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Agenda Urbana: avança 
la nova Vila-real del s. XXI

Activen el PAI 
de la Innovació 
Ceràmica
U El Ple desbloqueja el pro-
grama, paralitzat des de 
2008, que preveu la urbanit-
zació industrial de més de 
2,6 milions de metres qua-
drats a l’entorn de la CV-20.

Benlloch lidera 
el debat de la 
seguretat al bou
U Benlloch ha apel·lat a la 
necessitat d’adoptar deci-
sions de manera urgent 
davant el problema amb la 
cobertura de les assegurances 
per a aquesta mena d’actes.

L’SME obri nova 
campanya sense 
restriccions

U El servei ha recuperat al 
100 % el funcionament i ha 
obert el període d’inscripció 
lliure amb l’objectiu de tor-
nar als 8.000 socis registrats 
abans de la covid-19.

El Ple aprova aquest document elaborat després 
de 34 reunions i tallers amb 259 participants

S’inclouen 68 projectes en una estratègia de 
futur viva que es podrà adaptar a les necessitats 

Obres a l’Estadi 
de la Ceràmica
L’alcalde califica l’actuació a càrrec 
del Villarreal CF de «transformació 
urbanística històrica» per a la ciutat
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La nova Vila-real del segle XXI avança 
amb l’aprovació de l’Agenda Urbana

E l Ple de l’Ajuntament ha 
aprovat per àmplia majo-
ria el Pla d’acció local de 
l’Agenda Urbana de Vila-

real, un document estratègic 
que marcarà el full de ruta de la 
nova Vila-real del segle XXI per a 
la dècada pròxima. El projecte 
ha vist la llum després de 34 
reunions i tallers en els quals 
han participat 259 persones, 
entre elles membres de la socie-
tat civil, polítics, tècnics i fun-
cionaris. L’alcalde, José 
Benlloch, recorda que la ciutat 
ha aconseguit una subvenció de 
200.000 euros de la Unió 
Europea a través del Pla de recu-
peració, transformació i resi-
liència finançat amb fons Next 
Generation. 

L’Agenda Urbana, que alinea 
la ciutat amb els objectius de 
desenvolupament sostenible de 
Nacions Unides i amb l’Agenda 
Urbana europea i espanyola, 
s’estructura en quatre docu-
ments: diagnòstic, marc 
estratègic, un pla d’acció en el 
qual s’han detallat 68 projectes 
de futur per a la ciutat en 
àmbits com territori i biodiver-
sitat, model de ciutat, economia 
urbana, gestió sostenible dels 
recursos i economia circular o 
cohesió social i igualtat d’opor-
tunitats --s’inclou una descrip-
ció del treball a escometre, el 
termini per a materialitzar-lo o 
els agents implicats, entre 
d’altres dades-- i un observatori 
amb 72 indicadors urbans que 
seran accessibles a la ciutadania 
en una plataforma web oberta.  

Es tracta, en tot cas, d’un 
document «viu» que haurà 
d’anar adaptant-se a les noves 
necessitats de desenvolupament 
de la ciutat amb un marge 
ampli per al debat i la implica-
ció social, en la línia del procés 
seguit per a la seua elaboració. 

 
DISSENY CONJUNT 
Benlloch ha agraït el suport dels 
grups polítics --el document es 
va aprovar amb els vots de PSPV-
PSOE, PP, Compromís, 
Ciutadans i Unides Podem; Vox 
es va abstenir-- i la participació 
de la societat civil en el disseny 
d’aquesta estratègia de futur 
per a Vila-real. «Dels 8.100 
municipis de tota Espanya, a 
penes hi ha 149 ciutats de més 
de 50.000 habitants, en les quals 
resideix el 80 % de la població 
del país. D’elles, Vila-real és la 
número 148», apunta Benlloch.  

L’alcalde ha agraït també el 

Dels projectes inicials, després del procés participatiu, han eixit endavant 68 propostes que perfilen el futur de la ciutat

U S’han realitzat 34 
reunions i tallers en els 
quals han participat 259 
persones de la societat 
civil, polítics i  tècnics 

treball i la cooperació de tots els 
que han fet possible el Pla 
d’acció: la consultora 
Techfriendly, Manantial 
Integra, Belén Sebastiá (Grace & 
Soul), Darío Nieto, Marina 
García-Broch, Novategia, 
Miraelpardalet, Alicia Campo 
Gómez de la Torre, Mediterráneo, 
Poble, Radio Castellón, COPE, 

Ràdio Vila-real, Pentàgon, 
Sichet, Publiprent, la Regidoria 
d’Innovació, les empuju Inés 
Soriano i Belén García i la coor-
dinació de la cap del gabinet 
d’Alcaldia, Edurne Zubiria. 

«Del debat públic i de la par-
ticipació de l’entramat social 
hem definit 68 projectes con-
crets per al futur de la ciutat, 

però en absolut tancats. 
L’Agenda Urbana és un docu-
ment viu, que ens marca el camí 
però amb una visió àmplia i un 
marc obert per al debat», abun-
da Benlloch. «El principi d’un 
camí cap al futur. Un futur per a 
cuidar de les persones, del pla-
neta i de la prosperitat», con-
clou Benlloch.

ITema del mes

L a primera de les sessions de treball va tenir lloc a la BUC el maig passat amb la participació de l’alcalde, José Benlloch.

El Ple va aprovar l’Agenda Urbana amb el vot favorable de PSPV, PP, Compromís, Ciutadans, Unides Podem i l’abstenció de Vox.
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Un Pla d’acció per al futur de la ciutat

L ’Ajuntament va habilitar 
un web on podeu trobar 
tota la documentació refe-
rent al projecte i treball 

dut a terme dins de l’Agenda 
Urbana, agendaurbana.vila-real.es.  

Un dels arxius disponibles és 
el Pla d’acció, una anàlisi por-

En el web habilitat amb motiu de l’elaboració de l’Agenda Urbana podeu trobar el document complet que analitza l’estat de la ciutat i el treball de futur a fer

menoritzada que inclou un 
diagnòstic de la ciutat en 
àmbits com ara territori, habi-
tatge o mobilitat. 

També s’ha realitzat un estu-
di d’acord als objectius especí-
fics de l’Agenda Urbana espan-
yola. Per últim, s’explica el pro-

cés dut a terme que ha resultat 
en el Pla d’acció.  

En un primer moment, la 
localitat va comptar amb més 
de 200 propostes però en una 
última reordenació d’aquestes, 
en van quedar un total de 68 
d’entre les aportacions dels 

actors centrals en el municipi i 
de la ciutadania durant les 
diverses jornades participatives 
el juny i juliol. Així doncs, amb 
tota la documentació generada, 
s’ha conclòs en la presentació 
d’una quantitat concreta de pro-
jectes que busquen col·locar 

Vila-real a l’avantguarda en la 
resolució de problemàtiques 
socials, ambientals, territorials i 
econòmiques, entre moltes 
altres, i s’ha convertit en un 
referent operatiu per a altres 
ciutats que, en un futur, traça-
ran les seues agendes urbanes.

  1. Pla de gestió integral del terme de Vila-real

  2. Pla d’optimització de parcel•les agrícoles

  3. Projecte de modernització de regs en col•laboració amb les agrupacions de regants

  4. Nou Pla de millora del Termet

  5. Parc fluvial Vila-real connexió Millars segle XXI

  6. Pla verd i de la biodiversitat municipal

  7.  Pla d’embelliment i valorització de la séquia Major, en col•laboració amb la Comunitat de Regants

  8. Creació d’un observatori de l’horta de Vila-real

  9. Ecobarri

10. Pla d’actuació de la memòria de la trama de la vila medieval de Vila-real i les seues tradicions

11. Ampliació i millora de la xarxa d’infraestructures de congressos i esdeveniments

12. Pla d’accessibilitat universal

13.  Pla d’adequació de les xarxes elèctriques i de gas aèries en façana i de l’enllumenat públic viari

14. Regeneració urbana del centre històric de Vila-real

15. Adaptació de l’Alqueria del Carme per a l’obertura com a espai públic

16. Soterrament de vies fèrries al seu pas per Vila-real i reforma d’altres passos inferiors i elevats

17. Nou barri dels Sants Evangelistes

18. Impuls del Pla d’acció per al clima i l’energia sostenible - PAUS

19. Creació de la zona de baixes emissions (ZBE)

20. Reforma de la xarxa d’aigües urbanes

21.  Adequació del molí de la Vila i ubicació de l’Agència Local de Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Agricultura, i, creació del jardí de la Sostenibilitat

22. Pla municipal de les energies renovables

23. Electrificació de vehicles municipals

24. Pla local de gestió de residus urbans

25. Sensibilització i foment de la mobilitat sostenible

26. Creació de l’estació intermodal a l’avinguda de França

27.  Estratègia de dissuasió i generació d’alternatives d’aparcament dissuasiu per a la conversió en 
zona de vianants

28. Reforma i ampliació de línies d’autobús urbà

29. Impuls del bulevard de la Plana

30. Ciutat amigable amb la gent gran

31. Ciutat amigable amb la infància

32.  Impuls en la construcció de la residència per a malalts d’alzhèimer al Centre de Dia Molí la Vila de 
Vila-real, d’AFA Castelló

33. Creació d’un centre de dia de dany cerebral adquirit, gestionat per Ateneu

34. Construcció d’una nova residència de discapacitats psíquics

35. Construcció d’un nou centre de dia per a majors dependents

36. Creació de la seu definitiva del Punt de Trobada Familiar en l’antiga estacioneta

37. Creació d’un centre referent per a l’atenció a la salut mental i la prevenció del suïcidi

38. Creació del segon centre de Serveis Socials de la ciutat al centre Maria de Luna

39. Actualització del Pla municipal d’atenció a la drogodependència i altres trastorns addictius

40. Pla d’igualtat ciutadana

41. Nou Pla de Joventut

42. Pla municipal de l’esport i l’activitat física

43. Pla de conciliació de vida laboral

44. Ciutat educadora

45. Construcció d’una nova residència per a majors

46. Construcció d’un nou centre ocupacional

47.  Rehabilitació del Mercat Central: el Mercat Central de la nova Vila-real del segle XXI per a la dina-
mització econòmica local

48. Rehabilitació del convent de les Dominiques com el Nou Centre Cultural de l’Hospital

49. Pla municipal de Cultura

50. Pla especial d’impuls al comerç de proximitat

51. Transformació i adaptació de les instal•lacions del Museu Etnològic de Vila-real

52. Centre comercial Obert de Vila-real Obert és el nom propi del centre comercial?

53.  Nou Pla de reindustrialització per a la modernització i millora de la competitivitat dels polígons de 
Vila-real

54. Pla per a la professionalització del sector de l’hostaleria, en col•laboració amb ASHIOVI

55. Impuls del clúster agroalimentari i tecnològic

56. Nou Pla local d’habitatge

57. Promoció del centre de cohabitació intergeneracional municipal

58. Ampliació del banc de pisos pont per a emergències

59.  Nou Pla d’acció per a la innovació, l’emprenedoria i la modernització del teixit socioeconòmic 
local

60. Impuls del Pla de digitalització i proximitat de l’Ajuntament

61. Nou Pla d’actuació per a la modernització de l’administració i la ciberseguretat

62. Estratègia per a la reducció de la bretxa digital

63. Targeta ciutadana

64. Pla de millora dels serveis estadístics i cartogràfics de l’Ajuntament

65. Zonificació administrativa de la ciutat

66. Pla de participació i seguiment ciutadà integral de l’Agenda Urbana

67. Programa de reforç de les tècniques i qualitats del personal tècnic funcionari

68. Pla d’intervenció i millora en les seus de col•lectius ciutadans i associacions de veïns 

PROJECTES PREVISTOS EN L’AGENDA URBANA 2030



Crònica de Vila-real
SETEMBRE DEL 2022 4

U L’ALCALDE REP LA NETA    
I LA BESNETA DEL 
PROFESSOR BROCH I LLOP
L’alcalde, José Benlloch, ha rebut la 
neta i la besneta del professor 
Francisco Broch i Llop, escultor, lin-
güista i professor universitari nascut 
a Vila-real l’any 1884. En la recepció, 
en la qual també ha participat l’histo-
riador Jacinto Heredia, l’alcalde ha 
lliurat a Elisabetta Broch Magagnini i 
la seua filla Alessandra, una placa en 
record de la visita a Vila-real. 
Posteriorment, també han visitat 
l’institut d’educació secundària que 
porta el nom del Professor Broch i 
Llop. No és la primera vegada que la 
neta de Broch i Llop, que va morir als 
96 anys a Florència tot i que les seues 
despulles descansen a la població 
d’Oriolo Romano, visita Vila-real amb 
la seua família.

L’Estadi de la Ceràmica crearà 3.000 
metres d’espai públic i oportunitats

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
visitat les obres de remo-
delació de l’Estadi de la 
Ceràmica, que avancen 

segons els terminis previstos, 
juntament amb el president del 
Villarreal CF, Fernando Roig; el 
conseller delegat del club, 
Fernando Roig Negueroles, i 
altres responsables de l’entitat 
per a comprovar l’avanç dels tre-
balls d’ampliació, modernitza-
ció i millora de la seguretat del 
camp municipal amb l’objectiu 
de convertir-lo en «un estadi del 
segle XXI». Després de la visita, 
Benlloch ha assegurat que 
«aquestes obres suposen també 
una transformació urbanística 
històrica de la ciutat» i les ha 
emmarcades en un pla de millo-
ra en col·laboració amb el 
Villarreal CF que no sols afecta a 
l’estadi sinó també a l’entorn 
urbà de la ciutat. 

En aquest sentit, l’alcalde ha 
explicat que les obres del nou 
Estadi de la Ceràmica, que exe-
cuta l’empresa local Alviben, 
compleixen tres objectius prin-
cipals: ampliar els usos de la 
infraestructura; modernitzar 
l’estètica perquè estiga d’acord 
a una ciutat que mira al futur i, 
de manera especial, millorar la 
seguretat en l’accés i evacuació 
d’espectadors. «Gràcies a l’esforç 
que ha realitzat el Villarreal CF 
per a adquirir edificacions anne-
xes i esponjar l’entorn de l’esta-
di, la ciutat guanya més de 
3.000 metres quadrats de sòl 
públic als carrers d’Almassora i 
Benicàssim, que suposaran un 
abans i un després en la segure-
tat, l’evacuació i els usos 

Benlloch destaca la «transformación històrica» de la ciutat que suposaran les obres impulsades pel Villarreal CF

breus

U El president del Partit 
Popular, Adrián Casabó, ha 
lamentat que l’Ajuntament 
encara no haja convocat les 
ajudes del curs escolar 2021-
2022, amb el curs 2022-2023 
en marxa. Així, des del PP cri-
tiquen la «mala gestió» de 
l’equip de govern i aposten 
per «un pla per a ajudar les 
escoles infantils locals i per a 
afavorir la conciliació laboral 
i familiar».

EL PP LAMENTA EL RETARD 
EN CONVOCAR LES AJUDES  
A L’ESCOLARITZACIÓ

U Compromís denuncia que 
després de moltes promeses 
per part del Govern local, 
segueix sense obrir-se el 
carrer de les Palmeres, per-
pendicular al carrer de 
l’Ermita. El partit apunta en 
un comunicat que el juliol de 
2020, el regidor de Territori, 
Emilio Obiol, va afirmar que 
abans d’acabar el mandat 
estaria solucionat. Compro-
mís reclama l’actuació.

COMPROMÍS DEMANA A 
L’EQUIP D EGOVERN OBRIR 
EL CARRER DE LES PALMERES

U La xarxa de parcs canins 
s’ampliarà pròximament 
amb un nou parc per a mas-
cotes en la zona del PAI 
Alaplana. Així ho ha anun-
ciat la regidora de Benestar 
Animal, Miriam Caravaca, 
amb motiu de la commemo-
ració, el 4 d’octubre, del Dia 
Internacional dels Animals. 
Amb aquest, seran cinc els 
parcs canins distribuïts per 
tot el nucli urbà.

EL PAI ALAPLANA SUMARÀ 
UN NOU PARC CANÍ, EL 
CINQUÉ DE LA LOCALITATResponsables del club, representants de les empreses implicades en les obres i l’alcalde durant la visita al recinte.

d’aquest espai», afirma l’alcalde.  
 

CONVENI  
«La urbanització d’aquest sòl 
públic que es genera, evident-
ment, correspondria a 
l’Ajuntament, però el Villarreal 
CF ha avançat la compra dels 
habitatges i el pagament 
d’aquestes obres i ara estem tre-
ballant en un conveni de per-
muta per a cedir-los sòl a canvi 
d’aquesta actuació», detalla 

Benlloch. Així, l’alcalde ha 
anunciat que atés que 
l’Ajuntament ha adquirit un 
solar més adequat per a l’Escola 
Oficial d’Idiomes, al costat del 
Palau de Justícia, «estem ulti-
mant un conveni per a compen-
sar al Villarreal CF amb la cessió 
del solar que en el seu moment 
es va expropiar per a la cons-
trucció de l’EOI al carrer de 
Miralcamp, al costat de la ciutat 
esportiva del club, i que ja s’està 

utilitzant com a aparcament». 
L’alcalde considera que aquest 
acord serà positiu per a totes 
dues parts perquè l’Ajuntament 
«ja disposa d’alternatives per a 
situar tant l’EOI com el quart 
institut o el futur centre inte-
grat d’FP», i amb la situació 
econòmica municipal no es 
podria assumir el cost econòmic 
de l’expropiació de les edifica-
cions i l’obra que escometrà el 
club en l’exterior del camp.

IMunicipal



Crònica de Vila-real
SETEMBRE DEL 2022 5

U El Pleno ha aprobado por 
amplia mayoría una modifica-
ción de crédito por importe de 
272.500 euros que permitirá, 
entre otras cuestiones, dar 
cumplimiento al convenio sus-
crito con Cáritas Diocesana y 
el Obispado de Segorbe-
Castellón para colaborar en el 
proyecto del nuevo albergue 
para personas sin hogar que se 
está construyendo en Vila-real. 

Asimismo, con esta aproba-
ción plenaria, que ha contado 
con los votos a favor de Unides 
Podem, PSPV, PP, Ciudadanos 
y Compromís y la abstención 
de Vox, el Ayuntamiento tam-
bién podrá satisfacer un conve-
nio de colaboración de 60.000 
euros con la Asociación de 
Hostelería y Ocio de Vila-real 
(Ashiovi) para incentivar la 
promoción y recuperación de 
este sector económico tras la 
pandemia; y realizar una apor-
tación solidaria de 12.500 
euros para seguir contribuyen-
do a la reconstrucción de la 

Aval plenario para el 
centro para personas 
sin hogar de Cáritas

Los cuerpos de Policía Local y Policía Nacional han 
conmemorado San Miguel y los Santos Ángeles 
Custodios, respectivamente. En el caso de la plan-
tilla municipal, el alcalde, José Benlloch, ha desta-
cado que «es una referencia entre los cuerpos loca-

les de la Comunidad» y ha alabado el «sacrificio, 
esfuerzo y vocación de servicio» de los agentes y 
mandos del cuerpo. Además, Benlloch se ha com-
prometido a seguir trabajando en el refuerzo de la 
plantilla . También se ha hecho entrega de diferen-

tes distinciones. Respecto a la nacional, el primer 
edil ha puesto en valor el refuerzo histórico de la 
plantilla de la comisaría de Vila-real, que en estos 
momentos cuenta con un total de 102 agentes y 
otros 6 policías en prácticas

U LA POLICÍA LOCAL Y LA 
NACIONAL CELEBRAN LOS 
DÍAS DE SUS PATRONES

Nuevo préstamo de 1,2 millones 
para pagar «la herencia del PP»
Benlloch rubrica la operación con el Banco Sabadell para saldar tres expedientes urbanísticos

E l alcalde, José Benlloch, 
ha rubricado la operación 
de crédito prevista en el 
presupuesto de 2022 para 

hacer frente al último paquete 
de sentencias urbanísticas que 
han llegado al Ayuntamiento 
fruto de la gestión del anterior 
gobierno del Partido Popular.  

Se trata de pagos correspon-
dientes a la construcción del jar-
dín de Jaume I, la prolongación 
de la avenida França y la apertu-
ra de la calle Puig Campana, en 
el entorno del colegio José 
Soriano. Así, el consistorio ha 
tenido que suscribir una opera-
ción de préstamo por importe 
de 1.230.387 euros con el Banco 
Sabadell, a 12 años, con dos de 
carencia, y con un interés fijo 
del 2,25 %.  

«Aunque este préstamo esta-
ba previsto en el presupuesto de 
este año, hemos intentado no 
tener que recurrir al endeuda-
miento, pero el nuevo varapalo 
de los sobrecostes energéticos, 
que han triplicado el gasto en 

electricidad y duplicado la fac-
tura del gas, no nos han dejado 
otra opción si queremos asegu-
rar la viabilidad de los servicios 
públicos», ha asegurado el máxi-
mo responsable municipal. 

Benlloch recuerda que el con-
sistorio atraviesa una situación 
financiera delicada; a las crisis 

El alcalde en el momento de la firma con representantes de la entidad bancaria.

mos años por reducir el consu-
mo. Así, la factura de la luz ha 
pasado de un millón a tres 
millones de euros en el último 
año. Y en este contexto, el lista-
do de empastres heredados del 
PP sigue creciendo, tal y como 
lamenta Benlloch. En este caso, 
se pagarán 807.970 euros por 
los terrenos del jardín de Jaume I; 
356.394 euros por la apertura de 
la calle Puig Campana; y 66.022 
euros correspondientes a terre-
nos de la avenida França. 

«Con estas tres sentencias, el 
Ayuntamiento de Vila-real 
habrá pagado ya 33.332.088 
euros en la última década como 
consecuencia de la nefasta ges-
tión urbanística que hizo el 
gobierno del Partido Popular, y 
que nos sigue ahogando y condi-
cionando la gestión económica 
municipal», subraya. «Y por si 
no tuviéramos bastante con el 
urbanismo, también sufrimos 
las consecuencias de las condi-
ciones abusivas del préstamo de 
20 millones que firmó el PP 
poco antes de dejar la Alcaldía, 
al 6 % de interés y un coste 
financiero anual de tres millo-
nes de euros», recuerda 
Benlloch. 

 
MEJORES CONDICIONES 
«Un préstamo que asfixia las 
arcas municipales y por el que, 
cuando dejemos de pagar en 
2026, nos habrá costado a la ciu-
dad de Vila-real 28 millones de 
euros; ocho millones sólo en 
intereses», incide. En este senti-
do, remarca que «a diferencia de 
lo que hizo el PP, este gobierno 
ha asegurado unas mejores con-
diciones en esta operación de 
préstamo», a 12 años, con dos de 
carencia, y con un interés fijo 
del 2,25 %.

isla de la Palma. 
El concejal de Hacienda, 

Xus Madrigal, ha explicado 
que a través de este expediente 
de créditos extraordinarios 
financiados con bajas por anu-
lación, el Ayuntamiento 
impulsará tres convenios 
enmarcados en la alianza con 
la sociedad civil que «nos ayu-
darán a hacer de la nueva Vila-
real del siglo XXI una ciudad 
mejor, más solidaria, con más 
oportunidades y que no deja a 
nadie atrás». Así, el grueso, 
200.000 euros, irán al proyecto 
de construcción del nuevo cen-
tro de inclusión para personas 
sin hogar que Cáritas 
Diocesana y el Obispado de 
Segorbe-Castellón construyen 
en el antiguo solar de la iglesia 
de los Santos Evangelistas, en 
la calle Sant Mateu.  

Madrigal ha recordado que 
el convenio de colaboración 
para este proyecto asciende a 
300.000 euros, de los que 
100.000 se abonaron en 2021.

U Los pagos incluyen   
la prolongación de la 
avenida França, el jardín 
de Jaume I y la apertura 
del vial Puig Campana

por la deuda y el urbanismo de 
la etapa del PP y las consecuen-
cias de la pandemia, se ha suma-
do la escalada en los precios de 
la energía, que ha tenido un 
fuerte impacto en los costes 
energéticos municipales, pese a 
todos los esfuerzos de los últi-
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Ara es podran desenvolupar prop de 2,6 milions de metres quadrats de l ’àrea industrial, el 35 % de l’existent a la ciutat.

Vila-real reactiva el PAI d’Innovació 
ceràmica per a atraure inversors

V int-i-tres anys després, el 
nou PAI industrial del 
clúster de la innovació 
ceràmica Ciutat de Vila-

real veu, definitivament, la 
llum. El Ple ha aprovat un pro-
jecte que posa fi a anys de tre-
ball intens per tal de desbloque-
jar el programa, paralitzat des 
de 2008, i posar a disposició de 
la indústria sòl de qualitat per a 
millorar les condicions actuals i 
atraure inversions per al futur. 
Amb aquest objectiu doble, el 
nou PAI preveu la urbanització 
de més de 2,6 milions de metres 
quadrats a l’entorn de la CV-20. 

El regidor de Territori, 
Emilio M. Obiol, ha recordat 
breument la trajectòria del PAI, 
aprovat inicialment el 1999 i 
modificat posteriorment el 
2008; noves condicions que no 
van arribar mai a ser aprovades 
pel Ple. «El 2009, el projecte es 
va sotmetre a informació públi-
ca, amb 66 al·legacions, de les 
quals es van estimar 45 total o 
parcialment.  

Mentrestant, les obres van 
quedar paralitzades aproxima-
dament amb un 35 % d’execu-
ció», incideix Obiol, que recorda 
que, des de l’arribada al Govern 
municipal el juny de 2011, no 
s’ha deixat de treballar per a 
donar solució a un instrument 
«fonamental per a la indústria 
de Vila-real», mentre s’ha donat 
eixida a importants propostes 
industrials en la zona i fins a 10 
unitats de reparcel·lació. 

«En una situació gens fàcil, 
en abril de 2021 es reactiva defi-
nitivament aquest PAI amb una 
modificació que suprimeix un 
dels àmbits, l’AR9, i modifica el 
projecte d’urbanització i el con-
veni, per tal de configurar un 

 El Ple dona llum verda, després de 23 anys d’impàs, a urbanitzar més de 2,6 milions de metres quadrats a l’entorn de la CV-20

nou polígon més modern, soste-
nible i eficient; modificació que 
dona origen al nou PAI indus-
trial del clúster de la innovació 
ceràmica Ciutat de Vila-real», 
recorda el regidor. 

 
MÉS DE 800 IMPLICATS 
Aquest nou projecte es va apro-
var pel Ple el 14 d’octubre de 
2021 i es va sotmetre a informa-
ció pública, procés en el qual 
s’han presentat 15 al·legacions 
de les quals s’han estimat total o 
parcialment quatre. «Ha sigut 
un procés molt complex i cos-
tós, amb més de 800 persones 
físiques o mercantils implica-
des, que arriba a la seua fi amb 
l’aprovació de les al·legacions, 

tant les de 2009 com les de 
2021, les modificacions del pro-
jecte que se’n deriven, a més 
d’una nova retaxació del 19,30 
% i un nou conveni urbanístic», 
detalla Obiol. 

«Aquesta és una peça més del 
treball que l’Ajuntament por-
tem fent des de fa molt de 
temps per a la millora de la nos-
tra indústria», argumenta. En 
aquesta línia, Obiol recorda que 
el nou PAI industrial del clúster 
de la innovació ceràmica supo-
sarà la urbanització de 2,6 
milions de metres quadrats, 
superfície que suposa al voltant 
del 35 % del sòl industrial de 
Vila-real.  

«Una zona on l’Ajuntament 

Vila-real obté 
750.000 euros 
per a un taller 
d’ocupació per 
a 30 persones

L ’Ajuntament ha obtin-
gut una nova subven-
ció de la Generalitat 
Valenciana a través del 

servei d’ocupació Labora per 
valor de 754.000 euros per a 
desenvolupar un nou taller 
d’ocupació amb el qual es 
donarà formació remunera-
da a 30 persones durant un 
any; a més, es contractarà 
altres sis persones que con-
formaran l’equip directiu i 
docent. El taller d’ocupació 
arrancarà el 21 de novembre 
i repetirà les tres especiali-
tats formatives de l’edició 
actual: jardineria, agricultu-
ra i atenció sociosanitària. 

Amb aquest nou progra-
ma d’ocupació, l’Ajuntament 
consolida la seua estratègia 
de generació d’oportunitats, 
que ha suposat una inversió 
de més de 10 milions d’euros 
en programes d’ocupació 
entre 2017 i 2021, amb més 
de 800 persones benefi-
ciàries, segons el balanç que 
recentment va presentar 
l’alcalde de la ciutat, José 
Benlloch. En aquest 2022, cal 
sumar a aquestes xifres la 
renovació del taller d’ocupa-
ció, a més d’altres plans per 
als quals el Departament 
d’Economia ha obtingut sub-
venció com l’atur agrari, el 
programa d’ús de la 
Diputació o una nova edició 
del programa Empuju. 

Quant al taller d’ocupació 
que arrancarà al novembre, 
la formació proporcionarà 
als seus 30 alumnes, 10 per 
especialitat, la qualificació 
necessària per a obtenir els 
respectius certificats de pro-
fessionalitat, alhora que 
faran un treball remunerat.

tenim nou parcel·les municipals 
i on se situen bona part de les 
quasi bé 500 empreses indus-
trials que tenim a la ciutat, 
entre elles les tres primeres 
empreses ceràmiques del país i 
d’Europa», incideix el responsa-
ble d’Urbanisme. 

Després de l’aprovació pel 
Ple, amb el vot favorable de 
PSPV-PSOE i Unides Podem i 
l’abstenció de Ciutadans, 
Compromís i Partit Popular --la 
regidora de Vox s’ha absentat de 
la votació--, l’empresa haurà de 
presentar en tres mesos un text 
refós amb les modificacions. La 
previsió és poder reactivar 
l’obra, «si tot va bé», en el pri-
mer quadrimestre de 2023.

Benlloch va participar en les jornades agràries organitzades per la Unió.

Vila-real inicia la cessió de terrenys 
per a potenciar l’estació agrària
U L’alcalde, José Benlloch, ha 
anunciat que l’Ajuntament ha 
iniciat ja l’expedient per a la 
cessió de terreny a la 
Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica en el marc 
del projecte de redefinició i 
impuls de l’estació experimen-
tal agrària situada en la locali-
tat. L’objectiu és convertir 
aquestes instal·lacions en un 
centre de referència a la provín-
cia i la Comunitat Valenciana 
en la investigació i innovació en 
matèria agrària, i especialment 
en el camp de la citricultura. 
Benlloch ha fet aquest anunci 

en la inauguració de les II 
Jornades Citrícoles de la Plana, 
que se celebren a Vila-real 
impulsades per la Unió de 
Llauradors i Ramaders, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. 

L’alcalde ha participat en 
l’obertura de les jornades, que 
per segon any consecutiu se 
celebren a Vila-real, juntament 
amb el secretari general de la 
Unió, Carles Peris; el secretari 
autonòmic d’Agricultura, Roger 
Llanes, i el diputat provincial de 
Desenvolupament Rural, 
Santiago Pérez.  

Benlloch ha destacat l’esforç 
de l’Ajuntament en favor de la 
supervivència del sector primari 

que té en l’ampliació de l’esta-
ció agrària una de les accions 
fonamentals:  «Un dels princi-
pals projectes és la cessió d’un 
solar valorat en tres milions 
d’euros per a ampliar el magní-
fic espai que ja existeix en l’esta-
ció experimental de l’Institut 
Valencià d’Investigacions 
Agràries (IVIA), amb la finalitat 
de convertir-la en un centre 
d’investigació agrària més 
potent». Per a l’alcalde és fona-
mental l’aposta per la investiga-
ció i la innovació per a comba-
tre les plagues en la citricultura, 
de manera especial en la cerca 
de solucions al cotonet, que tan-
tes pèrdues ocasiona al sector.
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Refuerzan la labor para 
evitar inundaciones

U El departamento de Servicios 
Públicos intensifica las actuacio-
nes de prevención para evitar 
inundaciones en caso de lluvias, 
que se ejecuta durante todo el 
año, con labores de desbroce y 
limpieza del Barranquet. Estos 
trabajos se enmarcan en el Plan 
de prevención de inundaciones 
que el equipo de gobierno lleva 
desplegando durante todo el 
año para adelantarse a posibles 
episodios de lluvias torrenciales 
o gota fría que puedan derivar 
en la acumulación de agua en 
diferentes puntos de la ciudad. 
En este caso, la limpieza del 
cauce del Barranquet se ha cen-
trado de manera especial en el 
tramo final del cauce, contiguo 
a la vía férrea, una infraestruc-
tura que ejerce de dique de con-
tención y que provoca gran 
parte de los problemas de inun-
dabilidad que se registran en el 
casco urbano.

Benlloch ha participado en la reunión informatica sobre la responsabilidad y seguros de promotores en el ‘bou al carrer’.

Benlloch urge afianzar la seguridad 
jurídica para los  ‘bous al carrer’

E l alcalde, José Benlloch, 
ha participado en la reu-
nión informativa en rela-
ción a la responsabilidad 

y seguros de promotores y orga-
nizadores de festejos de bous al 
carrer y ha pedido a la 
Generalitat Valenciana medidas 
urgentes «para que los 280 
municipios de la Comunitat 
Valenciana que organizan feste-
jos de bous al carrer puedan cele-
brarlos con seguridad jurídica 
para los participantes y los orga-
nizadores». Benlloch ha apelado 
a la necesidad de adoptar deci-
siones de manera urgente ante 
el problema con la cobertura de 
los seguros para este tipo de 
actos, mientras se valoran otras 
soluciones a medio y largo plazo 
como la creación de una mutua 
en la que participen los ayunta-
mientos y que implique tam-
bién a las tres diputaciones pro-
vinciales. En la reunión, convo-
cada por el secretario 
autonómico de Seguridad y 
Emergencias, José María Ángel, 
ha participado también el presi-
dente de la Federación 
Valenciana de Municipios y 
Provincias, Rubén Alfaro, y 
alcaldes y alcaldesas de la 
Comunitat.  

El alcalde ha explicado que 
«los 280 ayuntamientos que 
organizamos festejos taurinos 
asumimos una responsabilidad, 
de la que no rehuimos, pero que 
es excesiva y sobredimensiona-
da respecto a otras actividades 
que se organizan en la 
Comunitat Valenciana».  

El alcalde ha insistido en la 
necesidad de «adoptar medidas 
de forma urgente porque se 
están haciendo festejos con póli-
zas limitadas porque los seguros 

El alcalde apremia a tomar medidas ante el problema con la cobertura de los seguros para este tipo de festejos taurinos

no quieren cubrir más, y si ocu-
rriera algo tendría que asumir 
el coste el ayuntamiento y reper-
cutirlo en los accidentados».  

 
EQUIDAD 
Benlloch se ha preguntado por 
qué otras actividades que tam-
bién entrañan un riesgo sí que 
tienen cubierta la asistencia 
pública sanitaria, por lo que, ha 
advertido que los ayuntamien-
tos «vamos a exigir que la 
Generalitat medie y que haga 
posible que una actividad que 
tiene un impacto de 300 millo-
nes de euros al año en la 
Comunitat, tenga garantizada 
la seguridad jurídica, y si tiene 
que asumir la Generalitat una 

parte, que lo haga». 
En este sentido, Benlloch es 

partidario, como medida inme-
diata, de la modificación del 
artículo 15 del Decreto de Bous 
al Carrer de la Generalitat 
Valenciana para que «sólo sea 
exigible la cobertura mediante 
seguro para muerte e incapaci-
dad permanente, mientras que 
la asistencia sanitaria la cubrie-
ra la Generalitat Valenciana». El 
primer edil ha insistido en que 
«se trata de garantizar la seguri-
dad jurídica de los organizado-
res, que no siempre son alcaldes 
y alcaldesas, sino que también 
son peñas taurinas y otras enti-
dades sin ánimo de lucro, que se 
pueden estar jugando su patri-

La medida pretende reforzar la seguridad en caso de producirse incidencias.

SPV destina 
250.000 euros  
a mantener en 
buen estado las 
vías urbanas
U La Concejalía de Servicios 
Públicos (SPV) ha completado 
la inversión de 250.000 euros 
en trabajos de mantenimien-
to de vías urbanas durante 
este año con el objetivo de 
garantizar un estado óptimo 
del firme en las calzadas. Las 
actuaciones llevadas a cabo 
durante 2022 se enmarcan 
en el contrato de manteni-
miento gracias al cual «pode-
mos hacer un seguimiento 
permanente del estado de las 
calzadas urbanas y dar res-
puesta de forma ágil a las 
incidencias y necesidades 
que se detectan en la trama 
viaria», explica el concejal 
delegado de Servicios 
Públicos, Xus Madrigal.  

El contrato está adjudica-
do a la empresa Becsa-
Simetría para dar respuesta 
de manera más ágil a las inci-
dencias que se detectan en la 
trama viaria. Con un importe 
anual de 435.500 euros, la 
inversión para vías urbanas 
ha sido de 250.000 euros y la 
cantidad restante se ha inver-
tido en el mantenimiento de 
caminos rurales. 

En el caso de las calles del 
casco urbano, durante este 
ejercicio se ha actuado en 
más de 11.000 metros cua-
drados de viales gracias a 
esta inversión en manteni-
miento. Respecto a las vías 
agrícolas, además de las 
acciones de mantenimiento, 
el departamento de Servicios 
Públicos ha continuado con 
el Plan de mejora de caminos 
rurales, tal y como se com-
prometió recientemente el 
equipo de gobierno con los 
integrantes del Consejo 
Agrario Local.

U INSTALAN PUERTAS DE 
MADERA EN EL ACCESO  
A LA RUTA BOTÁNICA

El Consorcio del Millars ha instalado 
dos puertas de madera que restringi-
rán el acceso a la Ruta Botánica en 
caso de necesidad si se producen 
condiciones meterológicas adversas.

monio y su responsabilidad». 
Además, aboga por modificar la 
Ley de Tasas, «que nos hace res-
ponsables solidarios a los ayun-
tamientos, algo que considero 
totalmente injusto». 

Como alternativa a largo 
plazo, Benlloch ha avanzado 
que los ayuntamientos barajan, 
de la mano de la Federación de 
Peñas Taurinas, la creación de 
una mutua, con la implicación 
de las tres diputaciones provin-
ciales, que, de acuerdo a lo esta-
blecido en la Ley de Ordenación 
y Supervisión de Seguros 
Privados, garantizara un fondo 
de 5 millones de euros por res-
ponsabilidad civil y 1 millón de 
euros para asistencia sanitaria.
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Una de las iniciativas incluida enla programación ha sido una representación, ‘Stop Plastik’, de Poika Teatral.

El reciclaje y un menor 
uso de plásticos en el 
Mes de la Sostenibilidad
U Vila-real dedica octubre al 
fomento de la sostenibilidad 
con una campaña de activida-
des impulsada por la Concejalía 
de Agricultura, Sostenibilidad, 
Transición Ecológica, 
Energética y Medio Ambiente y 
dirigida a toda la ciudadanía 
aunque con especial incidencia 
en los escolares y jóvenes para 
concienciar desde edades tem-
pranas sobre la protección del 
medio ambiente. 

El concejal del área, José 
Ramón Ventura Chalmeta, ha 
destacado que la campaña abar-

cará diferentes acciones de sen-
sibilización, centradas sobre 
todo en la reducción del uso de 
plásticos y el fomento del reci-
claje y la reutilización para dar 
una segunda vida a los objetos. 

Actividades en los centros 
escolares, espectáculos teatrales 
en la plaza Major, vídeo fórum, 
charlas y el concurso escolar 
Joguets amb molta vida, junto a 
la Fundación Tots Units, son 
algunas de las iniciativas del Mes 
de la Sostenibilidad que este año 
lleva por el lema Tenim la millor 
casa de la galàxia, cuidem-la. 

Incentivo de hasta 300 
euros en el IBI por el 
autoconsumo solar

U El Pleno ha aprobado por 
una amplia mayoría una pro-
puesta para bonificar el 
Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) por la instala-
ción de placas solares en 
viviendas de la localidad 
como incentivo fiscal para 
fomentar la apuesta por las 
energías limpias y la reduc-
ción de la factura energética 
en los hogares. La propuesta 
ha contado con el respaldo 
de PSPV, Unides Podem, PP, 
Ciudadanos y Compromís, y 
Vox se ha abstenido.  

La moción conjunta con-
templa la modificación de la 
ordenanza fiscal para intro-
ducir una bonificación del 
25% del IBI a aquellos inmue-
bles cuyo uso catastral sea de 
vivienda y en los que se insta-
len sistemas para el aprove-
chamiento térmico de ener-
gía solar homologados, así 
como sistemas para aprove-

chamiento eléctrico de la ener-
gía solar para autoconsumo. 

La potencia mínima instala-
da deberá ser de 2,5 KW y la 
bonificación tendrá una dura-
ción de tres periodos impositi-
vos a contar desde el siguiente a 
la finalización de las obras de 
instalación de dichos sistemas 
para el aprovechamiento de la 
energía solar. El límite del 
importe de bonificación será de 
300 euros por año de aplicación.  

El alcalde, José Benlloch, ha 
celebrado el consenso de la 
mayoría de los grupos munici-
pales a partir de una propuesta-
de Ciudadanos y ha recordado 
el trabajo que ya está realizando 
el equipo de gobierno en el 
campo de las energías renova-
bles, como la adquisición de 
vehículos eléctricos para el 
departamento de Servicios 
Públicos y la Policía Local o la 
instalación de paneles solares 
en los colegios públicos. 

La propuesta pretende potenciar las placas solares en viviendas de vecinos.

Este enclave ha albergado ya otros espectáculos de gran formato como actuaciones musicales o de teatro.

Vila-real hará una zona para 
actos masivos en la Maiorasga

T ras la buena acogida del 
parque de la Maiorasga 
como escenario de con-
ciertos tan concurridos 

como el de la Oreja de Van Gogh 
las pasadas fiestas, el alcalde, 
José Benlloch, en diálogo con la 
Junta de Fiestas, ha decidido 
incorporar definitivamente este 
entorno a los emplazamientos 
para espectáculos multitudina-
rios, junto a la plaza del Estadio 
de la Cerámica y la plaza Major. 
Para ello, será necesario reubi-
car los juegos infantiles de gran 
formato previstos allí. 

«El parque de la Maiorasga se 
ha demostrado un espacio idó-
neo para la celebración de este 
tipo de espectáculos que congre-
gan a miles de personas. Ya hici-
mos una primera prueba piloto 
con el FITCarrer y ahora lo 
hemos podido corroborar con el 
concierto de La Oreja de Van 
Gogh; un lleno hasta la bandera 
que se desarrolló de manera 

El consistorio redefinirá la planificación para instalar juegos de gran formato en este entorno

impecable, con buena acústica, 
accesos y amplitud para las 
12.000 personas que congregó 
la banda donostiarra», detalla el 
alcalde, quien en sus propias 
redes sociales lanzó un sondeó 
sobre la posibilidad de hacer de 
la Maiorasga un recinto de con-
ciertos de manera definitiva. 
Una opción que fue aplaudida 
por el 75% de los participantes. 

«La nueva Vila-real del siglo 
XXI es una ciudad moderna, de 
oportunidades, que avanza y 
que necesita para ello ir ganan-
do nuevos espacios para este 
tipo de eventos de gran formato 
al aire libre. En pocos años, 
hemos ganado ya tres de estos 
recintos: la plaza Major, por 
supuesto, la plaza del Estadio de 
la Cerámica, gracias a la colabo-
ración del Villarreal CF y que 
recuperaremos cuando finali-
cen las obras del estadio, y, 
ahora, también la Maiorasga», 
valora el alcalde. Al respecto, 

Benlloch recuerda que la inten-
ción del gobierno municipal era 
situar en este parque unos jue-
gos infantiles de gran formato 
en forma de submarino, en refe-
rencia al equipo groguet. «Sin 
embargo, aunque no renuncia-
mos a este proyecto, si quere-
mos que la Maiorasga pueda 
seguir albergando este tipo de 
espectáculos, no podemos inha-
bilitar buena parte de la plaza 
con la instalación de este gran 
submarino», detalla. 

 
MÁS JUEGOS 
«Tenemos el compromiso de 
ampliar la red de parques infan-
tiles con juegos más grandes y 
lo vamos a hacer: en la propia 
Maiorasga, con otra filosofía de 
juegos y sin inhabilitar la gran 
explanada, y el jardín de Jaume I, 
donde ubicaremos unos juegos 
relacionados con el medio 
ambiente», concluye el máximo 
responsable municipal.



Crònica de Vila-real
SETEMBRE DEL 2022 9

Alta participació i cap incident greu en 
les festes de la Mare de Déu de Gràcia

E l regidor de Festes, Diego 
A. Vila, i l’intendent prin-
cipal en cap de la Policia 
Local, José Ramón Nieto, 

han realitzat el balanç de les fes-
tes de la Mare de Déu de Gràcia, 
que s’han caracteritzat per una 
elevada participació en els més 
de 200 actes programats i cap 
incident greu en matèria de 
seguretat. En aquest sentit, la 
Policia Local ha comptabilitzat 
un total de 59 queixes per 
molèsties de les penyes, la qual 
cosa suposa 25 incidències 
menys que al setembre de 2021, 
quan es van registrar un total de 
84. Vila ha valorat les festes de 
manera molt positiva, des del 
punt de vista organitzatiu, i ha 
destacat la gran tasca realitzada 
per la Junta de Festes, així com 
per la Comissió de Penyes. 

El regidor ha subratllat l’èxit 
de les actuacions musicals, així 
com el bon acolliment del nou 
espai per a esdeveniments i 
actes multitudinaris del parc de 
la Maiorasga, en el qual es van 
congregar vora 12.000 persones 
en el concert de La Oreja de Van 
Gogh. Vila també ha incidit en 
l’absència d’incidents greus en 
els actes taurins. «Estàvem en el 
punt de mira per la polèmica 
del bou al carrer», ha indicat, 
però «hem demostrat que 
aquest equip de govern està al 
costat d’aquesta tradició» i 
«hem celebrat els actes taurins 
amb normalitat i molta afluèn-
cia de públic, i només hem tin-
gut algun esglai i un ferit lleu». 
El regidor de Festes també ha 
destacat que les festes han sigut 
un revulsiu econòmic en un 
moment d’incertesa econòmica. 

Amb tot, Vila també ha dit 
que cal fer crítica, «a les perso-
nes que, encara que són poques, 

La ciutat acull més de 200 actes en 10 dies de festejos, molts d’ells massius, i la Policia Local comptabilitza 59 queixes per molèsties de penyes

U Vila destaca que les 
festes patronals són un 
«revulsiu» per a la ciutat 
en moments d‘incertesa 
econòmica 

U El consistori tornarà a 
reunir la Comissió de 
Convivència entre veïns 
i penyes per a elaborar 
una norma específica

La traca i el castell de focs d’artifici van servir de fermall a 10 dies d’intensa activitat als carrers de la localitat.

MÉS DADES

Busquen nova 
reina i dames 
U La Junta de Festes obri el ter-
mini perquè les joves que vul-
guen optar a ser reina o dama de 
la ciutat l’any 2023 puguen pre-
sentar la seua candidatura. Fins al 
31 d’octubre, les persones inte-
ressades podran presentar les 
sol·licituds i recuperar un procés 
que no ha pogut realitzar-se des 
de l’any 2019, amb motiu de la 
covid-19. Els fulls d’inscripció es 
poden descarregar de la pàgina 
web de l’Ajuntament i entregar-
los a l’oficina de la Junta de 
Festes, situada a la Casa de la 
Festa, a la plaça de Mossén 
Ballester, 2.  
U En aquesta ocasió, a més, el 
procediment incorpora una 
important novetat: la possibilitat 
d’enviar la sol·licitud a través d’un 
formulari en línia. L’enllaç a la can-
didatura en línia també podrà tro-
bar-se en la pàgina web munici-
pal, en el departament de la Junta 
de Festes. 
U En la candidatura, les joves 
han d’indicar a quin lloc aspiren    
--reina o dama-- i, a més de les 
dades personals, se’ls pregunta 
pel seu historial en festes, pre-
ferències en els actes patronals o 
participació en alguna entitat 
sociocultural de la ciutat, entre 
altres qüestions. A més, han de 
contestar unes preguntes respec-
te als actes que més els agraden o 
què significa poder formar part 
de la cort d’honor. 
U Per a ampliar la informació, les 
interessades poden contactar 
amb la Junta de Festes en el 
telèfon 648 961 183.

La ciutadania ha pogut gaudir amb total normalitat dels actes més protocol·laris i de demostració de fervor a la patrona, la missa i processó així com l’ofrena floral.

generen molèsties per soroll i 
brutícia durant les festes i no 
representen en absolut la reali-
tat de la gent i les penyes de 
Vila-real». En aquest sentit, ha 
recordat que «continuem tre-
ballant en la Comissió Especial 
de Convivència entre veïns i 
penyes, i esperem poder comp-
tar amb una normativa específi-
ca en les pròximes festes de Sant 
Pasqual». De fet, ha anunciat 
que en les pròximes setmanes es 
tornarà a reunir la comissió. 

 
INCIDÈNCIES AMB PENYES 
Respecte al balanç de molèsties 
per les penyes, l’intendent prin-
cipal en cap de la Policia Local 
ha explicat que s’han registrat 

59 queixes, la qual cosa suposa 
una reducció respecte a 2021, 
quan es van registrar un total de 
84. Nieto ha detallat que les 
queixes es van concentrar sobre-
tot l’últim cap de setmana i en 
cinc casos s’ha interposat una 
sanció per excedir l’horari de 
tancament, encara que no s’ha 
hagut de realitzar cap crida a 
l’ordre per queixes reiterades. 
Els ferits en el bou al carrer han 
sigut nou, dels quals huit 
només han requerit una cura a 
la infermeria, i únicament un 
jove de 26 anys va haver de ser 
atés a l’hospital. La Policia Local 
ha denunciat dues persones per 
estar dins del recinte taurí en 
condicions inadequades.
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U LA OREJA DE VAN GOGH 
OMPLI DE GOM A GOM EL 
PARC DE LA MAIORASGA

Unes 12.000 persones van gaudir de 
la música en directe de La Oreja de 
Van Gogh que va suposar l’estrena 
del parc de la Maiorasga com a espai 
per a esdeveniments d’elevada parti-

cipació. El grup donostiarra va repa-
ssar alguns dels seus grans èxits i 
també cançons dels treballs més 
recent,s com l’àlbum ‘Un susurro en 
la tomenta’.

Festes de la Mare de Déu de Gràcia ; En imatges

U CONCERT ESPECIAL DE 
LA CORAL SANT JAUME PER 
A CELEBRAR ELS 40 ANYS

La Coral Sant Jaume va oferir un con-
cert a la plaça Major amb motiu del 
seu 40é aniversari, que va tenir lloc el 
2020 però que no es va poder com-
memorar per la pandèmia. L’alcalde, 

José Benlloch, i la reina de les festes, 
Maria Carmona, van lliurar una 
al·legoria al director de la coral, 
Alfredo Sanz, i la presidenta, Amparo 
Peña, per la trajectòria de la coral.

U CONCENTRACIÓ DE  
XIQUETS I XIQUETES 
NASCUTS EL 2021 I 2022

Els més menuts van tornar a ser pro-
tagonistes de les festes amb la con-
centració de xiquets i xiquetes nas-
cuts durant els anys 2021 i 2022 que 
van rebre un detall commemoratiu, 

un pitet amb el text «He nascut a Vila-
real». L’acte va comptar amb la 
presència de les gegantes Pinella i 
Maria Gracieta, i va concloure amb 
una mostra de ball tradicional.

U DANI FERNÁNDEZ FA 
VIBRAR LA PLAÇA MAJOR 
AMB EL SEU DIRECTE

El cantant Dani Fernández va ser  
altre dels protagonistes musicals. 
L’artista va recordar en les xarxes 
socials que feia 10 anys havia actuat  
a la plaça Major, amb Auryn.

U EL COMERÇ LOCAL 
MOSTRA LES ÚLTIMES 
TENDÈNCIES DE MODA

La Gala de la Moda, organitzada per 
la Regidoria de Comerç i la Junta de 
Festes, va ocupar la plaça Major. Van 
participar un total de 15 establi-
ments, entre roba i estètica.

U LA TROBADA DE 
GRÀCIES I BESSONS 
REPETEIX EN FESTES

Les festes van arribar a l’equador 
amb la X Trobada de Gràcies i VIII de 
bessons organitzada per la Junta de 
Festes amb la col·laboració de  la 
Colla Gegantera de Vila-real.

U EL BALL DE PLAÇA 
REIVINDICA LES DANSES 
TRADICIONALS

El Grup de Danses El Raval va orga-
nitzar la mostra Arrels que inclou el 
ball de plaça. L’acte va comptar amb 
la participació de representants 
municipals i de la cort d’honor.
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El sopar de tombet de bou, organitzat per la Comissió 
de Penyes, va ser un dels actes gastronòmics més multi-
tudinaris. Al repartiment d’aquest guisat es va sumar un 
bingo i una orquestra que va amenitzar la vetlada cele-
brada a l’aparcament de l’accés sud de la ciutat.

U TOMBET DE BOU, BINGO I 
ORQUESTRA EN UNA CITA 
GASTRONÒMICA 

El macrosopar de veïns i veïnes va celebrar el 10é ani-
versari amb el lliurament, per part de l’Ajuntament, d’un 
reconeixement als impulsors de l’activitat així com el 
sorteig de diferents regals i d’un viatge al Carib entre els 
assistents al sopar organitzat a la Maiorasga. 

U EL MACROSOPAR DE 
VEÏNS I VEÏNES CELEBRA EL 
SEU 10É ANIVERSARI 

Els més majors van ser protagonistes en la festa de la 
tercera edat amb paella monumental i ball amb orques-
tra celebrada al Centre de Congressos, Fires i Trobades. 
Regidors i la cort d’honor van participar en la celebració 
i van repartir plats de paella per a tots els assistents.

U ELS MÉS MAJORS SÓN 
PROTAGONISTES DE LA 
FESTA DE LA TERCERA EDAT

El primer dissabte de festes, com és habitual, va tenir 
lloc el concurs de paelles i dinar de penyes. Els de sem-
pre, Xanxull i La penya nostra van ocupar, respectiva-
ment, els tres primers llocs del concurs d’elaboració 
d’aquest típic plat valencià.

U LA PENYA ELS DE SEMPRE 
CUINA LA MILLOR PAELLA 
DE LES FESTES

Com ja és costum, el dilluns dels festejos va tenir lloc la 
Nit de la Xulla, declarada d’Interés Turístic Provincial,  
pels carrers de la ciutat. Hores abans que el fum pren-
guera la ciutat va tenir lloc l’elaboracio de l’allioli i de la 
campanya d’aliments solidaris, ambdós a la plaça Major.

U SOLIDARITAT, ALLIOLI          
I XULLA MARQUEN 
L’AGENDA DEL DILLUNS

Les penyes De Gaidonet, Algú sobra i La Xisclà van pre-
parar els tres millors empedrats en una nova edició 
d’aquest concurs gastronòmic que va convocar prop de 
1.500 persones de 80 penyes que van atendre la ja tra-
dicional proposta de la Comissió de Penyes.

U 1.500 PERSONES DE 80 
PENYES PARTICIPEN EN EL 
CONCURS D’EMPEDRATS
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La sala d’actes de la Fundació Caixa Rural va acollir la 
setena edició del Concurs de reclam bucal tradicional, 
organitzat per Apaval. L’entitat també va impulsar una 
exposició fotogràfica i d’estris tradicionals del parany.

U MOSTRA I CONCURS DE 
RECLAM IMPULSATS PER 
L’ASSOCIACIÓ APAVAL

Dins de la programació taurina, un dels actes més visto-
sos i peculiars va ser la carrera de bous embolats que, 
des de fa una dècada —amb l’obligada aturada per la 
covid-19— organitza l’Associació Amics del Bou.

U AMICS DEL BOU TORNA A 
APOSTAR PER LA CARRERA 
DE BOUS EMBOLATS

Una de les gegantes de la Colla Gegantera, Pinella, va 
estrenar indumentària nova elaborada per la modista 
local Nieves Corona amb unes tonalitats semblants al 
vestit anterior, desgastat després d’una dècada.

U LA GEGANTA PINELLA 
ESTRENA VESTIT NOU 
DESPRÉS D’UNA DÈCADA

Acudim va promoure la XIX Campanya de sensibilitza-
ció amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància 
de l’accessibilitat. A l’acte van assistir regidors i regido-
res de la corporació municipal així com la cort d’honor.

U ACUDIM CONSCIENCIA 
SOBRE LA IMPORTÀNCIA   
DE L’ACCESSIBILITAT

Amb esforç i molta diversió, els integrants de la Penya 
La Ratonera van aconseguir la primera posició en la 
gimcana de la Comissió de Penyes que va reunir un cen-
tenar de penyistes d’una desena de col·lectius.

U LA PENYA RATONERA 
GUANYA LA GIMCANA DE 
LA COMISSIÓ DE PENYES

Organitzada per l’Associació Cultural Socarrats amb la 
col·laboració de l’Antic Motor Club Castelló, al parc de la 
Maiorasga va tenir lloc la XXI Concentració, i posterior 
ruta per la ciutat, de SEAT 600 i de vehicles clàssics.

U SEAT 600 I VEHICLES 
CLÀSSICS RECORREN ELS 
CARRERS DE LA CIUTAT

La Casa dels Mundina va acollir la mostra de bonsais i de 
‘suiseki’, pedra de tamany xicotet formada sense mani-
pulació i de gran bellesa,  organitzada per l’Escola Estudi 
de Bonsai Pascual Costa (Jardín Moyogi)

U EXPOSICIÓ DE BONSAIS    
I DE ‘SUISEKI’ A LA CASA 
DELS MUNDINA

Desenes de vila-realencs i vila-realenques es van donar 
cita a l’església Arxiprestal per a participar en el pas soli-
dari pel mantell de la patrona. Es van aconseguir 411 
euros i aliments per a Cáritas Interparroquial.

U PAS SOLIDARI PEL 
MANTELL DE LA PATRONA  
A BENEFICI DE CÁRITAS 
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Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos.
O incluso si no tienes tejado, pásate al autoconsumo con Smart Solar:

• Genera tu propia energía 100% renovable.

• Sin necesidad de inversión inicial.

Ahora más que nunca
la energía solar es para ti.

Infórmate en:
900 92 33 33
Iberdrola.es

EN
 TU FACTURA DE LUZ

HASTA UN

70%
DE AHORRO
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El rector de la UNED, Ricardo Mairal; el vicerrector de Centres Associats, Jesús de Andrés i la directora de la UNED Vila-real, María Rosario Andreu, amb l’alcalde. A la dreta, imatges del XFòrum de Galobalis.

Vila-real i la UNED s’alien per a crear 
una càtedra d’intel·ligència artificial 

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
inaugurat el X Fòrum 
Nacional d’Innovació que 
impulsa la Fundació 

Globalis, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vila-real i la 
Diputació de Castelló, que en 
aquesta edició aborda les opor-
tunitats de negoci que ofereix el 
metavers.  

L’alcalde ha destacat la con-
solidació d’aquesta trobada, que 
va nàixer fa ja una dècada, «el 
que demostra que és un projec-
te fort, que es va avançar a 
molts altres i que és molt nece-
ssari per a continuar avançant 
pel camí de la innovació i la 
ciència per a generar noves 
oportunitats». Benlloch, que ha 
estat acompanyat en la inaugu-
ració pel diputat provincial de 
Promoció Econòmica, Pau 
Ferrando, ha anunciat a més 
que Vila-real, que des de 2011 
ostenta la distinció de Ciutat de 
la Ciència i la Innovació, aposta 
per continuar com a líder en 
aquest camp amb la creació 
d’una nova càtedra dedicada a 
la intel·ligència artificial, de la 
mà de la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància (UNED), 
la seu de la qual a la província 
es troba a la ciutat. 

Benlloch ha explicat que ha 
tingut ocasió de reunir-se amb 
el rector de la UNED, Ricardo 

L’alcalde, José Benlloch, fa l’anunci en el transcurs del X Fòrum Nacional d’Innovació organitzat per la Fundació Globalis al voltant del metavers

U L’alcalde destaca que 
la UNED té un prestigi 
important en el camp de 
la intel·ligència artificial 
que es vol potenciar

Mairal, en la seua recent visita a 
la ciutat, i «en breu anunciarem 
la nova Càtedra d’Intel·ligència 
Artificial Ciutat de Vila-real, un 
camp en el qual la UNED té un 
prestigi important».  

 
LA CIÈNCIA EN LA VIDA DIÀRIA 
«El món que ja és ací, el del segle 
XXI, serà sostenible i viable si 
som capaços d’innovar, d’apli-
car la ciència i la innovació al 
dia a dia, i el metavers i la 
intel·ligència artificial jugaran 
un paper fonamental en aquest 
procés de generació d’oportuni-
tats», ha assegurat l’alcalde, que 
ha animat a les empreses parti-
cipants en el fòrum a sumar-se a 
la futura càtedra i al treball de 
recerca que s’impulsarà des 
d’aquest organisme acadèmic. 

«Necessitem la innovació, la 
robòtica i la intel·ligència artifi-
cial per a continuar sent líders 
en allò que millor sabem fer, en 
la ceràmica, en la taronja, 

també en el futbol», ha indicat.  
Benlloch ha valorat el treball 

de la Fundació Globalis, dirigida 
per María Bellmunt i presidida 
per Juan Vicente Bono, com un 
dels principals agents de la 
innovació a Vila-real i aliat de 
l’Ajuntament en aquesta aposta 
per una ciutat innovadora, i ha 
reconegut a l’entitat amb motiu 
del desé aniversari del Fòrum 
Nacional d’Innovació amb el 
lliurament d’una al·legoria, que 
han recollit els vicepresidents 
de la Fundació, Eleuterio Gómez 
i Francisco Canales. 

 
X FÒRUM 
El X Fòrum Nacional d’Inno-
vació ha mostrat les oportuni-
tats de negoci entorn del meta-
vers. La programació ha comp-
tat amb una taula de diàleg, 
Desafiaments legals del meta-
vers, amb responsables de les 
empreses Bit2me, Padima i 
Robottions. Iker J. dels Mossos, 
cap d’Avatars en Genies Inc., va 
conversar sobre la seua trajec-
tòria professional en el món de 
l’animació de personatges amb 
la directora de Globalis, María 
Bellmunt. Finalment, s’ha cele-
brat una taula redona amb 
representants de VRHispaverso, 
Ilunion, Qurable, de la 
Universitat Jaume I de Castelló, 
i d’IFEMA Madrid.

ICiutat de la Ciència i la Innovació

ALTRES INICIATIVES

Dues jornades sobre 
economia sostenible
U La Fundació Globalis, amb el 
finançament de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball de la 
Generalitat Valenciana i la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Vila-real, 
ha organitzat dues jornades, el 4 i 5 
‘d’octubre, en línia destinades a 
promoure l’economia sostenible. 
L’objectiu d’aquestes sessions ha 
estat educar, inspirar i generar cul-
tura en sostenibilitat i impacte en 
els emprenedors i empreses de la 
província de Castelló com la prova 
real que l’economia sostenible exis-
teix, és global, està organitzada, té 
mitjans i presenta múltiples avan-
tatges. 
A més, els assistents han tingut al 
seu abast i han pogut aprendre 
sobre eines com la metodologia de 
mesurament BCorp reconeguda, 
accessible i gratuïta per a la gestió 
de la responsabilitat social. 
A més, l’esdeveniment ha donat 
visibilitat i ha afavorit la creació de 
relacions i aliances entre empreses 
compromeses i el finançament de 
l’economia sostenible en la cultura 

empresarial de la província. 
Sota el títol d’Emprendre amb 
propòsit, la primera de les sessions 
ha estat adreçada a emprenedors 
per a inspirar-los sobre la inclusió 
d’elements de sostenibilitat i 
impacte en les seues idees i models 
de negoci a través dels casos 
d’emprenedors d’impacte reeixits i 
d’actors clau de l’ecosistema regio-
nal i nacional, a més d’inspirar-los 
sobre la inclusió d’elements de sos-
tenibilitat i impacte en les seues 
idees i models de negoci. 
La segona jornada, «Sostenibilitat 
empresarial: necessitat present i 
futura», ha estat enfocada a empre-
ses ja consolidades i tenia la finali-
tat de donar a conéixer la sostenibi-
litat empresarial i el seu enfoca-
ment, així com inspirar a iniciar o 
consolidar un camí cap a l’econo-
mia sostenible a través de concep-
tes i de casos reals d’altres empre-
ses tant de la Comunitat Valenciana 
com de la resta del territori espan-
yol que pogueren servir d’inspira-
ció i ajudar-los a encaminar-se a 
l’economia sostenible.
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Un dels objectius de la iniciativa és avançar cap a una societat igualitària.

L’Escola d’Igualtat inicia curs amb 
activitats per a tots els àmbits socials

U L’Escola Municipal d’Igualtat 
i Prevenció de Violències inicia 
un nou curs en el qual l’activitat 
de sensibilització i formació per 
a lluitar contra la violència de 
gènere i avançar cap a una socie-

tats d’aquest nou curs, l’Escola 
d’Igualtat reprén els tallers a la 
Casa de la Dona, un espai que es 
reobri a l’activitat presencial 
després de la pandèmia. 

Aquests tallers es desenvolu-
paran entre els mesos d’octubre 
a maig i tindran com a principal 
funció contribuir a «l’apodera-
ment de les dones i a la millora 
de la seua autoestima», tal com 
explica la tècnica d’Igualtat Ana 
María Moltó. L’objectiu és que la 
Casa de la Dona recupere la 
seua funció de punt de trobada i 
«recurs d’emancipació per a les 
dones de Vila-real. A més dels 
tallers, l’Escola impulsarà activi-
tats per a donar a conéixer la 
cultura d’igualtat a tots els 
àmbits.

Vila-real defensa la 
participació dels joves 
en la política pública

U Vila-real ha marcat el camí 
de la participació real de 
xiquets, xiquetes i adolescents 
en la construcció de les políti-
ques públiques amb unes jor-
nades, impulsades per 
l’Ajuntament, la Càtedra 
d’Infància i Adolescència de la 
Universitat Politècnica de 
València i la Xarxa Estatal 
d’Universitats per la Infància i 
l’Adolescència, de la qual for-
men part 24 universitats. 

L’alcalde de la ciutat, José 
Benlloch, ha destacat el com-
promís de Vila-real pel foment 

de la participació dels joves en 
la vida pública durant la inau-
guració de les jornades, en les 
quals s’han implicat les regi-
dories de Participació 
Ciutadana i Joventut.  

L’acte, celebrat a l’Auditori 
Municipal Músic Rafael 
Beltrán Moner, ha reunit prop 
de 400 alumnes dels centres 
Miralcamp, Fundació Flors, 
Verge del Carme i Francesc 
Tàrrega. 

Les jornades han comptat 
amb professionals de diferents 
universitats de l’Estat.

L’Auditori Municipal ha acollit aquestes jornades sobre participació.

S’ha completat el trasllat dels llibres des de Solades a les prestageries de la BUC.

La nova Biblioteca Central ja 
ocupa l’edifici de la BUC

L a Biblioteca Central ha 
obert ja en la seua nova 
ubicació a l’edifici de la 
Biblioteca Universitària 

del Coneixement (BUC), a l’avin-
guda Pius XII, on els usuaris i 
usuàries tenen unes ins-
tal·lacions més modernes i reno-
vades. D’aquesta manera, el 

L’antiga seu al carrer de Solades queda alliberada per a convertir-se en centre de salut

Departament de Biblioteques 
completa el trasllat des de 
l’antic edifici del carrer de 
Solades, alliberat per a cons-
truir el quart centre de salut per 
part de la Conselleria de Sanitat. 

La nova Biblioteca Central 
ocupa la planta baixa de la BUC. 
Els despatxos se situen en el pri-

mer pis, espai que fins ara ocu-
pava la Càtedra d’Innovació 
Ceràmica Ciutat de Vila-real de 
l’UJI, que s’ha traslladat a la 
nova seu de la Regidoria 
d’Innovació, Ciència i Univer-
sitats (Viver d’Empreses I). El ser-
vei es reforça amb la sala d’estu-
di de la UNED i la nova en la seu 
veïnal del barri de Sant Ferran, 
fruit de la iniciativa pilot per a 
ampliar la disponibilitat de 
sales d’estudi en col·laboració 
amb les associacions de veïns. 

«L’objectiu del canvi d’ubica-
ció és doble: d’una banda oferir 
un servei avançat, pioner i 
d’acord amb les necessitats de la  
Vila-real del segle XXI, i d’altra, 
afavorir una planificació més 
àmplia i transversal, per a situar 
en l’edifici de Solades un nou 
centre de salut»,  diu el regidor 
de Biblioteques, Eduardo Pérez.

El Correllengua arriba  
amb una cercavila i 
activitats als col·legis

U El Correllengua 2022 ha 
arribat a Vila-real del 4 al 7 
d’octubre amb activitats als 
col·legis i la tradicional cerca-
vila cívica com a cloenda. La 
programació, a càrrec d’Acció 
Cultural del País Valencià, 
amb la col·laboració de la 
Regidoria de Normalització 
Lingüística de l’Ajuntament 
de Vila-real, ha recuperat al 
100 % el seu format pre-
pandèmia amb l’objectiu de 
defensar i impulsar l’ús social 
del valencià.  

«El 9 d’Octubre celebrem 
l’entrada de Jaume I a València 
i, simbòlicament, el naixe-
ment del poble valencià. Per 
això, al voltant d’aquesta 
diada, ACPV organitza des de 
fa més de 25 anys el 
Correllengua», recorda la regi-
dora de Normalització, Noelia 
Samblás. El Correllengua es 
vertebra amb el pas de la 
flama, al voltant de la qual 
s’organitzen tot tipus d’activi-
tats de caire lúdic, festiu, 
pedagògic i reivindicatiu.

Els escolars han pogut gaudir de propostes lúdiques en valencià.

tat igualitària entre homes i 
dones s’abordarà des d’un punt 
de vista transversal, amb 
accions per a docents, alumnat, 
empreses i ciutadania, entre 
altres. Entre les primeres activi-

Els joves també fan ús d’aquestes instal·lacions per a estudiar o realitzar tasques de classe.

ICiutat Educadora
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Esports recupera al 100 %      
l’ús d’espais sense restriccions 

E l Servei Municipal 
d’Esports ha recuperat al 
100 % el funcionament 
previ a la pandèmia i ha 

obert el període d’inscripció 
lliure amb l’objectiu de tornar 
als 8.000 socis d’abans de la 
covid-19. «Aquesta temporada 
iniciem el curs sense cap restric-
ció vigent amb motiu de la 
covid-19 i, per això, incorpora-
rem importants novetats amb 
l’objectiu de facilitar als usuaris 
l’accés a les instal·lacions espor-
tives municipals», detalla el 
regidor d’Esports i Salut, Javier 
Serralvo. 

L’accés lliure a les piscines 
sense reserva prèvia ni restric-
cions en el temps d’ús és una de 
les mesures més esperades pels 
usuaris que l’SME recupera en 
aquesta nova campanya. 
Tampoc és necessària la reserva 
per a l’accés dels socis als gim-
nasos de la xarxa d’ins-
tal·lacions esportives munici-
pals, sense temps prefixat d’ús. 
D’altra banda, la piscina del 
centre Aigua-salut obri de 
dilluns a divendres només per a 
activitats, però els dissabtes 
tenen accés per als socis, sense 
reserva d’espai, en horari de 
8.00 a 21.30 hores. A més, enca-
ra que l’accés a les classes dirigi-
des sí que requereix reserva 
prèvia, els socis poden reservar 
totes les classes que vulguen en 
un mateix dia. També és neces-
sari reservar amb antelació 
l’accés al Club de Tennis i el 
pàdel. Una altra de les novetats 
importants enguany és l’amplia-
ció de classes dirigides en la 
xarxa de gimnasos col·labora-

L’SME s’ha marcat com a objectiu recuperar els 8.000 socis d’abans de la pandèmia

dors de l’SME. 
«El nostre objectiu és tornar 

a assolir la xifra de 8.000 socis 
en el Servei Municipal de 
Esports. Per això, no sols 
ampliem el servei sinó que man-
tenim els preus més baixos de la 
província per a l’oferta que 
tenim: cinc piscines, cinc pave-
llons, la CEM, pistes de pàdel i 
una xarxa d’una quinzena de 
gimnasos col·laboradors per 

unes tarifes que es mantenen 
congelades en 136 euros per a la 
quota anual de soci i importants 
descomptes per a famílies, 
majors o joves», incideix 
Serralvo. «L’esport és activitat 
física però també benestar emo-
cional, salut i qualitat de vida. 
Per això posem totes les facili-
tats perquè qualsevol persona 
que vulga practicar esport puga 
fer-ho», abunda el regidor.

U EL VILLARREAL CF 
MIRA AL PASSAT AMB EL 
SEU ARXIU HISTÒRIC

El Villarreal CF ha presentat el seu 
arxiu històric per a recuperar la 
memòria del club, que el 2023 cele-
brarà el seu centenari, amb material 
relacionat amb l’equip groguet.

U VILA-REAL SE SUMA AL 
MES DE SENSIBILITZACIÓ 
DEL CÀNCER INFANTIL

L’Associació Aspanion-Pintando el 
camino en rosa ha impulsat un acte   
commemoratiu del Mes de Sensibi-
lització sobre el Càncer Infantil amb 
activitats i la lectura d’un manifest.

U 5K DE LES ROSARIERES 
PEL 200 ANIVERSARI       
DE L’ASSOCIACIÓ

L’Associació de Filles de Maria del 
Rosari s’ha sumat al circuit de carre-
res populars del Servei Municipal 
d’Esports amb motiu de la comme-
moració del seu 200é aniversari.

ICiutat de la Salut i de l’Esport

Vila-real ha celebrat el lliurament dels 
premis de les lligues locals de bàsquet, 
futbol sala i futbol. L’alcalde, José 
Benlloch; el regidor d’Esports, Javier 
Serralvo, i altres regidors van assistir.

U L’SME LLIURA ELS 
PREMIS DE LES LLIGUES 
LOCALS D’ESPORTS

U AFA COMMEMORA EL 
DIA DE L’ALZHÈIMER AMB 
DIVERSES INICIATIVES

El Centre de Dia d’Alzhèimer Molí la 
Vila ha commemorat el Dia Mundial 
de l’Alzhèimer amb la plantació d’un 
exemplar de ginkgo biloba, arbre 
que simbolitza la resistència i la vida. 

L’activitat, en la qual han participat 
els usuaris i responsables del centre i 
de l’Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzhèimer, AFA, ha comptat 
també amb l’assistència de l’alcalde, 

José Benlloch, la regidora de Serveis 
Socials, Silvia Gómez, i altres regidors 
de la corporació. Uns dies després, 
també amb motiu de la commemo-
ració del Dia de l’Alzhèimer, AFA va 

instal·lar unes taules informatives per 
la zona centre de la ciutat per a donar 
a conéixer els recursos de què dispo-
sen, les necessitats existents així com 
per a visibilitzar la malaltia.
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Sonia Sánchez, José Benlloch i  Silvia Gómez durant la presentació de la nova convocatòria del programa.

Vila-real i XiCaEs obrin  
el tercer programa 
d’inserció sociolaboral 
U Vila-real edita per tercera 
vegada el programa d’inserció 
sociolaboral per a persones amb 
capacitats especials que naix de 
l’aliança amb XiCaEs, entitat de 
la Fundació Caixa Rural, en una 
nova convocatòria que oferirà 
una oportunitat laboral a perso-
nes amb diversitat funcional. 

L’alcalde, José Benlloch, ha 
presentat aquesta nova convo-
catòria del programa acom-
panyat de la presidenta de la 
Fundació Caixa Rural Vila-real, 
Sonia Sánchez, i la primera 
tinent d’alcalde i regidora de 

Serveis Socials, Silvia Gómez. 
Benlloch ha acompanyat 

Sánchez en la seua primera 
roda de premsa des que va ser 
nomenada presidenta de la 
Fundació i ha remarcat que 
«malgrat la situació actual de 
dificultats, la nostra prioritat 
són les persones i per això apos-
tem per aquest programa, una 
experiència molt positiva d’inte-
gració que s’emmarca en el nos-
tre projecte de la nova Vila-real 
del segle xxi, solidària, inclusi-
va, d’oportunitats, sostenible i 
innovadora». 

Porcelanosa, Carmelites, Arenós i 
Dualde, distincions honorífiques 

L a Junta de Portaveus ha 
aprovat per unanimitat 
concedir les distincions 
honorífiques de la ciutat 

per a 2022 a dues institucions 
«fonamentals per a la història i 
per al progrés del nostre poble», 
Porcelanosa Grupo en el seu 50é 
aniversari i la comunitat carme-
lita de Vila-real, que rebran la 
Medalla d’Or de la ciutat. També 
s’ha decidit atorgar aquesta dis-
tinció al dibuixant i humorista 
gràfic Enric Arenós, Quique, per 
la seua dilatada trajectòria pro-
fessional i la seua implicació 
constant amb Vila-real. De fet, 
ha donat tota la seua obra a la 
ciutat. 

A més, l’Ajuntament reconei-

L’empresa, la comunitat carmelita i el dibuixant rebran la Medalla d’Or i l’investigador serà nomenat Fill Predilecte a títol pòstum

Porcelanosa Grupo passarà a ser Medalla d’Or de la ciutat.

xerà com a Fill Predilecte a títol 
pòstum a Diego Dualde Pérez. 

«Porcelanosa celebrarà el seu 
mig segle d’història a partir de 
novembre, 50 anys en què Vila-
real s’ha transformat i ha pro-
gressat de manera exponencial, 
gràcies també al grup i al camí 
que en el seu moment va iniciar 
Porcelanosa en la reconversió 
industrial de la nostra econo-
mia de la mà dels fills predilec-
tes José Soriano, Manuel 
Colonques i Héctor Colonques. 
És un reconeixement al paper 
de Porcelanosa a la Vila-real de 
hui, la nova Vila-real del segle 
XXI», valora l’alcalde, José 
Benlloch, que destaca la impli-
cació del grup per la millora de 

la ciutat i per mantenir la pro-
ducció del conglomerat indus-
trial a Vila-real. 

En termes similars, l’alcalde 
defensa la concessió a la comu-
nitat carmelita, l’arribada de la 
qual a Vila-real està documenta-
da el 18 de juliol de 1593. «Més 
de quatre segles en els quals la 
seua presència ha sigut fona-
mental per a la construcció de 
la comunitat local com ho és 
també hui dia, especialment en 
el barri i en l’àmbit docent, 
sense oblidar l’activitat 
solidària, cultural i social, amb 
entitats vinculades com JuCar, 
l’ONG Karit o el Venerable 
Tercer Orde del Carme», detalla. 

Diego Dualde, que serà reco-

negut amb el títol de Fill 
Predilecte de Vila-real a títol 
pòstum, va destacars per la seua 
labor científica i d’investigació 
en l’àmbit de la medicina i la 
veterinària, sectors en els quals 
va exercir tasques de docència 
superior i de responsabilitat 
pública «En un context gens 
fàcil, Dualde va portar el nom 
de Vila-real a l’àmbit de la cièn-
cia i la innovació, va obrir un 
camí pel qual hem pogut 
avançar fins al punt de ser 
Ciutat de la Ciència i la 
Innovació des de l’any 2011». 

L’acte protocol·lari de lliura-
ment de distincions es preveu 
que es realitze per a mitjan 
desembre.

Aquest programa s’inclou en 
el conveni anual entre 
l’Ajuntament i l’Associació 
XiCaEs per a l’atenció i inserció 
de persones amb capacitats 
especials. Aquest conveni ascen-
deix a 45.000 euros, i es comple-
menta amb el conveni de 

ISocietat

La comunitat carmelita rebrà la Medalla d’Or. Diego Dualde, Fill Predilecte a títol pòstum.

105.000 euros anuals que el con-
sistori manté amb la Fundació. 

La iniciativa està adreçada a 
persones amb una discapacitat  
superior al 33 %. Seran 10 els 
beneficiaris d’aquest programa 
durant 12 mesos i treballaran 
mitja jornada a dependències 

de l’Ajuntament, la Fundació 
Caixa Rural, així com altres 
entitats socials.  Els participants 
rebran una formació comple-
mentària. La sol·licitud pot rea-
litzar-se fins al 17 d’octubre i el 
programa començarà el 2 de 
novembre.

El dibuixant Quique (Enrique Arenós).
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Entidades religiosas como los Lluïsos o las Rosarieras, y barrios como El Pilar o Crist de l’Hospital, han organizado actos.

Los vecinos salen a las calles a 
celebrar sus fiestas de barrio

F inalizadas las fiestas 
patronales de septiembre, 
los barrios y varias entida-
des religiosas de la ciudad 

han tomado el relevo y celebra-
do sus fiestas anuales.  

Los vecinos de los barrios de 
El Pilar, Cervantes, Cor de Jesús, 
Crist de l’Hospital, el Roser o la 
calle Mare de Déu dels Àngels 
han organizado diferentes actos 
tanto litúrgicos como lúdicos 
entre los que no ha faltado la 
tradicional Nit de xulla, verbenas 
y gastronomía.  

También la Congregación de 
Lluïsos y la Asociación de Hijas 
de María del Rosario han vivido 
sus festejos anuales en los que 
han participado centenares de 
personas.

Tras los festejos patronales de septiembre, varias zonas toman el relevo con múltiples actos

Vila-real muestra su 
apoyo a Dolores 
Cortés en Madrid

U El alcalde, José Benlloch, ha 
acompañado a la firma vila-
realense Dolores Cortés en la 
presentación internacional de 
su colección de verano 2023 en 
la Mercedes-Benz Fashion 
Week de Madrid. Desfile al que 
también ha asistido el porta-
voz municipal del Partido 
Popular, Adrián Casabó, a 
quien el alcalde ha agradecido 
el gesto de apoyo a una empre-
sa «puntera en nuestra ciudad 
y en la Comunitat». 

«Tenemos en Vila-real una 
empresa líder en su sector; la 
última gran diseñadora de 
moda de nuestro territorio, de 
hecho. Una diseñadora inter-
nacional que emplea a cerca 
de 90 mujeres en nuestra ciu-
dad que hacen cosas especta-
culares que se ponen en valor 
en un evento como la 
Mercedes-Benz Fashion Week, 
a nivel mundial. Un orgullo 
para Vila-real y un ejemplo de 
empresa que, fundada hace 
más de 60 años por nuestra 

Hija Predilecta Dolores Cortés, 
ha sabido adaptarse a los cam-
bios e innovar, ayudándonos a 
construir esta nueva Vila-real 
del siglo XXI», argumenta 
Benlloch.  

El alcalde destaca también 
a Dolores Cortés como ejem-
plo de diversificación econó-
mica: «Vila-real es mucho más 
que fútbol o cerámica; es tam-
bién diseño reconocido inter-
nacionalmente, gracias a la 
iniciativa que en su día tuvo 
Dolores Cortés de confeccio-
nar el primer bañador elástico 
y que tan bien ha sabido man-
tener y potenciar su hija, 
Dolores Font Cortés, a quien 
quiero agradecer también su 
apuesta y su implicación cons-
tante con nuestra ciudad». 

La colección pasarela 2023 
de Dolores Cortés toma como 
referente el trabajo llevado a 
cabo en la Bauhaus por Anni 
Albers conocida especialmente 
por su papel pionero en el arte 
textil o fiber art, entre otros.

Benlloch y Casabó junto a Dolores Font Cortés, responsable de la empresa.

Benlloch junto a Nacho Cano en una visita del compositor a la Cerámica.

Benlloch destaca la proyección de  
Cano para el himno del Villarreal
U El alcalde, José Benlloch, ha 
asistido en Madrid al estreno 
internacional de Malinche, el 
musical de Nacho Cano, que 
llega a la escena española, con-
cretamente al espacio Ifema 
madrileño. El alcalde fue invita-
do al estreno de este musical 
«magnífico», a raíz de la rela-
ción que une al compositor con 
la ciudad de Vila-real y, en parti-
cular, con el Villarreal CF. 

«Tal como comentó el propio 
Nacho Cano en un medio de 
comunicación, hace tiempo que 
viene a nuestra ciudad al fútbol, 
a comer a muchos de los restau-
rantes de nuestra ciudad y es 
habitual verle, por ejemplo, en 

el Ceramista desde su inaugura-
ción. De entre las muchas inicia-
tivas para la celebración del cen-
tenario del Villarreal CF el pró-
ximo año en las que el club está 
trabajando y en las que el 
Ayuntamiento está colaboran-
do, está la creación de un 
himno propio del centenario. 
Fue el propio Nacho quien se 
implicó con ilusión en su crea-
ción, enamorado del club, de 
nuestra ciudad y de su afición», 
señala Benlloch, quien se ha 
implicado personalmente cola-
borando en la organización de 
las actividades del centenario y 
en el propio himno. Esta cir-
cunstancia le ha permitido 

conocer «al magnífico equipo de 
profesionales artistas del musi-
cal Malinche». Por este motivo, 
Benlloch quiso estar allí, en el 
estreno, «en agradecimiento a 
Nacho y a su equipo». 

«Tanto el himno como los 
actos que se van a celebrar van a 
poner en valor a nuestra gente, 
nuestra forma de ser, nuestros 
símbolos y tradiciones. Me 
entristece porque no aporta 
nada a nuestra ciudad y no 
representa el sentir de la inmen-
sa mayoría, algunas críticas que 
se están vertiendo en las redes 
sociales sobre que alguien que 
no es de la ciudad haga este 
himno», indica Benlloch.

Los vecinos de la calle Mare de Déu dels Àngels durante sus festejos.
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ICiutat de Festivals, Congressos i Esdeveniments

Presenten l’estudi de la 
migració de fringíl·lids

U La Biblioteca Universitària 
del Coneixement ha acollit el 
seminari sobre el projecte 
d’investigació de la migració de 
fringíl·lids a la Comunitat 
Valenciana, en el qual col·labora 
Apaval, juntament amb experts 
de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) i la Federació 
Ornitològica Cultural 
Silvestrista Espanyola per a estu-
diar l’evolució de la població 
d’aquestes aus.  

L’alcalde, José Benlloch, ha 
participat en l’obertura del 
seminari, que s’emmarca en les 
activitats que porta a terme 
Apaval a través del conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament 
de Vila-real. En la sessió s’han 
donat a conéixer resultats de 
l’estudi científic dels investiga-
dors de la UPV gràcies al treball 
de camp per al comptatge i 
registre de dades que realitzen 
els voluntaris col·laboradors.

Tornen les jornades 
d’Olla de la Plana 
U Les XIII Jornades 
Gastronòmiques Mengem a 
Vila-real Olla de la Plana, orga-
nitzades per l’Associació 
d’Hostaleria i d’Oci de Vila-real 
(Ashiovi) de la mà de 
l’Ajuntament i amb la col·labo-
ració de l’Associació 
Gastronòmica de Vila-real, tor-
nen el novembre com una de 
les principals referències gas-
tronòmiques de la ciutat amb 
l’objectiu de destacar la gastro-
nomia local. 

«Dedicarem novembre a la 
gastronomia de cullera amb el 
nostre tribut a l’olla de la 
Plana, en el qual els restaura-
dors locals demostraran una 

vegada més el potencial de la 
nostra gastronomia», afirma el 
regidor de Turisme i Comerç, 
Diego A. Vila. L’edil afig que 
les jornades es complementa-
ran amb el concurs d’olla de la 
Plana i amb un show cooking. 

«El pròxim 18 d’octubre 
anunciarem els nous ponents 
del show cooking, que se cele-
brarà el mateix dia 24 d’octu-
bre al matí al Teatre Tagoba, i 
que, igual que en l’edició de 
2021, comptarà amb un elenc 
de reconeguts cuiners i tor-
narà a estar apadrinat pel reco-
negut cuiner i presentador del 
programa Masterchef, Pepe 
Rodríguez», indica Vila.

L’esdeveniment gastronòmic canvia de dates i de format,  es concentra en tres setmanes, per a donar un nou impuls.

La Ruta de la Tapa arranca amb 
l’estrena de dates i de format

V ila-real ha donat el tret 
d’eixida a la XIV Ruta de 
la Tapa amb un acte al 
bar restaurant El Cal-

dero Rojo, que ha comptat amb 
la participació de l’alcalde de la 
ciutat, José Benlloch i també del 
regidor de Turisme, Diego A. 
Vila. Ximo Abril, president de 
l’Associació Gastronò-mica de 
Vila-real i membres de 
l’Associació Ashiovi també han 
estat presents.  

Fins al 23 d’octubre, 15 locals 
participen en aquesta edició de 
la Ruta de la Tapa en la qual han 
d’oferir dues tapes, una de lliu-
re elecció i una altra amb la 

Fins al 23 d’octubre, 15 locals participen en la XIV edició amb l’elaboració de dues tapes 

taronja entre els seus ingre-
dients. Així, aquest esdeveni-
ment gastronòmic canvia de 
dates i de format, es concentra 
en només tres setmanes, amb 
l’objectiu de donar un nou gir a 
aquesta cita gastronòmica pio-
nera a la província, que torna 
després de la pandèmia com un 
esdeveniment tractor per a la 
recuperació de l’activitat hosta-
lera a Vila-real.  

El regidor ha recordat que la 
Ruta de la Tapa de Vila-real, la 
més antiga de la província, està 
ja plenament consolidada i ha 
agraït el treball d’Ashiovi i 
l’Associació Gastronòmica, així 

com de tots els locals partici-
pants i la col·laboració d’altres 
entitats com l’Associació 
d’Ames de Casa. Ximo Abril ha 
explicat que en aquesta edició 
participen un total de 15 bars i 
restaurants, «una xifra menor 
que en les edicions anteriors a 
la pandèmia perquè desgracia-
dament molts negocis no han 
pogut resistir l’impacte de la 
crisi per la covid-19 i han hagut 
de tancar o canviar de propieta-
ris, però esperem que en la 
pròxima edició més locals s’ani-
men a participar-hi». 

L’any abans de la pandèmia 
es van servir 39.000 tapes.

La BUC ha acollit el seminari sobre la investigació sobre aquestes aus. 

Els regants celebren  
el 750é aniversari de 
la séquia Major

U La Comunitat de Regants de 
Vila-real ha celebrat el 750é 
aniversari de la séquia Major 
amb una taula redona repa-
ssant la història de la infraes-
tructura i va analitzar el seu 
estat actual. Pasqual Broch, 
president de la Comunitat, ha 
ressaltat en la clausura de 
l’acte que «la séquia hui no 
sols és una infraestructura 
hidràulica bàsica, és també 
una font de vida, encara que 
moltes vegades, per tenir-la 
sempre al nostre costat, no 
l’hem sabuda valorar com cal. 
La séquia està viva i necessita 
atenció, vigilància, millores 
contínues i neteja per donar-li 
un bon present i un millor 
futur. El Sindicat de Regs de 
Vila-real i les Alqueries accep-
tem el repte i treballem per a 
aconseguir-ho, però es precisa 
també de la col·laboració ciuta-
dana i institucional». 

L’alcalde, José Benlloch ha 
destacat que «la séquia Major 
forma part de la història i el 

paisatge urbà de Vila-real des 
d’abans fins i tot de la nostra 
creació com a poble. Un ele-
ment de gran valor patrimo-
nial, històric i emocional per a 
tots els vila-realencs, que 
volem seguir treballant per a 
millorar i impulsar, de la mà 
del Sindicat de Regs, el seu 
propietari, sense oblidar mai 
que la nostra séquia té un ús 
principal: regar les terres del 
terme». 

El conferenciant Enric 
Guinot, professor de la 
Universitat de València, ha 
parlat sobre els orígens medie-
vals de les hortes i comunitats 
de regants valencianes; Vicent 
García, de la Universitat 
Jaume I de Castelló, ha fet una 
conferència sobre els drets des 
de la construcció de la séquia 
Major fins a la sentència arbi-
tral; i Cristian Pardo, que tre-
balla al Archivo Histórico de la 
Nobleza de Toledo, s’ha cen-
trat en l’assut i l’inici del siste-
ma hidràulic.

Una taula redona repassa i analitza l’existència de la infraestructura.
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ICultura

El Convent, espai d’art, ha estat l’escenari d’una mostra que aborda la innovació des de la creació ceràmica.

El projecte ADN Ceràmic 
reivindica els ceramistes locals

E l Convent, espai d’art, va 
acollir una exposició, 
«Ceràmica d’exploració», 
dins del projecte ADN 

Ceràmic, que s’ha impulsat des 
de València Capital Mundial del 
Disseny 2022 i amb el suport de 
la Diputació de Castelló, en la 
qual es va reivindicar el paper 
dels tallers d’artesania en fang 
en la indústria ceràmica. Una 
indústria clau en l’economia de 
la província, ja que les comar-
ques castellonenques concen-
tren el 90 % de les empreses del 
sector a Espanya. 

Segons van explicar des de 
l’organització d’aquesta mostra, 
el projecte en qüestió pretenia 
«promoure la innovació en la 
indústria ceràmica a través de la 
ceràmica de taller i del treball 
dels artesans locals. I ho fa 

Un dels objectius de l’activitat és afavorir la innovació amb sinergies entre artesania i indústria

mitjançant una exposició, que 
es complementa amb visites 
guiades, taules redones i càpsu-
les audiovisuals». La mostra va 
ser un recorregut per vuit esce-
naris en els quals les obres 
d’alguns dels ceramistes que 
formen el mapa de la zona van 
demostrar, cadascú a la seua 
manera, que exploració i 
ceràmica no s’entenen si no van 
de la mà. 

Durant la presentació d’ADN 
Ceràmic va haver-hi una xarra-
da en la qual es va abordar la 
ceràmica d’exploració, com a 
pilar de la innovació i del 
disseny en el sector, en la qual 
van participar l’artista Cristóbal 
Saborit; el president de 
l’Associació de Tècnics 
Ceràmics, Juan José Montoro; i 
Juan Carda, responsable de la 

Càtedra d’Innovació Ceràmica 
Ciutat de Vila-real. 

 
15 ARTISTES 
La mostra va fer un repàs als tre-
balls d’un total de 15 artistes i 
artesans del fang: Patricia 
Varea, Canoa Lab, Cristóbal 
Saborit, Bibiana Martínez, 
Xavier Monsalvatje, Ana Illueca  
--directora d’ADN Ceràmic--, 
Rafaela Pareja, Elisabet Moreno, 
Enric Mestre, Rafael Galindo, 
Juan Ortí, Ángel Igual, Laura 
Maldonado, Alba Martínez Gil i 
Díez Ceramic. 

Entre els objectius del projec-
te destaca la creació de sinergies 
entre artesania i indústria, que 
permeten «innovar en el disseny 
i fomentar la internacionalitza-
ció de la ceràmica medite-
rrània». 

U CASTILLO COLOMER 
PRESENTA A VILA-REAL  
EL SEU LLIBRE ‘MADRES, 
COCODRILOS Y LEONES’

La Casa dels Mundina ha acollit la 
presentació del llibre del psicòleg clí-
nic Javier Castillo Colomer que, baix 
el títol ‘Madres, Cocodrilos y Leones’, 
realitza un anàlisi de la gestió del dol 
en diferents cultures. 

U EL MEMORIAL 
DEMOCRÀTIC PRESENTA 
EL LLIBRE  ‘LOS 27 DE 
MAUTHAUSEN’

La Casa dels Mundina ha acollit la 
presentació del llibre ‘Los 27 de 
Mauthausen’, de Lara Cardona i José 
F. Albelda, dins les activitats del 
Memorial Democràtic que impulsa la 
Regidoria de Cultura.

U LA FESTA DEL LLIBRE 
OMPLI LA PLAÇA MAJOR 
DE LITERATURA COM A 
REVULSIU DEL SECTOR

Vila-real ha celebrat la Festa del 
Llibre, organitzada per l’Ajuntament i 
l’associació literària local Tirant lo 
Groc, en què les llibreries, editorials i 
autors locals van eixir al carrer per a 
donar-se a conéixer al públic.

U CLARA PEYA, JAVIER 
VERCHER I YEI YI & CO 
SONEN AL REAL JAZZ

L’Auditori Municipal Músic Rafael 
Beltrán Moner ha alçat el teló per a 
acollir el festival Real Jazz, en una 
edició marcada pel canvi d’escenari i 
la proposta musical d’avantguarda, 

de nou amb un format gratuït. Els 
concerts de Clara Peya, Javier Vercher 
i Yei Yi & Co han donat forma al festi-
val impulsat des de la Regidoria de 
Cultura i dirigit per Vicent Colonques. 
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Opinió

Nuestro compañero, José Benlloch, se presentó a las 
elecciones de 2019 como candidato a la alcaldía de 
Vila-real, con el siguiente eslogan: «Queda molt per 
fer, ni un pas enrere, Vila-real primer».  

La ciudadanía nos dio una mayoría absoluta fun-
damental para, pese a todas las dificultades, traba-
jar juntos para que Vila-real siguiera avanzando.  

Tras dos duros años de covid, vino la guerra de 
Rusia contra Ucrania y sus duros efectos económi-
cos y sociales que estamos sufriendo. Si esto no 
fuera poco, en Vila-real hemos tenido que continuar 
pagando los  «empastres» del PP... 54 millones de 
euros nos ha costado, a día de hoy, el Partido 
Popular, a los vecinos de Vila-real. 

Nuestro partido ha gobernado con el apoyo de 
los y las vila-realenses estos 11 últimos años en Vila-
real. Nuestro alcalde, a pesar de las ofertas laborales 
que tiene y ha tenido, sigue apostando por conti-
nuar trabajando para impulsar la nueva Vila-real 
del siglo XXI que juntos hemos diseñado, con un 
gran consenso político y social. 

Para que Vila-real no deje de avanzar, trabajando 
juntos y juntas, nuestro compañero y Alcalde socia-
lista, se vuelve a presentar, para lo que os pedimos 
vuestra ayuda y colaboración.  
 
#Vila-realsempreprimer

Queda mucho  
por hacer

Amb setembre comença el curs escolar, i enguany 
tenim xifres de record gràcies a la Conselleria 
d’Educació encapçalada per Compromís. A casa nos-
tra, la tornada a l’escola és més barata que a Madrid. 
Mesures com l’educació gratuïta per als infants de 2 
anys, la Xarxa Llibres amb llibres gratuïts per a 
l’alumnat d’ensenyament obligatori, 70.000 beques 
menjador, més personal docent, més docència en 
anglès i valencià i cap aula en un barracó. Tot açò 
ha estat fruit d’un govern que treballa per a les per-
sones, amb l’educació com a prioritat. 

La Conselleria d’Educació ha posat a disposició 
del nostre Ajuntament vora 35 milions d’euros per 
a projectes del Pla Edificant: els gimnasos del CEIP 
Pasqual Nácher i del CEIP Concepción Arenal així 
com els terrenys per poder construir el quart insti-
tut. Tanmateix, també es preveu la instal·lació d’un 
Centre Integral de FP i l’Escola Oficial d’Idiomes, 
però a hores d’ara la Conselleria no ha rebut cap 
proposta formal per valorar la viabilitat. 

Aquestes inversions esperen mesos que es con-
verteixen en anys, cosa que denota la manca de 
voluntat del govern socialista local per millorar les 
infraestructures educatives al nostre poble i conver-
tir-les en realitat. La legislatura s’esgota i amb ella 
potser també les oportunitats de donar a Vila-real 
els espais que com a Ciutat Educadora mereix. 

Amb els 
deures per fer

La vuelta al cole ha sido este año más difícil que 
nunca. Además del gasto extraordinario propio del 
inicio del curso, las familias se están viendo desbor-
dadas por una subida de precios desorbitada a la 
que el PSOE se muestra incapaz de dar solución. 

La educación es un pilar clave para nuestro siste-
ma de bienestar y, por ello, desde el PP tenemos 
claro que hay que promover la escolarización desde 
las edades más tempranas. El presidente del Partido 
Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, 
se ha comprometido a que la educación de 0 a 3 
años pase a ser gratuita, aprovechando la magnífica 
red de escuelas infantiles ya existentes.  

Vila-real cuenta con ocho centros privados de 
Educación Infantil que llevan décadas ofreciendo 
una atención personalizada con profesionales cuali-
ficadas, unas instalaciones de calidad y unos hora-
rios y servicios que se adaptan a las necesidades de 
las familias y favorecen la conciliación. 

Aprovechando los magníficos recursos de estas 
escuelas que Adrián Casabó, presidente del PP y can-
didato a la alcaldía, está visitando estos días, y con 
una reducción de cargos y una reorganización del 
gasto público, sería viable esta propuesta que per-
mitiría ahorrar a cada familia entre 3.200 y 4.600 
euros. Queremos que las familias elijan en libertad 
el centro que quieren para sus hijos  de 0 a 3 años.

Educación 
gratuita

Des de la legislatura passada, Ciutadans ens estem 
queixant de la brutícia que s’acumula per tot arreu 
a la nostra ciutat. Vam demanar en infinitat d’oca-
sions un nou contracte de neteja adaptat al que 
Vila-real manté hui en dia perquè l’anterior estava 
desfasat, cosa que el govern no admetia. Finalment, 
ens van donar la raó i ha entrat en vigor un nou 
contracte ajustat al que el nostre municipi necessi-
ta i a noves normatives.  

El resultat de moment no és en absolut satisfac-
tori, per això les queixes del veïnat s’acumulen. 
Entenem que és necessària l’adaptació de la nova 
empresa i que tots els canvis d’aquesta magnitud 
porten desajustos al principi, però es l’obligació del 
govern exigir a la empresa per a respondre al males-
tar de la ciutadania per allò que no funciona bé. 

Al mateix temps, també els ciutadans i ciutada-
nes de Vila-real hem d’estar a l’altura i ajudar en 
major civisme i col·laboració a que aquest període 
transitori passe quan abans, perquè d’aquesta 
manera podrem gaudir d’una ciutat neta i on siga 
agradable viure. 

Així que, recordem, és deure nostre embrutar 
menys i fer un ús correcte dels diferents conteni-
dors de reciclatge o de fem, però al mateix temps 
hem de demanar celeritat i informar de totes les 
coses que detectem que no estan funcionant bé.  

Vila-real guanya 
si està més net

És freqüent que la política aparega en cada decisió 
dels plens per part de totes les forces polítiques. Pel 
que fa al pagament de factures endarrerides, l’opo-
sició es renta les mans amb abstencions. No és 
millor pagar deutes que deixar pendents per als que 
venen enrere? Doncs això és el que va fer el PP el 
2011; moltes, incloses les endossades! La facturació 
es fa en relació amb les necessitats municipals que 
es cobreixen amb treballs fets i comprovats. 
Aleshores, per què s’abstenen? Per no dir «Sí, 
pagues!»? O per dir, «No, no ho paguen, perquè està 
mal gestionada»?, o perquè «la despesa feta no està 
dins del que pensem que són necessitats ciutadanes 
que cal cobrir»? Però, clar!, com cal dir quines nece-
ssitats consideren prioritàries a altres,... doncs, 
millor l’abstenció! Aquí, els impostos que paguem 
tota la ciutadania hi tenen molt a veure, perquè 
amb ells es cobreixen aquestes factures i aquests 
pagaments. Tot i la campanya del PP d’abaixar 
impostos (als rics, clar!). 

Sobre els convenis per a la Càtedra de la 
Ceràmica, i a la Cavalcada de Reis, es vota unànime-
ment que sí. Aquí es pensa en la rendibilitat electo-
ral 

En fi! La política municipal també té els seus 
ardits, ardits que cal continuar desvetllant i refle-
xionant. Perquè els podem eliminar.

Impostos, fac-
tures i política 

Nuestro Ayuntamiento, mejor dicho, nuestro 
Gobierno Municipal sigue sin tener un orden de 
prioridades de actuación para mejorar la ciudad. 

El Ayuntamiento ha participado en la sexta edi-
ción del encuentro Innpulso Emprende, en 
Valencia, con representantes del selecto club de la 
red de ciudades innovadoras Innpulso, en el que 
nuestra ciudad se integró al obtener la distinción de 
Ciudad de la Ciencia y la Innovación en 2011. 

Al parecer hemos contribuido a crear un ecosis-
tema de la innovación en la ciudad que ha servido 
para  reforzar y enriquecer el tejido productivo 
local, incluso hemos llegado a crear, a través de la 
iniciativa privada, un algoritmo de Inteligencia 
Artificial. Todo ello nos parece bonito, incluso care-
cemos de datos suficientes para opinar, pero con-
trasta con algo tan desalentador como tener el 
Ayuntamiento a merced de los hackers al carecer de 
las más mínimas medidas de protección informáti-
ca. No se ha hecho ningún progreso para mejorar la 
ciberseguridad desde la anterior auditoría y no se 
ha atendido ninguna de las recomendaciones que 
VOX ha hecho al equipo de gobierno municipal. 

El nivel de ciberseguiridad continúa siendo muy 
deficiente. Debemos tomar medidas urgentes para 
proteger todos los datos municipales y de los fun-
cionarios y trabajadores, actualmente expuestos.

En manos de 
los «hackers»

PSOE PP COMPROMÍS

CIUDADANOS VOX UNIDES PODEM
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 I  Agenda

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

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

MUSEU DE LA CIUTAT CASA DE POLO: 
C/ 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
CAMBRA 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/ del 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
SERVEIS PÚBLICS VILA-REAL. Camí de Betxí, 26. Tel. 010 / 954 547 100
INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL: 
C/ València, 31-A. Tel. 964 521 341
FACSA: C/ Carles Sarthou, 10. Tel. 964 527 680
ESCOLA TALLER: Av. Europa, 34. Tel. 964 500 153

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

U Vila-real conmemora en octu-
bre el Mes de la Sostenibilidad y 
una de las actividades propues-
tas es, el 20 de octubre a las 
11.00 horas en la Casa dels 
Mundina, una charla textil en la 
que se promoverán actividades 
sobre sostenibilidad, reciclaje, 
reutilización y consumo respon-
sable a través del textil.

UNA CHARLA PROFUNDIZARÁ 
EN EL RECICLAJE Y EL CONSUMO 
RESPONSABLE DESDE EL TEXTIL

U AfymLGTBI+ organiza, del 20 
al 28 de octubre y en las instala-
ciones de la Fundació Caixa 
Rural, la exposición «La transe-
xualidad a lo largo de la histo-
ria». El día de la inauguración 
habrá una ponencia, a las 18.00 
horas, con Encarna Mayordomo 
(SumantCV) y Juan Carlos 
Castelló (UNED).

UNA MUESTRA DE AFYMLGTBI+ 
ABORDA LA TRANSEXUALIDAD 
A LO LARGO DE LA HISTORIA

U El 23 de octubre, dentro del 
circuito de carreras populares, 
tendrá lugar la carrera 5K SME 
que arrancará desde la avenida 
Portugal a las 9.30 horas. Las 
inscripciones pueden realizarse 
hasta el 15 de octubre en las 
tiendas A1F Sport, Deportes Eva 
y Esport 2 y hasta el 23 a través 
de la web hj.crono.es.

EL 5K ORGANIZADO POR EL SME 
TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO   
23 DE OCTUBRE

U Dentro de la programación 
por el 9 d’Octubre, el 27 de octu-
bre se inaugurará la exposición 
«Joan Simó: Colors que diuen 
coses i metalls que evoquen tra-
dicions», en el Convent, espai 
d’art. El 28 de octubre se ha pro-
gramado la representación tea-
tral IAIOS, a las 19.30 horas en el 
Auditori Municipal.

EXPOSICIÓN Y TEATRO CIERRAN 
LA PROGRAMACIÓN ESPECIAL 
POR EL 9 D’OCTUBRE

U Hasta el 7 de enero de 2023, 
el Museo de la Ciudad Casa de 
Polo acoge la exposición  
«Lletres antigues universals 
1860-1950» que recoge una 
selección de libros históricos, en 
ediciones antiguas, que han 
marcado nuestras sociedades y 
vida de varios géneros y autores, 
entre ellos algunos de la ciudad.

LIBROS HISTÓRICOS EN UNA 
MUESTRA DE LA CIUDAD CASA 
DE POLO HASTA EL 7 DE ENERO
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