afir-
maba el alcalde: «El lema de este año de nuestro 
Festival Internacional de Carrer 2022, Tornarem a 
pendre els carrers, parece la mejor metáfora del 
momento que vive nuestra ciudad. Un momento 
para el reencuentro, la reconexión y el renacimien-
to. Para recuperar el pulso que la pandemia puede 
haber frenado y seguir construyendo, entre todas y 
todos, la nueva ciudad del Siglo XXI». 

Y, cómo no, nuestras fiestas patronales de Sant  
Pasqual vuelven con todo su esplendor y deseamos 
que los vecinos las disfruten con Coneixement! 

#VILA-REALPRIMERFESTESCÍVIQUES

¡Vila-real toma 
las calles!

En pocs dies hauran passat tres anys d’eleccions. Ací 
és habitual oblidar els programes als dos dies. Això 
demostra la cada vegada més ínfima qualitat demo-
cràtica del país. A banda, molts dels programes 
solen perdre’s en vaguetats sense significat i que 
fàcilment es podrà dir que s’han fet coses, sense 
haver fet res. L’actual govern municipal socialista, 
per exemple, va incloure un punt peculiar on afir-
mava que faria un «pla de millora i potenciació de 
l’arbrat. Programa: un arbre=un veí». Això quedava 
molt bonic així exposat. Però quina ha estat la rea-
litat? Doncs que a la ciutat s’han tallat més arbres 
que mai. De fet, quan a Compromís per Vila-real 
vam presentar la nostra proposta per posar en valor 
el patrimoni arbori de Vila-real, PSOE i els seus 
adlàters de Podemos van votar en contra amb tot 
tipus de burles i menyspreus. Veritablement, no va 
ser una actitud massa constructiva.  

Ara, malgrat aquest punt del programa electoral 
del partit de la majoria absoluta, podem passejar 
per diversos punts de la ciutat socarrant-nos al sol. 
Així són les vaguetats i promeses absurdes d’alguns 
programes electorals. Promeses com aquestes, segu-
rament mai es compliran. Però el que veritable-
ment podem assegurar és que els impostos van tar-
dar sols uns dies en apujar-se després d’eleccions i 
no estava promés enlloc… 

Programes 
electorals

España se enfrenta a un escenario de crisis con polí-
ticas que dan la espalda a pactos de estado por el 
futuro y la estabilidad de las familias y de la econo-
mía. Lo hemos visto en el Congreso, este pasado jue-
ves 28 de abril, de un PSOE que se ha abrazado a 
Bildu para sacar adelante unas medidas contra la 
crisis que daban la espalda al Plan Feijóo.  

Desde la responsabilidad y el compromiso con 
España, y con el deseo de blindar a familias, empre-
sas y pymes cada día más castigadas por impuestos 
que les asfixian, nuestro presidente, Alberto Núñez 
Feijóo, tendió la mano a un Pedro Sánchez que deci-
dió darle la espalda por los herederos de ETA. El 
PSOE ha ignorado un acuerdo de envergadura para 
salvar a España por no sabemos qué contrapresta-
ción. Desde el PP seguimos empeñados en conseguir 
lo mejor para nuestro país y para Vila-real.  

Con un plan que garantiza bajadas de impuestos 
como acicate a la economía. Porque hoy, 30 empre-
sas azulejeras han llevado al ERTE a 4.500 familias. 
Hoy el PSOE ha echado a la calle en tres meses a 
1.800 familias disparando el dato del paro. Y hoy el 
PSOE nos ha llevado a rozar el 12% de incremento 
en la cesta de la compra. Gas, combustible y electri-
cidad por las nubes de quienes todavía hoy tienen la 
poca vergüenza de llamarse progresistas. 

El progreso se apellida Feijóo y se llama España.

La alternativa 
para Vila-real 

Tornem a gaudir d’unes festes amb normalitat i tor-
nem a viure les nostres tradicions després de supe-
rar una pandèmia que ens les ha minvat des d’aque-
lles ultimes festes que vam viure al setembre del 
2019. Ara estem d’enhorabona perquè hem pogut 
fer el relleu de les nostres dames i reines. Ara, amb 
la reina Maria i les dames Alejandra, Andrea, Ester, 
Sofia i Tamara, Vila-real torna a celebrar actes que 
s’havien paralitzat i ens impedia estar al carrer 
acompanyats de la nostra gent i les penyes. Els nos-
tres joves no havien gaudit certes tradicions del seu 
poble perquè una pandèmia els ho havia impedit, 
ara podran fer-ho, encara que no serà el mateix 
sense aquelles persones que ens han deixat. 

Les festes fiquen a prova iniciatives que des de 
Ciutadans hem reivindicat any rere any: major 
accessibilitat per a persones amb diversitat funcio-
nal, més civisme i més neteja. La primera d’aquestes 
és una iniciativa que vam aconseguir aprovar abans 
de la pandèmia però encara no s’ha pogut ficar a 
prova per la falta d’implicació del govern en dur-la 
a terme. Respecte a les altres dos, s’han de redoblar 
els esforços en seguretat i neteja, multiplicant els 
banys públics per tenir uns carrers nets.  

Amb aquestes mesures conjugarem la diversió 
de totes les persones amb la seguretat i conservació 
de la nostra Vila.

Nou pas a la 
normalitat

Hi ha un sol culpable de la situació que es viu a 
Ucraïna, Putin. Ara bé, no és l’únic que ha provocat 
aquesta situació: hi ha més responsables que miren 
cap a una altra banda mentre trauen profit, les gue-
rres són un gran negoci per alguns. Si ignorem 
aquestes responsabilitats estarem condemnats a 
repetir estos desastres. La irresponsabilitat de bus-
car la seguretat en el poder militar, la política de la 
Unió Europea al respecte i la diferent manera de 
tractar els refugiats segons d’on siguen, és un error. 

El món està vivint una «guerra mundial a 
trossos». La pau i l’estabilitat mundial poden basar-
se en una falsa sensació de seguretat, en l’amenaça 
de la destrucció mútua o en l’aniquilació total, o en 
el simple manteniment d’un equilibri de poder? La 
pau sols es pot construir  a través d’un diàleg que 
estiga sincerament orientat vers el bé comú. Amb 
els diners per a armament i altres despeses militars, 
construïm un Fons Mundial per a acabar amb la 
fam i per al desenvolupament dels països pobres.  

No es pot plantejar la pau si s’ha de basar en el 
poder militar i en armar-se fins les dents. 
Necessitem construir la seguretat des de la coopera-
ció, la confiança, els lligams  de solidaritat, és difí-
cil però, pacientment construïda. La pau real i dura-
dora sols és possible des de l’ètica global de solidari-
tat i la corresponsabilitat de la Família humana.

Un futur sense 
guerres

Esperemos que así sea, porque si estamos esperando 
a que nuestro Gobierno Municipal nos proporcione 
alguna noticia positiva mejor que esperemos senta-
dos. Eso sí, prometiendo son los primeros, otra cosa 
diferente es cumplir lo prometido 

Son pocas las mociones que, tras ser aprobadas 
por el Ayuntamiento, se han llevado a buen puerto. 
Sirvan como ejemplos la presentada por VOX sobre 
la movilidad eléctrica o el parking para autocarava-
nas, que también solicitó VOX, y que igualmente 
fue  aprobada y de la que no se hecho, ni se ve inten-
ción de hacer nada. Si prometen y no hacen ahora, 
no quiero pensar lo que nos espera cuando se vayan 
acercando las elecciones municipales del próximo 
año. Y casi mejor que no hagan nada si lo que desa-
rrollan se hace con el mismo criterio de la nueva 
ronda inaugurada con un solo carril. Esperemos 
que sus actuaciones sigan provocando la desbanda-
da de votantes que las encuestas pronostican, aun-
que siempre he pensado que no son muy fiables, ya 
que, por ejemplo para VOX, están siempre un 40 o 
un 50% por debajo de lo que las urnas dictan. 

No quiero terminar estas líneas sin desear unas 
muy felices Fiestas de Sant Pasqual, nuestro patrón, 
a todos los vecinos. Que Sant Pasqual nos devuelva 
la esperanza y el ánimo tras años muy difíciles. 

¡Felices fiestas!

Sant Pasqual 
traerá alegría

PSOE PP COMPROMÍS

CIUDADANOS VOX UNIDES PODEM
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 I Agenda

 TELÈFONS D’INTERÉS
AJUNTAMENT  
Pl. Major s/n  . . . . . . . . . . Tel. 964 547 000
PROP 
C/ Josep Ramon Batalla, 38 .  .  Tel. 964 547 170
CADASTRE MUNICIPAL
Pl. Major s/n  . . . . . . . . . . Tel. 964 547 001
PISCINES COBERTES YUREMA REQUENA
C/ de Joanot Martorell, 62  . . Tel. 964 529 356
POLICIA LOCAL
C/ Josep Ramon Batalla, 62 .  .  Tel. 964 547 010
RECAPTACIÓ MUNICIPAL
C/ Josep Ramon Batalla, 6.  .  .  Tel. 964 547 060
POLICIA NACIONAL
C/ Comunió, 1 . . . . . . . . . Tel. 964 522 100
AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA 
I MEDI AMBIENT
C/ Ponent Baix, 65 . . . . . . . Tel. 964 547 250
AGÈNCIA 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 dissabte 7 de maig, a les 
22.00 hores, tindrà lloc una 
nova visita guiada nocturna per 
a conéixer la Vila-real medieval 
amb eixida des de la plaça 
Major. Les inscripcions poden 
fer-se mitjançant l’adreça elec-
trònica turismo@vila-real.es o al 
964 547 248 de dilluns a diven-
dres de 10.00 a 14.00 hores.

TURISME ORGANITZA UNA 
VISITA NOCTURNA PER A 
CONÉIXER LA VILA MEDIEVA

U El diumenge 8 de maig, a 
migdia, la Filharmònica de Vila-
real organitza a l’Auditori 
Municipal el concert de clausu-
ra del centenari del naixement 
de Manuel Martín Reverter, fun-
dador del Conservatori de Músi-
ca i de la Filharmònica de Vila-
real. També commemoraran els 
30 anys de l’agrupació musical.

LA FILHARMÒNICA LOCAL 
ORGANITZA UN CONCERT EN 
HONOR A MANUEL MARTÍN

U Del 19 al 21 de maig tindrà 
lloc el 74é Gran Premi Vila-real 
de ciclisme. El primer dia arran-
carà a les 18.30 hores amb una 
pedalejada per la ciutat i la pre-
sentació oficial de la prova i, els 
dos dies següents, els ciclistes 
completaran les etapes d’anada 
i tornada a Morella, amb un 
total de 263 quilòmetres.

EL GRAN PREMI DE CICLISME 
ASSOLEIX LA 74A EDICIÓ DEL         
19 AL 21 DE MAIG

U El Grup de Danses El Raval 
oferirà, el 28 de maig, l’especta-
cle folklòric ‘Visca la Marjaleria’ 
a les 18.30 hores a l’Auditori 
Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner. La proposta farà un 
repàs de les mostres populars i 
acadèmiques del ball tradicio-
nal de la ciutat de Castelló de la 
Plana.

EL GRUP DE DANSES EL RAVAL 
REPASSA ELS BALLS PROPIS DE 
CASTELLÓ DE LA PLANA

U El Centre Excursionista de 
Vila-real programa per al darrer 
cap de setmana de maig, els dies 
28 i 29, la 23a Pujada a peu a 
Sant Joan de Penyagolosa. La 
primera etapa recorrerà 28 
quilòmetres entre Vila-real i 
Costur i la segona, 32 entre 
Costur i Sant Joan. Les inscrip-
cions estan obertes.

EL CENTRE EXCURSIONISTA 
PROGRAMA LA 23A CAMINADA 
A SANT JOAN DE PENYAGOLOSA



Correos Frío
El servicio con el que podrás enviar tus productos
a temperatura controlada con total seguridad gracias a
una innovadora tecnología y a la gran capacidad
logística de Correos.

correosfrio.es

Elige
entre tres rangos
de temperatura

Mantén
la temperatura
hasta 5 días

Recibe alertas
en caso de variación
en la cadena de frío
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