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EL DISSENY ‘CARRUSEL DE 

LECTURA’ FOMENTARÀ 
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EL PRESSUPOST DE 2023, 
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SENTÈNCIA URBANÍSTICA

Crònica
VILA-REAL GENER DE 2023

CS-66-2002

Més mobilitat per a una  
Vila-real més sostenible

L’Abonament 
aposta pel 
talent nacional 

U La nova programació cul-
tural toca pràcticament totes 
les disciplines, des del teatre 
fins a la música, la dansa o el 
circ, amb set espectacles amb 
un preu conjunt de 80 euros.

Acord per a la 
millora de 
l’Alberg 

U El consistori i la Diputació  
pacten incorporar novament 
un conveni específic per a 
rehabilitar aquest immoble 
als pressupostos provincials 
d’aquest 2023.

El Villarreal CF 
presenta el seu  
centenari

U Els groguets estrenen amb 
victòria la remodelació de 
l’Estadi de la Ceràmica tot i 
que l’obra està prevista que 
es complete al llarg del pri-
mer trimestre de 2023.

El govern avança en la Llei de canvi climàtic però 
no aplicarà en breu les zones de baixes emissions

El consistori estableix en 14 anys l’edat per a fer 
ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP)

Nadal intens a Vila-real
L’arribada de Ses Majestats d’Orient tanca una programació 
marcada per una variada oferta lúdica, cultural i comercial
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Vila-real impulsa la mobilitat urbana 
per a avançar cap a la sostenibilitat

L
’Ajuntament ha impulsat, 
en els darrers anys, mesu-
res i accions encaminades 
a fomentar la mobilitat 

urbana sostenible per a reduir 
l’ús dels vehicles de combustió 
tant per part de la ciutadania 
com la flota municipal.  

Una de les iniciatives que 
s’ha potenciat en els darrers 
mesos ha estat el servei d’auto-
bús gratuït, Groguet. El consisto-
ri va adjudicar l’any passat el 
contracte a 10 anys amb millo-
res ambientals, vehicles menys 
contaminants i un augment de 
la prestació de serveis. 

En breu es preveu reactivar el 
préstec de bicicletes sota el nom 
de Vilabici després que l’antic 
servei, BiciVila’t, deixara de fun-
cionar l’octubre de 2018. Amb el 
nou contracte, el servei incorpo-
rarà l’aplicació de les noves tec-
nologies i sumarà bicis elèctri-
ques. A més, l’equip de govern 
ha impulsat la creació de carrils 
bici, molts d’ells vinculats al 
desenvolupament de polígons 
industrials, fins a superar una 
xarxa d’11 quilòmetres.  

En un altre àmbit d’actuació,  
la Policia Local ha incorporat 
recentment dos nous cotxes 
ecològics a la seua flota. Un 
tipus de vehicle que ja s’empra-
va en altres departaments com 
Serveis Públics. A més, el consis-
tori treballa en la regulació de 
l’ús dels vehicles de mobilitat 
personal (VMP) a causa de 
l’increment del seu ús. 

 
ACTUALITZACIÓ DE LA NORMATIVA 

Així, l’Ajuntament ultima una 
actualització de l’Ordenança 
municipal de trànsit que regu-
larà l’ús urbà de vehicles de 
mobilitat personal (VMP), amb 
importants novetats com l’edat 
mínima per a poder circular 
amb els populars patinets, que 
es fixa en 14 anys.  

L’ús del casc en els casos que 
reglamentàriament es determi-
nen, la prohibició de circular 
per voreres i zones per als via-
nants o la regulació de les zones 
d’estacionament autoritzat són 
unes altres de les característi-
ques de la nova normativa, que 
arriba al Ple municipal després 
de recaptar el consens tècnic i 
polític durant el seu procés 
d’elaboració. L’alcalde, José 
Benlloch, ha participat directa-
ment en el procés. «L’ús dels 
VMP s’ha estés de manera consi-
derable a les nostres ciutats. 
Estem davant d’un nou tipus de 
mobilitat que requereix que ens 
dotem també de noves normes 
que garantisquen la seguretat i 
la convivència d’un nombre 
cada vegada major de mitjans 

La futura ordenança de VMP, que fixarà l’edat en 14 anys, se suma a mesures com el bus urbà gratuït, la primera xarxa de carrils bici o el prèstec de bicis, Vilabici

de transport», detalla Benlloch, 
que recorda que ha sigut 
necessària, prèviament a 
l’actualització municipal, la 
regulació estatal d’aquest tipus 
de vehicles elèctrics. «Hem deci-
dit marcar l’edat mínima de cir-
culació dels patinets elèctrics en 
la via pública fins als 14 anys, 
atesa la proliferació d’aquests 
vehicles entre els més joves, i 
tenint en compte, a més, que és 
una mobilitat molt més eficient 
i sostenible que el cotxe o altres 
mitjans de transport privats», 

agrega l’alcalde.  
En el cas de menors de 14 

anys, només podran fer ús dels 
VMP en espais tancats i sempre 
sota la responsabilitat del 
pare/mare o tutor/tutora. 

Els vehicles de mobilitat per-
sonal -que hauran d’observar les 
normes de circulació de trànsit- 
només podran estar ocupats per 
una persona i hauran de comp-
tar amb un certificat de circula-
ció per a garantir que són vehi-
cles homologats i que complei-
xen els requisits tècnics. També 
es recomana la realització d’un 
curs teòric i pràctic de formació 
previ a la conducció, que serà 
organitzat per l’Ajuntament. 
«Aquesta és una novetat impor-
tant que introduïm a Vila-real 
de manera pionera, per a facili-
tar als usuaris el coneixement 
de la normativa i millorar la 
seguretat», puntualitza. 

Respecte a les zones  de circu-
lació, no podran transitar per 
túnels urbans, voreres o zones 
per als vianants. Sí que podran 
circular per vies ciclistes, carrils 
bici marcats per les voreres o 
ciclocarrers, a més de per plata-
formes úniques de calçada.

U Entre les accions cap 

a la sostenibilitat estan 

la modernització dels 

serveis d’autobús o 

préstec de bicicletes 

Una de les apostes més destacades per la mobilitat sostenible és l’impuls del servei d’autobús gratuït  que funciona des de l’any 2018.

SERVEI D’AUTOBÚS GRATUÏT

‘Groguet’, més accessible 
mitjançant plataformes
U El servei d’autobús urbà gratuït, 
‘Groguet’, millora l’accessibilitat i 
seguretat en les seues parades amb 
la incorporació de plataformes 
modernes i versàtils que faciliten 
als usuaris l’ús d’aquest transport 
públic i contribueixen a una millor 
mobilitat. Aquests mecanismes 
s’han instal·lat amb càrrec al nou 
contracte del servei de transport 
urbà de viatgers adjudicat recent-
ment i que van ser incloses com a 
millores, de manera que no supo-
sen un cost extra per als pressupos-
tos municipals, tal com ha remarcat 
el regidor responsable de l’àrea de 
Mobilitat, Emilio M. Obiol. L’actua-
ció prevista per l’àrea de Mobilitat 
inclou la col·locació d’un total de 
deu plataformes en diferents para-
des del ‘Groguet’, encara que ara el 
procés comença amb la instal·lació 
de tres per a testar la seua funcio-
nalitat i acceptació.  

La tecnologia d’aquestes platafor-
mes, sistema vectorial, es basa prin-
cipalment en un sistema de mòduls 
que permet transformar fàcilment 
l’espai urbà i crear aquestes estruc-
tures per a millorar l’accessibilitat i 
la seguretat en les parades de bus. 
A més, les peces modulars estan 
fabricades amb plàstic reciclat, la 
qual cosa garanteix un menor 
impacte en el medi ambient. 
Des del Departament de Mobilitat 
incideixen en els avantatges de les 
plataformes ja que faciliten que 
l’autobús s’ajuste a la vora de la 
parada, a manera d’andana, un fet 
que millora de manera important 
l’accessibilitat. Al mateix temps, la 
instal·lació de la plataforma impe-
deix que altres vehicles ocupen 
l’espai reservat per a la parada de 
l’autobús, així es millora la segure-
tat viària i es redueix el perill per als 
viatgers, entre d’altres.
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Cap a la neutralitat climàtica amb 
l’ampliació del Pla d’aparcaments

L
’Ajuntament treballa en 
l’aplicació de la Llei 
7/2021 de canvi climàtic i 
transició energètica que, 

entre altres qüestions, contem-
pla la delimitació d’una zona de 
baixes emissions (ZBE) a les ciu-
tats de més de 50.000 habitants, 
amb restriccions d’accés, circu-
lació i estacionament de vehi-
cles per a millorar la qualitat de 
l’aire i mitigar les emissions de 
gasos d’efecte d’hivernacle.  

El regidor responsable de 
l’àrea de Mobilitat, Emilio M. 
Obiol, ha subratllat que 
l’Ajuntament «porta ja temps 
aplicant moltes de les mesures 
que des del punt de vista de la 
mobilitat planteja aquesta llei, 
com és la promoció del trans-
port públic, amb un servei 
d’autobús urbà gratuït que molt 
poques ciutats tenen, la creació 
de carrils bici, la renovació del 
servei de lloguer de bicicletes 
Vilabici, la regulació dels vehi-
cles de mobilitat personal o la 
incorporació d’un Pla de mobili-
tat urbana sostenible, que ja 
tenim aprovat».  

En aquesta línia, i dins del 

El consistori informa que, per ara, no aplicarà la zona de baixes emissions i l’alcalde ha demanat una moratòria per a no llastar el comerç local

Imatge del disseny de la zona prevista per a estacionar que crearà 80 places 

noves entre l’avinguda de França i l’eix del ferrocarril.

els avanços aconseguits amb el 
Pla municipal d’aparcaments 
«davant el problema de la falta 
d’estacionament, que és una de 
les principals reivindicacions 
plantejades per la ciutadania a 
través dels Pressupostos 
Participatius i en el Consell de 
Participació Ciutadana». 

Quant a les característiques 
del nou pàrquing, ocuparà la 
franja de terreny annexa a 
l’avinguda de França i delimita-
da pel traçat de la séquia Major 
i la línia del ferrocarril. Es trac-
ta d’una franja d’uns 12 metres 
d’amplària i la longitud de la 
qual va des del camí de Na 
Boneta fins als voltants del pont 
de la Gallega. Segons explica 
l’edil, no es podrà utilitzar tota 
la superfície de solar fins al 
pont perquè el propietari de la 
parcel·la confrontant amb el 
pont no ha acceptat l’acord. 
Amb tot, la zona que ocuparà el 
pàrquing tindrà capacitat per a 
80 places en bateria. 

Els treballs, que ja han 
començat, contemplen una 
solució sostenible i de poca afec-
ció amb un tractament de balast 

compactat, en tractar-se d’una 
zona confrontant amb el traçat 
ferroviari, en l’àrea de seguretat 
i reserva. A més, es plantarà una 
franja de vegetació a manera de 
pantalla verda per a minimitzar 
l’impacte de la línia fèrria. 

 
MORATÒRIA PER A LA ZBE 

Amb tot, Obiol detalla que «la 
delimitació de la ZBE és només 
un dels aspectes més que con-
templa la legislació i que, evi-
dentment també complirem, 
però estem treballant perquè 
genere les menors molèsties 
possibles a la ciutadania». 

En aquest sentit, Obiol recor-
da la petició llançada per l’alcal-
de, José Benlloch, que ha dema-
nat una moratòria en l’aplicació 
de les ZBE en ciutats de més de 
50.000 habitants «per a no con-
demnar el centre de les nostres 
ciutats. No podem aplicar les 
mateixes mesures en grans urbs 
com Madrid o Barcelona que en 
una població com Vila-real, amb 
52.000 habitants, pel greu per-
judici que suposaria especial-
ment per al nostre xicotet 
comerç», va afirmar Benlloch.

U El consistori crea 80 

places d’estacionament 

en l’extrem nord de la 

ciutat, entre l’avinguda 

de França i les vies 

Pla municipal d’aparcaments 
per a donar resposta a la neces-
sitat de zones d’estacionament 
i, al mateix temps, facilitar els 
desplaçaments sostenibles en el 
nucli urbà, Vila-real suma un 
nou espai d’aparcament públic i 
gratuït en l’extrem nord de 
l’avinguda de França. Concre-
tament, el nou pàrquing Fila 10 
ocuparà la franja de terreny 
situada entre l’avinguda i el 
traçat del ferrocarril, en el tram 
entre el camí de Na Boneta i el 
pont de la Gallega. 

El regidor subratlla la millo-
ra en la mobilitat que suposarà 
aquest nou aparcament, amb 80 
places en bateria, situat en una 
zona de forta demanda per la 
proximitat d’instal·lacions 
esportives com la piscina 
Yurema Requena, el pavelló 
Bancaixa, noves construccions 
d’habitatges, establiments del 
sector serveis i hostaleria, a més 
de serveis administratius com el 
Viver d’Empreses, la seu de la 
Direcció Territorial i la 
Regidoria d’Innovació o l’ofici-
na de l’Agència Tributària, 
entre d’altres. Obiol incideix en 

U Benlloch demana 

una moratòria en 

l’aplicació de les ZBE, 

especialment per 

l’impacte per al comerç 
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U VILA-REAL SE SUMA A LA 
CAMPANYA PROVINCIAL 
SALVEM LA CERÀMICA
L’Ajuntament de Vila-real s’ha unit a 
la campanya Salvem la ceràmica 
impulsada per la Diputació de 
Castelló en suport al sector, greu-
ment afectat per la crisi energètica i 
de preus actual. Tots els grups que 
conformen la corporació municipal 
han mostrat el seu suport a penjar la 
pancarta d’adhesió a la campanya a 
la façana de la Casa de la Vila. La pen-
jada arribava uns dies després que 
els representants de 18 municipis del 
clúster ceràmic de Castelló i del Pacte 
per l’ocupació dels municipis 
ceràmics i la seua àrea d’influència 
signaren en la Diputació el manifest 
Salvem la ceràmica que va nàixer de 
la reunió amb el president José Martí  
el passat 14 de novembre

L’herència per l’urbanisme torna a 
bloquejar el pressupost de 2023 

U
na nova resolució urba-
nística, herència de la 
gestió de l’anterior 
govern del Partit 

Popular, condiciona l’aprovació 
dels comptes municipals de 
2023. L’Ajuntament haurà de 
pagar un altre mig milió 
d’euros pel solar de 5.556 
metres quadrats sobre el qual el 
PP va alçar el Centre de 
Tecnificació Esportiva (CTE) i 
pel qual ja va abonar 856.000 
euros al seu propietari.  

El consistori ha rebut la noti-
ficació de la desestimació de 
l’últim recurs presentat davant 
el Tribunal Suprem per a evitar 
aquesta nova garrotada, per la 
qual cosa finalment aquesta 
quantitat -que resulta de la 
diferència entre la valoració del 
Jurat Provincial d’Expropiació i 
la valoració dels tècnics munici-
pals- haurà d’incloure’s en el 
pressupost d’enguany, tal com 
ha confirmat l’alcalde, José 
Benlloch, que avança que 
l’equip de govern ja treballa a 
contrarellotge per a reajustar el 
projecte de pressupostos. 

 
RECALCULAR EL 2023 

L’alcalde ha lamentat que la 
notificació d’aquesta resolució 
judicial arriba «en el moment 
en què teníem ja quadrat el 
pressupost de 2023, però una 
vegada més els nostres plans es 
veuen alterats per la llosa que 
suposen els empastres del PP». 
Així les coses, la necessitat 
d’haver de complir amb la 
Justícia i abonar els més de 
500.000 euros pel solar del CTE, 
obliga l’equip de govern a 

Una nova resolució urbanística, herència de la gestió de l’anterior govern del Partit Popular, obliga a abonar 500.000 euros

breus

U El líder del Partit Popular, 
Adrián Casabó, ha lamentat 
que l’equip de govern haja 
deixat «abandonada, també 
enguany» l’alqueria del 
Botànic Calduch, privant del 
seu ús als veïns, que recla-
men «més seguretat a 
l’entorn d’aquesta edificació 
tradicional, ja que el seu 
estat suposa un perill per als 
menors que juguen al jardí». 
Així, urgeix que s’actue.

EL PP LAMENTA L’ESTAT DE 

L’ALQUERIA DEL BOTÀNIC 

CALDUCH I URGEIX MESURES

U Compromís ha proposat 
l’adhesió de l’Ajuntament al 
conveni marc entre la 
Generalitat i la Federació 
Valenciana de Municipis i 
Províncies (FVMP), per a per-
metre la col·laboració muni-
cipal en la inspecció, vigilàn-
cia i control de l’activitat del 
joc, a través de la Policia 
Local, per a garantir la pro-
tecció dels joves i els col·lec-
tius vulnerables.

COMPROMÍS PROPOSA QUE 

LA POLICIA LOCAL GESTIONE 

EL CONTROL DE SALES DE JOC

U La Fundació Caixa Rural 
obri el termini perquè les 
entitats presenten les sol·lici-
tuds per a optar a les ajudes 
de 2023. Qualsevol entitat 
amb objecte social, assisten-
cial, cultural, relacionat amb 
tradicions populars o simi-
lars que estiga degudament 
constituïda i que actue a Vila-
real pot presentar el seu pro-
jecte i sol·licitar les ajudes 
socials fins al 31 de gener.

CAIXA RURAL OBRI EL 

TERMINI PER A OPTAR A LES 

AJUDES SOCIALS DE 2023
El consistori ha d’abonar prop de mig milió d’euros més per un terreny de més de 5.500 metres quadrats.

«recalcular» les previsions del 
pròxim any, encara que l’alcal-
de admet que «tenim poc de 
marge de maniobra». «La difícil 
situació econòmica municipal, 
llastrada per les quatre crisis 
que gestionem per l’urbanisme 
i el deute del PP, les conseqüèn-
cies de la covid-19 i l’actual crisi 
d’inflació i pujada de costos 
energètics, ens força a la conten-
ció i la prudència, per a centrar 
tots els esforços en les persones 

i el manteniment dels serveis 
públics», subratlla Benlloch.  

Amb tot, «continuarem tre-
ballant per a solucionar aquest 
contratemps de la millor mane-
ra i farem tot el possible per a 
aprovar el pressupost dins 
d’enguany», incideix. 

Davant aquesta situació, 
l’alcalde avança que per a poder 
fer front a aquest nou pagament 
urbanístic sense desequilibrar 
els comptes municipals «no ens 

quedarà més remei que recórrer 
a un nou préstec». Benlloch 
lamenta que «una vegada més, 
els empastres del PP ens porten 
a haver d’endeutar-nos» i reco-
neix que l’objectiu per a 2023 
era «intentar amortitzar uns 
quatre milions d’euros de 
l’endeutament que arrosse-
guem per a sanejar el màxim 
possible els comptes i invertir 
els pocs recursos que tenim en 
allò imprescindible».

IMunicipal
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L’alcalde, José Benlloch, i el regidor de Turisme, Diego A. Vila, han rebut la nova 
Junta Directiva de la Junta Central de Setmana Santa (la seua nova presidenta, 
Carmina Arrufat; el vicepresident, Enrique Cortés; la secretària, Mª Dolores Broch, 
i el tresorer, Salvador Claramonte). Benlloch ha agraït la tasca de la Junta anterior.

U  BELLOCH I VILA REBEN 
LA RENOVADA JUNTA DE 
LA SETMANA SANTA

U L’Ajuntament ha aprovat 
durant el mes de desembre 
relacions de pagament per 
import de més de sis milions 
d’euros amb la finalitat que els 
proveïdors, la majoria d’ells 
petites empreses i autònoms 
de la ciutat, puguen cobrar al 
més aviat pels treballs i serveis 
prestats al consistori i disposar 
de liquiditat en aquest 
moment de dificultats.  

El regidor d’Hisenda, Xus 
Madrigal, ha ressaltat que 
«l’Ajuntament està travessant 
una situació financera compli-
cada, amb problemes per a 
quadrar el pressupost després 
de l’última resolució urbanís-
tica heretada de l’anterior 
govern del PP que ens obliga a 
pagar més de mig milió 
d’euros, però sabem que 
també la ciutadania i les 
empreses estan patint la crisi 
derivada de la guerra a 
Ucraïna i l’increment de preus 
i costos energètics». Per aquest 
motiu, «hem fet tot el possible 

Vila-real paga més de 
6 milions a proveïdors 
en la recta final d’any

La plaça Major ha acollit la Jornada 
DiversifiCap amb motiu del Dia 
Internacional de la Diversitat Fun-
cional, activitat promoguda per 
col·lectius de la ciutat i l’Ajuntament. 

U VILA-REAL COMMEMORA 
EL DIA INTERNACIONAL DE 
LA DIVERSITAT FUNCIONAL

Benlloch i Martí acorden salvar 
la rehabilitació de l’Alberg 
L’aportació municipal serà de 143.000 euros, que se sumarà als 360.000 euros de la Diputació

L
’alcalde, José Benlloch, i el 
president de la Diputació, 
José Martí, han arribat a 
un acord per a incorporar 

novament als pressupostos pro-
vincials un conveni específic 
per a rehabilitar l’Alberg 
Municipal de l’ermita de mane-
ra integrada amb el paratge i 
amb criteris de sostenibilitat i 
eficiència energètica. Benlloch 
ha agraït a la Diputació la seua 
sensibilitat i compromís amb 
Vila-real per salvar un projecte 
que l’alcalde considera fona-
mental per a la nova Vila-real 
del segle XXI i que, per diferents 
circumstàncies, no ha pogut 
arribar a materialitzar-se. 

«Primer va ser la pandèmia 
per la covid-19 la que ens va 
obligar a destinar tots els recur-
sos possibles a la lluita contra el 
virus i per la recuperació 
econòmica, per la qual cosa el 
projecte inicial de 2018, que 
requeria també una intervenció 
més ambiciosa de la prevista, no 
va poder arribar a materialitzar-

se. En aquell moment, i enmig 
d’una crisi tan greu, vam posar 
immediatament l’Alberg a la 
disposició de la Conselleria 
d’Agricultura per a acollir tem-
porers que pogueren veure’s 
afectats per la pandèmia, en la 
línia de defensa de la nostra 
agricultura i de posar a les per-

Els responsables de la Diputació i de l’Ajuntament en la reunió mantinguda.

«Quan, per fi, vam poder 
adjudicar el projecte de rehabi-
litació de l’Alberg, va vindre la 
crisi de preus i els sobrecostos 
han fet que l’única empresa que 
va optar a la licitació renuncia-
ra, com està passant en molts 
altres llocs», argumenta l’alcal-
de, que ha volgut agrair espe-
cialment al president de la 
Diputació la seua «sensibilitat» 
amb Vila-real.  

«Aquesta és de les poques 
excepcions d’obres que farem, 
en el marc del Pla extraordinari 
de reajustament i priorització 
pressupostària, i cofinançarem 
amb una aportació municipal el 
2023 de Vila-real el que els tèc-
nics han valorat que cal sumar 
al pressupost inicial perquè la 
licitació puga tirar endavant», 
detalla l’alcalde.  

 
MANTENIR APORTACIONS 

En concret, l’aportació munici-
pal serà de 143.000 euros, que se 
sumarà, d’aquesta manera, als 
360.000 euros aportats per la 
Diputació en un conveni aquest 
2023, la mateixa quantitat com-
promesa el 2022 que, per la crisi 
de preus, no ha pogut executar-
se. «No podem deixar perdre 
aquests diners que ens arriben 
de Diputació i més en un projec-
te tan interessant per a la nostra 
ciutat i per al projecte de la 
nova Vila-real del segle XXI com 
és la rehabilitació del nostre 
Alberg, un dels recintes més 
característics i utilitzats de la 
nostra ermita», assenyala. 

L’Alberg Municipal seguirà 
en funcionament i a la disposi-
ció de les entitats locals mentre 
s’aproven els pressupostos i es 
licite novament el projecte, que 
eixirà a licitació per 503.000 
euros.

per a incloure el màxim nom-
bre de proveïdors i pagaments 
en l’últim mes de l’any, per-
què sabem l’important que és 
per a empreses i autònoms 
cobrar en aquests moments». 

En total, des del principis 
de desembre, el consistori ha 
aprovat 21 relacions de paga-
ment a proveïdors per import 
de 6.085.219 euros, que s’han 
abonat ja o s’estan abonant en 
aquests dies. Madrigal ha 
agraït el treball d’Intervenció, 
Tresoreria i Oficina Pressu-
postària «perquè les empreses 
i autònoms puguen cobrar en 
el menor termini de temps, 
sempre garantint la tramita-
ció ajustada a la llei i la corres-
ponent fiscalització».  

Així, per exemple, el Ple, en 
sessió extraordinària, va apro-
var a finals de desembre el 
pagament de 5.610 euros de 
factures pendents d’anys ante-
riors i que compten amb els 
informes tècnics que avalen la 
realització i el cost del servei,

U La crisi de preus i els 

sobrecostos van fer que 

l’empresa que va optar a 

la licitació renunciara a 

executar el projecte

sones per davant de tot com 
sempre hem defensat i practicat 
en el govern de Vila-real», apun-
ta Benlloch, que recorda que 
l’Alberg també ha servit més 
recentment per a l’acolliment 
de famílies de refugiats de la 
guerra d’Ucraïna. 
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Vila-real refuerza con Apesovil 
la atención a personas sordas
La aportación municipal de este año ascenderá a los 30.000 euros frente a los 10.000 de 2022

E
l Ayuntamiento incre-
mentará en 2023 el conve-
nio anual con la 
Asociación de Personas 

Sordas de Vila-real (Apesovil) 
que desde hace dos años trabaja 
para prestar servicio y garanti-
zar la atención a este colectivo, 
a través del acompañamiento y 
las acciones de sensibilización, 
asesoramiento o formación, 
entre otras.  

La primera teniente de alcal-
de y concejala de Servicios 
Sociales, Silvia Gómez, ha anun-
ciado este nuevo convenio 
acompañada por la presidenta 
de Apesovil, Noemí del Río, y la 
intérprete Teima Nebot. Gómez 
ha destacado la importante 
labor que este colectivo realiza 
desde su creación hace dos años, 
motivo por el cual el 
Ayuntamiento decidió apoyar 
este trabajo a través de un con-

venio de colaboración, que en 
2022 ha ascendido a 10.000 
euros. 

«El acuerdo con Apesovil per-
mite que las personas sordas 
puedan contar con una ayuda, 
un acompañamiento en las difi-
cultades del día a día, como 
puede ser realizar gestiones o 
trámites administrativos o 
incluso ir al médico», detalla la 
concejala. Gómez ha subrayado 
que el servicio de la entidad es 
fundamental para avanzar en la 
integración social de las perso-

La concejala de Servicios Sociales, Silvia Gómez, con la presidenta de  Apesovil, Noemí del Río, y la intérprete Teima Nebot.

nas sordas y por este motivo, 
ante la necesidad de reforzarlo 
para responder a la demanda 
existente, el Ayuntamiento 
incrementará la cuantía del 
convenio en 2023, que se tripli-
cará hasta los 30.000 euros 
anuales. La edila ha agradecido 
«el esfuerzo y la dedicación» de 
las integrantes de la asociación. 

 
ATENCIÓN 

En la actualidad, la asociación 
cuenta con su sede en el edificio 
de la Fundació Caixa Rural Vila-
real, en la plaza de la Vila, 
donde atienden en horario de 
9.00 a 14.00 horas de lunes a 
viernes. Además, cualquier per-
sona interesada en contactar 
con la entidad puede hacerlo a 
través de las redes sociales 
Facebook e Instagram o vía 
WhatsApp en el teléfono 633 
948 850.

Una nueva ordenanza 
refuerza la atención a 
domicilio en Vila-real

La nueva ordenanza del 
Servicio de Atención 
Domiciliaria (SAD) del 
Ayuntamiento, aprobada ini-
cialmente en el Pleno de 
noviembre, integrará por pri-
mera vez los SAD municipal y 
de dependencia con el objetivo 
de reforzar la atención a las 
personas y facilitar el acceso a 
«un servicio fundamental para 
garantizar la autonomía perso-
nal y atender las necesidades 
básicas de colectivos vulnera-
bles». La concejala de Servicios 
Sociales, Silvia Gómez, valora 
de esta manera la actualiza-
ción normativa del Servicio de 
Atención Domiciliaria que, 
con la ordenanza en tramita-
ción, se adapta a la nueva legis-
lación de la Generalitat. 

«Es un recurso fundamental 
que nos permite atender a un 
colectivo especialmente vulne-

rable, ayudándole a favorecer 
su autonomía y haciendo posi-
ble que estas personas puedan 
permanecer en su entorno con 
las necesidades básicas cubier-
tas. En definitiva, mejorar su 
calidad de vida», señala la con-
cejala. La nueva ordenanza dis-
tingue dos tipos de servicio: el 
SAD municipal, que se presta 
directamente por los Servicios 
Sociales municipales a aque-
llas personas que mayores o 
con necesidades especiales que 
requieren asistencia especiali-
zada para poder afrontar el día 
a día en su propio hogar; y el 
SAD de dependencia, un servi-
cio que se incorpora directa-
mente a la cartera local 
mediante licitación pública y 
destinado a las personas con 
grado de dependencia recono-
cido, con prescripción de 
Servicio de Ayuda a Domicilio.

U Gómez defiende la 

labor «fundamental» 

que realiza Apesovil por 

la integración social de 

las personas sordas

Desde Servicios Sociales se presta directamente el SAD municipal.

El Plan local de quemas 
sale adelante con las 
aportaciones del sector 
U Vila-real ya cuenta con un 
Plan local de quemas que esta-
blece las normas básicas y regu-
la las condiciones de las accio-
nes que requieren el uso del 
fuego como herramienta cultu-
ral en las explotaciones agríco-
las y ganaderas  u otras tradicio-
nales. El documento, aprobado 
en sesión plenaria, se ha elabo-
rado atendiendo las alegaciones 
y aportaciones de las entidades 
agrarias locales y permite fijar, 
a partir de la legislación autonó-
mica, un marco municipal que 
contempla las peculiaridades 

del sector en Vila-real.   
Con este objetivo, el docu-

mento regula cuestiones como 
los periodos autorizados para 
las quemas agrícolas así como 
los permisos necesarios en las 
diferentes zonas delimitadas 
por la normativa (forestal, gene-
ral o de máximo riesgo, en fun-
ción de su proximidad al área 
forestal regulada por la 
Conselleria). El concejal de 
Agricultura, Sostenibilidad, 
Transición Energética, Ecoló-
gica y Medio Ambiente, José 
Ramón Ventura Chalmeta, des-

taca que el plan local fija la ges-
tión legal de permisos, de mane-
ra que «facilita la tramitación 
de autorizaciones y clarifica el 
calendario de periodos autoriza-
dos a los agricultores y colecti-
vos que necesitan realizar este 
tipo de quemas». 

Chalmeta remarca que el 
documento ha sumado las apor-
taciones de los miembros del 
Consejo Agrario Municipal para 
recoger las peculiaridades de la 
zona respecto tipos de cultivo o 
meteorología. En Vila-real, con-
siderando los tipos de cultivos 
agrícolas que se desarrollan en 
el término y las actividades tra-
dicionales que requieren el uso 
del fuego, el Plan local de 
quema contempla, entre otros, 
la quema de restos de poda de 
cítricos, frutales, olivos y otros 
restos o quema de cañares, 
matorrales, etc. ligada a algún 
aprovechamiento ganadero.

El párking de la plaza 
Major bonificará el 
precio 2 años más
U El Pleno ha aprobado por 
unanimidad la prórroga de la 
bonificación del aparcamiento 
de la plaza Major para garanti-
zar la gratuidad de los prime-
ros 30 minutos de aparcamien-
to a todos los efectos para 
todos los usuarios. Así, la boni-
ficación continuará en vigor 
hasta febrero de 2025, tal 
como ha explicado el edil de 
Territorio, Emilio M. Obiol. 

Obiol ha subrayado que la 
medida supone una inversión 
municipal de 117.000 euros 
anuales que «benefician a toda 

la ciudadanía y que contribu-
yen a incentivar la actividad 
comercial en la ciudad». En 
este sentido, el edil ha destaca-
do que Vila-real es uno de los 
pocos ayuntamientos de la 
provincia que cuenta con este 
sistema de bonificación de 
media hora gratuita y univer-
sal, puesto que se aplica a 
todos los usuarios parcamien-
to. Cabe resaltar que la aporta-
ción municipal permite bonifi-
car media hora de estaciona-
miento a alrededor de 130.000 
usuarios al año.
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La presidenta de la Cambra, María Dolores Guillamón, i l’alcalde de Vila-real, José Benlloch, van encapçalar l’acte institucional amb motiu del 120é aniversari.

La Cambra de Comerç compleix 120 
anys al servei del teixit productiu 

L a Cambra de Comerç de 
Castelló ha traslladat a 
Vila-real la commemora-
ció del seu 120é aniversa-

ri, en un acte institucional en el 
qual l’alcalde, José Benlloch, i la 
presidenta de la Cambra, María 
Dolores Guillamón, han desta-
cat la importància que els vivers 
d’empreses de la institució pro-
vincial han tingut per a l’econo-
mia local i comarcal des de la 
seua creació, el 2007 i 2011.  

«La Cambra de Comerç de 
Castelló és una entitat fonamen-
tal per a entendre el progrés de 
la nostra terra, per a acom-
panyar l’emprenedoria de les 
nostres empreses en la seua pro-
fessionalització i en una adapta-
ció als canvis que en un món 

En els últims cinc anys, en els dos vivers de la Cambra a Vila-real s’han atés 3.135 consultes i s’han tramitat 687 altes de noves

volàtil com el que vivim és, sens 
dubte, una de les principals 
garanties de competitivitat del 
nostre teixit productiu», valora 
Benlloch, qui ha entregat a 
Guillamón una al·legoria de la 
ciutat en reconeixement al 
paper de la Cambra a Vila-real. 
La presidenta, per part seua, ha 
entregat a la ciutat una placa 
commemorativa. 

En els últims cinc anys, en els 
dos vivers de la Cambra s’han 
atés 3.135 consultes i s’han tra-
mitat 687 altes de noves empre-
ses. «Estem parlant de més de 
300 emprenedors atesos cada 
any i entre 15 i 20 empreses 
noves que acudeixen al Punt 
d’Atenció a Emprenedors que 
tenim ací a Vila-real per a tota la 

província. Un balanç que dona 
compte de la rellevància que els 
vivers i la Cambra han tingut i 
tenen per a la nostra economia», 
assenyala. 

 
IMPLANTACIÓ I SERVEIS 
El Viver d’Empreses 1, ara ocu-
pat per serveis municipals com 
la Regidoria d’Innovació, 
Ciència i Universitats o la 
Direcció Territorial d’Innovació, 
va obrir les seues portes l’any 
2007; mentre que el Viver 2, 
situat enfront del primer, es va 
inaugurar l’any 2011. Els vivers 
també presten serveis dels pro-
grames d’emprenedoria PAEM i 
ESPANYA-EMPRÉN, cort d’arbi-
tratge, emissió de certificats 
camerals (cens, lliure venda, 

Amplien el 
servei per a la 
recollida de 
cartó comercial 
porta a porta
U L’Ajuntament, a través del 
nou contracte de recollida i 
gestió de residus, activa una 
prova pilot d’ampliació del 
servei de recollida de cartó 
comercial porta a porta que 
ofereix més facilitats als esta-
bliments de la ciutat per a 
assegurar el correcte tracta-
ment i reciclatge dels seus 
residus. Així, aquest servei 
pilot, augmenta els dies de 
recollida actuals i estén el 
servei a tots els comerços i 
establiments de la ciutat i no 
únicament a la zona centre 
del nucli urbà.  

Aquest servei pilot s’activa 
després de les visites presen-
cials dels educadors ambien-
tals a comerços, restaurants i 
bars de Vila-real, així com les 
enquestes realitzades en 
línia, amb un total de 120 
establiments consultats, un 
treball que ha validat el bon 
acolliment per a engegar el 
servei addicional de cartó 
comercial. Això suposa que 
la recollida s’ampliarà de dos 
a tres dies a la setmana; a 
més, el servei s’estén a tots 
els establiments de la ciutat. 
Es tracta «d’una mesura molt 
positiva, que facilita als 
comerciants un correcte trac-
tament dels seus residus, i 
que redundarà en benefici de 
la sostenibilitat ambiental i 
la neteja dels nostres 
carrers», destaquen el regi-
dor de Serveis Públics, Xus 
Madrigal, i el d’Agricultura, 
Sostenibilitat, Transició 
Energètica, Ecològica i Medi 
Ambient, José Ramón 
Ventura Chalmeta. Els educa-
dors ambientals continuen 
visitant establiments per a 
informar de la campanya.

grandària empresarial i reconei-
xement de marca), legalització 
de documents d’exportació, Pla 
integral de qualificació i ocupa-
ció PICE, Pla de consolidació 
empresarial PCE, a més d’alber-
gar en aquests moments 22 
empreses. 

D’altra banda, la col·labora-
ció de la Cambra de Comerç i 
l’Ajuntament ha permés formar 
més de 1.400 persones en les 
més de 150 accions formatives 
impartides des de l’any 2016. 
Aquestes col·laboracions s’han 
plasmat en els tres convenis 
anuals que mantenen totes dues 
institucions -vivers, formació i 
Qualicer- per als quals 
l’Ajuntament de Vila-real desti-
na 106.000 euros a l’any.

Vila-real reclama al Consell les inversions al CTE
U L’Ajuntament xifra en més de 
150.000 euros la inversió realit-
zada a escometre arranjaments 
puntuals de defectes al Centre 
de Tecnificació Esportiva (CTE) 
des que a la fi de 2014 aquest 
recinte obrira parcialment les 
portes --fonamentalment la pis-
cina coberta i el pavelló polies-
portiu--, després de la signatura 
del conveni de col·laboració 
entre el consistori i la 
Generalitat Valenciana, pro-
pietària de la infraestructura. 

Una quantitat de diners que, 
com apunten des de l’executiu 
local que lidera l’alcalde, José 
Benlloch, «es valorarà detallada-
ment» tota la despesa que han 
suposat en aquests anys les repa-
racions en qüestions estructu-
rals, amb la finalitat d’iniciar 

un expedient per a reclamar al 
Consell que compense a les 
arques municipals amb aquests 
més de 150.000 euros. 

Les mateixes fonts posen 
com a exemple dels arranja-
ments assumits per l’Ajunta-
ment amb anterioritat a la lici-
tació i execució dels treballs 
integrals per a reparar la totali-
tat del sostre i també la substitu-
ció del parquet, les actuacions 
en el marcador (2.353 euros) el 
febrer de 2015, tan sols dos 
mesos després d’obrir les portes; 
en el paviment (9.013 euros), el 
setembre eixe mateix any o en 
la coberta per a evitar goteres, 
amb intervencions en el 2018 
per un valor total de 49.734 
euros; o en el parquet, el 2018 i 
el 2019, amb una suma de més 

d’11.000 euros. 
El CTE porta tancat als clubs, 

per a evitar danys personals, des 
d’abril de 2021 i a l’espera que 
la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport escometi els 
treballs que permetisquen la 
reobertura, que es preveu per a 
finals d’aquest exercici. I és que, 
malgrat que l’Administració 
autonòmica ja ha invertit 1,3 
milions a reparar part de la 
coberta, a l’agost de 2021 una 
forta pedregada i pluges torren-
cials van afectar greument el 
pavelló poliesportiu, fins a 
l’extrem que s’ha hagut de lici-
tar una nova actuació, per valor 
d’1,5 milions per a reemplaçar 
tot el parquet de la pista de joc i 
acabar d’arreglar el sostre. 

Benlloch es mostra satisfet 

per la licitació d’’aquesta inter-
venció que té un termini d’exe-
cució de set mesos, des de la for-
malització del contracte i la sig-
natura de l’acta de replanteig 
que, de no sorgir contratemps, 
podria produir-se en dos o tres 
mesos. 

 
CAMÍ D’OBSTACLES 
«Ja era hora que es licitara 
aquest projecte, per al qual hem 
pressionat molt, encara que és 
cert que en el camí han sorgit 
molts imprevistos», assenya-
lal’alcalde, alhora que assegura 
que continuaran «pressionant» 
perquè es complisquen els ter-
minis previstos, «perquè és una 
autèntica bogeria que el pavelló 
porte tant de temps tancat», 
subratlla.L’alcalde, José Benlloch.
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Los operarios, durante las primeras etapas de la creación de la rotonda.

Una rotonda mejorará 
la seguridad vial en  
la calle Atrevits 
U El Ayuntamiento ha acometi-
do la construcción de una roton-
da para regular la circulación 
en la intersección de las calles 
Atrevits y Molí Bisbal. Los traba-
jos, impulsados desde el área de 
Movilidad de la Concejalía de 
Territorio, consisten en la crea-
ción de una glorieta que combi-
nará el sistema constructivo con 
el pintado de la calzada para eli-
minar el actual cruce, que supo-
ne un punto negro por su peli-
grosidad y el elevado tráfico que 
registra diariamente y de mane-
ra especial cuando se disputan 

partidos en el Estadio de la 
Cerámica. 

El proyecto diseñado por el 
departamento de Movilidad 
contempla la reordenación de la 
circulación viaria en esta inter-
sección, situada en la zona resi-
dencial de la partida Madrigal. 
Así, además de la sustitución 
del cruce por una rotonda, tam-
bién se procede a variar la circu-
lación en la calle Mola d’Ares, 
que pasará a ser de un único 
sentido. De esta manera, los 
vehículos no podrán acceder a 
la rotonda desde este vial, sino 

que será únicamente de salida 
en dirección hacia el campo de 
fútbol. Este cambio incrementa-
rá el espacio de aparcamiento 
en la calle Mola d’Ares, donde 
prácticamente se duplicará la 
cifra actual de plazas, con la 
creación de una zona de estacio-
namiento en batería invertida. 
«Esta solución de movilidad 
para regular el cruce de las 
calles Atrevits y Molí Bisbal con-
tribuirá a agilizar el tráfico y 
sobre todo mejorará la seguri-
dad vial en un punto complica-
do, en el que hemos tenido que 
lamentar algún siniestro grave», 
recuerda el concejal responsa-
ble del área, Emilio M. Obiol, 
quien además incide en el bene-
ficio que supondrá la creación 
de más zona de aparcamiento 
en este entorno residencial, y de 
manera especial los días en que 
el Villarreal CF juega en el esta-
dio municipal.

El Consell invertirá 3 
millones para eliminar 
el cañar del Millars

La Conselleria de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y 
Transición Ecológica prevé 
invertir tres millones de 
euros, a través del programa 
Feder 2021-2027, para elimi-
nar las cañas al lecho del río 
Mijares a su paso por las 
comarcas castellonenses. Así  
se ha dado a conocer en un 
encuentro realizado en el 
Centre de Natura El Termet, 
sede del Consorcio Rector del 
Paisaje Protegido de la 
Desembocadura del río 
Mijares, que ha ido el punto 
de encuentro de las entida-
des responsables de la con-
servación y mantenimiento 
de este río en la provincia. 

Así, mientras la Genera-
litat plantea la inversión de 
tres millones de euros para 
frenar la expansión de las 
cañas por el río Mijares, los 
ayuntamientos y el propio 

consorcio se comprometerían a 
hacer frente al mantenimiento 
del entorno mediante tareas de 
desbrozo y repaso de posibles 
rebrotes durante tres años. 

Técnicos del consorcio, repre-
sentantes de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, portavo-
ces de los ayuntamientos de 
Vallat, Fanzara, Montanejos, 
Espadilla y Torrechiva, técnicos 
de Vaersa y Juan Jiménez, subdi-
rector general de Espacios 
Naturales y Biodiversidad, se 
reunieron para planificar este 
ambicioso proyecto de preserva-
ción del lecho del río. 

No es la primera vez que se 
hacen actuaciones para elimi-
nar esta especie vegetal invaso-
ra, especialmente al paisaje pro-
tegido donde se han efectuado 
estas tareas en diferentes ocasio-
nes para permitir una mayor 
proliferación de las especies  
autóctonas y que el crecimiento 
incontrolado del cañar impide.

Frenar la expansión de las cañas en el río Mijares, objetivo de la iniciativa.

Representantes de las diferentes administraciones del Consorcio, durante la reunión celebrada en Vila-real.

El Consorcio del Mijares  se une 
al proyecto del segundo Termet

L
a junta de gobierno del 
Consorcio del Paisaje 
Protegido de la 
Desembocadura del 

Mijares, formada por los ayunta-
miento de Vila-real, Alma-ssora, 
Borriana, la Diputación y la 
Generalitat, han aprobado la 
adhesión del organismo al pro-
yecto Vila-real Connexió Millars, 
que persigue renaturalizar el 
área entre el puente de Santa 
Quitèria y el de la N-340, en tér-
mino de Vila-real, para la crea-
ción de un gran parque fluvial y 
corredor verde que conectará la 
ciudad con este «segundo 
Termet». Con la adhesión del 
Consorcio del Mijares, el proyec-
to optará nuevamente a finan-
ciación europea. 

El alcalde y presidente del 
Consorcio, José Benlloch, ha 
valorado muy positivamente la 
implicación del Consorcio en 
este proyecto que, señala, «no 
solo repercutirá en el entorno 

El Ayuntamiento volverá a optar a financiación europea para ‘Vila-real Connexió Millars’

urbano de Vila-real, sino tam-
bién, y fundamentalmente, en 
la protección de nuestro río y de 
la rica biodiversidad que ateso-
ra, además de favorecer la pro-
moción, el conocimiento y el 
aprecio por un paraje natural 
sobre el que impacta el 40% de 
la población de la provincia; 
gran pulmón verde de la Plana». 

 
RETOS Y APOYOS 

«Vila-real Connexió Millars es un 
proyecto fundamental para la 
nueva Vila-real del siglo XXI y 
también para la nueva Castellón 
del siglo XXI. Para proteger e 
impulsar un entorno de gran 
valor ecológico y seguir cami-
nando hacia un mundo más sos-
tenible, consciente y respetuoso 
con el entorno», incide 
Benlloch, quien recuerda que el 
proyecto --bautizado como 
segundo Termet porque comple-
tará la infraestructura verde de 
Vila-real alrededor del Mijares-- 

concurrió a la última convoca-
toria de la Fundación 
Biodiversidad, pero que se pre-
sentó «con muy poco de tiempo 
y con cuestiones pendientes de 
definir y mejorar, como la 
adquisición de suelo público en 
la zona». Cuestiones, indican 
desde el consistorio, sobre las 
cuales se ha ido trabajando en 
los últimos meses y que, junto 
con la incorporación del Con-
sorcio del Mijares, suponen una 
mejora sustancial del proyecto 
para la obtención de fondos 
europeos que permitan finan-
ciar los 2,3 millones de euros 
previstos para la actuación. 

Por otro lado, la junta de 
gobierno del Consorcio ha apro-
bado también la cuenta general 
de 2023, con un presupuesto de 
270.000 euros, procedente de 
las aportaciones de las cuatro 
administraciones que lo confor-
man, que se mantienen respec-
to al ejercicio anterior
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U L’alcalde, José Benlloch, ha 
rebut els dos tècnics que, a tra-
vés del programa ERTEFE de la 
Generalitat, s’incorporaran a 
l’oficina de projectes europeus 
amb la qual l’Ajunta-ment per-
segueix aprofitar «totes les 
oportunitats que ens obri la 
Unió Europea». Benlloch, que 
ha estat acompanyat pel regi-
dor d’Internacionalització i 
Projectes Europeus, Eduardo 
Pérez, i la cap de gabinet 
d’Alcaldia, Edurne Zubiria, ha 
donat la benvinguda a Andoni 
Aldana i Roger Miralles, que 
fins al 31 de desembre de 2023 
treballaran per a la captació 
d’ajudes procedents d’Europa, 
en el marc del Pla de recupera-
ció, transformació i resiliència 
finançat amb els fons Next 
Generation de la UE. 

«En l’època d’incertesa que 
vivim, Europa exercirà un 
paper fonamental per a la 
transformació dels nostres 
models productius i les nos-
tres societats. I, per a això, hi 

L’oficina de projectes 
europeus arranca per 
a captar noves ajudes 

L’alcalde, José Benlloch, ha rebut 
Vicente Ramón, José María Mañas y 
Ángel Martín-Lorente, tres dels tre-
balladors de l’Ajuntament que s’han 
jubilat durant 2022.

U L’ALCALDE AGRAEIX LA 
DEDICACIÓ DEL PERSONAL 
MUNICIPAL JUBILAT EL 2022

Vila-real enforteix la basílica de 
Sant Pasqual com a eix turístic
Per la situació econòmica, sols  millorarà la seguretat del museu i  s’acometrà el manteniment

E l Patronat de la Fundació 
Pro Monestir i Basílica de 
Sant Pasqual ha aprovat 
el pla d’actuació de 2023 

que continuarà, com a eix desta-
cat, amb la promoció turística i 
cultural d’aquest conjunt patri-
monial així com la difusió de la 
figura del sant, patró de Vila-
real, de la diòcesi i dels con-
gressos eucarístics internacio-
nals. No obstant això, a diferèn-
cia d’anys anteriors, 2023 serà 
un any de transició quant a 
inversions en la millora de la 
basílica ja que el Patronat ha 
optat per la contenció davant la 
situació financera de 
l’Ajuntament i la conjuntura 
econòmica global.  

Així ho ha explicat l’alcalde  i 
president del Patronat, José 
Benlloch, que ha presidit la reu-
nió acompanyat pel president 
de la Diputació de Castelló i 
vicepresident del Patronat, José 
Martí; la presidenta de la 
Fundació Caixa Rural Vila-real, 
Sonia Sánchez; la mare abades-

sa del convent de mares cla-
risses de Sant Pasqual, María 
Dolores Pérez; el tinent d’alcal-
de Emilio M. Obiol, i represen-
tants de l’Associació Amics del 
Pouet de Sant Pasqual. 

Benlloch ha fet un balanç 
«molt positiu» del treball realit-
zat durant els últims set anys, 

Els membres del Patronat, en la darrera reunió de l’exercici passat.

dent del Patronat ha explicat 
que l’any 2023 es planteja com 
un any de transició en el qual 
no es preveu cap conveni espe-
cial per a continuar amb el pla 
de millora i adequació de la 
basílica i el seu entorn.  

El Patronat ha acordat única-
ment completar la millora de la 
seguretat en el museu i conti-
nuar amb el manteniment 
imprescindible del recinte. 
«L’Ajuntament ha aportat en els 
últims anys la major part del 
finançament de les obres al tem-
ple però en aquests moments 
tenim dificultats econòmiques 
importants a conseqüència de 
l’herència de l’anterior govern 
que arrosseguem i volem ser 
prudents», subratlla l’alcalde, 
que recorda que l’equip de 
govern ha optat per «prioritzar 
l’ajuda a les entitats socials, els 
nostres aliats en la cura dels 
més vulnerables, perquè el més 
important són les persones».  

Així mateix, Benlloch ha 
recordat que, segons els estatuts 
de l‘ens, el president i el vicepre-
sident de l’entitat són l’alcalde i 
el president de la Diputació, res-
pectivament, i amb eleccions 
locals i autonòmiques el maig 
vinent, «seria bo que es consti-
tuïra la nova corporació» abans 
d’emprendre nous projectes. 
«Aquests mesos han de ser de 
balanç, reflexió i planificació de 
futur», ha dit.  

Entre les activitats que el 
Patronat ha acordat impulsar 
enguany destaquen l’organitza-
ció d’exposicions museístiques, 
concerts i visites guiades per a 
continuar promovent la basílica 
del patró com un espai cultural 
i patrimonial de referència per 
a Vila-real així com un pol de 
turisme religiós. 

ha prevista una injecció de 
fons que una ciutat com Vila-
real no pot desaprofitar. Per 
això, hem optat al màxim de 
personal concedit pel progra-
ma ERTEFE per a activar aques-
ta oficina de projectes euro-
peus de Vila-real, la primera 
d’aquestes característiques a 
la ciutat», detalla Benlloch.  

El programa compta amb 
un pressupost de 73.899 euros, 
finançat per Labora de la 
Generalitat amb 61.901 euros. 
Entre altres qüestions, els dos 
tècnics, treballaran per impul-
sar projectes susceptibles de 
ser finançats per fons Next 
Generation, a més d’assessorar 
el teixit empresarial i les 
pimes locals en la captació de 
fons europeus, amb especial 
incidència dels projectes que 
caminen cap a una economia 
verda, respectuosa amb el 
medi ambient, i digital.   

Els dos tècnics rebran for-
mació especialitzada en la cap-
tació i gestió de fons europeus.

U El 2023 serà un any 
de transició quant a 
inversions en la millora 
del temple per la 
conjuntura de crisi

des de la constitució de la 
Fundació, «malgrat les dificul-
tats econòmiques i els dos anys 
de pandèmia que hem viscut, 
als quals ara se sumen els pro-
blemes en l’economia ocasio-
nats per la guerra». Precisament 
per aquesta situació, el presi-

U MOSTRA SOBRE 
ENGINYERIA MEDIEVAL A 
LA  SEU DELS REGANTS

El saló de la Comunitat de 
Regants acull l’exposició «Ars 
Mechanicae» sobre enginyeria 
medieval a Espanya. El regidor de 
Serveis Públics, Xus Madrigal, i 
altres representants de la corpo-
ració han participat en l’obertura 
de la mostra, organitzada per la 
Fundació Juanelo Turriano i el 
Centre d’Estudis i Experimentació 
d’Obres Públiques, amb la 
col·laboració de la Comunitat de 
Regants. A l’exposició es poden 
veure diferents elements d’engin-
yeria, maquetes, llibres i fotogra-
fies de l’època medieval, com una 
maqueta de l’Assut de Vila-real. 
La mostra gratuïta romandrà 
oberta fins al 10 de febrer.
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El consistorio 
licita las obras 
para el almacén 
de carrozas de 
Semana Santa

U El Ayuntamiento ha licita-
do las obras  para habilitar la 
planta baja del antiguo Cine 
Condal como un espacio en 
condiciones para almacenar 
las carrozas y peanas de las 
cofradías y hermandades de 
la Junta Central de Semana 
Santa. El edificio, alquilado 
por el consistorio a la Orden 
de Frailes Franciscanos, está  
situado en la calle Molí y el 
importe de la adecuación  
asciende a 118.330,18 euros 
con un periodo de ejecución 
de tres meses.  

El proyecto permitirá ade-
cuar este local y restaurar la 
fachada y la acera frontal del 
inmueble. Las empresas inte-
resadas tienen de plazo hasta 
el 18 de enero para presen-
tar sus ofertas. Tal y como 
consta en los pliegos, el 
inmueble forma parte del 
conjunto del Convento de los 
Franciscanos, catalogado por 
el Plan General con un índice 
I de protección integral. La 
planta baja con acceso desde 
la c/ Molí, está formada por 
una sala diáfana que antaño 
acogió el cine Condal, y un 
edificio anexo, de posterior 
construcción, con un vestíbu-
lo, dos aseos y un altillo.  

Se eliminará la distribu-
ción del edificio anexo, así 
como el forjado de altillo, y 
el mostrador existente para 
dejarlo en una única sala con 
dos nuevos aseos accesibles. 
En la sala principal, se elimi-
narán los desniveles existen-
tes, suprimiendo los rellenos 
y dejando el local a cota de 
calle. Se restaurará la carpin-
tería en la fachada de la plan-
ta baja y se renovará la insta-
lación eléctrica, entre otros.

Las patrullas escolares refuerzan la 
seguridad en los accesos a colegios
U El Ayuntamiento ha activado 
las patrullas escolares para 
reforzar la seguridad vial en los 
accesos a los colegios con la 
colaboración de personas volun-
tarias. Esta iniciativa, impulsa-
da por la Policía Local y coordi-
nada por Protección Civil, nace 
de la demanda por parte de 
algunos centros educativos y 
asociaciones de madres y padres 
de contar con regulación del 
tráfico en todos los pasos de pea-
tones situados a los accesos de 
los centros educativos de la ciu-
dad. Ante la imposibilidad de 
que los efectivos de la Policía 
Local puedan cubrir todos los 
puntos, el cuerpo local ha apos- La labor de los voluntarios arrancó antes de las vacaciones de Navidad.

tado por la figura de las patru-
llas escolares, amparada por el 
Reglamento General de 
Circulación, a través de volunta-
rios y voluntarias que ya han 
comenzado su labor. 

En una primera fase del pro-
yecto, se cubren los accesos de 
los colegios Pascual Nácher, 
Obispo Pont, Gimeno Barón, 
Carlos Sarthou y el aulario de 
infantil de Concepción Arenal, 
aunque podría ampliarse el 
número de centros con patru-
llas escolares a medida que se 
incremente la participación de 
personas colaboradoras. La 
Policía Local ha determinado 
los pasos de peatones a cubrir 

en función de las peticiones por 
parte de los responsables de los 
centros educativos y teniendo 
en cuenta las preferencias de los 
voluntarios por disponibilidad y 
proximidad a su domicilio. 
Además, también se ha tenido 
en cuenta que se trate de zonas 
con una menor intensidad de 
tráfico, ya que los puntos de 
mayor conflictividad se reser-
van para los agentes. 

Las personas voluntarias han 
recibido formación sobre nocio-
nes básicas para regular el tráfi-
co en los pasos de peatones, así 
como cuál debe ser su función. 
Además, cuentan con un seguro 
y material para su labor.

Benlloch dio la bienvenida, en la BUC, a los beneficiarios de la nueva edición del Taller de Empleo.

Vila-real estrena un taller de empleo 
y logra un nuevo programa T’Avalem

E
l alcalde y responsable de 
la Concejalía de 
Economía, José Benlloch, 
ha dado la bienvenida a 

las 30 personas que participa-
rán en una nueva edición del 
Taller de Empleo en las especia-
lidades de atención sociosanita-
ria, agricultura y jardinería. El 
alcalde ha puesto de relieve que 
el empleo y las personas son 
una prioridad para el actual 
equipo de gobierno, una apues-
ta que se ha traducido en cerca 
de 12 millones de euros destina-
dos a programas de empleo en 
los últimos cinco años. Esta 
cifra seguirá creciendo puesto 
que, tal y como ha anunciado el 
primer edil, la Concejalía de 
Economía ha conseguido nueva 
subvención de la Generalitat 
Valenciana de cerca de 600.000 
euros para otra edición del pro-
grama T’Avalem dirigido a 
menores de 30 años. Este nuevo 
programa permitirá ocupar y 
formar a 20 personas en los 
módulos de albañilería y electri-
cidad, que se implicarán en el 
proyecto de mejora del Termet, 
a través de la rehabilitación de 
los edificios municipales. 

«Estamos totalmente conven-
cidos de la gran oportunidad 
que suponen estos programas 
de empleo para ofrecer una sali-
da laboral, al tiempo que los 
participantes pueden formarse 
y acceder a una certificación 
profesional», ha remarcado. 
«Por eso, a pesar de la complica-
da situación económica del 
Ayuntamiento, seguimos impul-
sando planes y en los últimos 
años han sido cerca de 1.000 
personas las que se han benefi-
ciado de tener una experiencia 
laboral gracias al consistorio», 

El consistorio obtiene una nueva subvención de 600.000 euros para un nuevo programa T’avalem para menores de 30 años

atención sociosanitaria, jardine-
ría y agricultura, con 10 partici-
pantes en cada uno de ellos que-
realizarán prácticas. En el caso 
de la especialidad de atención 
sociosanitaria, se desarrollarán 
en la residencia de mayores 
Virgen de Gracia; el módulo de 
agricultura realizará las prácti-
cas en la estación experimental 
agraria del Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias 
(IVIA) y consistirán en la crea-
ción de un huerto urbano; en el 
caso de jardinería, las prácticas 
también se llevarán a cabo en la 
estación experimental y el jar-
dín de Jaume I.

añade. En este sentido, el pri-
mer edil ha agradecido el traba-
jo de los técnicos de la 
Concejalía de Economía, con 
Lluís Juan a la cabeza, «un 
esfuerzo que ha hecho posible 
que Vila-real sea un referente en 
el impulso a los planes de 
empleo». «Esto, unido al gran 
dinamismo de nuestro tejido 
empresarial y económico, nos 
mantiene como la ciudad de 
más de 40.000 habitantes de la 
Comunitat Valenciana con 
menos paro; es un orgullo pero 
no es suficiente, porque mien-
tras haya una persona sin 
empleo seguiremos trabajando 

para generar nuevas oportuni-
dades», afirma. 

Benlloch ha animado a los 
participantes a «aprovechar esta 
experiencia laboral y formativa» 
durante el próximo año. Esta 
edición del Taller de Empleo 
cuenta con 30 beneficiarios, a 
los que se suma un equipo 
docente de seis personas, a quie-
nes el alcalde también ha agra-
decido su implicación. 

 
FORMACIÓN Y PRÁCTICA 

El consistorio ha obtenido 
755.000 euros, a través de 
Labora, para poder llevarlo a 
cabo, y consta de tres módulos: 



Crònica de Vila-real
DESEMBRE DEL 2022 11

U La Fira de Nadal llenó 
de diversión el centro de 
la ciudad con la pista de 
hielo, carrusel o camas 
elásticas, entre otros

Tradición, ilusión, cultura, diversión y 
comercio copan de actividad la Navidad

L
a llegada de Melchor, 
Gaspar y Baltasar ha mar-
cado el final de unas 
intensas semanas de acti-

vidad con motivo de la Navidad. 
Los Reyes Magos volvieron a 
recorrer el trayecto habitual 
que los lleva hasta la plaza 
Major arropados por miles de 
personas que no quisieron per-
derse esta tradición solidaria 
impulsada por Joventut 
Antoniana, el dinero que recau-
dan con las actividades de estos 
días se destina a la atención de 
familias con pocos recursos,  y 
que cuenta con la distinción de 
fiesta de interés turístico pro-
vincial. Alentados por el canto 
del Tirorí, tirorí, Sus Majestades 
de Oriente cumplieron, espe-
cialmente, los deseos de los más 
pequeños y algunos tuvieron la 
oportunidad de verlos en perso-
na con la entrega de regalos en 
casas o peñas. Solo unos días 
antes tampoco faltaron a su cita 
los pajes reales que recogieron 
las cartas de centenares de 
niños y niñas. 

Pero más allá de estos actos, 
la ciudad albergó durante el 
mes de diciembre múltiples 
actividades tanto culturales 

La llegada de Sus Majestades de Oriente marca el final de unas semanas de intensa programación para despedir el año

como lúdicos y comerciales. Así, 
por ejemplo, se celebraron dife-
rentes conciertos como el 
impulsado por CreaEscena en la 
iglesia Arciprestal, el de la Coral 
Sant Jaume, el ofrecido por la 
Unió Musical La Lira o la canta-
ta El Naixement que se interpretó 
en la parroquia de los Padres 
Franciscanos. También, como 
en años anteriores, se pudieron 
visitar belenes como el del Casal 
Jaume I o el de figuras de 
Playmobil, en la Casa de l’Oli. 

En el apartado comercial, la 
Unió de Comerç (Ucovi) impulsó 
la Fira del Regal en el Gran 
Casino y una campaña para 
dinamizar las compras en la ciu-
dad. Desde el consistorio se vol-
vió a apostar por la Fira de 
Nadal que ocupó un tramo de la 
avenida Francisco Tárrega con 
propuestas como la pista de 
hielo, un carrusel o actividades 
para los más pequeños. La Fira de Nadal volvió a ocupar un tramo de la avenida de la Murà.

ESPECIAL ; NAVIDAD EN VILA-REAL

La pista de patinaje fue uno de los espacios más atractivos.

Diferentes entidades participaron en la cabalgata aportando animación. El día 26, como es habitual, los pajes de Sus Majestades recogieron las cartas.

Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron la ciudad y llegaron al Ayuntamiento donde fueron recibidos por las autoridades locales y de Joventut Antoniana.
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U BELÉN MONUMENTAL 
CON MÁS DE 6.000 FIGURAS 
DE PLAYMOBIL

Vila-real acogió la tercera edición del 
belén monumental de Playmobil, 
obra de Diego Pérez, en la Casa de 
l’Oli. El montaje contó con más de 
6.000 figuras de clicks de Playmobil 

customizadas por  Pérez para recrear 
diferentes escenarios y momentos 
del nacimiento de Jesús.  El belén era 
uno de los actos conmemorativos 
del 50.º aniversario de Porcelanosa.

Especial ; Navidad en Vila-real

U LA PARROQUIA SANTA 
ISABEL ORGANIZA UN 
NUEVO BELÉN VIVIENTE

La parroquia de Santa Isabel organi-
zó, un año más, el Belén viviente pro-
tagonizado por los niños y niñas de 
la catequesis. La iniciativa se prepara 
a lo largo del año para llevar a cabo 

esta representación en Navidad y, 
como cada edición, atrajo a más veci-
nos y vecinas de la ciudad. A este 
montaje no le faltó ningún detalle: 
pesebre, animales, río, pozo...

U ENCENDIDO ESPECIAL  
DE LA DECORACIÓN DEL 
ÁRBOL Y EL NACIMIENTO

Vila-real celebró un gran acto para el 
encendido de la decoración del árbol 
de Navidad y la presentación del 
Nacimiento en la plaza de la Vila, que 
patrocinó Porcelanosa con motivo de 

su 50.º aniversario. El acto contó, 
además, con la participación de los 
coros de los colegios públicos Pintor 
Gimeno Barón, Botànic Calduch y 
Concepción Arenal.

U LA CRISIS ENERGÉTICA 
LLEGA AL BELÉN DEL 
CASAL JAUME I

El`Betlem del Casal Jaume I, creado 
por Toni Royo y Manuel Carceller, vol-
vió a reflejar temas actuales como, 
por ejemplo, la crisis energética. 
Cientos de personas lo visitaron.

U LAS CAMPANADAS 
INFANTILES DESPIDEN EL 
AÑO CON MANDARINAS

La Fira de Nadal acogió las campana-
das infantiles que, con 12 gajos de 
mandarina y la animación de Scura 
Splats, despidió el año de forma 
alternativa el 31 de diciembre.

U LAS AMAS DE CASA 
CELEBRAN LAS FIESTAS 
CON  UNA MERIENDA

La Asociación de Amas de Casa cele-
bró su merienda de Navidad, a la que 
asistió el alcalde, José Benlloch, junto 
con otros concejales y concejalas de 
la corporación municipal.

U LA FIRA DEL REGAL SE 
ESTRENA CON ÉXITO EN 
EL GRAN CASINO

El Gran Casino ha albergado la Fira 
del Regal que, impulsada por la Unio 
de Comerç (Ucovi) y el consistorio, 
congregó propuestas para obsequiar 
a los seres queridos en Navidad.
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La cantata ‘El Naixement’ volvió a sonar aunque, en esta 
ocasión, en la parroquia de San Francisco. La represen-
tación, con música del Hijo Predilecto de la ciudad 
Rafael Beltrán Moner y textos de Jacinto Heredia 
Robres, se  recuperó tras varios años por la pandemia. 

U ‘EL NAIXEMENT’ LLENA 
DE MÚSICA LA PARROQUIA 
DE LOS FRANCISCANOS

El concierto de Navidad estrena 
una pieza de Rafael Beltrán   
La actuación, impulsada por Crea Escena, incluye la obra del Hijo Predilecto y otra de Puccini

La iglesia Arciprestal se con-
virtió en escenario de excepción 
para acoger el concierto de 
Navidad del Ciclo de Música 
Clásica de Vila-real, que impulsa 
la asociación Crea Escena con la 
colaboración de la Concejalía de 
Cultura. La cita tuvo lugar, 
como es habitual, el 26 de 
diciembre, y en esta ocasión se 
interpretó la Messa di Gloria,  una 
de las composiciones más desta-
cadas y también una de las más 
complejas de Giacomo Puccini, 

que compartió protagonismo 
con el estreno de una nueva 
composición, el Te Deum 
Laudamos, del Hijo Predilecto de 
Vila-real Rafael Beltrán Moner, 
que estuvo presente en la actua-
ción. La pieza se interpretó por 
primera vez coincidiendo con 
este concierto especial que puso 
banda sonora a la Navidad en 
Vila-real.  

La orquesta Art Creare y los 
coros Tutte Voci y Juan Ramón 
Herrero, además de los solistas 

Beltrán recibió el reconocimiento de los músicos y del público en este concierto que volvió a la Arciprestal.

Manuel Valero (tenor) y Pablo 
López (barítono), todo bajo la 
dirección de Josep Gil fueron los 
protagonistas de esta cita. 

La concejala de Cultura, 
Rosario Royo, apuntó que «Vila-
real es tierra de músicos, intér-
pretes y compositores, cuna de 
artistas con una gran calidad en 
diferentes disciplinas que han 
dado proyección a nuestra ciu-
dad». La concejala ha subrayado 
en este ámbito la aportación del 
Hijo Predilecto Rafael Beltrán 
Moner, «quien sigue creando y 
aportando su talento para enri-
quecer nuestro legado cultural 
y hacernos disfrutar de su músi-
ca». Royo también ha agradeci-
do la labor de la asociación Crea 
Escena, de manera especial de 
Josep Gil y Héctor Chabrera, 
porque «trabajan durante todo 
el año para acercarnos la músi-
ca clásica en todos los formatos 
y para todos los públicos». 

Asimismo, la edila de 
Cultura ha valorado la colabora-
ción de la parroquia Arciprestal 
San Jaime, por abrir sus puertas 
para acoger este concierto, así 
como de la Fundació Caixa 
Rural Vila-real y la Diputación 
de Castellón. 

La XXX Trobada de Nadales, organizada por la Coral 
Sant Jaume con la colaboración del Ayuntamiento de 
Vila-real, llegó un año más a la basílica de Sant Pasqual.  
La Coral, con motivo del aniversario, entregó un recono-
cimiento a las concejalías de Cultura y Tradiciones.

U LA CORAL SANT JAUME 
CUMPLE 30 AÑOS DANDO 
RITMO A LA NAVIDAD

Música y voz se dieron cita bajo la batuta del director local Josep Gil.

La Unió Musical La Lira, bajo la direc-
ción de Juan José Peláez, ofreció el 40 
Concert de Nadal de Caixa Rural con 
piezas de Ennio Morricone, Leroy 
Anderson o Rafael Beltrán.

U LA LIRA OFRECE EL 40  
CONCERT DE NADAL DE 
CAIXA RURAL

El Grup de Danses El Raval organizó un 
espectáculo folclórico en el Auditori 
Municipal basado en las muestras 
populares y académicas del baile tradi-
cional de Castelló de la Plana.

U EL RAVAL FELICITA 
LAS FIESTAS CON BAILES 
TRADICIONALES
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ICiutat de la Salut i de l’Esport

U PRESENTACIONS DEL 
VILA-REAL BÀSQUET CLUB I 
DE L’ESPORTIU BÀSQUET 

El pavelló Bancaixa ha sigut escenari 
de la presentació d’equips del Vila-
real Bàsquet Club (VRBC), amb 
l’assistència de l’alcalde, José 
Benlloch, el regidor d’Esports i Salut, 

Javier Serralvo, i regidors i regidores 
de la corporació. Aquest club es va 
constituir el 1993 per a aglutinar els 
equips de bàsquet femení que parti-
cipaven en les diferents categories 

de les fases provincials i autonòmi-
ques. I també l’Esportiu Bàsquet Vila-
real (EBV), amb més de mig segle 
d’història i que el 1969 va aglutinar 
per primera vegada tota l’afició local 

al seu voltant sota el nom Club 
Baloncesto Villarreal, denominació 
que va anar variant amb el temps, ha 
celebrat la seua gala de presentació 
davant de familiars i amics. 

El Villarreal CF estrena himne     
i obri els actes del centenari 

E l Villarreal CF ha presen-
tat els actes del centenari, 
que es commemora el 
2023. L’alcalde, José 

Benlloch, i regidors i regidores 
de la corporació municipal han 
assistit a la presentació a 
l’Auditori Municipal, en la qual 
s’ha estrenat també l’himne del 
centenari, compost per Nacho 
Cano. L’alcalde ha destacat els 
valors que caracteritzen el 
Villarreal CF, «missió, visió, 
il·lusió, passió, emoció i tenaci-
tat», així com «el treball cons-
tant sense oblidar els orígens» 
que ha fet que el club arribe a 
les cotes més altes en aquests 
cent anys. Benlloch ha reiterat 
que Vila-real no es podria enten-
dre sense el Villarreal CF, un 
dels principals motors de la 
transformació de la ciutat 
durant el segle XXI des del punt 
de vista urbà, econòmic i social.  

L’alcalde ha felicitat el club i 
ha agraït el treball de les perso-
nes que han fet possible que 
complisca ja un segle, i en espe-
cial a Fernando Roig i tots els 
presidents que l’han precedit, i 
ha destacat que «aquest és un 
moment de la història en què 
necessitem recordar d’on 
venim, on estem i on volem 
anar». Finalment ha subratllat 

L’Auditori acull també l’estrena de l’himne de la commemoració, compost per Nacho Cano

que l’Ajuntament seguirà treba-
llant de la mà del Villarreal CF 
per a fer realitat la nova Vila-
real del segle XXI. 

El club va estrenar la remode-
lació del camp, que es preveu 

que finalitze el primer trimestre 
d’enguany, amb victòria (2-1) 
davant el València CF. L’alcalde 
així com altres representants 
polítics van acompanyar Roig  
en el tall de la cinta inaugural.

Autoritats polítiques amb el president del club i el responsable de l’himne.

Representants de diferents administracions van tallar la cinta inaugural.

El paratge del Termet ha sigut escenari 
d’una nova edició de la Unbroken 
Race, la carrera d’obstacles en la qual 
els participants han demostrat la seua 
força, habilitat i rapidesa.

U EL TERMET, ESCENARI 
D’UNA NOVA EDICIÓ DE 
LA  UNBROKEN RACE

Prop de 700 corredors, en categoria 
absoluta, van participar en la Sant 
Silvestre, organitzada pel Club Triatló 
Vila-real, una cursa que acomiada l’any 
amb esport i bon humor.

U PROP DE 700 ATLETES 
CORREN LA CURSA DE 
SANT SILVESTRE
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Correos. Accesibilidad

Fran Garrido 

 

Con el objetivo de que las gestiones fi-

nancieras de los ciudadanos sean más 

sencillas y estén al alcance de todos, 

Correos está realizando una importan-

te apuesta por poner al alcance tanto 

de empresas como de personas físi-

cas una serie de servicios que faciliten 

la vida de sus usuarios. 

Cambio de divisas y retiro de efectivo 

desde sus oficinas, tarjeta de prepago 

para empresas con múltiples benefi-

cios, facilidad en el cambio de divisa, 

recibiendo los clientes la moneda en su 

domicilio u oficina más próxima… Co-

rreos confirma su fuerte apuesta por in-

centivar las gestiones financieras rápi-

das y accesibles confirmando su estra-

tegia de enriquecer la oferta de produc-

tos y servicios que están a disposición 

de la ciudadanía. 

Correos y Global Exchange: 
cambio de divisas  

Correos y Global Exchange han firma-

do un acuerdo de colaboración para 

ofrecer el servicio de moneda extranje-

ra a ciudadanos de todo el territorio na-

cional. Los clientes podrán reservar 

más de 80 divisas en toda la red nacio-

nal de Correos y recibir la moneda có-

modamente en su domicilio o en su ofi-

cina de Correos en un plazo de 48-72 

horas. 

El acuerdo implica el acceso del usua-

rio al servicio de cambio de moneda 

desde la red de 2.389 oficinas de Co-

rreos en España. Esto dará la posibili-

dad de cambiar hasta 80 divisas de 

manera fácil y cómoda. El servicio tam-

bién estará disponible en las zonas ru-

rales a través de los carteros y carteras. 

Los ciudadanos podrán reservar sus 

divisas en la red de Correos, tanto a tra-

vés de las oficinas como de los 6.000 

carteros que prestan servicios en el 

ámbito rural.  

Para Correos, este acuerdo de colabo-

ración con Global Exchange, se en-

marca en su estrategia de diversifica-

ción y en su objetivo de enriquecer la 

oferta de productos y servicios que po-

ne a disposición de la ciudadanía y em-

presas aprovechando la total cobertu-

ra territorial de su red de oficinas. “La 

Fuerte apuesta por gestiones 
financieras más rápidas y accesibles
Con el objetivo de que las gestiones financieras de los ciudadanos sean más sencillas y estén al alcance de 

todos, Correos está realizando una importante apuesta por poner al alcance tanto de empresas como de 
personas físicas una serie de servicios que faciliten la vida de sus usuarios.

capilaridad de Correos y el servicio que 

ofrece Global Exchange servirá para 

llegar a todos los clientes que necesiten 

nuestras prestaciones allá donde estén 

ubicados” Jose Antonio Baz, Director 

de Nuevos Negocios de Global Ex-

change 

Servicios financieros  
en el mundo rural  

Correos a través de su red de 2.389 

oficinas y sus 6.000 carteros rurales, al-

canza el 100% de los municipios espa-

ñoles dando servicio bancario básico 

en las zonas comprendidas en la de-

nominada España rural, así como a las 

personas mayores en dicho ámbito 

geográfico. En la actualidad, las entida-

des financieras que mantienen este 

acuerdo con Correos son Banco Me-

diolanum, Triodos Bank, Evo Banco, 

BancoFar, Banco Santander, Ibercaja, 

Banco Sabadell o BBVA. Correos ofre-

ce de este modo, un activo que garan-

tiza el acceso al servicio público a to-

dos y contribuyendo a la cohesión te-

rritorial y al desarrollo económico, tanto 

en ámbitos urbanos como en las zo-

nas rurales de España. El desarrollo de 

estos acuerdos permitirá acercar los 

servicios financieros básicos a las per-

sonas que residen en áreas rurales y 

aquellos más afectados por la brecha 

digital, contribuyendo positivamente al 

desarrollo económico de estas regio-

nes. “Correos pone a disposición la ca-

pilaridad y total cobertura territorial de 

su red de oficinas y servicios rurales, 

para contribuir a la inclusión financiera 

en toda España y garantizar el acceso 

a efectivo a toda la ciudadanía, también 

en el ámbito rural”. Juan Manuel Serra-

no, presidente de Correos. 

‘Correos Cash’:  
al alcance de todos 

‘Correos Cash’ llega con el principal 

objetivo de facilitar su día a día a perso-

CORREOS 

La compañía 
avanza y enriquece 
la oferta de 
productos y 
servicios a 
disposición de la 
ciudadanía y 
empresas, 
especialmente en 
materia de 
servicios 
financieros

nas de entornos rurales, con difícil ac-

ceso a una sucursal bancaria. Los 

clientes de las distintas entidades ban-

carias pueden realizar retiradas e ingre-

sos de efectivo en los más de 8.200 

puntos de atención al ciudadano de 

Correos y los carteros entregar dinero 

en cualquier domicilio de España. 

En este sentido, Correos seguirá im-

pulsando la colaboración con todas 

las entidades interesadas en ofrecer 

este servicio que, sin duda, supone 

un paso más en la inclusión financie-

ra de miles de personas que viven en 

municipios donde los servicios finan-

cieros no están presentes físicamen-

te.   

Nueva tarjeta  
Correos Prepago  

Correos ha incorporado un servicio 

de tarjeta prepago dirigida exclusiva-

mente a empresas, una solución inte-

gral con la que es posible gestionar 

de manera sencilla los gastos de sus 

empleados y empleadas, además de 

facilitar el control de gastos de la em-

presa. La nueva tarjeta Correos Pre-

pago Empresas permite integrar to-

das las notas de gastos y de las fac-

turas en una aplicación o plataforma 

web, en la que además se pueden in-

cluir las imágenes de los tickets o re-

cibos asociados. Esta solución, que 

se puede contratar online (www.co-

rreosprepago.es/empresas), ofrece 

emitir tarjetas para los empleados que 

son válidas en todos los estableci-

mientos que aceptan Mastercard y 

que además es compatible con Goo-

gle Pay y Apple. Además, incorpora 

medidas de seguridad para pagos 

online y permite tanto la activación de 

alertas para el control de su uso (por 

ejemplo, en el extranjero), como esta-

blecer un límite de gasto o realizar el 

bloqueo y desbloqueo de la tarjeta a 

través de la aplicación o la web. Este 

servicio permite automatizar la ges-

tión del gasto derivado de la gestión 

de la empresa, por lo que contribuye 

a optimizar los trámites administrati-

vos de los departamentos financieros 

y de Recursos Humanos, al mismo 

tiempo que facilita a sus emples la 

gestión de las notas de gasto.

UN PROYECTO DE
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ICiutat de la Ciència i la Innovació
U EL PATRONAT DE  
GLOBALIS APROVA EL PLA 
D’ACTUACIÓ PER A 2023
El Patronat de la Fundació Globalis 
s’ha reunit de manera ordinària per a 
tractar, entre d’altres, l’aprovació del 
pla d’actuació que inclou les activi-
tats i accions que Globalis durà a 
terme l’any 2023. Les activitats del 
pròxim any aniran encaminades al 
foment de l’emprenedoria, la millora 
d’ocupació i la qualitat de vida i la 
salut des d’un punt de vista innova-
dor. Així, el Patronat ha acordat per 
unanimitat que Fundació Globalis 
continue enfortint els valors 
d’emprenedoria i innovació en edats 
primerenques, el foment del talent i 
l’ocupabilitat dels joves. L’entitat con-
tinuarà amb el Fòrum Nacional 
d’Innovació, un esdeveniment ja 
consolidat, i el Club de Networking.

‘Carrusel de lectura’ crearà espais 
d’intercanvi de llibres en els col·legis

E
l disseny Carrusel de lectu-
ra, obra d’estudiants del 
tercer curs del grau de 
Disseny d’Interiors de 

l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny (EASD) de Castelló, ha 
resultat guanyador de l’última 
edició del taller creatiu impul-
sat a través del conveni de 
col·laboració entre l’Ajunta-
ment i les EASD de Castelló i 
València. El repte creatiu 
d’aquesta cinquena edició con-
sistia a dissenyar un element 
que servira per a l’intercanvi de 
llibres (bookcrossing) als patis 
dels col·legis a partir de la reuti-
lització de les cabines de telèfon 
que encara queden a la ciutat.  

El disseny elaborat pels estu-
diants María Teresa Canós Ruiz, 
Lledó López Ofrecio, Nerea 
Manselgas Gozalbo, Nadia 
Mateu Cifre i Carla Gimeno 
Liñán ha resultat triat pel Jurat 
entre un total de 24 propostes 
presentades a partir del 
workshop celebrat el novembre 
passat en el qual van participar 
un centenar d’alumnes de les 
EASD de Castelló i València, a 
més de quatre estudiants de 
l’agermanada Michalovce. 

 
ACCÈSSIT 

A més, el Jurat ha decidit ator-
gar un accèssit al disseny Bajo el 
árbol de Natalia Moreno 
Cervelló, Analía Escobar Pino, 
Francesca Dellafiore Pérez i 
María Jesús García-Calvo 
Azcárraga, de l’EASD de 
València. 

El disseny, obra d’estudiants del tercer curs del grau de Disseny d’Interiors de l’EASD de Castelló, ha resultat guanyador de l’última edició del taller creatiu 

El grup d’estudiants, de l’EASD de Castelló, responsables del projecte seleccionat, durant la presentació del disseny davant el públic i les autoritats.

Les cabines de telèfon s’integren en un espai per a intercanviar llibres.

ció del repte creatiu d’enguany 
respon a l’objectiu de «cons-
cienciar sobre la importància 
de l’economia circular, amb la 
reutilització d’elements en 
desús, i el fet d’avançar en el 
concepte dels patis coeduca-
tius, fent de la lectura un ele-
ment més d’esbarjo dels 
xiquets i xiquetes de la nostra 
ciutat». «A més, la reutilització 
de les cabines és una manera de 
mantenir un element patrimo-
nial del nostre passat recent 
perquè els més joves coneguen 
com era la comunicació en 
l’era prèvia al mòbil», explica 
Pérez Arribas.

El regidor de Ciència, 
Innovació i Universitats, 
Eduardo Pérez Arribas, ha felici-
tat els premiats, així com les 
EASD de Castelló i València, per 
la qualitat i originalitat de les 
propostes presentades. «L’acord 
de col·laboració amb l’Escola 
d’Art i Superior de Disseny, 
l’alma mater del qual és la pro-
fessora Marina García-Broch, és 
sens dubte un exemple 
d’aliança fructífera, que permet 
canalitzar el gran talent i creati-
vitat dels nostres joves i trans-
formar-los en projectes innova-
dors per a la ciutat», afirma. 

El regidor recorda que l’elec-
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Sensibilització per als 
joves en sostenibilitat

L’IES Broch i Llop ha acollit 
les diferents activitats basades 
en l’ODS 12: Producció i con-
sum responsables del projecte 
In/Sostenible, organitzat pel 
Fons Valencià per la Solidaritat i 
planificat juntament amb la 
Regidoria de Solidaritat, 
Cooperació i Integració de 
l’Ajuntament de Vila-real, en el 
qual han participat 388 perso-
nes joves del centre educatiu. 
En concret, l’institut ha alber-
gat l’exposició «Un camí cap a la 
sostenibilitat», la qual ha apro-
ximat els 17 ODS i ha aprofun-
dit en l’ODS 12. Seguint amb les 
activitats del projecte, també els  
joves s’han sensibilitzat amb la 
sostenibilitat mitjançant el 
taller didàctic «Soc conscient de 
quin consum faig» amb refle-
xions sobre la situació del plane-
ta i l’anàlisi d’alternatives per 
una producció i consum sosteni-
bles. L’IES Broch i Llop ha acollit la proposta impulsada pel Fons per la Solidaritat.

ICiutat Educadora

Benlloch es va reunir amb el director del centre, José María Mira de Onduña, i altres responsables del campus.

Vila-real i el CEU Cardenal 
Herrera reforcen els vincles

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
visitat la Universitat CEU 
Cardenal Herrera de 
Castelló on s’ha reunit 

amb el director d’aquest cam-
pus, José María Mira de Orduña. 
La trobada ha servit per a es-
trényer llaços institucionals i de 
col·laboració entre l’Ajunta-
ment i el centre universitari.  

L’alcalde ha valorat de mane-
ra molt positiva aquesta reunió, 
que s’emmarca en «la forta voca-
ció de Vila-real com a ciutat uni-
versitària i educadora» i amb la 
qual «volem reforçar les vies de 
comunicació i treball conjunt 
amb la Universitat CEU 
Cardenal Herrera, una institu-
ció acadèmica que compta entre 

L’alcalde realitza una visita a la seu del centre universitari a Castelló per a estrényer llaços

el seu alumnat i professorat 
amb un important nombre de 
vila-realencs i vila-realenques i 
que és peça fonamental del tei-
xit universitari de la nostra pro-
víncia». 

Per part seua, el director de 
la Universitat CEU Cardenal 
Herrera de Castelló s’ha mostrat 
molt satisfet després de la troba-
da que ha mantingut amb 
l’alcalde de Vila-real, municipi 
d’on prové un centenar dels 
seus estudiants. José María Mira 
de Orduña ha destacat, així 
mateix, «el compromís del CEU 
per col·laborar amb els poders 
públics en benefici de la societat 
vila-realenca i la comunitat uni-
versitària». 

En la trobada també han par-
ticipat Encarnación Castillo, 
secretària acadèmica del cam-
pus; Paula Sánchez, vicedegana 
de Ciències de la Salut; i Samuel 
Torrijo Vicente de Vera, respon-
sable de Pastoral del campus. 

La ciutat reforça així els vin-
cles amb centres universitaris ja 
que Vila-real és subseu de la 
Universitat Jaume I  (UJI) de 
Castelló que participa en les 
càtedres d’innovació ceràmica i  
de mediació policial, i també és 
seu de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). A més, des de 
fa més de quatre dècades, la 
UNED disposa a la localitat d’un 
centre associat pel qual han pas-
sat més de 50.000 alumnes.

El Campus Natura i 
l’Aplec afavoreixen la 
conciliació al Nadal

U La regidora de Serveis 
Socials, Silvia Gómez, ha visi-
tat els usuaris del Campus 
Natura i l’Aplec de Nadal, per 
als xiquets i xiquetes durant 
les vacances escolars de Nadal. 
En la visita al Campus Natura 
que va oferir 15 places i es va 
desenvolupar a les ins-
tal·lacions de la Fundació 
Caixa Rural Vila-real, han par-
ticipat el director de l’entitat, 

Manuel Cubertorer, i la presi-
denta, Sonia Sánchez. 

Gómez també va visitar el 
col·legi Pasqual Nácher que, 
juntament amb Angelina 
Abad, van ser els centres edu-
catius que van oferir un cente-
nar de places per als xiquets i 
xiquetes amb activitats d’oci i 
educatives, a més de menjador 
escolar per a afavorir la conci-
liació laboral i familiar.

Les instal·lacions de la Fundació Caixa Rural van albergar  el Campus Natura.

Els col·legis Angelina Abad i Pasqual Nácher (imatge) van acollir l’Aplec.

La Universitat Popular 
llança més d’una 
dotzena de cursos
U La Universitat Popular 
llança una nova campanya, la 
número 73, amb més d’una 
dotzena de cursos que oferei-
xen l’oportunitat d’accedir a 
formació en diferents discipli-
nes així com una alternativa 
de temps lliure per a la pobla-
ció adulta. En aquesta nova 
edició, la Universitat Popular 
consolida l’oferta formativa en 
àrees molt demandades com 
ara anglés, informàtica i noves 
tecnologies, restauració de 
mobles, calats i artesania tradi-
cional com boixets, labor de 

retalls, pintura, taller de 
memòria o balls. 

Els cursos es desenvolupa-
ran de febrer a maig, encara 
que el període d’inscripció 
està obert ja, bé de manera 
presencial a l’Ajuntament o a 
través de la seu electrònica.  El 
termini d’inscripció per als 
diferents cursos es mantindrà 
obert fins a completar les pla-
ces, més de 320 en les 13 disci-
plines. Les persones interessa-
des, que han de ser majors de 
16 anys, poden matricular-se 
en un màxim de tres cursos. 
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ICiutat d’Esdeveniments, Fires i Trobades

El Faro, Birbar, El Caldero Rojo i El Miso 
cuinen les millors olles de la Plana

L
es XIII Jornades 
Gastronòmiques Mengem 
a Vila-real han entregat  
els premis del II Concurs 

Nacional d’Olla de la Plana 
Pasqual Batalla, que ha recone-
gut el saber fer en els fogons 
d’El Faro (primer premi nacio-
nal), Birbar (segon premi nacio-
nal), El Caldero Rojo (premi pro-
vincial) i El Miso (premi local). 
Les Jornades tanquen, d’aquesta 
manera, la seua tretzena edició, 
amb dos objectius complits: la 
consolidació en el panorama 
gastronòmic nacional després 
de la incorporació del showcoo-
king amb figures de renom; i 

Les XIII Jornades Gastronòmiques tanquen l’edició amb 52.000 euros de negoci i la consolidació en l’àmbit nacional

exercir de revulsiu econòmic i 
dinamitzador de la restauració 
local, amb quasi 1.800 menús 
servits i un volum de negoci per 
damunt dels 50.000 euros. 

En aquesta edició de les 
Jornades Gastronòmiques, orga-
nitzades per Ashiovi amb la 
col·laboració de l’Associació 
Gastronòmica de Vila-real, han 
participat 15 restaurants de la 
ciutat, que han servit menús 
amb la tradicional olla de la 
Plana com a plat principal. En 
concret, s’han servit 1.792 
menús, que han generat un 
negoci de 52.145 euros.  

En el balanç, destaca també 

l’increment d’un 150 % de la 
presència en xarxes socials, amb 
un abast de 4.600 persones, un 
augment de seguidors del 7 % i 
5.000 visites al blog. 

 
RECONEIXEMENTS 

A més dels guardons als restau-
rants guanyadors, obra del cera-
mista local Ángel Igual, en la 
clausura s’ha reconegut també 
amb un diploma tots els locals 
participants i el Jurat del 
Concurs Nacional d’Olla de la 
Plana, que en la seua edició 
anterior ja va adoptar el nom 
del principal impulsor de les 
jornades, Pasqual Batalla. El 

Jurat ha estat format per José 
Toledo (CDT), Javier Arsis (Escola 
d’Hostaleria de Castelló), Ferran 
Lleixa (Gasma), Rubén Edo (La 
Cuina de Nebur), Raúl Puchol 
(COPE). També s’ha entregat un 
reconeixement als col·labora-
dors: Xtone Pocelanosa, Caixa 
Rural Vila-real, Fundació Caixa 
Rural Vila-real, Cooperativa 
Catòlica Agrària, Villarreal CF, 
Multiópticas, Aigua de Benassal, 
Dil, Dispasa i García Folques. 

La darrera edició d’aquesta 
iniciativa gastronòmica va 
comptar amb la participació de 
14 restaurants de la ciutat i que  
també es va reeditar l’experièn-

cia de la cuina en viu a càrrec de 
xefs amb estrela Michelin --Aitor 
Arregi, del restaurant Elkano; 
Vicent Guimerà, del restaurant 
L’Antic Molí; Alberto Ferruz, del 
restaurant BonAmb; Alejandra 
Herrador i Emanuel Carlucci, 
del restaurant Atalaya i amb el 
presentador de MasterChef Pepe 
Rodríguez com a padrí i mestre 
de cerimònies. 

Una altra de les activitats rea-
litzades va ser la degustació 
popular d’olleta, a benefici de 
l’Associació de Malalties Neuro-
degeneratives per Acumulació 
Cerebral de Ferro (Enach), a la 
qual van entregar 850 euros. 

Foto de família amb els responsables dels establiments guanyadors i participants amb membres de la corporació i integrants de l’entitat que ha rebut l’aportació econòmica solidària d’aquesta edició.

L’Associació Síndrome 22q11 Llevant-
Espanya ha celebrat a Vila-real una 
quedada familiar, per tal de compartir 
una jornada d’activitats i intercanvi 
d’experiències.

U QUEDADA A VILA-
REAL DE L’ASSOCIACIÓ 
SÍNDROME 22Q11

U UN LLIBRE DE JOSEP USÓ 
RECULL PERSONATGES I 
HISTÒRIES POPULARS DE LA 
VIDA VILA-REALENCA

El Centre de Dia d’Alzhèimer Molí la 
Vila ha acollit la presentació del llibre 
‘Contes a la vora de la llar’, obra de 
l’autor Josep Usó, amb il·lustracions 
de Paco Membrado. L’obra, editada 
per la Regidoria de Serveis Socials, 
recull personatges i històries popu-
lars que formen part de la vida de  
diverses generacions de veïns i 
veïnes de la ciutat com l’home del 
sac, el Moti, la bruixa matinera... La 
regidora de Serveis Socials, Silvia 
Gómez, i la regidora de 
Reconeixement a les Persones 
Majors, Rosario Royo, han participat 
en la presentació.
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L’humorista gràfic Enric Arenós.

U FESTA FAMILIAR PER A 
CELEBRAR ELS 90 ANYS 
DE PILAR SOLÀ VIDAL

Pilar Solà Vidal va celebrar el passat 
27 de novembre el seu 90é aniversa-
ri amb la seua família, que li va prepa-
rar una emotiva sorpresa per a l’oca-
sió, que ben bé ho mereixia.

ISocietat

U LES PURISSIMERES 
COMMEMOREN ELS SEUS 
FESTEJOS ANUALS

La Congregació de Filles de Maria 
Immaculada ha celebrat les seues 
festes anuals amb misses, la serenata 
a la Immaculada, la vigília, les festes 
infantil i juvenil, el pas pel mantell de 

la Mare de Déu o la vestició de meda-
lles dels nous integrants. La conegu-
da com a processó del fanalet ha tan-
cat la programació amb el retorn de 
la imatge a la seu social de l’entitat.

Dualde,  ‘Quique’, l’Orde Carmelita i 
Porcelanosa, nous honors de la ciutat

E
l Ple ha aprovat la conces-
sió de la Medalla d’Or de 
la ciutat a l’empresa 
Porcelanosa, l’Orde 

Carmelita de Vila-real i l’humo-
rista gràfic Enric Arenós, Quique, 
així com el títol de Fill 
Predilecte a títol pòstum al cien-
tífic Diego Dualde. 

La regidora de Relacions 
Institucionals, Noelia Samblás, 
ha destacat els mèrits pels quals 
el consistori ha decidit reconéi-
xer aquestes dues institucions i 
dos vila-realencs destacats, que 
passaran a formar part del llis-
tat d’honors de la ciutat. Pel que 
fa a l’Orde Carmelita, Samblás 
ha recordat que «ha sigut fona-
mental en la història i el pro-
grés de la nostra ciutat». 
Presents a Vila-real des de fa més 
de quatre segles, «la seua labor 
ha sigut clau en la construcció 
de la comunitat local, com ho és 
en l’actualitat en el barri i en 
l’àmbit docent i comunitat edu-
cativa del col·legi».  

En el cas de Porcelanosa, la 
concessió de la Medalla d’Or vol 
distingir la trajectòria d’un 
grup empresarial que celebra el 
seu 50é aniversari, fundat pels 
Fills Predilectes de la ciutat José 
Soriano i els germans Manuel i 
Héctor Colonques. «Tot un refe-
rent mundial, un exemple 
d’empresa familiar i local amb 
vocació exportadora, interna-
cional, innovadora, avantguar-
dista, i amb visió de futur, que 
des de Vila-real, la població que 
la va veure nàixer, ha aconse-
guit vendre a tot el món i ser en 

El Ple aprova la Medalla d’Or per a la taulellera, l’orde religiós i l’humorita gràfic; el científic serà Fill Predilecte a títol pòstum

un dels principals productors 
de ceràmica», ha afirmat. 

La declaració del metge i 
veterinari Diego Dualde Pérez 
com a Fill Predilecte de la ciu-
tat, a títol pòstum, vol ser un 
«agraïment i reconeixement per 
la seua trajectòria científica i 
innovadora en un moment en 
què no era fàcil trobar els recur-
sos per a investigar i va aportar 
coneixements científics que  
encara es continuen ensenyant 

hui dia». Finalment, l’humoris-
ta gràfic Enric Arenós Cortés, 
conegut popularment com 
Quique, rebrà la Medalla d’Or de 
la ciutat per la seua «llarga tra-
jectòria i implicació amb la seua 
ciutat natal» a la qual ha donat 
la seua obra, amb més de 30.000 
vinyetes publicades durant 65 
anys. La regidora ha finalitzat la 
seua intervenció felicitant els 
quatre distingits «als quals hem 
d’agrair sempre tot el que han 
aportat a Vila-real, i el que 
representen per a nosaltres». 

 
VOTACIONS 

L’aprovació d’aquestes distin-
cions ha sigut aprovada per una-
nimitat, en el cas de la Medalla 
d’Or a Porcelanosa i Quique i el 
títol de Fill Predilecte per a 
Diego Dualde, mentre que la 
Medalla d’Or a l’Orde Carmelita 
s’ha aprovat amb el vot favora-
ble de PSPV, Unides Podem, PP, 
Ciutadans i Vox, mentre que 
Compromís ha votat en contra.

U L’arrel històrica, la 

trajectòria i projecció o 

la implicació amb la 

ciutat són aspectes 

reconeguts 

Pascual Canós, 
Mª Pilar Safont i 
Cristian Pardo, 
Premis Poble 

U La gala dels XXIII Premis 
Poble, que té lloc en el marc 
de les Festes Fundacionals, 
reconeixerà enguany els vila-
realencs Pascual Canós 
Cotolí, María Pilar Safont 
Jordá i Cristian Pardo 
Nácher. Serà el 10 de febrer a 
les 20.00 hores, a l’Auditori 
Municipal. 

L’esdeveniment comptarà 
amb la participació del Grup 
de Dolçainers i Tabaleters de 
Vila-real i el Grup de Danses 
El Roser per a donar la ben-
vinguda als convidats. 
Seguidament tindrà lloc 
l’actuació del violoncel·lista  
Alfons Rochera Morales, que 
interpretarà peces de Tàrrega 
acompanyat del pianista 
Roberto Mousiño Cabedo i la 
dansa de Clara Torres 
Sánchez. La màgia serà a 
càrrec del gran mag 
Alexander, que xafarà per 
primera vegada l’escenari 
dels Premis Poble. 

La recuperació de peces en 
aquesta edició retrà home-
natge a Vila-real amb melo-
dies populars arranjades pel 
mestre Rafael Beltrán Moner, 
que seran interpretades pels 
cors escolars del CEIP Botànic 
Calduch -dirigit per Ana 
Pitarch i Ignasi Ferrando- i 
del CEIP Concepció Arenal -
dirigit per Sergi Andreu i 
Nadia Alegre-, amb la música 
de José Vicente Broch al llaüt, 
Santiago Campos i Francisco 
Ruiz a les guitarres i Sergi 
Andreu a la bandúrria. La 
Coral Sant Jaume tancarà la 
gala amb la interpretació de 
l’Himne a Vila-real.

Porcelanosa, Medalla d’Or, amb motiu del 50é aniversari.

Diego Dualde, metge i veterinari.

L’Orde Carmelita també rebrà la màxima distinció.
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ICultura

Detall de les actuacions previstes per als propers mesos pel Departament de Cultura dins de l’Abonament.

Talent local i nacional en un 
nou abonament d’alt nivell

L
’Abonament de les arts 
escèniques torna amb una 
programació de qualitat. 
Talent local i nacional 

combinats en un cartell que 
toca pràcticament totes les dis-
ciplines, des del teatre fins a la 
música, la dansa o el circ, amb 
set espectacles amb un preu 
conjunt de 80 euros (15 euros en 
tarifa reduïda).  

José Sacristán (Señora de rojo 
sobre fondo gris), La Fam, amb el 
seu recentment guardonat 
homenatge al circ clàssic 
Ambulant, o El Brujo, amb la 
seua cèlebre versió d’El Lazarillo 
de Tormes s’alternaran sobre 
l’escenari de l’Auditori 

Sacristán, La Fam, El Brujo o Supramúsica protagonitzen alguns dels set espectacles fins a abril

Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner amb l’homenatge de 
Supramúsica a Falla i Lorca, la 
dansa de Sol Picó (Malditas plu-
mas) o el teatre Adictos, amb Lola 
Herrera, Ana Labordeta i Lola 
Baldrich, i Un Oscar para Óscar, 
amb Jon Plazaola, Agustín 
Jiménez, Rebeca Sala i Mara 
Guil com a protagonistes. 

«Vull agrair al programador, 
Domingo Martínez, la proposta 
que ens ha fet per a tenir una 
programació de qualitat per al 
2023. Malgrat les gravíssimes 
dificultats econòmiques que tra-
vessa l’Ajuntament, hem acon-
seguit confeccionar una progra-
mació variada i per a tots els 

públics. Sota la premissa de la 
cultura com a eina de transfor-
mació social, aquest abonament 
té la intenció de reunir un 
públic divers, que torne a 
omplir l’Auditori i gaudir de la 
cultura en totes les seues mani-
festacions», assenyala la regido-
ra de l’àrea, Rosario Royo.  

«La cultura és segura i 
necessària; les companyies 
necessiten del públic i el públic 
necessita de l’espectacle per a 
reflexionar o simplement gau-
dir altres realitats, en un com-
promís absolut de l’Ajuntament 
per fer de Vila-real una ciutat 
cultural, inclusiva i sostenible», 
incideix Royo.

La Setmana Tàrrega 
consolida la seua 
internacionalització

U El creixement internacional 
de la Setmana Tàrrega s’ha 
consolidat en aquesta desena 
edició que, segons els organit-
zadors, deixa unes dades molt 
prometedores especialment en 
la seua internacionalització ja 
que depassa la participació de 
persones de més de 30 països. 
El III Congrés Internacional, 
les classes magistrals de guita-
rra i excel·lència escènica i els 
concerts amb la Integral de 

Tàrrega, que ha arribat als 
escolars, són els tres pilars 
sobre els quals descansa l’èxit 
d’aquesta edició. 

El consistori també ha com-
memorat el Dia Internacional 
de Tàrrega amb un homenatge 
al monument del músic, amb 
l’actuació d’Alejandro del 
Pino, alumne del Conservatori 
Mestre Goterris. Seguidament, 
s’ha visitat la casa natalícia del 
prestigiós guitarrista.

El Museu de la Ciutat Casa de Polo va acollir una ‘masterclass’ de guitarra.

U EL DIA MÉS KURT 
REUNEIX EL TALENT I LA 
CREATIVITAT  LOCAL

Els creadors i les creadores audiovi-
suals de Vila-real han demostrat el 
seu talent en una nova edició de 
l’activitat El Dia més Kurt, impulsada 
per l’Associació Sal de la Fila amb la 

col·laboració de la Regidoria de 
Joventut. L’alcalde, José Benlloch, i la 
regidora de l’àrea, Anna Vicens, no 
han faltat a la cita i han gaudit de les 
projeccions al Teatre Tagoba.

Daniela Daniel, del CC Santa Maria, i 
Irene Vicent, de l’IES Broch i Llop, han 
guanyat en categoria investigació i 
relat fictici, respectivament, del con-
curs Conta’ns la teua història.

U EL MEMORIAL 
DEMOCRÀTIC LLIURA 
ELS PREMIS DE RELATS

La corporació municipal i la cort d’honor, en l’homenatge al músic.
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Opinió

Como dice nuestro compañero, y alcalde, José 
Benlloch, el club groguet nos ha hecho compartir, 
soñar, viajar, llorar, disfrutar, sentir y unirnos 
como nunca. Además, esta festividad, como cual-
quier celebración, nos permite pensar de dónde 
venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. 
Porque la vida frenética que llevamos nos puede 
hacer olvidar que, para ser encina, primero hay que 
ser bellota. 

Esa encina que hoy es el Villarreal la plantó José 
Calduch, junto a un grupo de jóvenes de Vila-real, 
hace 100 años. Generación tras generación, se fue 
regando y alimentando, hasta que, en 1997, el pre-
sidente Fernando Roig, Hijo Adoptivo de la ciudad, 
junto a su equipo, --entre los  que no olvidaremos 
jamás a José Manuel Llaneza, Medalla de Oro de 
Vila-real--, la convirtieron en algo que, quienes sem-
braron aquella pequeña bellota, jamás llegaron a 
imaginar. 

Especialmente en estos últimos años, con el títu-
lo de la Europa League y la semifinal de la 
Champions League. Felicidades, Villarreal, y gracias 
a todos los que hacen posible esta ilusión colectiva. 

Como dice nuestro himno, Endavant Villarreal. 
Porque, trabajando juntos y  juntas… 
 
#Vila-real avança primer

¡Felicidades 
Villarreal!

Inici d’any, moment de fer balanç d’allò viscut i fer 
propòsits per a I’any vinent.  

El 2023 ve marcat per un període electoral, però 
si hem d’assenyalar un moment del 2022 que ens 
ha marcat és el dia que la filla del nostre company 
Santi va venir al Ple. Va ser una situació desespe-
rant. Els portaveus havien negociat per adaptar-se 
als horaris de cadascú, especialment dels que no 
tenen dedicació exclusiva i mantenen les seues fei-
nes i professions. En altres legislatures, qui ens ha 
precedit diu que no hi havia problema, s’entenia 
que s’ha de procurar l’assistència de tots els regi-
dors. Totes representem el nostre veïnat. Però ara 
s’ha imposat la majoria absoluta i ha guanyat què, 
en moltes ocasions, les sessions es facen quan als 
regidors socialistes els va bé, sense considerar no 
només les feines dels regidors que tenen altres pro-
fessions, sinó el que és més greu encara, la concilia-
ció familiar i, en este cas amb un bebé acabat de nài-
xer. Des de l’administració hem de ser exemple.  

Com esperem exigir que s’avance en conciliació? 
És cridaner que els ajuntaments del voltant perme-
ten amb tota normalitat el vot telemàtic en estos 
casos però, Vila-real, malauradament, és una illa 
jurídica on el que a pocs quilòmetres és possible, ací 
s’afirma que és i·legal. Cal reflexionar. L’empatia no 
pot estar absent al nostre Ajuntament. 

Vila-real,  
illa jurídica

Els últims anys hem viscut temps complexos, ja que 
la pandèmia va colpejar amb duresa la societat. Eixe 
temps difícil ens va servir per a valorar com és 
d’important el comerç local. Els comerciants de 
Vila-real van estar a prop nostre per oferir-nos els 
millors productes perquè, tot i les dificultats, no 
ens faltarà de res a casa. 

Per això, des del PP de Vila-real hem pensat que 
Nadal era un bon moment per tornar-los tot allò 
que ens van donar i ens continuen donant, animant 
als vila-realencs a consumir productes locals. El 
comerç local no és només economia i llocs de tre-
ball, és també dinamisme i vida als nostres carrers i 
places. Si s’acaba el comerç, s’acaba la vida a la nos-
tra ciutat i a Vila-real no ens ho podem permetre. 

Quan arribem al govern, des del PP impulsarem 
diferents mesures per a reactivar el comerç local i 
fomentar que els vila-realencs consumesquen més 
productes locals. Però mentre arriba el 28 de maig, 
no pensem quedar-nos de braços plegats i farem tot 
el possible per continuar fomentant els nostres pro-
ductes i els nostres comerços. I si parlem de produc-
tes locals, hem de parlar de la taronja, vital per al 
progrés de la nostra ciutat. Per això vam animar a 
celebrar l’entrada de l’any amb gallets de taronja 

Ara més que mai és moment d’apostar per allò 
que és nostre, perquè recordeu que si és de casa, bo.

Si és de  
casa, bo

Ciutadans hem encetat un nou espai a peu de carrer 
per atendre a la ciutadania de Vila-real. Res millor 
que estar a prop dels nostres veïns i veïnes per a 
explicar-los tot el que hem aconseguit esta legislatu-
ra gràcies a la nostra manera de treballar: primer 
proposta, desprès diàleg i finalment acord. 

No soles vos contarem el que Domingo i Natalia 
hem aconseguit, també vos explicarem quines solu-
cions hem plantejat per a reduir la pressió asfixiant 
de les successives pujades de contribució, perquè és 
important fer un bon control en la gestió dels recur-
sos i ser molt més transparent del que ho és el 
govern socialista, així com el que hem demanat per 
a millorar la neteja o el manteniment, corregir les 
faltes de civisme o recuperar el pols al centre i altres 
barris plagats de vivendes en ruïnes. 

Però també vos informarem de qualsevol altra 
cosa que necessiteu relacionada amb la nostra ciu-
tat, com el funcionament del bus, l’horari de l’eco-
parc i com funciona la recollida de voluminosos, el 
contingut de l’ordenança de convivència i moltes 
altres coses. Vos invitem a que passeu a visitar-nos 
pel carrer Major Sant Jaume, 22. Tant pel matí 
(excepte dimarts) com per les vesprades (excepte 
divendres). Estarem encantats d’atendre-vos. 

Amb la nostra manera de fer política, Vila-real 
guanya.

Espai 
d’atenció

Passades festes, observem els contenidors plens de 
caixes de cartó. Moltes identifiquen encara què por-
taven dins; però la majoria, simplement amb aquell 
logotip de la multinacional més famosa de venda en 
línia. Afegint-se al problema del consum irracional 
i depredador del planeta, propi d’aquestes dates, 
ens colpeja la idea de la «petjada de carboni» de 
tanta compra. I ens preocupa. 

Calia emprar una caixa per producte? Calen el 
combustible de tants quilòmetres per transportar 
cada paquet? Tant difícil resultava trobar eixe 
mateix objecte aquí, al poble, a un preu similar i 
amb menys embalatge? Detectem així als conteni-
dors diversos temes: un, el dany econòmic per als 
nostres veïns comerciants; un altre, el menyspreu 
ignorant de l’impacte que la compra a grans distàn-
cies té sobre el planeta. 

No obstant això, sembla que la «comoditat del 
client» és un factor ja instal·lat i a considerar a 
l’hora de comerciar intel·ligentment: veure què hi 
ha disponible al mercat, així com la comparació de 
preus sense eixir de casa, és una pràctica que no va 
a recular. Quines opcions donen doncs al nostre 
comerç local? Intentar mantenir-se competitius 
amb la digitalització dels negocis en un món globa-
litzat. La gestió municipal ha d’apostar per aquesta 
tasca. Vila-real no mereix menys!

Massa cartó, 
de massa lluny

Comenzamos año, año electora, pero ese no debiera 
ser el principal motivo que nos anime a trabajar por 
nuestra ciudad, al revés, parece un poco farisaico 
que solo se hagan obras, preocupen los barrios y la 
situación de los vecinos con elecciones a la vista. 

No podemos apartarnos del compromiso adqui-
rido con aquellos vecinos que nos eligieron para 
representarles y se puede, y debe, hacer política de 
otra forma. El Ayuntamiento debe dejar de ser el 
instrumento para fines políticos y económicos par-
tidistas para ser la institución que empuje la econo-
mía local y el bienestar de todos los vecinos. Son los 
partidos los que debemos estar al servicio del 
Ayuntamiento y no al revés. 

En VOX seguiremos trabajando sin descaso para 
lograr que en 2023 Vila-real esté más unida y sea 
más próspera y segura. Queremos transmitirles un 
mensaje de esperanza, se pueden hacer las cosas 
mucho mejor en favor del desarrollo que nuestra 
ciudad pide y necesita, y para ello es necesario 
remar todos en la misma dirección, por lo que noso-
tros siempre estaremos a favor de cualquier iniciati-
va, ya lo hemos demostrado, venga de quien venga, 
si es beneficiosa para nuestros vecinos. 

Nuestros mejores deseos para todos. Que 2023 
les colme de felicidad y haga de Vila-real una ciudad 
mejor.

Ganas que 
no falten

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 CENTRAL 
- SECCIÓ INFANTIL PIUS XII
Av. Pius XII, 43. Tels. 964 547 230 - 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
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 El 17 de enero a las 19.00 
horas, dentro del ciclo Confe-
rencias Blancas de la UNED, ten-
drá lugar la ponencia  Un diálo-
go sin fronteras en la que el 
catedrático en Filosofía y presi-
dente de la Diputación, Josep 
Martí, será Bartolomé de las 
Casas, uno de los grandes pensa-
dores y escritores del siglo XVI.

CONFERENCIAS BLANCAS TRAE 
A BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 
DE LA MANO DE JOSEP MARTÍ

U Guillener expone, en las ins-
talaciones de la Fundació Caixa 
Rural, la muestra Memoria de la 
Violencia. El autor plantea entre 
otras cuestiones si, al recordar, 
vuelve la violencia del pasado 
para herir a sus víctimas y a sus 
descencientes La obra puede 
verse hasta el 27 de enero de 
17.00 a 20.00 horas.

‘MEMORIA DE LA VIOLENCIA’, 
DE GUILLENER, LLEGA A LA 
FUNDACIÓ CAIXA RURAL

U El viernes 27 de enero el 
Auditori Municipal Músic  
Rafael Beltrán Moner acogerá la 
obra de teatro Adictos protagoni-
zada por Lola Herrera, Ana 
Labordeta y Lola Baldrich, a las 
19.30 horas. La entrada general 
vale 20 euros aunque hay tarifas 
reducidas para estudiantes, 
mayores o Carnet Jove.

‘ADICTOS’, CON LOLA HERRERA, 
SUBE AL ESCENARIO DEL 
AUDITORI MUNICIPAL

U Hasta el 28 de enero, El 
Convent, espai d’art acoge la 
exposición de la Fundación 
Pintor Joan Simó «Colores que 
dicen cosas y metales que evo-
can tradiciones», una muestra 
que acerca al público a las con-
cepciones del ser humano, la 
tierra o las tradiciones desde el 
prisma singular de Joan Simó.

RECTA FINAL DE LA EXPOSICIÓN 
DE LA FUNDACIÓN JOAN SIMÓ 
EN EL CONVENT, ESPAI D’ART

U El domingo 29 de enero ten-
drá lugar, en el Auditori 
Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner, la obra de teatro 
Ambulant, con la compañía tea-
tral La Fam, a las 19.30 horas. El 
precio de la entrada es de 20 
euros aunque hay diferentes 
tarifas reducidas para estudian-
tes, mayores o Carnet Jove.

LA FAM PRESENTA ‘AMBULANT’ 
EL 29 DE ENERO, A LAS 19.30 H,  
EN EL AUDITORI MUNICIPAL 
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Iberdrola. “Programa Convive”

Recientemente la Organización Me-

teorológica Mundial ha dado a cono-

cer un informe en el que se deja cla-

ro que “los países deben triplicar la 

inversión en energías renovables” 

para luchar contra el cambio climáti-

co, por lo que estos asuntos tienen 

más actualidad y necesidad nunca. 

Cambio climático y pérdida de 

biodiversidad encabezan desde ha-

ce varios años la lista de riesgos glo-

bales, a los que se suma la crisis 

energética. Tres crisis globales, estre-

chamente interconectadas y con 

gravísimos impactos. Tres crisis con 

una solución común: las energías re-

novables. 

“Sin renovables, no puede haber 

futuro”. Así concluyó recientemente 

António Guterres su llamamiento a 

acelerar su despliegue y con él man-

tener la esperanza de alcanzar un 

escenario compatible con el objetivo 

del Acuerdo de París de limitar el au-

mento de la temperatura a 1.5ºC.  

Que la solución a la crisis climática 

pasa por la eficiencia energética y el 

despliegue de energías renovables, 

es algo comúnmente aceptado. Las 

energías renovables y especialmente 

la eólica y la solar fotovoltaica son tec-

nologías maduras, competitivas y 

disponibles a gran escala en casi to-

dos los países. Son una palanca cla-

ve en la descarbonización y un eje 

claro de actuación, especialmente 

para los años que restan de esta dé-

cada. Las renovables son también 

fuente de competitividad industrial, 

empleo, crecimiento económico y 

seguridad energética. 

Sin embargo, si en este creci-

miento no tuviéramos en cuenta la 

crisis global de la biodiversidad, lo 

estaríamos haciendo mal. La biodi-

versidad y los ecosistemas se en-

cuentran bajo niveles de presión lími-

te. El cambio climático es la tercera 

causa de pérdida de biodiversidad 

tras el cambio en el uso del suelo y la 

sobreexplotación. Por otro lado, la 

biodiversidad y los ecosistemas re-

gulan el clima, son sumideros natu-

rales de carbono y proporcionan 

también barreras naturales ante im-

pactos del cambio climático pero su 

deterioro anula esta contribución pa-

ra hacer frente al cambio climático. 

A este punto de partida, hay que 

añadir la ambición en los objetivos pa-

ra los próximos 7 años. En España, el 

Plan Nacional de Energía y Clima es-

tablece un objetivo a 2030 para alcan-

zar los 89 GW en eólica y solar foto-

voltaica, un crecimiento medio anual 

de 5 GW en esta década. Un reflejo 

del reto que supone la transformación 

de modelo que queremos hacer. Un 

crecimiento que no debemos frenar, 

ya que todo retraso en la descarboni-

zación supone acercarnos a los peo-

res escenarios de cambio climático. 

Pero, a la vez, un crecimiento que pa-

sa por la contribución a la biodiversi-

dad, siendo España además uno de 

los países con mayor diversidad bioló-

gica de Europa, y por atender las ne-

cesidades socioeconómicas de los 

territorios donde se instalan las plan-

tas. Y así se refleja en el Pacto de 

Glasgow por el Clima al término de la 

COP26, que subraya la importancia 

de proteger, conservar y restaurar la 

naturaleza y los ecosistemas para al-

canzar el objetivo de temperatura del 

Acuerdo de París, y de preservar al 

mismo tiempo las salvaguardias so-

ciales y medioambientales. 

Ante esta situación, es funda-

mental reforzar todos los mecanis-

mos ya existentes para mitigar los 

impactos ambientales y trabajar en 

la contribución al desarrollo socioe-

conómico local. Para ello, y para lo-

grar resultados al ritmo necesario, la 

colaboración entre agentes es un 

elemento clave.  

En Iberdrola, hemos puesto en 

marcha el programa Convive. Un 

programa de mejora continua que, 

con estos objetivos, integra acciones 

concretas para cada proyecto y su 

localización, así como, acciones de 

carácter global. Acciones como por 

ejemplo la investigación de la evolu-

ción de la biodiversidad en nuevas 

plantas fotovoltaicas, el desarrollo de 

nuevos modelos de negocio en 

agrovoltaica, el desarrollo y prueba 

de nuevas tecnologías para la detec-

ción temprana y gestión de situacio-

nes de riesgo, el impulso al tejido in-

dustrial local facilitando desarrollo de 

capacidades en la cadena de valor, 

programas de formación, o las inicia-

tivas para la compatibilización con la 

actividad económica local y para la 

contribución directa a la comunidad.  

En definitiva, diálogo y colabora-

ción con distintos grupos de interés 

y agentes para avanzar en todos los 

frentes. Porque la transición energé-

tica es el camino, no solo para abor-

dar la crisis climática, sino también 

para avanzar hacia un modelo más 

sostenible con el planeta y con las 

personas.

UN PROYECTO DE

OPINIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES  
Y NATURALEZA  

PUEDEN CONVIVIR  
EN ARMONÍA

Marta Martínez
Responsable de Análisis y 
Proyectos Especiales. Dirección 
de Cambio Climático y Alianzas 
de Iberdrola.

La semana pasada se celebró el Madrid un congreso sobre 
energía eólica en el que Iberdrola expuso su “Programa 

Convive” para integrar naturaleza y territorio con energías 
renovables, avanzando no sólo hacia la descarbonización 
del planeta sino también a la consecución de objetivos de 

preservar al máximo el mundo natural.


