BENLLOCH REPRÉN L’ACCIÓ
DE L’ALCALDE AL BARRI A
SANT VICENT DE PAÜL
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LA UPCCA CONSTATA MÉS 16
PROBLEMES DE SALUT
MENTAL PER LA COVID-19

Llaneza, Torres i
Mora ja llueixen
la Medalla d’Or
El Ple, per unanimitat, va acordar
distingir els tres premiats per la
seua aportació a la història esportiva de la ciutat així com els valor
d’esforç i estima a Vila-real. PÀGINA 21

Vila-real dona veu a la
societat per a dissenyar
la nova ciutat del s. XXI
L’equip de govern obri a polítics, tècnics, consells
locals i ciutadania en general 100 propostes

Entre les iniciatives estan el II Pla de millora del
Termet o l’ampliació del Cementeri Municipal

Turisme, esport
i naturalesa en
la fira Turesport

U El Termet acull aquest
esdeveniment amb una trentena d’entitats que ofereixen
els seus serveis i un congrés
d’experts del sector sobre la
situació del turisme esportiu.

Clausura del
projecte europeu
AdTransMedes
U Alumnat vingut de països
com França, Itàlia, Ucraïna o
Croàcia i d’indrets de la geografia espanyola com Los
Palacios (Andalusia) participen en una setmana de convivència.

57 queixes per
casals en les
festes patronals

Premis 20 de Febrer
als herois de la covid

Les persones i col·lectius que han treballat i
col·laborat en la lluita contra la pandèmia ja
formen part de l’elenc d’honors de la ciutat

U Els primers festejos de
Sant Pasqual sense mesures
covid tanquen amb una participació alta en tots els actes
i una única incidència greu
durant els actes taurins.
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2	Millora del camí de l’Ermita
3	Recuperació i impuls del Centre de Congressos El Molí

Els grups de treball de polítics i tècnics, que abordaran diferents àrees temàtiques, s’han reunit.

Ajuntament i societat dissenyen
junts la nova Vila-real del segle XXI
Per a obtenir el major consens possible, l’Ajuntament inicia un procés de reunions amb polítics i tècnics, consells locals, meses sectorials i un fòrum ciutadà

B

uscar el més ampli consens possible és l’objectiu que s’ha marcat
l’alcalde, José Benlloch,
per a tancar, com a màxim el 13
de setembre, el full de ruta de
l’Agenda Urbana fins al 2030
que, com ha explicat, inclou un
total de 100 projectes, alguns
d’ells en tramitació, però que
encara no són una realitat, i
altres de nou encuny.
Benlloch ha comparegut per
a desgranar el treball de planificació i participació que durant
els pròxims quatre mesos realitzarà l’Ajuntament, de la mà de
la societat civil, gràcies a la subvenció de 200.000 euros de la
Unió Europea.
El màxim responsable municipal ha recordat que l’Agenda
Urbana Espanyola és «un pla
estratègic de ciutat que es basa
en els criteris establits en
l’Agenda 2030, la nova Agenda
Urbana per a les Nacions Unides
i l’Agenda Urbana per a la Unió
Europea, que promou la sostenibilitat en les polítiques de
desenvolupament urbà i que
serà un document imprescindible per a poder accedir a les
pròximes convocatòries dels
fons europeus».
DEBAT AMB LA SOCIETAT

Per a perfilar aquesta estratègia,
l’Ajuntament impulsa «un
debat local sobre el que volem
que siga la Vila-real del segle
XXI, amb una mirada a llarg termini perquè hem de ser capaços
de dissenyar una ciutat que estiga preparada per a afrontar el
futur amb garanties i que siga
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100 projectes per a la nova Vila-real del s. XXI
1	II Pla de millora continua del Termet

El sector de l’oci i el turisme ha estat el primer en ser convocat per a escoltar les seues aportacions.

Crònica de Vila-real

una ciutat més inclusiva, sostenible, innovadora, que tinga
oportunitats i que estiga integrada en el món que l’envolta,
compartint objectius».
L’alcalde ha destacat alguns
dels 100 projectes, «molts dels
quals ja tenen un treball previ
dels últims mesos i anys, però
ara els posarem sobre la taula
perquè la ciutadania ens ajude a
acabar de definir-los i aporte les
seues idees». A més, ha subratllat que «es tracta d’iniciatives la majoria dels quals són
subvencionables per la UE fins a
un 90 % o 95 %, de manera que

L’alcalde, José Benlloch, ha comparegut per a informar amb detall de les 100 propostes previstes per al futur de la ciutat.

U Alguna de les accions
té ja un treball previ
però l’equip de govern
vol escoltar la veu de la
societat local al respecte
podem afrontar aquesta planificació, tot i la complicada situació econòmica del consistori».
L’alcalde ha anunciat tres
fòrums per al debat dels projectes: un grup de treball de polítics i tècnics, inclosa la Mesa del
Pacte local pel renaixement; la
reunió dels consells locals i
meses de treball sectorials; i un
fòrum amb les associacions cíviques i la ciutadania. La convocatòria es durà a terme entre
maig i juny per a disposar d’un
diagnòstic urbà per a traçar un
marc estratègic i aprovar
l’Agenda Urbana al setembre.

Projecte edifici socio-sanitari. Creació
26	
d’un edifici que concentre les entitats
d’atenció social

51	Ampliació del Museu a l’aire lliure
52

27	Millora de l‘entorn del poliesportiu Melilla

Impuls en la construcció de la residència
per a malalts d’alzhèimer al centre Molí la
Vila, d’AFA Castelló (Pla Convivint)

4	II Pla de millora i promoció del Termet.
Rehabilitació de l’antiga caseta de Protecció Civil per a ús públic amb la construcció de banys nous

28	Convertir el centre Aiguasalut Vila-real
en un centre referent de teràpies aquàtiques

53	Creació d’un centre de dia de dany cerebral adquirit, gestionat per Ateneu (Pla
Convivint)

5	Ampliació i millora de les zones d’ombra
a la CEM Pau Francisco Torres

29	Dotar les Conferències de Sant Vicent
de Paül d’una seu definitiva adapatada
a les necessitats de l’entitat

54	Ampliació de la residència discapacitats
(Pla Convivint)

6	
Impulsar amb l’Agrupació de Regants
de Pinella el projecte de modernització
de regs Pinella fase 3

30	Dotar Comissions Obreres d’una seu
definitiva

7	Construció d’un jardí en les inmediacions del col·legi Pintor Gimeno Barón
8	Rehabilitació i millora per a l’us de l‘Alberg Mare de Déu de Gràcia
9	Pla de millora i ampliació del Cementeri
Municipal
10

Reimpuls de la Fundació Sant Pasqual

31	Rehabilitació de l’Alqueria del Carme
per al seu ús públic

56	Creació de la seu definitiva del Punt de
Trobada Familiar (Pla Convivint) a l’antiga estacioneta

32	II Fase del Gran Casino i Teatre Tagoba.
Culminació de la restauració dels edificis i ús públic

57	Creació d’un centre referent a la província per a l’atenció de la salut mental i la
prevenció del suïcidi

33	Impuls i col.laboració amb el Ministeri
d’Interior per a la construcció de la nova
Comissaria de la Policia Nacional

58	Possible reforma de la plaça Major

11	Rehabilitació de l’alqueria del jardí del
Botànic Calduch com a seu de l’associació de veïns

34	Creació d’una zona de jocs de grans
dimensions per als xiquets i xiquetes al
parc de la Maiorasga

12	Pla d’embelliment i valorització de la séquia Major, en acord amb el Sindicat de
Regs

35	Remodelació de l’antiga Cambra Agrària
per a fer accessible l’edifici

13	Creació d’un segon Termet, amb el parc
fluvial Vila-real Connexió Millars segle
XXI
14	II Pla de reindustrialització, per a la modernització i millora de la competitivitat
dels polígons de Vila-real
15	
Finalització de l’obra del pàrquing de
Pius XXI per al seu ús públic
16	Construcció del nou centre de salut Torrehermosa, per a dotar la zona centre
d’un centre de salut amb cartera de serveis completa
17	Impuls de la remodelació de l’Estadi de
la Ceràmica en col.laboració del Villarreal CF
18	Construcció del nou col·legi Escultor
Ortells
19	Creació de la seu definitiva de l’Escola
Oficial d’Idiomes
20	Defensa de l’Hostal del Rei i recuperació
per a la ciutat
21	Creació de la nova Biblioteca Segle XXI
a la BUC
22	
II Pla d’ampliació i millora de l’arbrat
urbà, amb la plantació de més arbres en
la via urbana i jardins
23	Culminació de la Rehabilitació del convent de les Dominiques com al nou Centre Cultural l’Hospital
24	Definició del Nou Madrigal Segle XXI.
Impuls de la urbanització amb els nous
instruments urbanístics
25	Promoure el reciclatge de residus amb
l’impuls de l’ecoparc mòbil

55	Construcció d’un nou centre de dia per
a majors dependents (Pla Convivint)

36	Col.laboració amb el Villarreal C.F per a
la creació del Museu del Futbol a l’Estadi de la Ceràmica
37	Creació d’un magatzem per a carrosses
de Setmana Santa, a l’edifici dels franciscans
38	Creació dels districtes municipals
39	Reactivació de les unitats de Policia de
Barri i Policia Rural
40	Pla de millora i optimització de les seus
de les associacions de veïns
41	Creació del Consell de la Joventut
42	Creació del mirador de l’Assut com a
nou balcó al Millars

59	
Creació del segon centre de Serveis
Socials de la ciutat al centre Maria de
Luna
60	Construcció del gimnàs i un nou aulari al
CEIP Pasqual Nàcher (Pla Edificant)
61	Construcció del gimnàs i altres millores
al CEIP Concepció Arenal (Pla Edificant)
62	Creació de l’Institut Local d’Estudis Vila-realencs

75	Impulsar el I Pla d’envelliment actiu per
a la gent gran
76	
Creació de la Càtedra de Francesc
Tàrrega
Impulsar l’estabilització i consolidació
77	
dels llocs de treball de l’Ajuntament
78	Construcció de la pista d’atletisme i ciclisme
79	Consolidació i impuls de la Casa Museu
Llorens Poy com a espai cultural
80	Creació d’una zona d’aventura per als
xiquets a la zona dels eucaliptus del Termet
81	Impuls del Pla de digitalització i proximitat de l’Ajuntament
82	Construir l’institut integrat de formació
profesional en edificació i obra civil
83	Millora de les instal.lacions del Centre
Congressos per a convertir-lo en un espai multifuncional
84	Impuls de la viabilitat de la zona de serveis del PAI Europlataforma Intermodal
85	Rehabilitació dels antics jutjats com a
edifici de serveis administratius de l’àrea
econòmica
86	Creació d’un clúster agroalimentari i
tecnològic als voltants de l’estació
87	Llançament de la campanya Vine a viure
a Vila-real

63	Ampliació del banc de pisos pont per a
emergències

88

64	Impuls del nou polígon del Clúster Industrial de la Innovació Ceràmica Ciutat
de Vila-real

89	Impulsar la modernització de l’Administració i protegir l’Ajuntament dels ciberatacs

65	Creació d’un intercanviador de transports a la zona de l’estació (2ª fase)

90	
Creació del Consell local d’Innovació,
Ciència i Tecnologia

66	
Col.laboració amb la construcció del
nou alberg El Pati de Cáritas per a persones sense llar

Targeta ciutadana

91	Disseny del I Pla municipal d’innovació
cultural, d’acord amb el sector
92	Pla especial per a l’impuls del comerç
de proximitat

67	
Col.laboració amb la Generalitat Valenciana per a la creació del centre de
referència per a les investigacions agrícoles de la província a l’antic centre de
capacitació agrària

93	Pla de millora per a l’impuls del turisme
esportiu, reimpulsant el CTE com a projecte tractor

44	Creació al molí de la Vila d’un centre referent en energies renovables i ubicació
de l’Agència Local del Medi Ambient

68	Creació de la zona de baixes emissions
de Vila-real

94	Elaboració de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament (RPT)

45	Pla de millora de l’eficiència en l’enllumenat públic

69	Impuls en la construcció de l’Ecobarri,
un nou model de ciutat sostenible en la
zona Molí Nou

95	Projecte Arrela’t. Impuls i protecció del
patrimoni cultural immaterial de Vila-real

70	Eliminació de la depuradora de Vora Riu
i connexió amb l’EDAR d’Almassora

96	
Implantació de la recepta esportiva,
amb la col·laboració de la Generalitat i
Hospital Universitari de la Plana

43	
Millora del pas inferior del carrer dels
Furs de València per a evitar inundacions

46	II Fase ronda Sud-oest i connexió amb
la N-340
47	Creació del primer pàrquing per a camions, amb les entitats de transportistes locals
48	Impuls del bulevard la Plana
49	Impulsar la nova seu comarcal de Creu
Roja a les instal·lacions de l’antiga estació de la Panderola
50	Exigència al Ministeri de l’eliminació de
la passarel·la de l’estació i creació d’un
pas inferior

71

Connexió de la ciutat amb l’AP7 amb via
per a bicicletes i vianants

72	Ampliació de la xarxa de carrils bici per
a interconnectar zones esportives, instituts i altres serveis públics
73	Construcció del quart institut d’educació Secundària de Vila-real
74

 la per a l’us d’energies renovables en
P
edificis municipals

97	Implantació d’un projecte pilot de geotèrmia a la piscina Yurema Requena
98	
Creació d’un espai pumptrack per a
l’activitat de mountain bike
99	Millora del servei d’autobús públic gratuït, el Groguet
100	Posada en funcionament del nou
servei millorat de préstec de bicicletes,
Bicivila’t
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U SONIA SÁNCHEZ, NOVA
PRESIDENTA DE CAIXA
RURAL VILA-REAL
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch,
ha rebut Enric Portalés i Sonia
Sánchez Bosquet, amb motiu del
canvi de presidència en Caixa Rural
Vila-real. Benlloch ha agraït Portalés
la tasca realitzada durant els últims
12 anys al capdavant de l’entitat i li
ha lliurat una al·legoria de la fundació de la ciutat com a reconeixement
en nom de l’Ajuntament. L’alcalde ha
felicitat la nova presidenta pel seu
nomenament i li ha desitjat sort i
encert en aquesta nova etapa, en la
qual seguirà comptant amb la
col·laboració i suport municipal.
Sánchez és la primera dona que presideix aquesta entitat centenària de
la qual és sòcia des de 2008 i del seu
Consell Rector des de 2018.

Benlloch reprén L’alcalde al barri i
presenta el parc Connexió Millars
L’alcalde visita el barri de Sant Vicent de Paül per a atendre el veïnat i exposar el projecte de connexió de la ciutat amb el riu

L

’alcalde, José Benlloch, ha
visitat el barri de Sant
Vicent de Paül, situat a
l’entorn
del
pavelló
Sebastián Mora i el pont de
Santa Quitèria, dins de la campanya de proximitat L’alcalde al
barri, que es reprén després de
dos anys de pandèmia per a
reforçar la connexió amb la ciutadania i explicar els projectes
tractors de l’Agenda Urbana. El
primer edil ha atés a peu de
carrer el veïnat i ha presentat
un dels projectes de l’Agenda
Urbana: el parc fluvial Vila-real
connexió Millars segle XXI, que
a més de transformar i potenciar aquest districte també
suposarà un important avanç
en l’obertura de la ciutat al riu.
Benlloch, acompanyat pels
regidors de Proximitat i
Participació Ciutadana, Miriam
Caravaca,
i
d’Agricultura,
Sostenibilitat,
Transició
Ecològica, Energètica i Medi
Ambient, José Ramón Ventura
Chalmeta, ha anunciat el projecte de regeneració ambiental
del marge del riu amb la creació
d’un segon Termet coincidint
amb el centenari de la plantació, el 1924, de prop de 3.000
arbres a l’entorn de l’ermita de
la Mare de Déu de Gràcia, que va
donar origen a l’actual paratge.
«Ha passat quasi un segle i la
ciutat ha multiplicat per tres la
seua població», recorda l’alcalde, que afig que «encara que en
aquesta última dècada no hem
deixat de treballar per una ciutat més verda, amb la plantació
de més de 700 arbres, cal la
renaturalització del nucli urbà,

breus
EL PP EXIGEIX MILLORAR
L’ENTORN DEL PAVELLÓ
MELILLA PER SEGURETAT
U El Partit Popular reclama
la intervenció immediata en
els voltants del pavelló esportiu Melilla per a garantir la
seguretat als seus usuaris. Ho
ha exigit el president local i
portaveu del Partit Popular,
Adrián Casabó, després de
visitar amb els seus veïns la
situació «d’abandonament
absolut que es registra en
l’entorn
d’aquesta
instal·lació esportiva».

COMPROMÍS DEMANA
CREAR LA FIGURA DEL
DEFENSOR DEL VEÍ
U Compromís demana crear
la figura del defensor del veí
i desenvolupar les competències municipals per a representar el veïnat i defensar-lo
dels abusos que es puguen
cometre contra ells. «Amb el
creixement exponencial de
la ciutat els darrers anys, cal
que es cree una figura que
vehicule les possibles frustracions ciutadanes», apunta el
regidor Santi Cortells.

Benlloch i altres regidors van atendre el veïnat i escoltar les seues propostes i necessitats en la carpa instal·lada.
amb una sensibilitat màxima
pel medi ambient i per la protecció del nostre riu, d’acord
amb el nostre projecte de la
nova Vila-real del segle XXI».
En aquest sentit, Benlloch
defén la necessitat d’obrir la ciutat al Millars, perquè «hem viscut durant moltes dècades
d’esquena a aquest recurs natural que tenim i que ara, gràcies
a la unió amb els municipis
veïns d’Almassora i Borriana,

juntament amb la Diputació, la
Generalitat i els regants, revalorem i millorem dia a dia a través
del
Consorci
de
la
Desembocadura del Millars».
ESPAIS DIFERENCIATS

El projecte Vila-real connexió
Millars contempla la protecció
de més de 126.000 metres quadrats d’espai verd, dividits en
una zona fluvial paral·lela al
Millars a l’entorn del Molí Nou -

entre el pont de Santa Quitèria i
el pont de la N-340- i un parc
urbà en la zona del Madrigal i el
carrer de l’Encarnació.
De fet, un dels objectius és
crear un corredor verd que
unirà el futur quart institut
amb aquest barri. Benlloch ha
assenyalat que es tracta d’una
actuació ambiental ambiciosa,
projectada en diverses fases, i
que protegirà els molins del
Terraet i el Nou de Santa Sofía.

LA POLICIA LOCAL FORMA
ELS AGENTS EN LA FIGURA
DEL DIRECTOR TAURÍ
U L’Escola de Formació de la
Policia Local (Efopol) ha celebrat una jornada formativa
sobre bous al carrer, concretament sobre la figura del
director taurí, impartida per
Miguel Ángel Guillén, director territorial a Castelló de la
Conselleria
de
Justícia,
Interior i Administracions
Públiques, i per Antonio
Aguilar, cap del grup operatiu de la Unitat Adscrita.

Municipal
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El Gran Casino va acollir l’exposició de la maqueta del renovat camp de futbol, les obres del qual ja han començat i han permés que nombrosos aficionats se’n duguen a casa seients antics com a record

El nou Estadi de la Ceràmica crearà
2
3.000 m per a la Vila-real del s. XXI
Benlloch ha remarcat la «importància històrica» d’aquestes obres de transformació del camp de futbol que ja han començat i es prolongaran fins a desembre

E

l projecte de transformació de l’Estadi de la
Ceràmica generarà 3.000
metres quadrats d’espai
públic a l’entorn dels carrers de
Benicàssim i Almassora, i sobretot dotarà d’una major seguretat al camp de futbol del
Villarreal CF, i completarà el
procés de millora contínua del
recinte dut a terme pel club en
col·laboració amb l’Ajuntament
de Vila-real. L’alcalde, José
Benlloch, ha remarcat la
importància històrica d’aquesta
transformació de l’Estadi de la
Ceràmica durant la presentació
del projecte, en la qual Benlloch
ha intervingut juntament amb
el president del Villarreal CF,
Fernando Roig, i César Azcárate,
responsable de la consultora
d’enginyeria i arquitectura
Idom, encarregada del desenvolupament del projecte.
«És un dia històric per a Vilareal, per al Villarreal CF i per a
la província», ha afirmat
Benlloch, que ha detallat les
fites en el treball conjunt que la
ciutat i el club porten realitzant
durant l’última dècada «en un
win-win que no sols ha servit per
a millorar l’estadi municipal
sinó que també ens ha portat a
anar de la mà en altres àmbits,
com la construcció i ampliació
de les ciutats esportives fins a
comptar amb un total de 18
camps de futbol, la millora de la
viabilitat econòmica del club i
rebatejar el camp com a Estadi
de la Ceràmica per a comptar
amb més patrocinis, el suport a
l’economia local i la millora de
la seguretat en l’estadi».
Benlloch ha explicat que
l’obra de remodelació completa
del camp de futbol municipal
«garanteix de manera històrica

+DADES

Fets principals
de la reforma
Les principals millores de l’Estadi
de la Ceràmica seran:
U La construcció de la nova
grada a la cantonada, entre les
zones de Preferència i Fons Sud,
per a aconseguir així el tancament al complet de l’estadi.
U El cobriment, amb sostre, de
tot l’aforament de l’estadi.

Benlloch, Roig i Azcárate, durant la presentació, en El Ceramista, de la maqueta i disseny que tindrà l’estadi remodelat.

U Benlloch apunta que
l’obra garanteix l’accés i
l’evacuació del camp de
manera segura i amb
perspectiva de futur
U Roig destaca que la
reforma arriba en un
moment històric per
al club, a portes de
celebrar el centenari

l’accés i evacuació de manera
segura i perspectiva de futur». El
projecte generarà 3.000 metres
quadrats d’espai públic als
carrers
de
Benicàssim
i
Almassora i millorarà la connexió de l’estadi amb la plaça.
EXECUCIÓ FINS AL DESEMBRE

L’alcalde ha demanat comprensió als residents, aficionats i ciutadania en general per les
molèsties que comportarà el
projecte, l’execució del qual es
prolongarà fins a desembre,
quan podran tornar a celebrarse partits, encara que la previsió
és que la transformació estiga
completada al març de 2023,
centenari del club.

Per part seua, Roig ha mostrat la seua satisfacció per escometre aquesta obra en un
moment històric per al club, en
portes del centenari. A més, ha
ressaltat que es tracta d’un projecte de gran envergadura «que
pagarà el Villarreal CF però que
quedarà per al patrimoni de la
ciutat perquè l’estadi és municipal». El cost de l’obra superarà
els 30 milions d’euros i la seua
execució serà a càrrec de
l’empresa local Alviben.
César Azcárate, de la consultora Idom, ha explicat que els
detalls d’una transformació que
farà de l’estadi «un element unitari, més amable i relacionat
amb la ciutat».

U La nova coberta permetrà
albergar totes les infraestructures
per a les retransmissions televisives i millorar la qualitat i l’experiència dels aficionats, s’afegiran
dos videomarcadors
de 21 x 7
2
metres (300 m de pantalla), una
megafonia millor, nova il·luminació esportiva i arquitectònica LED
i la instal·lació de la SkyCam.
U La creació de nous espais interiors: una sala polivalent en coronació del Fons Sud amb vista al
terreny de joc i a la plaça, la remodelació integral del restaurant
Entrelíneas i un nou espai per al
Museu del Villarreal CF.
U L’aposta per les energies renovables, amb la instal·lació de
panells fotovoltaics en la coberta
per a l’autoconsum de l’estadi.
U La renovació total dels seients
a l’Estadi de la Ceràmica.
U Museu històric del club.

U Aforament de 22.000 localitats
que estaran millorades respecte a
comoditat i espai dels seients.
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El pleno aprueba 4,2 millones de
euros para reajustar el presupuesto
El objetivo es hacer frente al impacto del aumento de los costes energéticos y garantizar la prestación de servicios municipales

E

l Pleno ha dado luz verde
al reajuste presupuestario que supera los 4,2
millones de euros y
corresponde a un expediente de
suplementos de crédito por
importe de 4.146.065 euros y un
expediente de créditos extraordinarios por valor de 112.921
euros. El objetivo de estos expedientes es hacer frente al impacto de los costes energéticos y
para garantizar la prestación de
servicios en el nuevo escenario
derivado de la escalada de precios y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.
El alcalde y concejal de
Hacienda, José Benlloch, ha
recordado que, con esta modificación de las cuentas municipales, reequilibramos el presupuesto para «reforzar las partidas que
son más necesarias en estos
momentos y prescindir de aquellas que no son prioritarias».
El consistorio incrementa así
la dotación prevista para suministros energéticos en más de
un millón de euros, garantizando así la prestación de servicios
básicos, como el alumbrado
público o el funcionamiento de
instalaciones
municipales.
Asimismo, se da respuesta a las
necesidades de las concejalías y
prioriza el mantenimiento de
servicios y la ejecución de proyectos que se enmarcan en la
nueva etapa de reconexión y
renacimiento de la ciudad.
Hay fondos para la nueva
fase de modernización de zonas
industriales cofinanciada con el
Instituto
Valenciano
de
Competitividad
Empresarial
(Ivace); la adecuación de dependencias en el Termet (60.000
euros); la renovación de juegos

El pleno, en una sesión extraordinaria celebrada el 13 de mayo, aprobó el reajuste de las cuentas municipales de este año.

+DATOS

Bonificación del 95% del
IBI para 364 negocios
U En sesión plenaria, y por unanimidad, ha salido adelante una
nueva concesión de la bonificación
del 95% del IBI a una actividad
declarada de especial interés o utilidad municipal, con lo que, tal y
como ha explicado el presidente de
la Comisión de Hacienda, Xus
Madrigal, son un total de 364 las
bonificaciones concedidas este
2022 a establecimientos del municipio, por importe de 385.000
euros, con el fin de ayudar a la reac-

tivación económica de los sectores
más afectados por la pandemia. El
edil ha agradecido el consenso de
los grupos municipales en el impulso a esta medida, incluida en el
paquete de medidas de alivio fiscal
acordadas en el marco de la Mesa
del Pacto local por el renacimiento
y que se implementa por segundo
año consecutivo, así como a
Ashiovi (Asociación de Hostelería y
Ocio de Vila-real ) y Ucovi (Unión de
Comercio de Vila-real).

infantiles en parques y jardines
(35.000 euros); la construcción
de nichos en el cementerio
(40.000 euros) o la adecuación
del edificio del antiguo cine
Condal como almacén para
carrozas y peanas de la Semana
Santa (74.000 euros). También
se refuerza la dotación de
Deportes, Fiestas, Innovación,
Movilidad o Territorio.
Además, hay una partida de
356.000 euros para el pago de
una nueva sentencia firme, que
se financiará con cargo al préstamo previsto en el presupuesto
para sufragar el urbanismo
heredado de la etapa del PP.
También se asegura el pago
de las ayudas a la cooperación
(60.000 euros) y tres nuevos convenios con entidades locales.

La ciudad suma nueva
entidad bancaria de la
mano de Ruralnostra
Vila-real cuenta con una nueva
entidad financiera tras la inauguración de una oficina de
Ruralnostra. Una inauguración
a la que asistieron, entre otros,
el presidente de la entidad,
Vicent Seglar, el director general, Francisco Albiach, y la directora de la oficina vila-realense,
Chelo Albiach. Tampoco faltaron diferentes autoridades,
entre ellas el alcalde de Vilareal, José Benlloch; y el de Betxí,
Alfred Remolar, debido a que en
esta última localidad nació en
1943 la Caja Rural que, desde

hace unos años, se expande por
la provincia de Castellón bajo el
nombre de Ruralnostra.
La reina de las fiestas de Vilareal, María Carmona, acompañó
a las autoridades y los responsables de la entidad financiera en
el corte de la cinta que dio por
inaugurada la sucursal de una
caja que, como explicó su presidente, «se centra en las personas
y en no perder los valores con
los que nació». La oficina abre
de lunes a viernes, de 8.30 a
14.30 horas y también, de lunes
a jueves, de 17.00 a 19.00 horas.

La reina de las fiestas, María Carmona, en la inauguración de la nueva oficina.

10.000 euros
para fomentar
el valenciano
entre entidades
La
Concejalía
de
Normalització Lingüística
abre la convocatoria de subvenciones para las asociaciones de ámbito cultural sin
ánimo de lucro que promuevan el uso del valenciano. Las
solicitudes pueden presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento,
donde también están las
bases de la convocatoria,
dotada con 10.000 euros.
«Vila-real está absolutamente comprometido con
nuestra lengua, el valenciano, y con la promoción y normalización de su uso social,
en todos los ámbitos. Con
este objetivo, convocamos
esta línea de ayudas, que se
incrementa sensiblemente
este año hasta los 10.000
euros, para favorecer el uso
del valenciano en todas aquellas actividades --como la edición de calendarios o carteles-- que organicen nuestras
asociaciones locales», valora
la edila de Normalització
Lingüística, Noelia Samblás.
El plazo de 20 días hábiles
para presentar las solicitudes
de ayuda finalizará el 23 de
junio de 2022.

Nuevo paso
para suprimir
la depuradora
de Vora Riu
El pleno municipal, en su
sesión ordinaria de mayo, ha
avalado el proyecto de expropiación de los terrenos para
la supresión de la depuradora de Vora Riu y la conexión
con la depuradora de
Almassora, un proyecto que
ejecutará la Entidad Pública
de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad
Valenciana (EPSAR). El concejal de Territorio, Emilio
Obiol, ha señalado que se
trata de «una gran noticia,
que permitirá eliminar un
punto negro y mejorar la
calidad ambiental de la ciudad» y ha recordado que la
Generalitat Valenciana transfirió en su día la cantidad
económica para el pago de
dichas expropiaciones por
valor de 105.000 euros.
La Epsar tiene prevista
una inversión de 2,6 millones de euros para ejecutar la
obra, que supondrá desmantelar una instalación que
supera los 40 años de vida y
que presenta graves deficiencia como vertidos, ruidos y
olores o incumplimiento de
parámetros de nutrientes.

Municipal

Crònica de Vila-real
MAIG DEL 2022

La Cooperativa exporta su modelo
de lucha contra la plaga del‘cotonet’
Entidades de Castelló, Burriana, Nules, Moncofa o Almassora, así como la Diputación, han mostrado interés por el insectario

E

l alcalde, José Benlloch,
ha acompañado a la
Cooperativa
Católico
Agraria de Vila-real en
una jornada en la cual la cooperativa vila-realense ha compartido con otras cooperativas de la
provincia la experiencia pionera del insectario para combatir
la plaga del cotonet.
En la jornada han participado la Cooperativa San Isidro
(Castelló); San José (Burriana);
Cocalni; Agroal; San Alfonso;
Cítricos de Nules; Rural
Moncofa; la Federación de
Cooperativas Agroalimentarias
de la Comunidad; el Servicio de
Sanidad Vegetal de Almassora;
además del diputado provincial
de Desarrollo Rural, Santiago
Pérez; la técnica de Federación
FECOAV, Myriam Mestre; y José
Ramón Ventura Chalmeta, concejal de Agricultura; junto con
el presidente de la Cooperativa,
Juan José Ortells, y los técnicos
de la entidad.
En la jornada, los técnicos de
la cooperativa de Vila-real han
explicado en qué consiste esta
experiencia pionera de lucha
biológica contra el cotonet, en la
que ha colaborado también el
Ayuntamiento de Vila-real a través de un convenio dotado con
20.000 euros, con el objetivo de
poder implementar medidas
parecidas en otros municipios.
Además, y como ha apuntado
Ortells, la Cooperativa Católico
Agraria «va de la mano de la
Conselleria de Agricultura», a la
vez que también se prevé optar
a las ayudas que convoca la
Diputación para combatir la
plaga que, llegada de Sudáfrica,
afecta gravemente a los cultivos
de cítricos.

Benlloch y Pérez, junto a otros participantes en la jornada, pudieron conocer cómo funciona el insectario.
Los técnicos apuntaron que,
aunque las lluvias y las bajas
temperaturas han retrasado la
expansión del cotonet, ya se multiplica con el calor en las fincas
de la comarca de la Plana Baixa.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El consistorio y la cooperativa
presentaron en febrero del 2020
el proyecto del insectario con el
objetivo de promover un control de plagas en la agricultura
local más respetuoso con el
medio ambiente y dar respuesta
a la creciente demanda en los

mercados europeos de productos agrícolas libres de residuos
químicos.
Los responsables de la
Cooperativa detallaron que el
proyecto consistía en la cría de
dos
tipos
de
insectos
(Cryptolaemus montrouzieri y
Anagyrus aberiae), que ya se distribuyen de forma gratuita
entre los agricultores acogidos a
la entidad, considerados «fauna
útil» o «enemigos naturales» de
determinadas plagas, con el
objetivo de combatir de forma
más natural las nuevas plagas

que afecten a los cultivos, especialmente los citrícolas, como el
cotonet de Sudáfrica.
Así, el objetivo era y es poner
a disposición de los agricultores
una alternativa ecológica a la
hora de combatir estas plagas de
forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, así
como dar respuesta a la demanda de los consumidores europeos que piden productos libres
de pesticidas. «Queremos estar
en la vanguardia para ofrecer
soluciones al sector», indicó el
responsable de la Cooperativa,

Correos ya
admite el pago
de recibos
municipales
Correos y el Ayuntamiento
han suscrito un acuerdo, que
ya está operativo, para admitir el pago de los tributos e
impuestos del municipio.
Gracias a este acuerdo, los
ciudadanos pueden pagar
todos los recibos y liquidaciones emitidos por el consistorio en cualquiera de las 2.370
oficinas que Correos tiene en
España durante el horario de
apertura de las mismas.
Este tipo de acuerdos establece mecanismos de colaboración para aumentar y
mejorar la calidad de los servicios que se prestan en beneficio de la ciudadanía, un
propósito por el que trabajan
ambas entidades.
El servicio de cobro de
recibos está dirigido a empresas y organismos públicos y
permite una gestión de
cobros sencilla, a través de
las oficinas de Correos.
Utilizando la infraestructura
del giro postal, los ciudadanos que abonen este servicio
pueden realizar sus pagos a
las empresas y organismos
públicos adheridos al servicio, en cualquier oficina
informatizada de Correos en
todo el país y con amplios
horarios de apertura.
Como ya explicó el alcalde, José Benlloch, en el
momento de la firma del convenio, «en nuestra vocación
de capital comarcal de servicios, la oficina de Correos
juega un papel fundamental
y por ello, desde el equipo de
gobierno, siempre hemos
defendido la importancia de
contar con un servicio postal
de calidad en nuestro municipio». El abono a través de
Correos se complementa con
el de las oficinas bancarias.

Recogida solidaria para
las colonias felinas
El Ayuntamiento de Vila-real,
conjuntamente
con
la
Asociación Gats de Barri, han
impulsado una recogida solidaria de productos de primera
necesidad para gatos, amenizada con una clase de entrenamiento funcional a cargo del
entrenador Frank Cachero.
«En Vila-real hay más de 20
colonias felinas que no pueden
quedar desatendidas, por ello, lo
que buscábamos con esta recogida solidaria son sobre todo alimentos, productos de limpieza y
de higiene u otros productos de
primera necesidad», explica la
concejala de Bienestar Animal,
Miriam Caravaca.

Leche en polvo, arena, pienso
gastrointestinal, pienso para
gatos adultos y crías, paté para
adultos y crías, paté de recuperación, utensilios de limpieza y
desinfección, gasas, suero,
empapadores, pipetas, areneros
y palas, cristalmina y antiséptico fueron algunos de los productos demandados por Gats de
Barri para esta jornada.
El Ayuntamiento mantiene
una colaboración continua con
Gats de Barri para mejorar las
condiciones de vida de las colonias felinas y mantener controlada la población existente con
acciones como la formación de
alimentadoras.
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La plaza Major acogió la jornada organizada por Gats de barri con la colaboración del Ayuntamiento.
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Cáritas presenta la
futura casa de acogida
San Pascual El Pati

Los integrantes del Consejo de Niños y Niñas pudieron conocer el inmueble y realizar propuestas sobre su futuro.

Proyectan el Convent, espai
d’art como gran centro cultural
El consistorio optará a fondos europeos para la rehabilitación integral de este edificio

E

l Ayuntamiento opta a la
convocatoria de fondos
europeos para dotar a la
ciudad de un gran centro
cultural a través de la rehabilitación del Convent, espai d’art.
La Concejalía de Territorio
ultima la presentación del proyecto al Programa de Impulso a
la Rehabilitación de los Edificios
Públicos de las Entidades
Locales (PIREP local), que sufraga la Unión Europea, con el
objetivo de conseguir financiación para la mejora integral del
emblemático inmueble. Se trata
de una intervención incluida en
el listado de 100 proyectos para
la nueva Vila-real del siglo XXI.
La creación del Centro
Cultural del Hospital supondría
«dar un importante paso para
que una ciudad como Vila-real,
que tiene un gran entramado
asociativo y una actividad cultu-

+ DATOS

Proyecto fruto
del consenso
U Para elaborar el anteproyecto y
tramitar la solicitud de la subvención, el Departamento de
Territorio ha confiado en el equipo del arquitecto local Pau Batalla,
que deberá aportar la documentación hasta del 9 de junio.
U Para que el proyecto de rehabilitación sea fruto del mayor
consenso posible e incorpore las
aportaciones de la ciudadanía,
además de lanzar una serie de
encuestas públicas entre la
población, también se ha convocado a los órganos de participación locales, como son el Consejo
de Niños y Niñas y el Consejo de
Participación Ciudadana

ral de primer nivel, cuente con
un gran espacio para la cultura», asegura el concejal de
Territorio, Emilio M. Obiol.
El equipo de gobierno proyecta la conversión del actual
Convent, espai d’art, en este
futuro Centro Cultural del
Hospital, para lo cual es necesario llevar a cabo una rehabilitación integral del edificio, «que
presenta algunas patologías,
especialmente en la cubierta»,
señala el responsable de
Territorio, quien recuerda que
en su día se llevó a cabo la adecuación de la primera planta.
Algunas de las zonas objeto de
rehabilitación serían la planta
baja y el patio interior; la escalinata; la planta superior y la
cubierta; la balconada exterior
recayente al jardín y también el
acondicionamiento de la entrada desde la calle Hospital.

La presentación tuvo lugar en la sala de actos de la Fundació Caixa Rural.
Cáritas Diocesana ha presentado en Vila-real el proyecto de
la casa de acogida San Pascual
El Pati, que se está construyendo en el nuevo edificio para
dependencias de la parroquia
de los Santos Evangelistas,
impulsado por el obispado de
Segorbe-Castellón.
El proyecto para la inclusión de personas sin hogar
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Vila-real,
que aporta 300.000 euros de
1,2 millones totales. La presentación contó con la asistencia
del obispo Casimiro López
Llorente, y la edila de Servicios
Sociales, Silvia Gómez, entre
otras autoridades.
El complejo contará con
dependencias para la parroquia
de
los
Santos
Evangelistas, entre ellas una
capilla con capacidad para un
centenar de personas y salones
parroquiales. El bloque dedicado a la casa de acogida consta

La basílica de Sant
Pasqual estrena dos
nuevos bajorrelieves
La remodelación y mejora del
nuevo acceso de la basílica de
San Pascual avanza con la instalación de dos nuevos bajorrelieves que ya decoran la parte
superior del nártex oeste del
templo. Piezas elaboradas a partir de moldes que utilizó el
escultor Vicente Llorens Poy,
Hijo Predilecto de Vila-real, para
la decoración de la fachada
principal de la basílica y la Real
Capilla, y siguiendo el proyecto
del arquitecto Antonio Carlos
Llorens Lara, que, ya en 1998,
realizó el proyecto de remodela-

ción de la plaza de Sant Pasqual
y el proyecto técnico y constructivo del monumento al patrón
situado en la misma.
El artista Ricardo Ramos
Carbó, discípulo del escultor, y
el arquitecto Antonio Carlos
Llorens Lara, sobrino del artista,
han trabajado de manera conjunta en el proyecto, que ha
sido sufragado por la Fundación
Pro Monasterio y Basílica de San
Pascual, que preside el alcalde,
José Benlloch, y que cuenta con
la
participación
de
la
Diputación de Castellón, la

Ambos bajorrelieves ya decoran la parte superior del nártex oeste del templo.

de cinco plantas, donde se
podrá disponer de locales de
formación, espacios comunes
y 18 habitaciones dobles, tres
adaptadas para residentes con
movilidad
reducida,
que
podrán acoger hasta 36 personas. El Pati nacio en 1992 a iniciativa del entonces obispo,
José María Cases, y de la mano
de la Fundació Tots Units.
Diferentes empresas han
colaborado, de manera altruista, en la construcción y el equipamiento y mantenimiento
del recinto, pero Cáritas
Diocesana hizo un llamamiento a empresas y particulares
para que puedan realizar alguna aportación o contribuir
becando, de forma total o parcial, alguna de las plazas, un
coste anual que cifraron en
15.000 euros. El 12 de febrero
de 2021 se colocó la primera
piedra del complejo que se
prevé inaugurar a principios
de 2023.
Fundación Caixa Rural Vila-real,
la Asociación Amics del Pouet
del Sant y la comunidad de
Madres Clarisas del convento de
San Pascual.
Dichos bajorrelieves han sido
confeccionados en el estudio de
la Casa-Museo de Vicente
Llorens Poy partiendo de un
molde de silicona original de
dicho artista, adaptándolo al
tamaño necesario para la presente ubicación. El material utilizado en los bajorrelieves ha
sido la escayola Exaduro de alta
resistencia procediéndose, una
vez extraídos del molde, a su
secado, dorado y patinado hasta
alcanzar el aspecto deseado.
Los bajorrelieves tienen dos
metros de anchura por ochenta
centímetros de altura. La
Fundación Pro Monasterio y
Basílica de San Pascual sufraga
las creaciones, con un coste de
3.000 euros, más la colocación.
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El jardín de Jaume I acogió el acto central de la conmemoración del Día de Europa.

Protección Civil mantiene contacto directo con los colectivos ciudadanos durante el proceso.

Diversos miembros de la delegación internacional participaron en la plantación de un árbol.

Los camiones de Serveis Públics cargan las cajas con materiales en las entidades vecinales.

Vila-real reivindica una
Europa unida y en paz

Retoman la recogida de
productos para Ucrania

La localidad se une a la conmemoración del día del continente

Siete asociaciones de vecinos vuelven a abrir sus puertas a las donaciones

l alcalde, José Benlloch, ha defendido el valor de la colaboración
entre países y la mediación para
la construcción de una Europa
fuerte, unida y en paz durante su intervención en el acto central celebrado en
Vila-real con motivo del Día de Europa.
Benlloch ha presidido la recepción oficial a las delegaciones internacionales
que participan en el encuentro del proyecto europeo de mediación escolar
AdTransMedes (ver más en página 14).
«Europa es más que un continente. Es
una historia común y compartida, plagada de sufrimiento, pero también de
esperanzas y grandes logros que siempre han venido de la mano de la cooperación, el acuerdo y la transacción. En
otra palabra más acorde a lo que nos ha
traído hoy aquí: la mediación», ha asegurado Benlloch. Además, el alcalde ha
subrayado que «en un momento como el
actual, en el que nuestros hermanos de
Ucrania están sufriendo una invasión
brutal, debemos recordar que la construcción de un mundo en paz comienza
desde los pequeños pueblos, desde nuestras ciudades, desde la consolidación de
una Europa fuerte, más allá de lo económico o lo político». Por ello, el primer
edil ha incidido en la relevancia de
impulsar «proyectos europeos como el
AdTransMedes o los múltiples programas Erasmus+ de nuestros colegios e

l Ayuntamiento reactiva, junto a
las asociaciones de vecinos, la
recogida de materiales de ayuda
humanitaria para el pueblo ucraniano tras la invasión de Rusia. Así, estas
entidades vuelven a abrir sus sedes para
canalizar la ayuda humanitaria a raíz de
la petición de la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias (FVMP), ya
que se necesitan de nuevo productos de
primera necesidad para los refugiados y
la población afectada por la guerra.
La edila de Participación Ciudadana y
Proximidad, Miriam Caravaca, quien ya
tuvo en marzo la primera reunión para
establecer el dispositivo de recogida de
productos de primera necesidad, vuelve
a confiar en las asociaciones y a agradecerles la labor que desempeñan. «Nos
sentimos orgullosos de que formen
parte de la gran alianza social que
hemos tejido a lo largo de los últimos
años», asegura, y remarca «el carácter
solidario de nuestra ciudadanía, que de
inmediato se ha mostrado dispuesta a
ayudar para paliar el dolor y el sufrimiento de tantos miles de personas».
Siguiendo las indicaciones de la
Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, el Ayuntamiento ha comunicado a las asociaciones de vecinos la
tipología de productos que se necesiten
en cada momento. En la actualidad, se
requieren alimentos no perecederos,

E

institutos».
El alcalde ha mostrado su satisfacción por el trabajo conjunto con estos
socios europeos y los frutos conseguidos
desde que en 2014 Vila-real se hermanara con la ciudad italiana de Sacile y ha
destacado de manera especial «la cooperación que se ha entablado entre nuestros municipios, entidades e institutos
para la construcción de una Europa
mejor. Una Europa educadora y mediadora, como lo es Vila-real y nuestras ciudades. Una Europa que cree y trabaja
por la paz y por el diálogo. Pocas veces
en nuestra historia reciente ha sido tan
necesario como lo es ahora».
El alcalde, que preside la delegación
española de los alcaldes en el Congreso
de Poderes Locales y Regionales del
Consejo de Europa, ha agradecido el
compromiso de las autoridades y entidades de Sacile, Novigrad-Cittanova y La
Réole con la mediación.

U Benlloch destaca la labor
que debe realizarse desde los
pueblos para consolidar una
«Europa fuerte, más allá de lo
económico o lo político»

E
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como arroz, conservas, legumbres, etc.;
productos de higiene personal, y material sanitario, a excepción de medicamentos. Además de seguir en contacto
con las entidades si hubiera algún cambio en estas necesidades, la Oficina
Municipal de Coordinación de la Ayuda
Humanitaria-Crisis de Ucrania sigue
activa, con la que se puede contactar a
través del correo crisisucrania@vila-real.es.
HORARIOS Y ASOCIACIONES

El Barrio del Hospital establece un horario los lunes, miércoles y viernes de
17.30 a 19.30 horas; en el Barrio del
Progreso, es lunes y martes de 11.30 a
13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; el Nuevo
Cristo del Calvario, de lunes a jueves de
16.00 a 18.00 horas; las del Sagrado
Corazón de Jesús, Sant Ferran y el Barrio
del Pilar, de lunes a viernes de 18.00 a
20.00 horas y Cervantes, de lunes a viernes de 18.30 a 20.00 horas.

U Acorde a las indicaciones
de la FVMP, se requieren
alimentos no perecederos,
artículos de higiene personal
y material sanitario
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El castell de focs d’artifici, el correfoc i la traca han posat el fermall d’or a 10 dies d’intensa activitat. La presidenta de la Comissió de Penyes, Susana García, ha sigut l’encarregada de la Crida a la Festa.

Alta participació en les primeres
festes patronals de la pospandèmia
Els primers festejos sense restriccions sanitàries han sigut un èxit en concursos, concerts o bous i s’han saldat amb 57 queixes per l’activitat dels casals

V

ila-real ha posat punt i
final a les festes en
honor a Sant Pasqual,
després de deu dies
d’actes, amb el tradicional castell final de festes. El regidor de
Festes, Diego A. Vila, i el comissari principal cap de la Policia
Local, José Ramón Nieto, han
presentat el balanç final de festes, amb més de 200 actes organitzats, marcats per una alta
participació de veïns i veïnes.
Quant al balanç de les penyes,
s’han registrat un total de 57
queixes per molèsties, sense que
s’haja hagut de procedir al tancament de cap casal.
«Les festes han sigut tot un
èxit de participació, tant en les
actuacions musicals, els concursos gastronòmics o el sopar de
veïns amb 2.000 assistents», ha
assegurat Vila, que també ha
destacat que «en els actes taurins l’únic incident greu ha
sigut l’enganxada del dimecres
en l’encierro, però el ferit evoluciona favorablement».
El regidor ha agraït el treball
dels col·lectius que han fet possible aquestes festes, com la
Comissió de Penyes, les Forces i
Cossos de Seguretat, Protecció
Civil, Creu Roja, Serveis Públics,
i la Junta de Festes per la labor
de preparar aquestes festes,
«malgrat la incertesa generada
per la situació sanitària».
CAP CASAL TANCAT

En el balanç policial de les penyes, Nieto ha qualificat les festes «dins de la normalitat» amb
un total de «57 queixes per

FESTES I TECNOLOGIA

Llancen un
assistent virtual

La reina i les dames de la ciutat van ser les encarregades d’encendre el llançament de coets que va obrir les festes.

U Vila agraeix l’esforç
dels col·lectius que han
fet possible les festes
«malgrat la incertesa
per la situació sanitària»

molèsties de penyes, sobretot el
primer dissabte de les festes i el
segon cap de setmana, causades
pel soroll o la brutícia, i que en
la majoria de casos s’han solucionat sense problemes i no s’ha
hagut de cridar a l’ordre a cap
penya ni procedir al tancament
de cap casal». Quant a les denúncies imposades destaquen les
aplicades per alcohol i drogues,
amb set i huit sancions respectivament i nou intervencions per
baralles. Sobre el nombre de
penyes, Nieto ha recordat que

enguany ha augmentat amb 35
noves inscripcions, que sumades a les ja existents fan un total
de 480 penyes registrades.
D’altra banda, el regidor ha
reconegut que «hem de ser
honestos i fer autocrítica» pels
incidents causats pel comportament incívic d’algunes persones
generant fem i desperfectes en
les zones urbanes. Vila recorda
que l’Ajuntament treballa en
una ordenança especial per a
regular l’activitat dels casals
durant tot l’any.

U L’Ajuntament i la Fundació
Caixa Rural han llançat aquestes
festes un assistent virtual per a
facilitar l’accés de la ciutadania a
la informació dels actes de festes
a través de WhatsApp. L’assistent
virtual, desenvolupat per la
Càtedra
de
Negoci
Conversacional de la Universitat
de València i les empreses Woztell
i Sanuker, forma part del projecte
WhatsApping Vila-real, que persegueix la transformació digital del
teixit socioeconòmic de la ciutat
mitjançant la tecnologia mòbil.
WhatsApping Vila-real, que té
previst començar aquest mes de
juny amb una sèrie de tallers i sessions formatives, permetrà als
negocis i comerços de la ciutat
l’accés a llicències gratuïtes de
programari per a l’ús de WhasApp
d’última generació com a eina
per a la millora de la competitivitat. Com a antesala a aquest projecte, i amb la intenció de
començar a acostar a la ciutadania els beneficis de la nova tecnologia de WhatsApp de tercera
generació, l’Ajuntament i la
Fundació Caixa Rural han posat
en marxa un assistent virtual per
a aquestes festes de Sant Pasqual.
El xat ha sigut desenvolupat amb
una llicència de programari sense
cost econòmic, idèntica a les que
s’entregaran als ciutadans i entitats que participen en els tallers.

Fira i Festes de Sant Pasqual 2022
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U 350 REINES I DAMES DE
LA HISTÒRIA DE LA CIUTAT
EN L’OFRENA I FOGUERA

L’ofrena i posterior foguera a Sant Pasqual va ser enguany especialment multitudinària a causa de la participació especial d’unes 350 reines i dames de la
història de Vila-real, amb motiu del 75é aniversari de la primera cort d’honor
de les festes. La ciutat commemorarà aquesta efemèride l’11 de juny en el
Centre de Congressos, Fires i Trobades per a reconéixer «la figura de reina i

dames, no sols com a representants de la ciutat i del món fester sinó també
com transmissores de la tradició i l’estima per les nostres festes durant generacions», indica el regidor de Festes, Diego A. Vila. Durant aquests anys, han
sigut un total de 704 les dones que han mantingut viva aquesta tradició, concretament 77 reines i 627 dames.

U LA FESTA DE LA TERCERA
EDAT CONGREGA PROP DE
1.500 ASSISTENTS

El Centre de Congressos, Fires i Trobades va acollir la tradicional festa de la tercera edat organitzada per la Junta
de Festes. Unes 1.500 persones han participat en la
festa, amb una paella monumental que va repartir la
cort d’honor, entre d’altres, i ball amb orquestra.

U EL SOPAR DE VEÏNS
CONVOCA MÉS DE 2.000
PERSONES AL LLAURADOR

Prop de 2.000 persones van participar en el XVI Sopar
de germanor per a veïns i veïnes de Vila-real que va tenir
lloc a la plaça del Llaurador. L’acte va estar organitzat
per la Junta de Festes i la Regidoria de Participació
Ciutadana i va comptar amb amenització musical.

U LA PENYA GUAYABÓ
CUINA LA MILLOR PAELLA
DE LES FESTES DE MAIG

El 82é Concurs de paelles celebrat a l’avinguda de la
Murà va tenir com a guanyadora la penya Guayabó,
seguida de les penyes No Problem, en segon lloc, i
Kalauela, en tercer. Prop de 2.000 persones van participar en aquest tradicional acte culinari.

U BANDOLERS PREPARA EL
MILLOR EMPEDRAT EN LA
33A EDICIÓ DEL CONCURS

Les penyes Bandolers, Sarau i Curdellat van ser, per
ordre, les que van cuinar els millors empedrats en una
nova edició d’aquest concurs, la 33a, que va tenir com a
escenari el Recinte de la Marxa. La vetlada va estar amenitzada per una discomòbil.
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U VICENTICA USÓ I
SALVADOR SIFRE, LA DONA
I L’HOME DE MÉS EDAT

El Convent, espai d’art, va acollir l’acte d’homenatge a
la dona i l’home de major edat de la ciutat: Vicenta Usó,
que enguany complirà 101 anys, i Salvador Sifre, de 98
anys. Ambdós van estar acompanyats pels seus familiars, corporació municipal i la reina i les dames.

U LA MISSA I LA PROCESSÓ
RETEN HONORS AL PATRÓ
EN EL SEU DIA GRAN

Vila-realencs i vila-realenques van poder honrar el patró
amb els actes tradicionals després de dos anys de
pandèmia: la missa matinal oficiada pel bisbe Casimiro
López Llorente i la processó vespertina amb autoritats,
cort d’honor, col·lectius i entitats religioses.

U LA NIT DE LA XULLA
TORNA A OMPLIR CARRERS I
CASALS DE FUM I BRASES

Els carrers i penyes es van omplir de brases i bon ambient la Nit de la Xulla, declarada Festa d’Interés Turístic
Provincial. L’alcalde, José Benlloch, i el regidor de Festes,
Diego A. Vila, juntament amb la cort d’honor, van visitar
diferents casals de la ciutat.

U LA CAVALCADA
DESPLEGA ORIGINALITAT
I ENGINY PELS CARRERS

La Cavalcada ha tornat a recórrer els carrers amb
l’enginy, la sàtira, l’originalitat i el sentit de l’humor com
a protagonistes a través de les disfresses i carrosses de
les penyes, prop d’una vintena, la més participativa de
les que es recorden els darrers anys.

U ELS AFICIONATS
GAUDEIXEN DE 17 BOUS
AQUESTES FESTES

Un total de 17 van ser els bous exhibits durant els festejos patronals gràcies als dos correbous amb sis animals
cadascun. Associacions taurines, així com la Junta de
Festes i la Comissió de Penyes, van patrocinars aquests
espectacles que van omplir la vila.

U ACUDIM ORGANITZA
UNA NOVA CAMPANYA
DE SENSIBILITZACIÓ

Acudim va portar a terme la seua tradicional campanya
de sensibilització en el marc de les festes de Sant
Pasqual, amb el lema ‘Res sense nosaltres i tot amb
nosaltres; inclusió de persones amb discapacitat’, dedicada a les persones amb discapacitat intel·lectual.
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Benlloch va lliurar un reconeixement als artistes i col·lectius de la ciutat que van formar part d’aquesta actuació.

Vila-real Talent sorprén el públic
amb un espectacle singular
Roig guanya els XXV

Els premiats d’enguany amb representants municipals i de l’AC El Guitarró.

Més de 300 artistes formen part d’aquesta representació, entre ells la formació Spanish Brass

L

’espectacle musical Vilareal Talent ha congregat a
la plaça Major vora 300
artistes locals, amb la formació Spanish Brass (Premi
Nacional de la Música 2020)
com a convidats d’honor de la
seua segona edició. Representants de la corporació municipal, encapçalats per l’alcalde
José Benlloch, han estat presents. Benlloch ha fet entrega
d’un reconeixement als artistes
i col·lectius de la ciutat que han
fet possible aquest concert.
L’alcalde ha destacat la
potència d’un espectacle que,
sota la direcció de les germanes
Rosanna i Gisela Morales, «ha
arribat per a quedar-se. És un
gran aparador del que som en
reunir artistes de diferents
àmbits amb un grup o un artista de projecció internacional»,
ha dit Benlloch, que ha recordat
que la primera edició es va presentar abans de la pandèmia i
va poder fer-se el maig de 2021.

La Spanish Brass va ser la formació convidada d’aquesta actuació de gran format
Els participants locals van
ser: les orquestres de Pols i Pua
Francesc Tàrrega i Supramúsica;
la Unió Musical La Lira; Coral
Sant Jaume; Cor Ciutat de Vilareal; Veus de Cambra; Escola
Municipal de Dansa; Associació

Flamenca Andalusa; Acadèmia
de Dansa i Pilates Clara Torres;
el trompetista Vicent Campos; i
els solistes José Antonio
Navarro,
María
Ángeles
Lizondo, Vicent Colonques i
Araceli Batalla.

U FITCARRER SUPERA
ELS 12.000 ESPECTADORS
EN LA 34A EDICIÓ

U PAQUITA POYATOS
EXPOSA ‘ÒXID I ESPART’
A LA CASA DE L’OLI

La Casa de l’Oli acull l’exposició ‘Òxid
i espart’ de Paquita Poyatos. En la
inauguració de la mostra, que es
podrà visitar fins al 12 de juny, va
estar l’artista i regidors municipals.

U Una mitjana de 450 espectadors per representació i un total
de 27 propostes culturals --sense
comptar la jornada professional i
el lliurament del Premi Ramón
Batalla-- deixen un balanç de
12.150 persones que han gaudit
durant tres dies de la 34a edició
del Festival Internacional de
Teatre de Carrer, FITCarrer, de Vilareal. Són dades facilitades per
l’organització que té a Sara
Recatalà al capdavant, com a
directora. La regidora d’Innovació
Cultural de la ciutat, Noelia
Samblás, ha destacat «l’excel·lent
resposta del públic, tant de Vilareal com arribats d’altres poblacions, en el primer FITCarrer sense
restriccions després de la
pandèmia».

Premis Maig-Memorial
Pasqual Batalla
la plaça Major ha acollit el lliurament dels Premis MaigMemorial Pasqual Batalla de
narrativa breu, convocats per
la Regidoria de Normalització
Lingüística, en col·laboració
amb l’Associació Cultural El
Guitarró.
En aquesta vint-i-cinquena
edició s’han presentat 36
relats i el primer premi ha
sigut per a Tempesta, obra
d’Ada Roig i dotat amb 600
euros; i el segon premi ha
recaigut en La veu de l’aigua,
obra de Vicent Gascó, que rep
300 euros. El Jurat d’aquesta
edició està format per Mònica
Soler i Carme Martí, tècniques
de Normalització Lingüística;
Noelia Samblás, regidora de
Tradicions,
Innovació
Cultural,
Relacions
Institucionals i Normalització

Lingüística i presidenta del
Jurat; Pasqual Broch, en representació
de
l’Associació
Cultural El Guitarró, que ha
actuat com a secretari, i Vicent
Usó, escriptor.
LES NORMES DE CASTELLÓ

Després del lliurament, s’ha
llegit un manifest per a celebrar els 90 anys de Les Normes
de Castelló amb el lema Una
llengua per guanyar de la mà de
Castelló per la Llengua, que
declara que totes i tots som
imprescindibles per a guanyar
la llengua. I per a finalitzar,
Abraç Band ha oferit una
actuació a l’estil de les brass
bands tradicionals de Nova
Orleans, amb un directe enèrgic, ritmes festius, so poderós i
repertori eclèctic pensat per a
no deixar la gent quieta.
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Vila-real lidera la mediació escolar en
la Trobada Europea AdTransMedes
Alumnat de França, Itàlia, Croàcia, Ucraïna i de la localitat andalusa de Los Palacios participen en una setmana de convivència

V

ila-real ha celebrat la
cloenda de la Trobada
del Projecte Europeu de
Mediació
Escolar
Erasmus+ AdTransMedes a la
Casa dels Mundina. Es posa fi
així a una setmana de convivència entre alumnes vinguts de
diferents països com França,
Itàlia, Ucraïna o Croàcia, així
com d’altres indrets de la geografia espanyola com la ciutat
de Los Palacios (Andalusia).
Els estudiants han pogut a
més fer una visita guiada pel
centre de la ciutat de la mà del
guia Raúl Augusto Martínez. El
regidor
de
Cooperació,
Solidaritat i Integració, Álvaro
Escorihuela, ha estat present en
el tancament de la jornada.
«AdTransMedes és la segona
part d’un projecte anterior, el
projecte Medes, que es va realitzar entre 2015 i 2018 i aquest
nou projecte en principi havia
de realitzar-se entre els anys
2019 i 2021, però a causa de la
pandèmia moltes activitats van
haver d’ajornar-se i, finalment,
acabaran aquest 2022», ha indicat el regidor Escorihuela.

Els estudiants han pogut realitzar una visita guiada pel centre de la ciutat acompanyats pel guia Raúl Augusto Martínez i pel regidor Escorihuela.

TREBALL CONJUNT A TRES BANDES

L’Ajuntament,
amb
l’IES
Miralcamp i l’Associació El Porc
Espí, són les tres entitats locals
sòcies d’AdTransMedes que han
impulsat conjuntament la trobada en la qual els representants dels països membres i
estudiants d’intercanvi partici-

Els joves van poder participar en activitats lúdiques i visitar un restaurant per a conéixer com es preparen les paelles.

paran en diferents activitats.
Així, s’han programat excursions i tallers pensats per a
fomentar la mediació.
Cal recordar que el mes de
març passat, després de dos
anys sense poder realitzar cap
trobada
per
la
situació
sanitària, Sacile va tornar a reunir les ciutats implicades,
incloent a Vila-real, per a
reprendre les accions conjuntes
i estrényer llaços entre ciutats.
L’objectiu ara és adaptar el
programa actual, realitzat per
Sacile i Vila-real, al sistema escolar croat i francés, els dos nous
membres participants.

Els col·legis ofereixen
506 places de 3 anys
per al curs vinent

U REBEN ELS DOCENTS
D’UN PROGRAMA ERASMUS
DEL COL·LEGI JOSÉ SORIANO

L’Ajuntament ha rebut una trentena
de docents d’Itàlia, Turquia, Romania
i Macedònia del Nord integrants del
programa europeu Erasmus +
Magical Power of Stories, del qual

també forma part el col·legi José
Soriano de Vila-real. Els regidors
d’Internacionalització i Projectes
Europeus, Eduardo Pérez, i la de
Cultura, Rosario Royo, els han rebut.

Vila-real ha iniciat el procés
d’escolarització per al curs
2022-2023 amb 506 places per
a alumnes de 3 anys en els 14
col·legis d’infantil i primària
públics i concertats de la ciutat. Segons les dades de la
Regidoria d’Educació, la xifra
de xiquets i xiquetes nascuts el
2019 és de 427, per la qual
cosa l’oferta existent en els
centres educatius de la ciutat
cobreix la necessitat de places
en aquesta etapa d’infantil.
A més, s’ofereixen 54 places
de 2 anys en tres col·legis

públics --Pasqual Nácher,
Concepció Arenal i Carlos
Sarthou-- que compten amb
una aula de dos anys.
El llistat definitiu d’admesos es farà públic el 3 de juny i
la matrícula es podrà formalitzar del 3 al 21 de juny.
D’altra banda, les huit escoles infantils de la ciutat també
ofereixen places per a l’escolarització de 0 a 3 anys.
L’Ajuntament dona suport a
aquesta escolarització amb
ajudes per a facilitar la conciliació de les famílies.
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Estas seis alumnas de Santa María viajarán a Silicon Valley gracias a sus trabajos

Vila-real creará unas ayudas para los
proyectos investigadores escolares
Benlloch realiza este anuncio en su visita a la II Feria de la Ciencia del colegio Santa María, en la que han participado 60 alumnos

E

l alcalde, José Benlloch,
ha visitado la II Feria de la
Ciencia del colegio Santa
María para participar en
una charla coloquio con los
alumnos y visitar los estands
preparados por 60 alumnos de
ESO y Bachillerato.
Durante su visita, en la que
ha estado acompañado por el
concejal de Ciencia, Innovación
y Universidades, Eduardo Pérez,
y el director de la Cátedra de
Innovación Cerámica Ciutat de
Vila-real, Juan Carda, Benlloch
ha destacado el compromiso del
Ayuntamiento por impulsar el
interés por la ciencia desde edades tempranas; apuesta que llevará al consistorio a crear una
línea de subvenciones específica
en el próximo presupuesto para
ayudar a los centros educativos

y los estudiantes en sus trabajos
de investigación. La dirección
del centro y el profesor Sisco
Marco han acompañado a la
delegación municipal durante
su visita.
«Lo más importante es que
cada uno de vosotros decida
estudiar aquello que de verdad
le gusta, porque es lo que le
hará
feliz»,
ha
señalado
Benlloch en un momento de su
intervención ante los alumnos
de Bachillerato que han acudido
al coloquio. Junto al alcalde, el
director de la Cátedra de
Innovación Cerámica y el profesor Marco, junto a las alumnas
Paula Martínez y Berta Beteta,
premiadas por su proyecto
sobre la leishmaniosis, han
departido sobre las dificultades
de los estudiantes por llevar

U El consistorio prevé
apoyar el coste del
desarrollo y presencia
en concursos de las
iniciativas científicas
U Seis alumnas de
Santa María viajarán
a Silicon Valley gracias
a quedar premiadas
sus investigaciones

adelante proyectos investigadores y la importancia de favorecer las vocaciones científicas
desde el colegio.
REFUERZO MUNICIPAL

Con este doble objetivo,
Benlloch ha anunciado que el
consistorio trabaja ya en la creación de una línea de ayudas destinada a apoyar la investigación
en los centros educativos, para
que el alumnado que participa
en estos proyectos científicos
pueda hacer frente a los costes
no sólo de su desarrollo sino
también de la participación en
concursos
internacionales,
como The Challenge 2022, que
ha premiado a dos proyectos
científicos del Santa María con
un viaje a Silicon Valley.
«Tenemos un problema muy

importante en España con las
vocaciones científicas; un problema que debemos atajar
desde el sistema educativo.
Iniciativas como esta II Feria de
la Ciencia del colegio Santa
María o el desarrollo de proyectos investigadores, alentados
por el profesor Sisco Marco, son
fundamentales para despertar
la pasión por la ciencia», destaca
Benlloch. No obstante, el alcalde
admite que estos proyectos y la
posibilidad de competir con
ellos en diferentes ámbitos
nacionales e internacionales, se
topan muchas veces con dificultades de financiación para costear viajes o materiales.
Así, avanza el alcalde, se creará un línea de ayudas que quedará reflejada en el próximo
presupuesto municipal.

La ciudad sumará al British School a
su proceso de internacionalización
El alcalde, José Benlloch, y la
concejala
de
Relaciones
Institucionales, Noelia Samblás,
han participado en el acto oficial de conmemoración del 25.º
aniversario del centro educativo
British School of Vila-real.
Benlloch ha entregado una
alegoría de la fundación de la
ciudad a la directora del centro,
Rhian Cross, y ha destacado
cómo un proyecto pionero en la
provincia en educación bilingüe
ha sabido consolidarse y crear
oportunidades. Además, ha invitado el centro a visitar el
Ayuntamiento y conocer la historia de Vila-real en una próxima visita guiada en inglés.

«Para Vila-real y para toda la
provincia es un orgullo tener un
colegio como este, dentro del
top 50 de mejores colegios del
ámbito nacional. Un centro que
ha sido clave para la historia de
Vila-real y para ser la ciudad que
somos», ha destacado el alcalde.
«Hoy, más que nunca, es importante cooperar en un mundo
global en el cual solo se puede
encarar en garantías el futuro
hablante y el inglés, como lengua, es fundamental. Después
de dos años tan duros, me alegra especialmente ver el colegio
lleno de alegría en su cuarto de
siglo de historia», añade
Benlloch, quien ha agradecido

la invitación y la acogida.
También ha felicitado a Carmen
Cones, profesora del centro que
cumplió 50 años y está en el centro desde sus inicios.
El alcalde ha planteado a la
directora un convenio de colaboración para que el colegio
ayude a la ciudad en el proceso
de internacionalización, para el
cual se creó hace unos meses la
concejalía específica. «La nueva
Vila-real del siglo XXI tiene por
primera vez un concejal y un
departamento dedicados a esta
labor y a la potenciación de los
idiomas», incide Benlloch,
quien recuerda la importancia
de haber conseguido la EOI.

El colegio británico, primero de este tipo en la provincia, celebró 25 años.
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Ciutat de la Salut i de l’Esport
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La UPCCA constata un augment dels
problemes de salut mental en joves
Durant el temps de pandèmia també s’ha produït un menor consum d’alcohol i drogues però ha crescut el dels videojocs

L

a regidora de Sanitat,
Silvia Gómez, i el tècnic
de la Unitat de Prevenció
Comunitària
de
Conductes Addictives (UPCCA),
José Gisbert, han presentat la
memòria de 2021 de la UPCCA,
un estudi que ha servit per a
conéixer els efectes i canvis produïts per la pandèmia quant a
addiccions com l’alcohol i les
drogues, l’aparició de noves
addiccions com els videojocs o
l’increment de problemes de
salut mental en els joves.
Gómez apunta que «els
últims dos anys han estat molt
marcats per les restriccions per
la pandèmia i la UPCCA, la labor
de la qual és encarregar-se de
complir els objectius marcats
pel Pla municipal de drogodependències per a la prevenció
de les addiccions, també ha
hagut de buscar noves maneres
d’arribar a la ciutadania».
«La UPCCA i el Centre de Dia
Lluís Alcanyís són els dos serveis
municipals de prevenció i atenció de drogodependències.
Treballem en un pla de quatre
anys de duració que acabava eL
2020, però amb l’arribada de la
pandèmia el pla va haver de ser
prorrogat», assegura Gisbert. «La
pandèmia ha portat escenaris
pels quals mai abans havíem
transitat i, en el cas de les addiccions, ara comencem a veure les
seues conseqüències, per la qual
cosa podem començar a planificar les accions preventives a
quatre anys vista», afig.
Quant a les dades recaptades

La regidora Silvia Gómez i el tècnic José Gisbert han presentat els detalls de la memòria de 2021 realitzada per la UPPCA.

U Durants els darrers
mesos han augmentat
les intervencions del
servei d’informació per
a prevenir adiccions
per la UPCCA, s’ha observat un
creixement de problemes de
salut mental com l’ansietat,
depressió o autolesions en els
joves arran de la pandèmia. Fet
que coincideix amb l’augment
de les intervencions del servei
d’informació i assessorament
sobre prevenció de les addic-

cions, també gestionat per la
UPCCA, en el qual s’ha percebut
un augment de les peticions
d’assessorament en adults en
relació a problemes sobre l’estat
d’ànim, als quals també s’unien
problemes d’automedicació.
Sobre les dades de l’enquesta
de consum de drogues realitzada per la UPCCA cada dos anys,
s’ha observat que els adolescents que bevien alcohol abans
de la pandèmia han reduït el
seu consum respecte a l’enquesta anterior, però per contra, els
que fumaven haixix o marihuana durant la pandèmia han augmentat el consum, especialment els homes; i les apostes en
jocs d’atzar o apostes esportives

per internet s’han mantingut.
«Arran de les restriccions de
la pandèmia, el temps d’oci està
sent substituït per un major ús
d’internet, veiem que les normes i el control dels pares s’ha
relaxat i són més permissius
sobre les hores que els seus fills
passen connectats, usant les xarxes socials o amb videojocs»,
afirma Gisbert. Com a dada positiva, explica que en els anys que
porten realitzant l’enquesta és
l’any amb menor nombre d’adolescents consumidors de qualsevol tipus de droga, la qual cosa
podria ser un indicatiu que l’ús
d’aquestes substàncies s’està
veient desplaçat per altres tipus
de diversió.

Sanitat llança la
primera edició
de la Setmana
de la Salut
La Regidoria de Sanitat,
encapçalada
per
Silvia
Gómez, ha impulsat la primera edició de la Setmana de
la Salut Ciutat de Vila-real.
Cinc xarrades, entre el 28 de
maig i el 3 de juny, que tenen
com a objectiu informar i
formar a la població en
temes específics de salut física i mental, alimentació i
sexualitat femenina a través
de tallers d’especialistes de
cada matèria.
«De vegades, dona la sensació que les dones no ens
cuidem tot el que deuríem,
per
això
hem
volgut
començar la setmana de
xarrades amb dues jornades
sobre salut i sexualitat femenina, organitzades en grups
reduïts perquè les assistents
puguen gaudir d’atenció personalitzada i resoldre tots els
seus dubtes», explica la regidora de Sanitat, les dues
xarrades van tractar el lema
«La nostra sexualitat, via
directa al plaer».
La primera va estar
adreçada a dones amb cicles
menstruals, mentre que la
segona era per a dones amb
perimenopausa. Ambdues
estaran
impartides
per
Ángela Monfort, fisioterapeuta especialista en rehabilitació abdominal i pelviperineal
i per Mónica Usó, metgessa
especialista en Ginecologia i
Obstetrícia. La resta de xarrades estaven pensades per a
un públic general i van abordar temes tan importants
com la bona alimentació, la
hipertensió i l’estrés.

Afervil commemora el
15é aniversari a la ciutat
Vila-real ha celebrat una marxa
solidària
a
benefici
de
l’Associació de Fibromiàlgia i
Malalties Reumàtiques de Vilareal (Afervil) amb motiu del Dia
Internacional de la Fibromiàlgia
i que també ha servit per a commemorar el 15é aniversari de
l’associació.
L’alcalde de la ciutat, José
Benlloch; la regidora de Serveis
Socials i Sanitat, Silvia Gómez; i
altres regidors i regidores de la
corporació municipal han participat en la passejada, que ha
finalitzat amb la inauguració de
la nova seu de l’entitat que presideix Isabel Serrano, al carrer
de Bayarri. L’Ajuntament de

Vila-real dona suport a la tasca
d’Afervil per a millorar la qualitat de vida de les persones afectades a través d’un conveni
anual de 20.000 euros.
L’entitat, mitjançant el seu
web (www.afervil.es), ofereix
informació de la malaltia així
com de les activitats que realitza de forma habitual, ja siguen
les d’associacionisme, millora
de la salut o l’oci. En aquest sentit, tenen prevista una excursió
a València el proper 3 de juny i,
unes setmanes després, el dia
24, celebraran l’esmorzar que
posarà el punt i final al període
d’activitats de l’associació abans
de l’estiu.

Amb motiu del Dia de la Fibromiàlgia, el 12 de maig, l’entitat també va recuperar la tradicional marxa solidària.

Ciutat de la Salut i de l’Esport

Crònica de Vila-real
MAIG DEL 2022

17

Carlos Collazos se alza con el
Gran Premi Vila-real-Morella
16 equipos participan en esta 74ª edición de la prueba decana de esta disciplina deportiva

E

l ciclista de l’Alcora,
Carlos Collazos, que milita en las filas del equipo
Drone Hopper-GSport, ha
ganado la 74ª edición del Gran
Premi de Vila-real al conseguir
mantener su ventaja en la
segunda etapa, jornada que ha
tenido a Pau Llaneras, del
Arabay CYC Friendly, como vencedor. Además de la clasificación general, Collazos se ha
hecho con el maillot de montaña
que otorga el Servei Municipal
d’Esports de Vila-real, el de la
regularidad de Fundació Caixa
Rural de Vila-real y el mejor
ciclista
provincial
de
la
Diputació de Castelló. Rotem
Tene, del Israel Cycling Team,
ha conseguido hacerse con las
metas volantes, patrocinadas
por Facsa. El mejor local ha sido
Marc
Cabedo,
del
ULB
Safirfruits, por segundo año
consecutivo; mientras que
Alberto Álvarez ha ganado el
maillot sub-23 patrocinado por
Peryser y Multiopticas. El mejor
equipo de esta edición ha sido
Bicicletas Rodriguez Extremadura, patrocinado por el
Villarreal CF.
Este año, la Vila-real Morella
Vila-real ha conseguido reunir a
16 equipos y 96 ciclistas, demostrando así que, pese a ser la
prueba decana del ciclismo en
ruta de España, mantiene un
excelente estado de forma y
genera una gran expectación en
el panorama ciclista nacional, a
pesar de que el pasado año se
redujo a un solo día y su edición
del 2020 se tuvo que suspender
por la pandemia.
En esta edición se ha modificado el recorrido de ambas etapas al pasar por Culla para
ganar «espectacularidad».

Representantes del Ayuntamiento y de Caixa Rural en la entrega de premios.

U EL 5K MOVIMIENTO
CONSOLACIÓN INAUGURA
LAS CARRERAS POPULARES

El 5K Movimiento Consolación, del colegio Nuestra
Señora de la Consolación, ha abierto el circuito de carreras populares del Servei Municipal d’Esports, que se reanuda después del impasse de la covid-19 con ocho
pruebas y una estimación de 4.000 participantes.

El vencedor de la prueba y de la primera etapa en su llegada a Morella.

U EL BOXEADOR JAIRO
NORIEGA ES CORONADO
CAMPEÓN DE EUROPA
DEL PESO MOSCA

El Ayuntamiento ha recibido de
manera oficial al boxeador vila-realense Jairo Noriega, que en menos de
un año ha conseguido tres títulos de
prestigio, el último como campeón
de Europa absoluto del peso mosca.

U EL CADET TARONJA
DEL VILA-REAL BC SE
PROCLAMA CAMPEÓN
AUTONÓMICO

El Cadet Taronja del Vila-real BC se ha
proclamado campeón autonómico
de la categoría 1 zonal tras vencer al
Denia BC en la cancha de Montemar
de Alicante. Además, Lucia Villalba
fue elegida MVP de la final.

U MARC, NACHO Y BUENO
CONSIGUEN EL TROFEO
VILLARREAL CF DE PILOTA

El Trinquet Municipal Salvador Sagols ha acogido la final
de la sexta edición del trofeo organizado por el Villarreal
CF y la Fundación de Pilota Valenciana en el marco del
proyecto Endavant Esports. Marc, Nacho y Bueno se han
impuesto a Puchol II, Santi y Carlos por 60-40.
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Ciutat de la Ciència i la Innovació

I

La BUC va ser epicentre de l’activitat , en la qual es va poder participar de forma virtual, i on van acudir estudiants de diferents centres educatius de la localitat.

Vila-real lidera el rànquing nacional
de la competició de robòtica CoderZ
Un equip de Fundació Flors guanya el primer premi i representarà Espanya en el concurs internacional que reuneix 70 països

V

ila-real lidera el rànquing en programació
nacional després d’aconseguir la màxima puntuació en la competició CoderZ
Spring Challenge 2022.
Un equip format per estudiants del col·legi Fundació
Flors va guanyar el primer
premi programant robots virtuals, enfrontats a equips de
diferents llocs de tota Espanya.
L’equip del col·legi British
School of Vila-real va obtenir la
tercera posició nacional en la

Els regidors Pérez i Beteta i l’alcalde van assistir al concurs per animar els joves.

categoria Players, que comprén
la franja d’edats de 6 a 9 anys.
Com a primer classificat, el
col·legi Fundació Flors representarà Espanya en la competició
internacional CoderZ League,
un esdeveniment virtual en el
qual participen equips de 70
països. En aquest repte virtual
van participar estudiants de 13
centres educatius del municipi
de Vila-real (Fundació Flors,
Pintor Gimeno Barón, Pasqual
Nácher, Santa Maria, Botànic
Calduch, Carlos Sarthou, José

Soriano, Pius XII, Broch i Llop,
Francesc Tàrrega, Cervantes,
Angelina Abad i British School
of Vila-real) enfront dels tres de
l’edició de 2021, la gran majoria
dels quals es van concentrar a la
Biblioteca Universitària del
Coneixement (BUC) per a participar i programar els reptes que
va proposar l’organització de la
competició. Els equips locals
van competir amb 500 participants
de
diferents
llocs
d’Espanya, com els de Sevilla,
Madrid, Terrassa, Estepona,
Peníscola, Castelló, València,
Jaén o Motril.
La regidora d’Educació, Aida
Beteta, ha assistit a la competició i ha destacat la importància
de fomentar les habilitats i vocacions tecnològiques i científiques perquè «els nostres joves
estiguen preparats per a aprofitar les oportunitats que ens
brinda l’era tecnològica i
puguen accedir a les professions
del futur». El regidor de Ciència,
Innovació
i
Universitats,
Eduardo Pérez Arribas, també
ha estat present en la jornada,
juntament amb l’alcalde José
Benlloch, que va voler assistir a
la competició i animar els joves.
BENEFICIS PER A L’ESTUDIANTAT

Aquesta competició també
fomenta el treball en equip per
a superar els diferents reptes.
Durant el curs escolar, els participants han preparat els reptes i
han superat proves en mons tan
diferents com l’illa congelada,
el cràter de cristall, la ciutat de
les llepolies, la Via Làctia, l’Àrtic
i el món cibernètic. Al voltant
de cada món, els participants
han de descobrir el codi correcte per a portar el robot fins a la
meta mitjançant programació
amb blocs i l’ús de conceptes
matemàtics

Destaca organitza a les Coves unes
Jornades d’Innovació Agroalimentària
L’alcalde de Vila-real i president
de la Xarxa Valenciana de
Ciutats per la Innovació, José
Benlloch, ha participat en la
inauguració de les Jornades
d’Innovació Agroalimentària
Destaca, celebrades a les Coves
de Vinromà juntament amb les
seues homòlogues a Orpesa i les
Coves de Vinromà, Araceli de
Moya i Mònica Nos, respectivament, al costat del diputat provincial Santi Pérez.
Una de les intencions de la
proposta era la d’estendre per
tot el territori castellonenc
l’aposta per la innovació que
lidera la Càtedra d’Innovació
Ceràmica Ciutat de Vila-real,
dirigida pel químic Juan Carda,
a través de la fira Destaca de
transferència científica i tecnològica, que se celebra a Vila-

real des de l’any 2014.
Aquestes jornades, que se
celebren per primera vegada, se
sumen a la iniciativa Destaca en
ruta, creada el 2017, per exportar la innovació a altres municipis i fomentar el desenvolupament econòmic i social de la
província. Benlloch ha agraït a
l’Ajuntament de les Coves haver
apostat per acollir la primera
edició de les jornades i ha ressaltat la importància de treballar
junts i col·laborar davant els
reptes i les adversitats per tal de
continuar avançant.
TEMÀTIQUES DIVERSES

Les jornades, celebrades el 12 i
13 de maig a la Pista la Ravaleta,
han comptat amb la participació de persones expertes a
l’àmbit local, autonòmic i

nacional amb ponències i taules
redones que han abordat
temàtiques com la innovació, la
sostenibilitat, la transformació
alimentària, l’economia circular, la digitalització o les solucions per a l’agricultura, entre
d’altres. Les jornades també han
comptat amb una àmplia representació institucional de la
Generalitat Valenciana, la
Diputació de Castelló i la
Universitat Jaume I.
L’objectiu d’aquestes jornades era fomentar la transferència del coneixement científic, la
innovació i impulsar l’agroalimentació com un sector
estratègic per a l’economia, la
societat i el desenvolupament
territorial, en aquest cas de la
província de Castelló, des de la
perspectiva de la sostenibilitat.

La fira Destaca ha recalat a les Coves amb una iniciativa per a estrendre’s.

Les màximes autoritats d’Orpesa, les Coves i Vila-real han estat presents.
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Ciutat de Congressos, Festivals i Esdeveniments
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La feria Turesport cierra su primera
edición con más de 4.000 asistentes
Durante cuatro días, los asistentes han podido disfrutar de disciplinas que se organizan en la provincia o conocer el turismo relacionado con el deporte

El alcalde, José Benlloch, participó junto a las diputadas Tania Baños y Virginia Martí, así como con el conseller de Turismo y Deporte de les Illes Balears, Andreu Serra, en la apertura de esta evento.

T

uresport cierra su primera feria provincial, celebrada en el paraje del
Termet, con más de 4.000
visitantes que han asistido para
conocer la oferta deportiva y
turística que ofrecen las comarcas de Castellón. Quienes han
acudido a esta iniciativa han
tenido la oportunidad de probar
una muestra de la amplia oferta
de actividades que se pueden llevar a cabo en Castellón y de disfrutar de una experiencia única.
Todos los que se han acercado al Termet, además de informarse, han podido montar a
caballo, usar el kayak, el paddle
surf, escalar, hacer yoga sobre el
agua y jugar a tenis o practicar
combates de láser. El paraje
natural ha estado lleno durante
estos cuatro días de cursos escolares, familias y amigos que se
han acercado para disfrutar de
la feria que, además, ha servido
para mostrar el paraje del
Termet a las personas visitantes.
CONGRESO

Como actividad más especializada para los estudiantes y trabajadores se ha organizado el primer Congreso de Turismo y
Deporte de la provincia de
Castellón, que ha supuesto una
herramienta de orientación y
oportunidad laboral y académi-

Jóvenes y mayores pudieron disfrutar de diferentes disciplinas deportivas como hacer uso del kayak en el Millars.
ca. Estas jornadas han buscado
las sinergias público-privadas,
se ha hablado sobre turismo
deportivo internacional, el
nuevo fenómeno turístico sostenible, inclusivo y accesible. Uno
de los participantes en la cita ha
sido el secretario autonómico
de Turismo, Francesc Colomer,
que ha insistido en que «el

U Un congreso aborda
los retos que presenta
la unión de turismo y
deporte como polo de
atracción de visitantes

deporte es un gran aliado para
desestacionalizar el turismo, así
como para mejorar la rentabilidad del sector». «Posicionar la
provincia de Castellón como
gran teatro de operaciones es
posible», ha defendido Colomer,
ya que a su juicio «cuenta con
los atributos suficientes para ser
un referente absoluto en turis-

mo activo».
Por su parte, el concejal de
Turismo de Vila-real, Diego Vila,
puso de manifiesto que «la provincia de Castellón tiene mucho
potencial y somos los primeros
que nos lo tenemos que creer».
Por otro lado, se realizaron
mesas redondas con los embajadores olímpicos de la provincia.
Durante los cuatro días del
evento, las empresas participantes, tanto en la feria como en el
congreso, han sido Villarreal CF,
Roots Centro Deportivo, Surfers
Castellón, Penyagolosa Trails,
Castellón Arena, Equinatura
Espadán, Laser Combat, Marina
d’Or, Ciudad del Ciclismo, Hotel
de
Jérica,
SMS
Electrics,
Valencia
Color
Tours,
Inturesport,
Fundación
Globalis, Mediterranean Epic,
Infinitri, Montemar Motor,
Nucs,
Kidom,
Viunatura,
Mediterranean Bike Tours, Feel
Yoga y Coves de Sant Josep, además de otras muchas que se han
acercado a conocer el evento.
Desde la organización consideran que Turesport ha logrado,
poner en valor la colaboración
entre las empresas del sector del
turismo y del deporte, y la necesidad de debatir sobre el deporte en parajes naturales de la provincia aprovechando la riqueza
climática y medioambiental.
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Els membres de la corporació municipal, que van aprovar per unanimitat atorgar aquestes tres distincions, van acompanayar els tres guardonats en una gala d’entrega molt emotiva.

Torres, Mora i Llaneza ja llueixen la
Medalla d’Or, màxima distinció local
Benlloch destaca que els tres, des de les seues respectives àrees, han contribuït a difondre el nom de la nostra ciutat arreu del món

P

au Francisco Torres,
Sebastián Mora Vedrí i
José Manuel Llaneza
Durá ja formen part de
l’elenc d’honors i distincions de
Vila-real després d’haver rebut
la Medalla d’Or de la ciutat, en
un acte institucional celebrat a
l’Auditori Municipal Músic
Rafael Beltrán. L’alcalde, José
Benlloch,
ha
presidit
la
cerimònia, al costat de la corporació municipal, amb l’assistència de fills predilectes i adoptius, honors i distincions de
Vila-real, i familiars i reunits
dels guardonats, entre ells el
president del Villarreal CF,
Fernando Roig.
Amb aquesta distinció, aprovada amb la unanimitat de tots
els grups municipals, la ciutat
reconeix els mèrits en l’àmbit
esportiu del futbolista Pau
Torres, el ciclista Sebastián
Mora i el vicepresident del
Villarreal CF, José Manuel
Llaneza, perquè, tal com ha destacat l’alcalde en el seu discurs,
«amb ells hem escrit alguns dels
capítols més extraordinaris
d’aquesta nova Vila-real del
segle XXI». L’alcalde també ha
subratllat que «els tres, des de
les seues respectives àrees, han
contribuït a difondre el nom de
la nostra ciutat per tot el món».
LA IMPORTÀNCIA DE L’ESPORT

Benlloch ha remarcat que
l’esport és un motor de progrés

Mora, Llaneza i Torres amb les Medalles d’Or -màxima distinció a l’àmbit municipal- que fan que tots tres se sumen al llistat d’honors i distincions de la localitat.
i transformació en la nova Vilareal del segle XXI de la mateixa
manera que ho va ser la citricultura en el segle XIX i la indústria ceràmica en el segle XX. «La
història dels últims anys a Vilareal no es podria entendre sense
el Villarreal CF», ha afirmat. De
la mateixa manera, «el ciclisme
a Vila-real no és una anècdota,
sinó que està a l’ADN dels vilarealencs».

Del
vicepresident
del
Villarreal CF, José Manuel
Llaneza, l’alcalde ha destacat
que «encarna la professionalització, la promoció i el creixement que el club ha experimentat al llarg de les últimes dècades». «El treball, la disciplina, la
victòria sobre les dificultats, són
qualitats de l’esport que s’encarnen en Pau Torres, que també
destaca per la seua honradesa i

humilitat», ha asseverat l’alcalde en referir-se al jugador.
Del ciclista Sebastián Mora,
Benlloch ha destacat que les
seues participacions olímpiques
i el seu palmarés el fan mereixedor de la Medalla d’Or de la ciutat, per ser digne hereu de la tradició ciclista vila-realenca que té
entre els seus grans referents el
campió Juan Bautista Llorens.
«És una mostra de la continuïtat

d’aquesta passió ciclista a Vilareal, i de com Sebas ha sabut
recollir un llegat i una herència
que venia des de lluny per a portar-la a cotes cada vegada més
altes», ha assenyalat l’alcalde.
Els tres guardonats han
agraït, molt emocionats, la distinció de l’Ajuntament amb la
qual els seus noms queden ja
escrits amb lletres d’or en la
història local.
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Las pensiones El Vila-real que Per una EPA
son intocables queremos
digna
PSOE
Desde la Transición a la democracia, el partido
Socialista es el que más ha luchado para que nuestros mayores tuvieran unas pensiones dignas. Fue
Felipe González quien creó el sistema de pensiones
actual. Rodriguez Zapatero y Sánchez consiguieron
que, especialmente las mínimas, se revalorizaran
un cien por cien. Así, se pasó de los 580 euros del
periodo de Aznar, a los 1230 euros del actual gobierno socialista. Pero, además de elevar al doble las
pensiones, los socialistas queremos blindarlas, para
que ningún gobierno futuro pueda quitar ni un
solo euro a nuestros mayores, por ello votamos en el
último pleno del ayuntamiento a favor de la
moción a propuesta de la Mesa Estatal ProReferendun de las Pensiones (MERP).
Por ello, resulta chocante que quienes se llenan
la boca de amor a España quieran tan poco a los
españoles, sobre todo a los más vulnerables, demostrando que su única patria son sus intereses personales, y que les importa tan poco la pensión de
nuestros mayores que no fueron capaces de apoyar
con su voto la propuesta a favor de blindar las pensiones de aquellas personas que levantaron este país
en tiempos muy duros, los de una Dictadura que
algunos políticos parecen echar de menos.
Las pensiones son SAGRADAS.
#VILA-REALPRIMERAMBELSMAJORS

PP
La política no son los despachos, es la calle. Y estamos convencidos de que de la mano de nuestros
vecinos haremos de Vila-real una ciudad mejor.
Porque estamos comprometidos con resolver los
problemas que los ciudadanos nos plantean y que
creemos que hay soluciones a quejas que año tras
año siguen sin resolverse.
Por eso, de la mano de Adrián Casabó, nuestro
presidente local y portavoz, llevamos meses reuniéndonos con las asociaciones que son el corazón
de esta ciudad y con los ciudadanos que son los únicos protagonistas. Vila-real demanda una alternativa a políticas que nos hacen daño. Como ocurre en
el antiguo barrio de Sant Miquel, hoy Cervantes.
Una zona de nuestra ciudad con una actividad
vibrante y a la que el PSOE decidió privar de algo
tan básico como su centro de salud.
Torrehermosa cerró en 2016 sin nadie que entendiera una medida tan lesiva para la ciudadanía. Y lo
hizo de la mano de un alcalde que se ha hartado de
vender promesas que hoy se demuestran humo. El
PP recuperará Torrehermosa para esos casi 3.000
pacientes que se han visto obligados a desplazarse a
otros centros de salud para atender sus necesidades
sanitarias. Porque estamos comprometidos con la
protección de recursos básicos; somos la alternativa
y estamos preparados para gobernar.

Per la transició Del dicho al
ecològica
hecho...
CIUDADANOS
Les anomalies mediambientals provocades per les
altes taxes de contaminació atmosfèrica i la sobreexplotació del planeta obliga a les administracions
a realitzar les polítiques necessàries per tal de
minimitzar els efectes que danyen el nostre planeta. A més a més, a aquestes limitacions es suma la
guerra d’Ucraïna que ha provocat una pujada de
preus en els recursos energètics no renovables que
importem des de Rússia.
En Ciutadans tenim clar que la solució per a
minimitzar l’impacte ambiental i econòmic passa
per adoptar polítiques que creen sinèrgies amb la
societat per tal de donar aquest pas i fer del nostre
món un lloc més sostenible. Per això, vam presentar el passat mes de febrer una iniciativa amb
l’objectiu de bonificar la instal·lació de plaques
solars i fomentar la transició ecològica. Una iniciativa que ha estat buscant l’acord i el consens amb
l’equip de govern des de fa mesos per a que els vilarealencs puguen bonificar la instal·lació de les plaques solars fins a un 40% durant quatre anys i
vegen rebaixada la potència mínima per a que arribe a més llars.
Esperem el recolzament de l’equip de govern
però també de la resta de grups amb representació
municipal per tal d’aconseguir una ciutat més
conscienciada amb el medi ambient.

VOX
Es fácil ponerse medallas cuando a tu sí no hay un
no y cuando tienes a la prensa obediente de su
parte. El propio Ayuntamiento se ha vanagloriado
hasta la saciedad por lo que han considerado un
éxito total, la Feria del Deporte Turesport.
Sin rubor, califican de triunfo la participación de
4.000 personas, ni tan siquiera el 8% de la población
ha participado, eso sin contar las poblaciones cercanas. Todo ello en una ciudad con 14 instalaciones
públicas y 21 privadas deportivas. Eso sí, no pierden
la oportunidad de vender su «catecismo progre», la
Agenda 2030, al señalar, sin rubor, que se ha promocionado «el nuevo fenómeno turístico de turismo sostenible, inclusivo y accesible».
Se les llena la boca hablando de turismo, «Vila-real
es la ciudad de la salud y el deporte», para después
no hacer nada por él. Un ejemplo reciente es que el
Club Patí Vila-real organizó el I Campeonato
Provincial de Patinaje Artístico y el Ayuntamiento
no tuvo a bien facilitar a la organización una pista
viéndose obligados a trasladar el evento a Borriol,
cuyo Ayuntamiento cedió el polideportivo.
Y también queremos felicitar en estas líneas a
Jairo Noriega, vecino de Vila-real, por el campeonato de Europa de peso mosca así como a Pau
Francisco Torres, Sebastián Mora y José Manuel
Llaneza por sus merecidas medallas de oro.

COMPROMÍS
Cal que l’administració pública siga exemple en el
compliment de la legislació vigent. No podem
demanar als veïns que facen allò que la seua administració no fa. Infeliçment l’Ajuntament de Vilareal no està complint el Decret 207/2003, de 10
d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres
docents de formació de persones adultes que impartisquen ensenyaments bàsics. Aquest Decret estableix mínims que l’administració pública, i en concret els ajuntaments, han d’acomplir.
Val a dir que molts ajuntaments del nostre
entorn no només compleixen els mínims, sinó que
van més enllà i posen en valor la importància de
l’educació d’adults dotant les seues EPA amb recursos extraordinaris, infraestructures o fins i tot professorat de suport aportat per l’Ajuntament.
Malauradament no és el cas del de Vila-real.
Aquests centres proporcionen una educació
reglada i reconeguda per les institucions acadèmiques, possibiliten noves oportunitats professionals,
laborals, culturals... Són facilitadores d’alfabetització també per a la gent gran que no ha tingut oportunitat i una ferramenta d’integració sociolaboral.
Cal corregir la desconsideració de l’Ajuntament per
l’EPA «Antiga Panderola». El Decret que estableix els
mínims sembla, a la nostra ciutat, paper mullat.

Per la llibertat
sexual
UNIDES PODEM
El Congrés aprova la llei del ‘sol sí és que sí’, la gran
promesa d’Unides Podem per a lluitar contra la
violència sexual. El PP i Vox han votat en contra de
la norma, malgrat ells «Espanya és des de avui un
lloc més lliure i més segur per a totes les dones»,
gràcies a totes les dones que algun dia van eixir als
carrers a cridar ‘germana, jo sí que et crec’. La Llei
de Garantia de la Llibertat Sexual va tirar avant amb
201 vots a favor, 140 en contra i tres abstencions, no
s’ha trobat precisament amb un camí de roses.
El seu contingut transgredeix alguns dels principis sobre els quals fins ara s’ha assentat la violència
sexual i la seua persecució, especialment pel que fa
al consentiment: la llei va corregir el «no és no» i ho
va transformar en «només sí que és sí». «Només
s’entendrà que hi ha consentiment quan s’haja
manifestat lliurement mitjançant actes que, en
atenció a les circumstàncies del cas, expressen de
manera clara la voluntat de la persona», resa el projecte normatiu. La fi de la distinció entre el delicte
d’abús i violació, que va obtindre l’aval del Consell
Fiscal. Igualtat ha recordat que, des de 2003, són
1.145 les assassinades per les seues parelles o exparelles a l’estat i 352 orfes de la violència de gènere
es comptabilitzen des de 2013. El 016, les consultes
a 016-online@igualdad.gob.es i WhatsApp del 600 000
016, funcionen les 24 hores, tots els dies de l´any.
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CONQUISTANDO ESCALONES
ORGANIZA UNA TARDE DE
HUMOR POR LA INVESTIGACIÓN

LA DELEGACIÓN LOCAL DE LA
ACCC PROMUEVE SU I MARCHA
SOLIDARIA EL 12 JUNIO

LA CARRERA POR PAREJAS DE
LA CELTIC SUBMARÍ VUELVE
PARA AYUDAR A LE CADÓ

LA FUNDACIÓ CAIXA RURAL
LANZA UN VIAJE CULTURAL A
MADRID DEL 24 AL 26 DE JUNIO

AMPARO DOLS EXPONE EN EL
CONVENT, ESPAI D’ART
«ORILLAS NOCTURNAS»

U Conquistando
Escalones
lanza una nueva acción para
recaudar fondo para la investigación médica de la Distrofia
Muscular de Cinturas 1F/D2. Se
trata de una sesión de monólogos, el 9 de junio a las 19.30
horas en el restaurante NU, con
Abrahán
Guirao,
Víctor
Malasombra y Héctor Heredia.

U La delegación local de la
Asociación Castelló contra el
Cáncer organiza el 12 de junio
la I Marcha solidaria para recorrer tres kilómetros con salida,
a las 11.30 horas, desde la plaza
Major aunque antes habrá más
actividades. El precio de la camiseta es de 7 euros y de 10 si se
quiere entrar en una rifa.

U El 18 de junio, a las 19.00
horas, tendrá lugar la IX Carrera
solidaria por parejas que organiza la Peña Celtic Submarí, esta
vez a beneficio de la Fundación
Le Cadó. Las inscripciones están
abiertas tanto de forma física
--hasta el 11 de junio en Deportes
Eva, A1F Sport y Deporte 2-como en línea en www.hj-crono.es.

U LaFundació Caixa Rural organiza un viaje cultural a Madrid
del 24 al 26 de junio que incluye
la entrada en el Teatro de la
Zarzuela para asistir a la representación de El barberillo de
Lavapiés y la posibilidad de realizar visitas guiadas para descubrir la capital desde un punto
de vista literario y artístico.

U Hasta el 2 de julio se puede
visitar la exposición de la pintora Amparo Dols titulada «Orillas
nocturnas», en el Convent, espai
d’art los jueves y viernes de
17.00 a 20.00 horas y los sábados
de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a
20.00 horas. Un trabajo que
refleja el dolor y el vacío generado por un largo duelo.

ADRECES D’INTERÉS

TRENS

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

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.

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
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Foto de grupo con los portavoces de las distintas fuerzas políticas municipales y representantes de los diferentes colectivos y entes que han recibido la distinción de la ciudad por su labor durante la covid.

108 flores blancas, tantas como víctimas de la covid en la ciudad, ocuparon parte del escenario.

El alcalde destacó en su intervención el esfuerzo ofrecido para combatir la pandemia.

Vila-real reconoce el esfuerzo de los
«héroes y heroínas de la pandemia»
El Ayuntamiento, por acuerdo unánime, decidió celebrar y entregar unos Premis 20 de Febrer extraordinarios a colectivos que han luchado contra la covid

E

l Ayuntamiento ha celebrado la entrega de los
Premis 20 de Febrer
extraordinarios, el esperado homenaje de la ciudad a
las personas y colectivos que
han trabajado y colaborado en
la lucha contra la pandemia.
El acto, celebrado en el
Auditori
Municipal
Músic
Rafael Beltrán Moner, ha congregado a representantes de las
fuerzas de seguridad y emergencias, sanitarios, centros docentes, departamentos municipales, asociaciones, comercios, instituciones, voluntarios... Cerca
de un centenar de personas, en
representación de la sociedad
vila-realenses. Los héroes y
heroínas de la covid-19 pasan
así a formar parte del elenco de

Miquel Rovira y Amparo Alcaraz dedicaron unas palabras a los asistentes en representación de la sociedad.

honores y distinciones de la ciudad. «Hemos querido hacer un
reconocimiento
exhaustivo,
porque en esta lucha contra la
pandemia todos hemos tenido
que combatir en algún momento. Hemos respondido de la
mejor manera posible, con toda
nuestra energía y capacidades»,
ha destacado el alcalde, José
Benlloch, en un parlamento en
el que también ha tenido un
recuerdo especial hacia las víctimas de la covid-19 y sus familias
y ha animado a los asistentes a
«celebrar la vida».
El gerente del departamento
de salud de la Plana, Miquel
Rovira, y la impulsora del colectivo Xiques positives, Amparo
Alcaraz, han intervenido en
representación de la sociedad.

