CRÈDITS
Coordinació:
Inmaculada Traver
Equip Redactor:
Marta Mora
Carlos Cuesta
Sheila Pedro
Isladis González
Verónica Chaves
MónicaPallarés
Disseny Portada:
Anna Solaz Aznar
Edita:
Ajuntament de La Vilavella
Imprimeix:
SERGRAVI

		L’Ajuntament de
la Vilavella, mitjançant la coordinació de l’àrea de Cultura, té
el gust de presentar a tots els
veïns i lectors, aquesta nova
edició del popular Butlletí
d’Informació Municipal (BIM),
renovat i actualitzat als temps
que vivim. Aquesta nova edició,
de caràcter anual, resulta especial per l’equip redactor que ho
han fet possible, format per primera vegada per professionals
del periodisme, el disseny, la
comunicació i els tècnics de cultura de l’Ajuntament.
Amb aquest número es pretén
donar a conéixer, així com també entretindre al lector que el
tinga entre les seues mans, de
totes les activitats dutes a terme
durant un any de gestió municipal i de totes les col·laboracions
desinteressades de les associacions locals, els barris i tots
aquells veïns que, amb la seua
aportació, fan d’aquest número
una edició exclusiva.
Esperem que siga del seu grat
i gaudi i, amb la seua cuidada
producció i disseny, decidisca
preservar-lo com a document
testimonial que transmet la
història i fets d’un poble que,
orgullós de la seua tradició i el
Inmaculada Traver Badenes
seu esdevindre, plasma a través
Tinent d’Alcalde
d’aquest mitjà, el que ja forma
Regidora de Cultura, Patrimoni, part de la història i els records
Museus, Turisme i Educació
de les seues gents.
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Sumari

BUTLLETÍ
D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL
Sept. 2020

SOBRE LA

PORTADA

Inspirada en allò que més
ens representa, la taronja,
com a símbol de la nostra
Regidoria els nostres barris
Les nostres identitat, la portada obri
Sant Roc
de festes
associacions camí cap a un recorregut
que narra la història d’un
AMPA José Alba
poble; La Vilavella

4 48 68 78

Regidoria
d’obres

10 54 70
Regidoria de
Noves
tecnologíes i
seguretat

Regidoria de els nostres barris
benestar
Sant Xotxim

14 60 72

Regidoria de
serveis
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la nostra gent els nostres barris

La Vilavella C.F.

Cova Santa

63 74

80

Les nostres
associacions

Associació pel
patrimoni vilaveller

81

Les nostres
associacions

Cáritas

82

Regidoria de
la nostra gent els nostres barris Especial Nadals
Patrimonii, Vicent Zaragoza
2020/2021
Sants la Pedra
cultura,
museus i
turisme

44 67
Regidoria
d’esports

la nostra gent

Regreso

76 85

Les nostres
associacions

AECC La Vilavella
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Telèfons
d’interés

VOLS PARTICIPAR?
Eres dissenyador gràfic o i
lustrador, periodista, t’agrada la
maquetació o et dediques a la
comunicació? Escriu-nos
(redacciobim@lavilavella.com)
i et comptem més detalls

NOVES INFRAESTRUCTURES I OBRES
DE MANTENIMENT I MILLORA
L’ajuntament de La Vilavella, amb el treball constant de cada dia i en coordinació amb
la Regidoria de Serveis i Edificis Municipals i la resta d’àrees, destina els seus esforços
en la posada a punt de totes les infraestructures de La Vilavella i fa el seguiment de
les obres en curs. Perquè la nostra localitat siga cada dia un lloc millor en el que viure,
oferint sempre tots els serveis necessaris per als nostres veïns i veïnes.
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Les obres realitzades
al costat de l’empresa FACSA
i l’Ajuntament de La Vilavella
posen fi a una reivindicació
històrica dels veïns de la plaça
Juan XXIII.
La
principal
característica
de l’embornal, destinat a
recol·lectar les aigües pluvials
del viari, ha sigut canalitzar
les aigües abans que isquen a
l’exterior. Una obra necessària
per a evitar causar danys i
inundacions en els domicilis.
Aquest embornal recull les
aigües i es troba connectat a
la xarxa d’evacuació d’aigües
pluvials i residuals.

l’Ajuntament
de
la
Vilavella ha volgut invertir aquest
any l’ajuda de la Diputació dels
Plans Provincials de Cooperació
per a obres i servicis 2020 en la
Primera Fase de rehabilitació
de la Carretera de la Vall d’Uixó,
per un import de 90.900 €.
Amb aquesta millora per trams,
es vol millorar els accesos a
la localitat i la seguretat de
conductors i vianants amb una
remodelació del parking en
espiga. A més, inclou un carril
ciclopeatonal amb il·lumiació
protegit del trànsit rodat.
A més a més, s’han millorat les
canalitzacions pluvials.

REGIDORIA D’OBRES

Conclou la I Fase de Les obres del Plan
Provincial de Obras y Servicios de la
Diputació de Castelló a la carretera Vall
d’Uixó.
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El Tanatori més a prop. L’Alcaldessa de La Vilavella, Carmen Navarro i el Tinent d’Alcalde,
Vicent Martínez, acompanyats pels tècnics municipals varen tindre una reunió de treball amb el
05 Director General d’Urbanisme. En l’expedient es va avançar el pas a la construcció del Tanatori.

Les obres del Pipicà i
Obres de millores en
de mascotes de La Vilavella el Cementeri Municipal en
avança a bon ritme.
les quals s’ha millorat l’accés
a aquest. També s’ha construït
En la zona verda del Polígon un bany per a tots els usuaris,
Industrial, l’Ajuntament està una demanda social de tots
duent a terme l’obra d’un parc el veïns, i aprofitant aquesta
per a que les nostres macotes, obra es van eliminar les
a més de pipicà, puguen anar a barreres arquitectòniques. Per
socialitzar i jugar.
a finalitzar, es varen fer noves
senyalitzacions i pintures de les
Una obra molt demanada per marques vials en les illetes. Una
molts veïns i propietaris de mas- xicoteta obra finançada amb
cotes que en breu estarà acaba- recursos propis i contemplada
da per a que la pugau gaudir!
amb el Pressupost Municipal
2020 .

Reparació de la coberta del
consultori mèdic i millores en
els tancaments, gràcies a la
Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública, en la qual s’ha
subvencionat del 100% del
projecte, valorat en 12.999,42€.
Cal destacar la urgència
d’aquest projecte de reparació
a causa del mal estat en el
qual es trobava la coberta,
provocant
nombroses
filtracions a causa de les pluges.

La nova Direcció del Col·legi José
Alba va afrontar l’inici de curs amb
els deures fets.

El Director del Col·legi
José Alba, Sergio Zarzoso,
i el seu nou equip directiu,
juntament amb Mari Carmen
Hueso i Marilo Lucas, van
portar de manera correcta els
protocols d’Educació i Sanitat
amb la finalitat de garantir unes
aules segures en l’inici del curs
escolar.
L’Alcaldessa de La Vilavella,
Carmen Navarro, i la Primera
Tinenta Alcaldessa i Regidora 06
d’Educació, Inma Traver, van
estar en constant contacte
amb els tècnics de l’obra que
s’està duent a terme a l’Escola,
així com amb les autoritats en
matèria educativa.
Per a això varen comptar
amb la supervisió del Director
Territorial de la Conselleria
d’Educació, Alfred Remolar i de
la Inspectora de la Conselleria
d’Educació, Marisol González,
els quals varen comprovar
l’estat actual de les obres.
El projecte d’obra del programa
‘Edificant’ promogut per la
Generalitat està en procés de
finalització.

Renovada la
Casa de la Música
Joaquín Mechó
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L’Il·lm. president de la
Diputació Provincial,
Sr. José Pascual Martí, acompanyat de les
Autoritats Municipals i
l’A.M.A Santa Cecilia, va
inaugurar el passat 25
de setembre de 2020 les
noves aules de la
Casa de la
Música Joaquín Mechó.

Aquestes obres, finançades per la Diputació, formen
part del Pla 135, un programa
d’inversions de la institució provincial.
Al mateix temps va tindre lloc la
XVII Campanya d’Intercanvis
Musicals. La Banda de Música,
dirigida per Daniel Moliner, va
tornar a sonar huit mesos després de l’última actuació conjunta en les Festes Patronals de
Sant Sebastià.

Els i les músics van interpretar
diferents pasdobles en una vesprada especial per a ells. A més
de les noves aules, l’Ajuntament
ha invertit amb recursos propis,
en les reparacions de les terrasses per les humitats, el canvi de
totes les lluminàries del saló, així
com de totes les d’emergència.
També ha adquirit tot el mobiliari de les aules; pupitres, taules per als professors i armaris
per a partitures.

Una bona mà de pintura i uns
exteriors de luxe amb l’obra del
mur a pedra natural, al costat
de la nova il·luminació donen
una imatge completament renovada de tot el conjunt del
Grup Juan XXIII.
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La seguretat, està present dia a dia, noves i renovades marques viàries així com
nova senyalització, per al tràfic i els vianants.
Tasques de pintat de
les marques viàries, repassat
dels passos per als vianants
ja existents, així com pintant
alguns passos nous per a
seguretat dels vianants.

09 A més, s’ha millorat la seguretat

viària en la població. Amb la
intenció de continuar millorant
la seguretat dels vianants, des
de l’Ajuntament de La Vilavella
s’han realitzat una sèrie de
marques viàries de precaució,
a fi d’avisar als vianants en els
passos de zebra.
Les pintades s’han realitzat en
diferents carrers del poble, en
castellà i valencià, atenent les
indicacions de Policia Local.
Aquestes
noves
mesures
es complementen amb els
suggeriments realitzats per la
nova direcció del CEIP Jose Alba
per a promoure la protecció en
la zona de pas escolar.

QUÈ ÉS EL PRU?

Tanmateix, la gestio de la Regidoría de noves tecnologies, ha
fet possible que el servei de telefonia haja passat a formar part
de la “ Central de compres de
la Diputació”, amb la finalitat
de fer un bon estalvi.

D’aquesta
manera,
demanant cita prèvia, sol·licitar el
Certificat de signatura electrònica en el nostre Ajuntament sense necessitat de desplaçar-te a altres municipis.

Xicotets detalls que afavoreixen la gestió diària del nostre
ajuntament que es veuen reflexats també en l’economia.

El PRU és Punt de Registre
d’Usuari que permet a cadascú poder obtindre el certificat
electrònic.

Ja es troba disponible

TECNOLOGÍES I SEGURETAT

El canvi i l’actualització
constant en les ferramentes
informàtiques, com el programa Gestiona, dotant de
nous equips als funcionaris
i departaments municipals
per al bon funcionament, optimitza les tasques diaries
dels treballadors municipals.

REGIDORIA DE NOVES

L’Ajuntament modernitza els segus programes de
gestió i inclou en benefici de tots els veïns el PRU.
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Activació i posada en marxa de totes les xarxes socials, una màxima d’aquesta Regidoria; activar tots els Canals d’informació.
El canvi constant en les ferramentes informàtiques, com el programa Gestiona, dotant de nous equips als funcionaris i departaments municipals per al bon funcionament.
La telefonia ha passat a formar part de la “ Central de compres de la Diputació”, amb la
finalitat de fer un bon estalvi.
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JA CONEIXES LES NOSTRES XARXES SOCIALS?
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Instagram

Facebook

Telegram

Un dels principals treballs duts a terme cada dia per l’Ajuntament és el
manteniment i neteja de tot el poble, parcs, edificis municipals, muntanyes i camins...
Ara més que mai, i amb tots els protocols que ens exigeix la lluita contra la pandèmia
de la Covid-19, fan que siguen encara més necessaris aquests minuciosos treballs
que la majoria de voltes passen inadverits.
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Amb els treballs portats a
terme per les Brigades Emerge,
les pistes, camins i sendes s’han
vist netes i condicionades, igual
que les Trinxeres, Mina i Castell.
Des de l’Ajuntament de La
Vilavella, ressaltem el treball fet
i agrair a tots l’esforç de molts
dies per zones de difícil accés.
Entre aquells treballs es va
portar a terme la tala del pi que
es trobava en mal estat i en un
lloc perillós, i que donava al patí
del Grup Escolar José Alba.

A més, les màquines
trituradores varen portar a
terme les tasques de triturat de
l’apilament de llenya en la zona
de les Basses Roges. Durant
els treballs de les brigades es
deposita tot en aquella zona, i
amb les tasques de triturat per
part de l’empresa Tragsa és
va donar per finalitzat un gran
treball.

Manteniment, neteja i
poda de parcs i jardins. S’han
realitzat la poda dels arbres de
la Plaça Redona, Cova Santa
enfront de la Caixa Rural,
carretera/camí les Eres i les
jardineres del Camí-rel.

També s’han realitzat millores en
el Parc del Yunke i ara presenta
un aspecte molt més cridaner.
El manteniment dels parcs
beneficia a tots.
Ara els xiquets i xiquetes ja
poden disfrutar dels gronxadors
d’una forma segura, perquè la
seguretat dels xiquets i xiquetes
és sempre el més important en
aquestes instal·lacions.
Els parcs ja es troben oberts
i en funcionament perquè
juguen els més xicotets.
Han quedat com a nous, ja que
no es trobaven en bon estat, a
causa del desgast amb el pas
del temps i a diferents actes
vandàlics que es van realitzar en
aquestos espais.

REGIDORIA DE SERVEIS

Tasca de manteniment i
reparació dels parcs infantils:
Parc del Barranc, de la Glorieta
i de la Plaça del Mercat. S’han
canviat i millorat els elements
que conformen aquestos, amb
nous gronxadors.
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Els treballs de desinfecció dels carrers del poble i
el mobiliari urbà es duen a terme regularment a fi
d’evitar la propagació del virus Covid-19.
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Gràcies al camió i
la maquinària mixta de la
Diputació, com l’excavadora
i desbrossadora, es varen
poder fer tasques de neteja i
manteniment de pistes, camins,
clavegueram etc, en el nostre
terme municipal, Basses Roges,
Barranc Roget, Camí l’Abocador,
Ctra Betxi, Ctra La Vall.
Tot això no hauria sigut possible
sense la direcció i supervisió de
la Brigada Municipal, gràcies
per la seua implicació i treball.

Treballs de desinfecció i
Els més menuts ho
neteja de carrers, contenidors tenien tot preparat per a la
i mobiliari urbà.
tornada. L’Edifici de l’Escola
Municipal Infantil Juan XXIII,
També es desinfecta i neteja estava llest perquè els més
a fons totes les instal·lacions xicotets pogueren començar
municipals tant per l’exterior el curs de forma segura. La
com per l’interior; Ajuntament, neteja realitzada per l’empresa
Noves Dependències, col·legis, especialitzada, així com els
llar
del
jubilat,
Museus, arranjaments de pintura i el
Biblioteca i Casa de la Cultura, tractament d’Ozó, van garantir
instal·lacions esportives, etc.
les mesures dictades des de
Sanitat, amb l’aplicació del
protocol Covid-19.

Tots els dies des de les
Brigades Municipals en les
primeres hores del matí, la neteja
i la desinfecció són les nostres
prioritats. Es fa més èmfasi en
les zones i espais de jocs, oci i
parcs del municipi, per ser en
ells on es produeix un major pas
o ús per part del veïnat. S’ha
elaborat un pla viari per portar
a terme aquestes actuacions.
La Brigada Municipal actua fins
a cobrir la resta de llocs que ho
requereixen
També, des del departament de
brigades, s’han realitzat tasques
de pintures i conservació de
tot el mobiliari públic com els
bancs, pilones de seguretat,
fonts...

La Casa de la Música Joaquín Mechó
preparada per al començament del
nou curs.
Junt a la nova obra que s’ha realitzat amb
l’ampliació de les aules, s’han dut a terme tasques
de neteja i desinfecció, aplicant el protocol
COVID-19, amb el tractament ozó a càrrec de
l’empresa ICSAM.
A més de la neteja realitzada per l’empresa
especialitzada, també s’han fet treballs de pintura i
nova electrificació. Una sèrie de labors necessàries
per a millorar la Casa de la Música Joaquín Mechó.
Així doncs, tots els espais es troben en unes
condicions òptimes de neteges de cara evitar
la propagació del COVID-19 i preparats per al
començament del nou curs.

16

+ Notícies
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Al Nadal, l’Ajuntament
va fomentar el comerç local
i les petites empreses i
autònoms. Per a això, van
obsequiar a tots els comerços
amb un ornament floral i una
catifa a la porta d’accés dels
negocis de la nostra localitat.

L’Ajuntament de La Vilavella
esta adherit a la campanya del
projecte LIBERA que ha llançat
#MiPuebloSinBasuraleza,”
dirigida a posar en valor els
nostres pobles i entorns naturals
i rurals aquest estiu, amb la
finalitat
d’aconseguir
que
estiguen lliures de “basuraleza”
Aquesta es una iniciativa, en
el marc del Projecte LIBERA
, en la que els pobles són els
protagonistes i el seu objectiu
és aconseguir que tots els
seus habitants se senten més
orgullosos que mai del lloc
en el qual viuen, animant a
cuidar i conservar els seus
espais i els entorns naturals
que els envolten, i que quan els
visiten també es queden nets
i lliures de fem en la natura.
LA
VILAVELLA,
SENSE
BASURALEZA!

Promoció turística del
nostre municipi
L’Ajuntament de La
Vilavella, mitjançant el Pacte
Territorial d’Ocupació de La
Plana Baixa, va repartir per tots
els bars, restaurants i cafeteries
del municipi, sucre de la
marca “El Sud de Castelló”.
Un producte turístic de marcat
sentit territorial per a la promoció
de la nostra població i d’altres
localitats adherides al pacte.
Una forma de promocionar
els nostres comerços locals
dedicats a l’oci i la restauració.
En els sobres de sucre es
podran observar frases com:
“La Vilavella, villa termal”
o
“La
Vilavella,
mirador
de la Sierra de Espadán”.

“Classical Music International Festival Masterclass Ajornaments en el
& Competition”
pagament de les taxes
municipals
L’Ajuntament de La Vilavella va signar el Conveni
L’Ajuntament
de
la
de Col·laboració amb l’organització del “Classical Music Vilavella recorda que es va
International Festival Masterclass & Competition”, per a continuar retardar el pagament de
promocionant la cultura i la música al més alt nivell professional. l’Impost de Béns inmobles (IBI)
urbà i les taxes (fem, guals i
cementeri) a causa de la crisi 18
Durant l’any 2020 no hem pogut dur a terme la programació i els provocada per la COVID-19.
cursos oferits pel Classical Music Festival degut a la pandémia,
però esperem el proper any poder gaudir de la música.
El cobrament es realitzarà des
del 15 de setembre fins al 16 de
novembre. El càrrec domiciliat
es farà el 15 d’octubre.
Per a facilitar als ciutadans el
pagament, tant els domiciliats
com no, podran sol·licitar,
passant per les oficines de
recaptació de l’Ajuntament,
el fraccionament i aplaçament
fins a una setmana abans del
16 d’octubre, data en la qual
va finalitzar el període de
cobrament en voluntària a
l’Ajuntament.
Així doncs, informar que el
fraccionament es va realitzar
entre 2 i 18 terminis.
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NOUS ESPAIS
AMB
SENYALÈCTICA

Gràcies a l’esforç del
nostre Ajuntament i al suport de
Turisme Comunitat Valenciana
anem, a poc a poc, recuperant i
senyalitzant els nostres recursos
patrimonials, turístics i culturals.
L’última actuació que hem dut
a terme ha sigut la senyalització
de diversos recursos de la
nostra localitat.
Hem
utilitzat
senyalització
direccional (aquests pals tan
bonics que podeu veure en la
façana de l’Ajuntament i en la
Plaça de l’Estrella) per a situar
els principals llocs d’interés,
com són l’Església, el Balneari,
la Casa de la Cultura “Manuel
Vicent”, els nostres dos museus
(Heu vist el panell tan aseat que
hem ficat a la Casa - Museu
dels Espardenyers?), la Font
de llavar o l’Ajuntament.

D’altra banda, hem col·locat
diversos “tòtems”, que són els
panells explicatius que podeu
veure en La Vieta o en “Els
Caminets del Moro” que, a
més de senyalitzar el recurs,
ens conten una mica la història
d’aquests dos emplaçaments
emblemàtics de la nostra
localitat. Finalment, a les nostres
muntanyes, hem col·locat un
panell explicatiu de fusta en
el Santuari Hispanorromà de
Santa Bàrbara, amb informació
molt
interessant,
extreta
de les diverses excavacions
arqueològiques que s’han
realitzat en l’emplaçament;
també
s’ha
col·locat
senyalització
direccional
indicant
el
“Camí
dels
Voluntaris”, que es va obrir farà
un parell d’anys per a connectar
les Trinxeres de Santa Bàrbara
amb la Mina Mº Fernanda.

REGIDORIA DE PATRMONI,
CULTURA, MUSEUS I TURISME
20
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Actes
del
d’octubre

9

2019

L’Ajuntament de La
Vilavella va organitzar un
ampli programa d’actes per a
commemorar el 9 d’octubre.
Una setmana plena d’activitats
culturals, esportives i juvenils
que van començar el 5 de
octubre i es va acabar el dia 13.
El programa va arrancar en
la Casa de La Cultura amb
una proposta cultural, una
activitat informativa y jornada
participativa sobre el Catàleg
de Proteccions de La Vilavella.

A nivell esportiu, el Club de
Fútbol La Vilavella va preparar
un any més el Torneig en
Memòria de Pascual Naixes
amb la representació de
diferents equips de la Província
de Castelló.
El mateix dia, a la Coberta
Municipal, es va organitzar per
part de l’Associació Bonsai
La Vilavella la I Monogràfica
d’Oliveres. Per als mes menuts,
en el mateix recinte, es van
muntar inflables i crispetes.
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“Lucretia Borgia; entre la
historia, el mite i la llegenda”
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Homenatge musical a
Lucrècia Borgia (1480-1519) filla
d’Alexandre VI. El programa del
Concert es va basar en la música
coetànea a Lucrecia. D’aquesta
manera, en el concert es va viure
en primera persona la fascinació
de les corts renaixentistes
italianes.
El naixement a Roma de
Lucrecia el 1480, la caiguda
de Granada, el casament amb
Giovanni Sforza, Alfons d’Este
i Alfons d’Aragó, les relacions
amb Prieto Bembo, Isabella i
la cort de Ferrara i músics com
Bartolome Tromboncino o Joan
Ambrosi Dalça. Tot abocat al
seu refugi en la devoció i la mort
al 1519.
Finalitzat el fantàstic concert es
va fer un aperitiu en la Glorieta
Concert Capella de Ministrers per a tots els presents.
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La penúltima activitat
programada
va
ser
la
inauguració de la exposició
“Retorn”. Al Museu d’Història
de La Vila es varen mostrar les
peces cedides per l’Ajuntament
de Nules relatives als jaciments
arqueològics de La Vilavella
que per primera volta, podrem
gaudir al nostre Museu. A
continuació es va servir un
aperitiu a la Glorieta.

La programació va acabar amb
uns dels actes mes emotius,
el
Acte
Commemoratiu
al
40
Aniversari
dels
Ajuntaments
Democràtics
amb la participació de tots els
membres de les Corporacions
Municipals d’aquestos 40 anys.
Un acte emotiu que va concloue
amb una gran foto de familia
de tots aquells que han estat al
servei del nostre poble.

Retorn
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Per primera volta al Museu d’Història de La
Vila es varen mostrar les peces cedides per
l’Ajuntament de Nules relatives als jaciments
arqueològics de La Vilavella
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Si voleu conèixer més
aquest projecte vos esperem en la biblioteca
en la nova campanya
2020 que començarà
molt prompte.

ESPANTA LA POR;
PER TOTS SANTS, MONSTRES
VALENCIANS!!
Coneixeu Espanta La Por?

mai…...
e
u
q
s
é
e
é
ny m
Aquest a
POR!!!
A
L
A
T
ESPAN

Segur que els més menuts de Volem reivindicar l’existència en
casa si.
l’imaginari valencià de la por i
en la nostra cultura i tradicions
Espanta la por és un projecte populars els monstres propis
global en el que col.laboren bi- com L’home del Sac, les bruiblioteques i museus etnològics xes, els donyets o la Tarasca,
i que pretén divulgar entre els així com fomentar la lectura i
xiquets i xiquetes l’imaginari el coneixement de la literatutradicional dels monstres va- ra popular valenciana en les
lencians entorn a la festivitat de quals aquest personatges són
Tots els Sants, moment molt in- protagonistes de rondalles�������
, llefluït per la festa d’Halloween.
gendes i contes.

Al 2019 ha segut la primera vegada que la BPM de La Vilavella
ha participat en el projecte de
“Espanta la por” i estem encantats en l’experiència.
Vam decorar la biblioteca ambs
els personatges de la campanya, vam fer un mural amb els
dibuixos que van pintar els xiquets i xiquetes i van organitzar
un contacontes entre altres activitats.
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La Vilavella
celebra els
40 anys de
Democràcia

30
La Sala d’actes de la
Caixa Rural de La Vilavella va
acollir el passat mes d’octubre
un acte institucional en honor
als 40 anys dels Ajuntaments
Democràtics, en el qual es
va rendir homenatge a tots
els alcaldes i corporacions
municipals de la localitat en
democràcia.
L’acte, presentat pel periodista
Joan Llidó i va comptar amb la
presència d’alcaldes i regidors,
els jutges de pau, familiars i
amics, però sens dubte la figura
més important del saló va ser la
imatge del patró Sant Sebastià
que va presidir l’acte.

La
primera
corporació
democràtica de 1979 va estar
integrada per 11 regidors. Els
resultats electorals van ser els
següents; set regidors obtinguts
per Unió de Centre Democràtic
(UCD), dos per Unió Nacional i
dos també el Partit Socialista.
El primer alcalde va ser Filiberto
Flors i la seua corporació va
estar formada per Antonio
Agramunt Canos, Rafael Arnau,
Ricardo
Bailach,
Francisco
Arnau, Fernando Gimeno,
Manuel Silvestre, José María
Carratalá, Pascual Bonet, Blas
Lengua i Evaristo Monlleo.

Sis alcaldes han governat a La
Vilavella.
El primer va ser, el denominat
anteriorment, Filiberto Flors
(1979-1987), Sebastián Martínez
(1987-1995), Pascual Casino
(1995-2003), José Luis Jarque
(2003-2015), Carmen Navarro
(2015-2017) i Manel Martínez
(2017-2019).
Actualment,
governa Carmen Navarro, la
regidora que més legislatures
compta a l’Ajuntament de la
seua localitat. Per una altra
banda, l’alcalde que més anys
ha governat ha sigut José Luis
Jarque, tres legislatures.

La primera dona regidora va eixir en la legislatura de 1983,
després han sigut moltes les que han passat per les diferents
corporacions. Hui en dia, són quatre les que pertanyen al
consistori.
31
Els alcaldes i regidors van rebre
una placa commemorativa
en reconeixement a la seua
contribució a la transició
democràtica en l’administració
local. En el transcurs de l’acte
també es va realitzar un
agraïment als 4 jutges de pau
que hi ha hagut fins al moment.
Per la seua part, Carmen
Navarro, alcaldessa de La
Vilavella, va voler recordar i
agrair amb un xicotet silenci a
tots els alcaldes i regidors que
ens han deixat i que tant van
fer per aquest poble: “Gràcies
i que en pau descansen”, va
expressar Navarro.

A més, Carmen va compartir
amb tots els presents la primera
acta municipal de la sessió
de constitució de la primera
corporació municipal. Entre
les seues paraules va destacar
“hem de ser capaços de dur a
terme tots aqueixos projectes
que faran un poble millor, si
cap”.
“Gràcies i a treballar”, va
ressaltar l’alcaldessa de la
localitat en el final del seu
breu discurs. Seguidament va
sonar l’himne de la Comunitat
Valenciana i l’Himne Nacional.
Un emotiu homenatge que va
finalitzar amb una foto familiar a
la porta de l’Ajuntament.

“Hem de ser capaços
de dur a terme tots
aqueixos projectes que
faran un poble millor si
cap”
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Especial
de Nadal
2019/2020

Les festes de Nadal
de 2019/2020 van tindre, un
any més, tots els elements
necessaris per a fer d’aquestes
festes tan importants de l’any
un record inoblidable, sobretot
per als mes menuts.
L’Ajuntament va preparar
complet programa per a
festes nadalenques on tots
veïns varen poder gaudir
família.

un
les
els
en

La programació va començar
amb la visita dels Reis al C.E.I.P
José Alba per a recollir les cartes
dels mes menuts que amb
molta il·lusió varen escriure. El
mateix dia, al Saló d’Actes de la
Caixa Rural, els alumnes de sisè
varen ser els protagonistes al
fer el Teatre de Nadal.
Al dia següent i abans de
començar les vacances, els
mateixos alumnes de l’escola
van tornar a protagonitzar una
activitat amb el festival de
nadal celebrat al Salo d’Actes
de la Caixa Rural.
Els alumnes de l’escoleta
infantil Juan XXIII varen tindre
la visita del Pare Noel en un
dia ple de festa que va seguir
amb el tradicional dinar de la
cassoleta per a tots ells junt als
seus pares i mares.
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El Patge dels Reis Mags no
es va voler perdre la festa i
va acompanyar als xiquets i
xiquetes en un matí que va
estar marcat per la seua visita.
Tots els presents varen poder
entregar les cartes al Patge. Al
mateix temps, varen poder jugar
amb jocs gegants i tradicionals
No va faltar el tradicional artesanals.
concert a càrrec de la Agrupació
Musical Santa Cecilia, però També es va celebrar la popular
amb una novetat, la participació proba esportiva, la tradicional
dels alumnes del C.E.I.P José i coneguda Carrera San
Alba que, conjuntament, varen Silvestre que va estar marcada
realitzar una fantàstica actuació. per la diversió de tots els
35 Els alumnes de l’escola de participants. Dos recorreguts
música també varen fer les diferents, un per als menuts i un
altre per als adults.
audicions de Nadal.
El dia 24, pels carrers
de costum es van cantar
nadalenques i per la nit, la nit de
“Nochebuena” es va celebrar, a
la Parròquia Sagrada Família, la
Missa del Gall. Al finalitzar, es
va repartir xocolate i coca per a
tots.

Durant la setmana, varen ser
diversos els dies on els xiquets
i xiquetes varen poder gaudir
de la festa infantil a la Plaça
del Mercat. Per començar
contacontes dinàmic, però
cada vesprada varen ser
diverses les activitats: Inflables,
tallers de globoflèxia, pistoles
làser amb escenari, “Wipeout”,
circuit de cotxes y moltes més.
Un dels dies, la festa va estar
patrocinada per la Caixa Rural
La Vilavella i la Cooperativa
Agrícola amb un sorteig de
regals i ajudes a l’estudi.

Una de les activitats amb mes
èxit va ser el espectacle “El
Reino del León, el musical”
amb la entrada solidaria en
benefici de de l’Associació
Provincial d’Alzheimer on la
Coberta Municipal es va omplir.
La festa va acabar amb un dels
dies més esperats per tots
els xiquets i xiquetes de la
localitat. Un dia ple d’emoció
i molta il·lusió, però també
nervis, la Cavalcada dels Reis,
organitzada per l’Ajuntament
en col·laboració amb l’AMPA

del C.E.I.P Don José Alba i de
l’escola infantil Juan XXIII. Els
Reis Mags van recórrer diferents
carrers del poble acompanyats
de l’animació de personatges
infantils i amb la música del
tambors de la Confraria del
Crist de la Columna i la banda
A.M.A Santa Cecilia.
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Al començar l’any no hi ha res millor que celebrar les Festes en Honor al Patró
Sant Sebastià, per això es va preparar un programa amb diferents actes i
activitats, que començaren el 7 de gener, amb el torneig de Pàdel, Tennis,
Padbol i Frontenis, i acabaren el 2 de febrer amb la tradicional Marxa de
Muntanya de Sant Sebastià.
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Els actes religiosos es van
iniciar el dia 10 de gener amb
la novena que es va celebrar a
l’Església Parroquial fins el dia
18.
Les campanes varen sonar ben
fort anunciant el començament
de la festa amb el revol.
Ben entrada la nit del passat
diumenge 19 de gener era el
moment de què la imatge de
Sant Sebastià, acompanyada
per ‘La Colla de Dolçainers i
Tabaleters El Trull de Vila-real’
i l’Agrupació Musical Artística
Santa Cecilia, fora traslladada
des de la Parròquia fins a la casa
del Clavari, el Jutge de Pau,
Rodrigo González.
Tant ell com la seua família van
acollir amb molta il·lusió al Sant
Patró en la seua casa.

Malgrat estar tot el dia
plovent, el temps va respectar
l’acompanyament del Sant i
la nit de vela amb la Rondalla
Vilavellera.

L’eucaristia va estar presidida
per l’escultura barroca de Sant
Sebastià, que es va traslladar
des del saló de plens de
l’Ajuntament fins a l’Església on
va estar present tota la setmana,
El dia 20 de gener, festa gran ja que la imatge del patró va
en el poble de La Vilavella, va lluir en el dosser durant tota
començar amb el cant de l’Aurora aquesta.
organitzat per la Confraria de
la Verge del Rosari. Aquest va Una
setmana
després
ser l’únic acte programat que des de que es va realitzar
es va poder celebrar, ja que els l’acompayament al domicili
mals pronòstics que auguraven del Jutge de Pau, finalment,
fortes ráfegues de vent i pluja el temps va acompanyar i es
es van complir.
va poder celebrar la solemne
processó amb la imatge del
Desde l’Ajuntament es varen Sant pels carrers de La Vilavella.
veure obligats a suspendre la
diana, el trasllat de la imatge Finalitzada la processó i els cants
de Sant Sebastià a l’Església, la al patró, els carrers del municipi
pujada a l’Ermita i la processó. s’ompliren de pólvora amb la
El que si es va poder realitzar traca i els focs artificials a càrrec
va ser la Santa Missa, però en la de la Pirotècnica Peñarroja que
Parròquia de la Sagrada Família. va tancar la celebració del dia.

Festes patronals
San Sebastià 2020
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En quant als actes culturals, al Museu d’Història de
la Vila es va presentar la Restauració dels retaules
ceràmics de Santa Maria de Cervelló i Sant
Pascual Bailón a càrrec del Servei de Restauració
de la Diputació de Castelló. L’acte va contar amb
la presència de la Diputada de Cultura, Ruth Sanz
Monroig.
Al salo d’actes de la Casa de la Cultura “Manuel
Vicent” es va inaugurar i entregar els premis del
“XXXVI Concurs de Fotografia Enrique Escrig,
Sant Sebastià 2020”. Seguidament, es va celebrar
un concert a càrrec de l’Escola de Superior de
Música d’Alt Rendiment; ESMAR SAX & SOUND
dirigit per la concertista internacional Xelo Giner.
Seguint amb les inauguracions, a la Caixa Rural
es va presentar l’Exposició d’Obra Pictòrica de
l’artista local Antonio Sánchez. Artista autodidacta,
Sánchez recorre a l’ús de les tècniques mixtes,
experimentant amb diversos suports com el
ceràmic a part del tradicional llenç. Les seus obres,
algunes de elles de línies abstractes i tendència
de estil Naïf i en ocasions de tendència Fauvista,
se inspiren en el entorn i vivències personals.
Pretén recórrer a la creació artística com mètode
de creixement personal i de superació amb la
millora a traves del autoaprenentatge.
També es va dur a terme la conferencia “Els
alemans a La Vilavella i a Nules. Fets del segle
XIX i XX” a càrrec de l’historiador Miguel Ángel
Sanz. Al soterrani de la Casa de La Cultura es
va inaugurar l’Exposició de Bonsais a càrrec de
l’Associació Local. Tot seguit, es va presentar
el Projecte del Catàleg de Proteccions de La
Vilavella a càrrec de Camilla Mileto i Fernando
Vegas, directors del Projecte d’Intervenció. Una
conferencia molt interesant per a tots els veïns i
veïnes amb propietats d’interès històric o cultural.

Com no pot faltar, el dia de
la fira per als xiquets, on els
mes menuts varen gaudir de
totes les atraccions al preu
de 1€. I tampoc un dels dies
mes populars com es el dia
tradicional de la Fira.
Els xiquets i xiquetes també
varen tindre una activitat a
l’escola. En el C.E.I.P José
Alba es va realitzar un Taller
d’Educació
Financera:
“Finanzas que te hacen crecer”.
Aquest va estar dirigit pels
alumnes de sisè de Primària i
organitzat per la Caixa Rural
GCC.
A més, durant els dies de festa,
va tindre lloc el XVIII Concurs
de Columbicultura. I aquest any
com a novetat, es va celebrar
la Gala de l’Esport Local, una
vegada presentada la XX Marxa
de Muntanya de San Sebastià.
I per a finalitzar les festes
patronals, es va dur a terme el
20 aniversari de la Marxa de
Muntanya.
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d’abril de 20

CONCERT SANT SEBASTIÀ 2020

“SAX & SOUND”
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L’Ajuntament de La Vilavella, volem donar l’enhorabona a Óscar
Orenga Casino, pel PREMI PROFESSIONAL DE CENTRE del Conservatori
“Francesc Peñarroja” de La Vall d’Uixó en l’especialitat de Saxofó, i accedir a
la fase autonòmica que es celebrarà en setembre de 2020.
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El jove i famós pilot de
Benicàssim, Roberto
Merhi, va ser l’invitat
d’honor en la gala, que
amb les seues paraules
va inspirar a molts dels
presents.

La Sala d’Actes de la
Caixa Rural de La Vilavella va
acollir el passat mes de gener
la Gala de l’Esport organitzada
per la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de la Vilavella dins
de la programació de les festes
del patró Sant Sebastià.

A pesar d’estar acabat d’aterrar
després de la seua participació
en el Rally Dakar, Merhi no es
va voler perdre aquesta oportunitat d’estar en una vesprada
especial per a molts vilavellers.
Un exemple a seguir per als
esportistes més jóvens de la localitat castellonenca.

L’acte organitzat pel propi Ajuntament i patrocinat per la Caixa
Rural GCC, va comptar amb
la presència del president i els
membres del Club de Muntanya A4 Pelat per a presentar la
‘XX Marxa de Sant Sebastià
2020’, a més de tots els galardonats.

protagonista de la

Gala de l’Esport

REGIDORIA D’ESPORTS

Roberto Merhi

Un reconeixement
a les esportistes i
els esportistes locals, així com a les
entitats esportives de la localitat.
La Vilavella és un
municipi en què es
practiquen gran
varietat de modalitats esportives
i que compta amb
grans professionals
de l’esport.
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Una
vegada
més,
la nostra localitat va ser
protagonista al omplir-se de
corredors per a celebrar la XX
edició de la Marxa de Muntanya
Sant Sebastià de La Vilavella. Si
per alguna cosa es caracteritza
i crida l’atenció aquesta prova
és pel seu recorregut que
transcorre per les portes del
Parc Natural de la Serra Espadà.
La Vilavella va començar el dia
amb un ambient increïble. Els
veïns del municipi, familiars i
acompanyants dels corredors
van ovacionar a cadascun dels
valents.

Els participants varen poder Els nervis d’abans de començar
córrer sota un sol esplèndid i es varen convertir en alegries al
una gran temperatura.
finalitzar i travessar la meta. Els
més ràpids i hàbils, en categoria
El 20 aniversari de la carrera va masculina, un any més varen ser
ser tot un èxit. Les 1.000 places els dos corredors locals, Ramón
disponibles es van esgotar. La Recatalà (01.25:01) i John Rogla
competició distingeix entre (01.25:48), primer i segon
tres categories: l’absoluta i classificat en la prova tradicional
competitiva amb un recorregut de 17,25 quilòmetres. També el
de 17,25 quilòmetres i més jove atleta local Adam Pedro va
de 950 metres de desnivell, ser el primer a travessar la meta,
la categoria júnior, amb una en la categoria júnior, amb un
distància de 11 quilòmetres i temps de 55 minuts 36 segons.
més de 450 metres de desnivell La Marxa va posar punt i final
i la no competitiva, amb la a la completa programació de
mateixa distància que la júnior. les festes en honor al patró Sant
Sebastià.

Èxit en la XX Marxa de Sant Sebastià
Milers d’esportistes i aficionats al
‘running’ van eixir a les 9.00 hores des
de la Plaça de la Vila per a recòrrer els
carrers del municipi i posteriorment pujar
fins dalt de la muntanya.
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Festa la
Vila 2019
47
La Vilavella, un any més,
va finalitzar les seues festes de la
Translació del Senyor, “Festa
La Vila”, amb el tradicional
dinar de germanor per a tots
els jubilats i pensionistes de la
localitat. Uns dies on els veïns
del municipi van eixir al carrer
per a gaudir i viure les festes
amb la seua penya i amics.

Una de les novetats d’aquestes
passades festes va ser el ‘Punt
Violeta’. Una iniciativa de la
Creu Roja en col·laboració amb
l’Ajuntament de La Vilavella
per a previndre atacs sexuals i
gaudir d’unes festes lliures de
violència sexista i masclista.
Durant les festes es van repartir
quantitats de polseres amb
la finalitat de lluitar per unes
Son els dies més esperats de festes lliures d’agressions.
l’any per a tota la gent del poble
i és per això que la participació Les
festes
van
arrancar
en els diferents actes organitzats divendres amb la tradicional
va ser excel·lent. Festes per cridà. La pluja no va impedir que
a tots, xicotets, joves i adults. es celebrarà el començament
Multitud d’actes per a tots els dels festejos a càrrec d’Antonio
gustos i totes les edats.
Cortés Recatalà “Toni Drinks”,

qui es va mostrar molt agraït.
La música no va faltar cap dels
dies, des del primer moment
en el qual va començar la
xaranga Xacamin, amenitzat el
chupinazo, fins a l’últim dia, el
ritme no va parar.
Les
orquestres
Athenas,
Supermagic, Platí i People van
divertir a multitud de gent amb
les seues actuacions. No van
faltar les discomóvils per als
més joves cada nit amb els DJ’s
convidats. Però això no és tot,
va haver-hi música de totes les
modalitats.

REGIDORIA DE FESTES
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Les campanes van voltejar amb força el La nit de disfresses no va fallar un any més
diumenge per a celebrar la festa major.
en la qual diferents de les penyes es van
disfressar i van participar al concurs. Tres
Els actes religiosos, amb la missa i premis pera les tres millors disfresses i tres
processó, i la mascletà van protagonitzar la per a les millors coreografies.
jornada del diumenge de la Translació del
Senyor a la qual van assistir les autoritats Els guanyadors van repetir premi quedant
municipals.Els més xicotets també van en primer lloc “Vilavella en falles”.
gaudir molt amb els tancaments infantils
de vaques i parcs inflables.
El recinte cobert del camp de futbol es va
omplir en els diferents sopars que es van
realitzar destacant el sopar de l’embotit,
amb el pa i l’embotit dels comerços locals.
Un altre dels dies més marcats es el dia de
les paelles, on la festa no va parar des de
bon matí.
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Tampoc van faltar els
actes taurins. Els dos dissabtes
es van celebrar tancament de
bous, mentre que des de dimarts
a divendres el tancament va ser
de vaques. Tot seguit, es van
soltar vaques cada dia en la
plaça i per la vesprada edició
especial de concurs de vaques
de diferents ramaderies. Tots
dos dissabtes la vesprada va ser
de bous.
L’últim tancament de festes va
deixar una gran imatge en girarse un dels bous del ramat abans
d’arribar a la plaça.
L’Ajuntament del poble va fer
lliurament d’un xec de 1.937’26
euros a les associacions locals
Contra el Càncer. A més, també
cal destacar el tribut Queen.

El diumenge va ser el torn de l’Agrupació Musical
Artística Santa Cecilia de la Vilavella que al costat del
cantant Vicente Seguí, van rendir un homenatge a Nino
Bravo interpretant el seu repertori de cançons.
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Festa la Vila
2020
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La Vilavella celebra la Festa de la
Traslació del Senyor
Amb l’aforament permés, la Parròquia
Sagrada Família de La Vilavella va acollir la
Missa Solemne en honor a la Traslació del Senyor. La d’enguany ha sigut una celebració especial a causa de la crisi sanitària, encara que
és va comptar amb l’assistència de nombrosos
veïns, les autoritats municipals i els xiquets i xiquetes que varen pendre la Primera Comunió
aquest passat mes de juliol.
La Santa Missa va estar presidida per D.Ignasi
del Villar. A més, el Grup de Veus Música
Viva van solemnitzar aquesta. Al finalitzar, és
va fer un breu acte Eucarístic a la Plaça de La
Vila, ja que no és va poder celebrar la tradicional processó amb el Santíssim pels carrers del
municipi. Invocar i celebrar aquesta festa ens
recorda als nostres avantpassats.
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Dilluns van seguir els actes religiosos amb la Missa en sufragi
de tots els difunts del poble. Finalitzada aquesta, alguns membres de la Corporació Municipal
junt al Sacerdot, varen fer un
respons al Cementeri Municipal. Un acte molt emotiu en memòria de tots els veïns difunts
en temps de confinament.
Per a finalitzar aquesta Festa La
Vila diferent, el mateix día és va
fer un homenatge a la Plaça de
La Vila a tots els col·laboradors
que durant aquesta pandèmia
que estem vivint tant de be han
fet i fan per el poble.

L’Ajuntament de la Vilavella ha
patrocinat la retransmissió en
directe de les misses dels barris
Sants de la Pedra, Sant Roc,
Sant Xotxim, La Cova Santa,
així com la de ‘Festa la Vila’.
Aquestes han segut emeses pel
canal de televisió TV4 La Vall.
Tenint en compte les mesures
sanitàries de la COVID-19 i
la necessitat de complir amb
les distàncies de seguretat,
l’Ajuntament ha volgut tindre
aquesta iniciativa perquè tots
els veïns i devots puguen seguir
en directe les celebracions de
les festes 2020.

A causa de la situació excepcional provocada pel covid-19 desde
l’Ajuntament es va posar en marxa un servei de teleassitència per a persones
majors en situació de risc.

Des del Consistori es porten a terme les gestions necessàries per a portarlos la compra d’aliments i medicines a casa. Un servei destinat per a aquelles
persones més vulnerables i en major risc de contagi.
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TRANSPORT RURAL AMB
FINALITATS METGES
L’Ajuntament de la Vilavella, al costat de
la Diputació Provincial de Castelló, ha obert una
línia de subvencions per a tots els veïns de la
localitat; un servei de transport discrecional en
taxi amb finalitats mèdiques.
Una eina útil que ajuda als veïns i veïnes que
utilitzen taxi per circumstancies mèdiques.
L’Ajuntament assumirà el cost del taxi emprat.
Poden fer ús d’aquest taxi aquelles persones que
es troben en alguna de les següents situacions:
no disposen de vehicle propi, no compten amb
llicència en vigor per a la conducció de vehicles,
no disposen d’un familiar que puga assumir
el seu trasllat o bé davant una altra causa
justificada.
Per a més informació i poder fer ús del transport
,acudiu a l’oficina de Serveis Socials.

REGIDORIA DE BENESTAR

DIA DE LA DONA
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Un any més, des de l’Ajuntament, es van programar unes activitats per a
commemorar el Dia Internacional de la Dona, el 8 de març. Per això, es va reconéixer la labor de Concepción Arenal que, al costat de moltes altres dones, va fer
història.
Així com fan història totes i cadascuna de les dones de La Vilavella.
D’aquesta manera, les treballadores de Ca La Vila es van voler sumar a la reivindicació d’aquest dia al costat de la Unitat de Respir.
A la Casa de la Cultura es va fer un berenar on les Ames de Casa varen repartir
xocolate entre tots els assistents. Aquest dia va estar amenitzat meravellosament
per la Rondalla Vallera, que ens van fer passar una vesprada molt agradable.

+ Notícies
Impulsant les clíniques de la localitat
L’Ajuntament de La Vilavella va posar en marxa una
campanya de prevenció de malalties per a majors de
65 anys mitjançant la qual es van establir uns bons
de 15 euros per als centres locals de fisioteràpia i
podología.
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L’Ajuntament va col·laborar amb la Creu
Roja en un Projecte de sensibilització
mediambiental al costat dels escolars del
C.E.I.P. José Alba en una activitat en la que
es varen elaborar caixes-niu de ratapinyades.
Mitjançant aquest taller didàctic, a més de
sensibilitzar als alumnes en la importància
de conservar les poblacions de ratapinyades,
es va contribuir al control de plagues de
mosquits que afecten els nostres municipis.
Celebració del dia Contra la Violència de
Gènere.
Desde l’Ajuntament es va muntar una
activitat on varen participar els membres de
la Unitat de Respir que van repartir per a tots
un xicotet detall.

Activitat física de passejos terapèutics
El servei de Promoció de
l’Autonomia Personal, antiga
Unitat de Respir, ha adaptat
les seues activitats a la nova
normalitat.

usuaris pogueren fer tasques
durant el temps de confinament.
Actualment, es continua oferint
aquest tipus de material a tots
aquells usuaris que el sol·liciten.

Després que se suspenguera
tota activitat el passat 13 de
març, a causa de l’Estat d’Alarma
provocat pel COVID-19, es va
fer arribar, a través de la policia,
material d’estimulació cognitiva
als seus domicilis perquè els

Una vegada permeses les
eixides al carrer el mes de maig,
els usuaris del servei han pogut
continuar gaudint de passejos
terapèutics al costat de la
persona tècnica, sempre vetlant
per la seguretat.

A més dels beneficis que genera
l’exercici físic en l’estat de salut
general de les persones majors,
aquests passejos els aporten
millores en l’estat anímic i
activació d’àrees cognitives
ensopides
durant
aquests
mesos en què la pandèmia ha
afectat de manera significativa
a aquest sector de població.
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+ Noticies
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En l’Ajuntament de la Vilavella continuem apostant per
la recuperació del nostre patrimoni.
En aquest cas, noves peces del llegat Ranch que completen
la col·lecció d’obres dels “senyorets” de la família NittelBitterlich que ens transporten a l’època daurada del termalisme a La Vilavella.
Gràcies a la família Ranch per la seua donació i al treball de
gestió de la Regidora de Patrimoni, Cultura i Museus per fer
possible que aquestes noves peces formen part de la nostra
Col•lecció Museogràfica.

Últimes novetats!
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Preparació i posada
a punt les
Instal·lacions Esportives.

Nou material per al control de la pandèmia.

La renovació en la protecció de les torres d’il·luminació del camp de futbol,
l’adquisició de nous materials com bancs,
penjadors etc, per als vestuaris i pistes
de la Ciutat de la Raqueta. Com a novetat per al camp de futbol l’adquisició del
nou MARCADOR DIGITAL, en el qual podrem seguir i celebrar els gols del nostre
recentment ascendit Equip de Futbol!!!

L’Ajuntament de La Vilavella ha adquirit TERMÒMETRES D’INFRAROJOS per a ajudar al control del coronavirus i evitar el contagi.
Aquests termòmetres es destinaran a la Escoleta Infantil Municipal Joan XXIII, per a la Policia Local, Biblioteca i dependències municipals. Entre tots frenem
els contagis!

final de
temporada 19/20
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LA NOSTRA GENT
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Tots els equips de futbol base han
competit cada cap de setmana,
demostrant el treballat dia a dia i el que
tots els entrenadors els han transmés.

Finalitza la temporada
19/20 per a La Vilavella C.F., sent
la temporada més atípica que es
recorda. El fet més destacable
és l’ascens del Primer Equip a
la categoria Primera Regional
després de 4 temporades en
Segona Regional.

Com a curiositat, La Vilavella C.F.
ha marcat 1.197 gols en Primera
Regional, així que, durant la
temporada 20/21 es poden
aconseguir
diverses
xifres
destacables perquè els jugadors
que les aconseguieixen queden
registrats en la història del club.

Torna a la que és, històricament,
la seua categoria preferida ja que
ha estat en ella 22 temporades
(més la que està per començar)
enfront de les 17 que ha estat
en Segona Regional.

En quant al futbol base, han
aconseguit formar equip en
totes les categories excepte
Infantil, fins i tot s’ha arribat a
fer dos equips en la categoria
Aleví.
És a dir, s’han format en el club

al voltant de 90 jugadors/as,
que per a una població com La
Vilavella, no està res malament.
Que, per cert, una altra labor
destacable la de tots els
entrenadors, peça fonamental
en el club.
En resum, ha sigut una
temporada excepcional. Segur
que res d’això haguera sigut
possible sense la confiança que
els pares i mares que any rere
any aposten per la formació
en el Camp Municipal “La
Cantera”.

La Vilavella és una localitat on una de
les característiques principals dels seus
habitants és la passió amb la qual viuen les
seues aficions.

I fer un esment especial
a les empreses i entitats
col·laboradores
que
s’han
implicat en el projecte perquè
tots els xiquets/as de la
localitat tinguen la possibilitat
de practicar un esport que
transmet tants valors.
Durant tota temporada ha
sigut incondicional el suport
que ha rebut el Club per part
dels aficionats al futbol ja que
han estat presents en tots
els desplaçaments arribant a
transmetre als jugadors que
jugaven a casa.

Destacar els partits contra el
C.D. Betxí, tant el jugat a casa
com el jugat en la localitat veïna
que, simbòlicament, va penjar
el cartell de “no hi ha bitllets”
sent el 50% afició vilavellera.
Per a finalitzar, ha sigut la
temporada més atípica pel fet
que no s’han pogut disputar
totes les jornades. Des que es
va decretar l’Estat d’Alarma
a Espanya, per culpa de la
pandèmia COVID-19, es van
paralitzar les competicions i
es van donar per finalitzades

quedant encara jornades per
jugar en totes les categories.
Si som tots responsables i
aconseguim aguantar aquesta
pandèmia, en quan s’inicie la
temporada 20/21, serà una
temporada molt apassionant.
No sols en Primera Regional
amb el Primer Equip, sinó
també en totes les categories
de Futbol Base que segur
que augmenten el nombre
de
jugadors,
entrenadors,
patrocinadors i, sense lloc a
dubte, aficionats.
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VICENT ZARAGOZA

Vaig nàixer en 1940. En 1946, en aquest carrer vivia un senyor
que li deien el tio Batano, que era espardenyer. En aquell moment
jo encara anava a l’escola. Els espardenyers anaven a vendre
espardenyes pels pobles totes les setmanes, i en una de tantes li
va proposar a mon pare que l’acompanyara. Vam anar a Alboraia i
vam vendre els parells en una taberna que hi havia a l’entrada del
poble. I allí els llauradors s’arrimaven a comprar-les.
Ací al poble hi havia una
cooperativa. El tio Nasiet,
que era músic i vivia a la Cova
Santa, era el secretari. Allí es
comprava l’espart i es deixaven
les espardenyes. I després el tio
Orenga se les emportava amb
la seua camiona.
En aquella època jo brunyia el
cordell amb un pal de fusta redó.
Era un xiquet i sols l’enrollava
amb unes màquines, després el
brunyia amb un brunyidor i amb
les tisores el pelava.
Aleshores el cordell ja estava
preparat perquè les dones
feren la cara i els talons de
l’espardenya. Els hòmens sols
cosien la sola.
Pense que els espardenyers
van sobreviure uns tres segles
abans de la Guerra Civil. En
un primer moment sols existia
Vilavella, i els més rics se’n van
anar a viure a Nules perquè les
terres eren millors i més grans
i perquè tenien més aigua amb
les marjals.

Els més pobres es van quedar
en Vilavella, encara que
entre aquests encara hi havia
diferències. Els més rics dels
que es van quedar es van
establir a la part més plana del
poble, i els més pobres es van
quedar a la més alta.
El terreny costava quatre perres
i molta gent vivia en coves. Hi
havia un espardenyer que vivia
en una cova al calvari.
El meu ofici ha sigut sempre
obrer. He sigut obrer de vila
des que vaig eixir de l’escola
fins que m’he jubilat. I aquesta
afició m’ha entrat perquè
quan vaig entrar en casa de
la meua dona tot el món feia
espardenyes allí. I mon pare era
obrer, però de nit també feia
espardenyes. M’he criat amb
açò. La meua dona sap més
que jo, i em va ensenyar a fer
el cordell i l’aixereta. La resta ha
sigut més fàcil, ja que he après
amb la pràctica.
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Juan Cortés Cabrera
Primer Premi Concurs de Fotografía Sant Sebastià 2020

La sola de les de cànem es fa
a màquina i les d’espart es fa a
mà.
Hui en dia les espardenyes
es fan amb sola de cànem, no
d’espart. Quines són millors?

Abans sols
quedaven tres últims
espardenyers: el tio
Ismael, el tio Tòfol i
altre que era policia.
65 Aquests últims hòmens
van deixar de fer les
espardenyes d’espart
perquè era un esforç
molt gran. Tardes
tres dies en fer un
parell d’espardenyes
d’espart. Jo les venc
quasi regalades a vint
euros, i sols l’espart ja
en costa sis, a més de
tota la feina que hi ha
darrere. Per això es va
acabar l’espardenya i
la gent va començar a
dedicar-se a la mina, la
fàbrica o l’obra.

Les de cànem són millors
perquè baix porten una sola
de goma i duren més. L’altre
motiu és que són més blanetes.
Abans la gent tenia les plantes
dels peus més dures perquè
treballaven a la terra així que
estaven acostumats a les
Com es fa l’espart? espardenyes d’espart. A més,
les soles de cànem estan fetes
a màquina i sols has de fer a mà
El terreny d’ací no és el millor el taló i la cara.
per a l’espart. Hi ha algunes
plantes esparteres, per exemple
a la muntanya de Pipa de la -Vosté diu que va aprendre
Vall d’Uixó. I banda que hi ha solament mirant a qui feia
poques la varietat que hi ha ací espardenyes. Pensa que és
és molt més curt. L’espart que fàcil aprendre a fer-ne?
s’utilitza ve d’Albacete, Almeria
o Múrcia, que és molt llarg i més Aprendre a fer espardenyes
fort. Per collir-lo l’enrotllen amb és fàcil. És fàcil perquè quan
un pal de fusta i arranquen els es feien en totes les cases del
brins. Ara l’única cosa que cal fer poble és perquè era fàcil, no
és banyar l’espart i una vegada tènies que anar a cap lloc a què
sec s’embolica amb un drap i t’ensenyaren. Si no, de veure
ja està preparat per a treballar a un altre fer-les aprenies. A
amb ell. Ara ja ho venen picat, mi no m’ha ensenyat ningú a
però abans el picàvem amb cosir espardenyes perquè et
masses a les picadores. Costava recordes de com les cosien i
molts dies i havies d’anar picant aleshores he agafat el mateix
quatre o cinc garbes.
sistema i les faig. De veure al
llarg de tants anys a algú fer-les
Quina diferència hi ha entre al final aprens. Simplement de
els dos tipus d’espardenyes? mirar s’aprén.

- És molt car fer açò, el fet
de fer-ho i després no es
recupera el que es fa. Ara ha
de ser com una afició perquè
és impossible que una persona
es dedique a este treball per
a tota la vida.
És com un hobby, com una afició
que et distrau molt. Cadascú ha
de tindre una distracció quan
es jubila. A u li agrada jugar a
les cartes, a altres els agrada
anar a la muntanya i jo soc feliç
fent espardenyes. Jo em fique
allí baix en la fonteta i faig
corda. Unes espardenyes que
costen 15 € o 20 € darrere hi
ha 5 o 6 hores de treball, més
el que costa la sola o corda. No
guanyes res, però et distraus.
Tens per a comprar l’espart.
- I encara que siga de forma
aficionada, tant vosté que està
jubilat com qualsevol persona
que es vullga aficionar, penses
que açò s’ha de mantindre?
Sí, s’ha de mantindre. L’altre dia
em van cridar des del museu
perquè fora i vaig estar allí més
d’una hora i vaig fer un poc de
corda, vaig cosir un poc i també
vaig fer una explicació i et fan
preguntes i jo les responc. Jo
açò ho faig gratis, un altre no
ho faria. Açò no es pot perdre,
són tradicions de tota la vida i
la gent vol que faces perquè no
es perda.

- La gent de fora, els turistes Sí, açò no es va deixar. Hi ha
que vénen al poble quan et persones que van seguir, potser
veuen com es queden?
de 200 que hi havia es van
quedar en 7 o 8, els altres se’n
van anar a treballar a la fàbrica,
No paren de tirar fotos. Es a la mina, a un altre treball. Jo
queden parats i comencen “açò
que és?, perquè s’utiliza?...” La recorde d’un home que li deien
televisió À Punt ja ha vingut dos “El Tio Gordo”, este es va
vegades. La primera vegada va quedar realitzant espardenyes.
vindre al museu i jo vaig estar Eren hòmens que tenien una
allí dos hores fent espardenyes. edat avançada per a anar a la
Després van vindre on jo em fàbrica i van seguir fins que es
pose a treballar. El dia 1 d’abril van morir.
des de les 21:00 a les 22:00
hores televisaran un reportatge.
- L’ofici de l’espardenya s’ha
perdut, però vosté que faria
per a lluitar i que hi haja algú
que seguisca amb aquest?
Açò perquè no es perda ha
d’intervindre
l’ajuntament,
recolzar-ho. L’any passat vaig
estar en la setmana cultural,
totes les dones que van vindre
van aprendre fer material,
menys cosir que és més delicat.
Vam estar 15 dies perquè en
una setmana no es pot fer. Se’ls
va donar una garba a cada una.
Quan jo em moriré açò acabarà
perquè no hi ha ningú més.
Ha d’haver-hi algú que agafe
esta afició, fer espardenyes o
bolsos de mà d’espart.
-Quan va tancar la cooperativa
dels espardenyers, quedava
encara
algú
que
feia
espardenyes?
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JAVC, mayo de 2020

Regreso
Palabras del Príncipe
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Dedicatoria:
A mis admirados
lord Byron y William
Shakespeare, que
tanto nos deleitan
y confortan en
estos tiempos de
enclaustramiento.

Buenos y radiantes días tenga
la noble y preclara ciudadanía.
Apartado, tres largos años ya,
del mundo de los vivos, reducido
en lúgubre mazmorra, revestido
con prematura mortaja, hoy,
finalmente, retorno a la vida;
amigos todos, celebrémoslo.
Adiós a la oscuridad, adiós
espectros, bienvenida seas,
claridad. Víctimas de vil
conspiración, con la libertad
cayeron los grilletes que tanto
nos atenazaban.
Se derribó la tiranía, concluyeron
los tormentos. De ahora en
adelante, una nueva edad de
oro nos espera.
Fenecerán
sectarismos,
conjuras palaciegas, venganzas,
hordas
de
enloquecidos
sicarios, corruptas ciénagas,
cruentas contiendas, torrentes
de nauseabundo aliento.

Cesará la infernal tempestat
que sacudía nuestras almas.
Enmudecerán las ensangrentada
espadas,
cicatrizarán
las
profundas heridas. Tras la
batalla, serán los muertos
confiados, piadosamente, a la
maternal tierra. El enmohecido
arado surcará, de nuevo, los
devastados campos, en otros
tiempos fértiles campiñas.
Escalará Amor invulnerables
muros,
ocupará
estancias,
seducirá corazones de hielo.
Se impondrá la paz ansiada, la
imparcial justicia, la clemencia,
la
cordura,
la
fraternal
armonía, el brillante destello
de los astros suspendidos.
Triunfarán buenos y sabios
consejos, cálidas palabras.
Volverán reconfortantes risas,
juegos,
músicas,
danzas,
los cantos del riuseñor en la
arboleda. Florecerán rosas
de mayo en la pradera.
Apresurémonos, ya la aurora
despunta en primavera.

Això ha sigut una oportunitat per a
detindre’ns en aqueix retrobament
amb l’alegria compartida, que és
en realitat el vertader sentit que
tenen els actes de la festa juntament amb el sentiment cristià que
tenim i la devoció al nostre Patró.
Amb això, també hem complit
amb la devoció a Sant Roc que
ens han
transmés els
nostres majors, i ens hem vinculat
a les arrels més profundes, transcendents i valuoses que posseïm.
Ens hem retrobat amb elles, a
més d’amb la nostra devoció
cristiana, la família, el poble, el
nostre carrer, aqueixes realitats
quotidianes, imprescindibles per
a una vida permanent i humana.
L’essencial
sempre
roman
i ha de romandre: la nostra devoció a Sant Roc.
Esperem l’any que ve poder gaudir de tots els actes, religiosos,
taurins i festius que teníem preparats amb tanta il·lusió per a
aquest.

ELS NOSTRES BARRIS

Les Festes d’enguany no
hansigut iguals que les anteriors
però el nostre Patró, Sant Roc, es
mereixia els actes religiosos que
hem realitzat en el seu honor, ja
que enguany, marcat per tantes
circumstàncies, hem celebrat el
75 aniversari de la seua imatge.
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sant
xotxim
Superades les festes més difícils de la nostra història, toca mirar
enrere i valorar l’esforç realitzat i la quantitat de detalls que
enyorem i hem trobat a faltar aquest any.
Des de ja, posem la mirada en el pròxim any 2021 plens d’il·lusió i
ganes que la situació millore i puguem gaudir de les nostres estes com
es mereix.

Al mes de maig, la
comissió prenia la decisió de
suspendre les festes del 2020
amb una gran pena i desil·lusió,
apel·lant a la responsabilitat i la
salut de tot un poble.
No obstant, per a la família
xotximera no anava a ser tot
tant negre aquest any. Malgrat
la impossibilitat de realitzar els
esdeveniments habituals, la
comissió de xiques junt amb la
comissió de festes es van unir
per confeccionar un històric
del programa de festes per al
record de la nostra gent. A més,
la comissió de llums també
va tindre el detall de donar
llum als carrers amb els tres
arcs principals que cada any
il·luminen i omplin d’alegria el
nostre barri.
Els clavaris d’aquest any 2020,
la família Zaragoza Adsuara, no
anaven a ser menys i gràcies al
seu gran esforç, ens van brindar
l’oportunitat a tots els devots
de visitar a Sant Xotxim i Santa
Anna com cada any. Amb el seu
treball, es van poder organitzar
diversos actes religiosos com
l’emocionant vigília, la missa
en honor als sants o la missa
per a recordar els avantpassats.
Sols queda agrair a tots els
xotximers i xotximeres pel
seu comportament exemplar
i la seua comprensió davant la
dificultat de la situació.
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COVA
SANTA
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Els Clavaris de la Cova Santa 2020, volem trasladar des
d’aquestes línies, el nostre agraïment a totes i cadascuna de les
persones que han fet possible la cel.lebració de la festa de la
patrona del nostre carrer i de la nostra Diòcesi
En
estos
temps
difícils,enmig d’una pandèmia
que ens ha colpejat i encara ens
colpeja, en cap moment hem
perdut la il.lusió per a cel.lebrar
la nostra festa el millor que se
puguera.
És en estes circumstàncies quan
se valoren més les ajudes i el recolçament que hem rebut per
tal de portar a terme els actes
en honor a la Mare de Deu de
La Cova Santa.

No voldríem deixar-nos a ningú
per nombrar perquè tots i totes
han estat imprescindibles: els
confrares i la junta de La Cova
Santa, el nostre rector Don
Ignasi, floristes, coeters, músics
i tanta gent que ha acostat el
muscle de manera altruista.
Un esment especial mereix la
Policia Local de La Vilavella per
resoldre totes les nostres consultes, per recordar-nos les mesures obligatòries de seguretat
i per vetllar pel seu compliment.

Ja no ens queda res que dir, felicitar a els clavaris de l’any que
ve,la familia Sanahuja Caballer i
cridar ben fort

VISCA LA COVA
SANTA 2021!!!
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Quan arriba l’últim cap
de setmana de juliol, tot el
poble de La Vilavella està atent
73 per escoltar coets per allò que
diu “al primer coet de Sants de
la Pedra, s’acaba l’estiu”.

Aquest any és un any molt
especial i molt dur. No sols
per a les persones que
desinteressadament organitzen
tots els actes taurins, religiosos
i lúdics del barri, sobretot
és dur per aquelles famílies
afectades per la pandèmia que
tan durament ha afectat la salut
i l’economia dels nostres veïns i
veïnes.

Es diu que s’acaba l’estiu pel
fet que, les festes en honor a
Sant Abdó i Sant Senén, obrin
les festivitats d’un poble taurí i
tradicional que fins a la meitat
de setembre no pararà de Degut
aquesta
pandèmia
passejar bous i sants pels seus aquest any no hem pogut
carrers.
celebrar amb tots els veïns i
veïnes la tradicional “entrà”
Tot
acompanyat
d’una del primer divendres on s’uniria
multitudinària assistència de l’alegria i la il·lusió que es té
veïns i veïnes locals i “forasters”, després de tot un any de treball.
com ens agrada anomenar a
aquells aficionats dels pobles Tampoc celebrarem l’esmorzar
de la comarca que venen a de germanor del dilluns i
gaudir dels nostres actes.
el multitudinari sopar de

tombet de bou del divendres,
amenitzats amb una discomòbil
i una orquestra, respectivament,
fins altes hores de la nit.
Actes oberts sempre per a tot
aquell/a què volguera assistir.
Tampoc
disfrutarem
del
campionat
de
guinyot,
normalment dimecres, que cada
any augmenta el nombre de
participants i com no, el dijous,
l’acte que més il·lusió tenim
d’organitzar: els carretons per
als xiquets del poble on xiquets
i major disfruten del Bou al
Carrer per a totes les edats.
El carrer s’ompli de menuts i no
tan menuts corrent pels carrers
del barri, rient i plorant per
l’emoció.

Per descomptat, tampoc s’ha misses (el dia de Sant Abdó i
pogut gaudir del plat fort de les Sant Senent i el dia de festa
festes: els actes taurins.
d’animes), encara que hem
trobat a faltar la processó i
Actes que se celebraven amb l’acompanyament dels Sants.
bous les dues vesprades dels
dos dissabtes, amb quatre Tot i això, ens queda l’olor de
vesprades de vaques, les del pólvora dels coets i traques que
dimarts, dimecres, dijous i acompanya tots els actes que
divendres, i normalment, una hem descrit i que aquest any
nit del tradicional Bou Embolat. tampoc gaudim al complet.
Tot acompanyat amb els seus
sopars al carrer en família o Per a finalitzar, desitgem un bon
amics, al finalitzar cada vespra estiu a tots i sobretot, volem
taurina.
transmetre l’agraïment per la
comprensió de tots els veïns
Amb responsabilitat i seguint i veïnes a la decisió que es va
totes les mesures de seguretat prendre de suspendre els actes
i higiene establides per les mes multitudinaris.
autoritats corresponents, hem Demanem responsabilitat i
pogut gaudir de part dels actes precaució perquè aquesta
religiosos, una altra part molt pandèmia passe com més aviat
important, amb la novena i millor.

Sants de la 74
Pedra
Seguim treballant per
al pròxim any tornar
amb mes força que mai.
Visca els Sants de la
Pedra! Visca Sant Abdó
i Sant Senent!

AECC
La Vilavella
L´Associació Espanyola Contra el Càncer La Vilavella passa per
una etapa de renovació i canvi. Aprofitant la marxa anual hem
fet unes preguntes a la nova presidenta, Ana Aznar Ibáñez,
veïna del nostre poble i persona compromesa amb la causa.
75 Ana, ¿com arribes a l´AECC
La Vilavella?

Fa uns anys vaig rebre una
cridada telefònica de Pilar Badenes, anterior Presidenta i actual Presidenta d´Honor, proposant-me participar en la Junta
de l´Associació Local. Va ser una
grata sorpresa i un plaer que
contaren amb mi per a una tasca tan important com la d´estar
al costat de les persones malaltes de càncer i les seves families.
Sempre m´ha agradat participar
en iniciatives solidàries, però
aquesta tenia un component
emocional, fer-ho amb la gent
del meu poble.

“Sempre m´ha
agradat participar en iniciatives
solidàries, però
aquesta tenia un
component
emocional, fer-ho
amb la gent del
meu poble”

En els �������
ú������
ltims� �����������
anys�������
, a la ����
Junta s’ha� ��������
produït�
�������� un
������������
���������
canvi generacional que finalitza en la
teva arribada a la presidència.
¿Com ho valores?
Primerament, vull agraïr a totes les persones que han format part d´aquesta Junta, des
de la seva constitució, la seva
dedicació i entrega. Gràcies a
totes elles per donar continuïtat
a la important tasca que fa
l´Associació ací al nostre poble.
L´actual composició de la Junta
barreja la saviesa de les persones veteranes amb un recorregut consolidat i la il.lusió i motivació de la gent més jove que
s´ha anat incorporant.

¿Què significa per a tu presidir esta Junta
Local?
Em sent molt orgullosa per
poder representar a aquesta Junta. A nivell més personal,
és la manera que tinc de tornar-li a la gent
del poble la seva estima i afecte. No obstant,
malgrat ser jo la presidenta, la meua tasca
no té sentit sense l´equip de persones que
m´acompanya en aquest projecte.

(Vicepresidenta), Maite Cabanell (Secretaria), Natalia Badenes (Tresorera), i com
a vocals Inmaculada Aznar, Fernando
Sales, Anna Carratalá, Esther Carratalá,
Carmen Sales, Fernando Gimeno, Jorge
Vicent, Fernando Traver i Mario Zaragoza, i jo mateixa (Presidenta).
Com a Junta Local tenim un alt compromís social i sentit de la responsabilitat
i treballem per recolzar a les persones
malaltes de càncer i a les seves famílies.

¿Estàs contenta amb la nova Junta?

Aques és el fil conductor d´aquesta
Junta, ser d´utilitat als nostres veïns i veïnes per contribuïr en la lluita contra la
malaltia.

Plenament. Som un equip de tretze persones composat per Mª José Orenga

En 2019 s’ha poduït un increment
d’activitats, feu moltes coses durant l’any.

LES NOSTRES ASSOCIACIONS

L������������������������������������������
´AECC local ������������������������������
compta amb els valors i la motivació necessàries per a seguir portant a terme aquest projecte tan necessari ací al nostre poble.
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Sí, contem amb un ampli i variat repertori d´activitats que ha
anat incrementant-se en els darrers anys. Cal dir que a aquest
augment també han contribuït
nombroses persones del poble que tenen establiments i
han tingut iniciatives solidàries
d´allò més interessants. Aprofite
per a donar-los les gràcies una
vegada més.
La gent de La Vilavella,
¿respon a la cridada de
l´Associació?
Sempre. El poble de la Vilavella és plenament solidari i està
molt compromés amb aquesta malaltia, per tant, participa i
77 acudeix a les activitats que es
realitzen durant tot l´any. No em
cansaré mai de ficar en valor la
solidaritat i generositat de la
gent del nostre poble.
La Junta Local de La Vilavella està enmarcada, com tots
els pobles que pertanyen a
l´AECC, dins de la Junta Provincial. ¿Com es la teva relació en la Junta Provincial?
Molt bona, la relació és fluïda i
sentim que estan al nostre costat. Contem amb el suport del
coordinador de les Juntes Locals, Gonzalo Romero, qui fa de
nexe amb els companys i companyes de la Junta Provincial.

“El poble de La
Vilavella és
plenament solidari i
està molt compromés
amb aquesta
malatia”

Al nostre poble també tenim el
servei de voluntariat a domicili a
disposició de les persones que
ho necessiten.
Una persona del poble que
tinga una necessitat, ¿com pot
contactar amb l´Associació
Local?

Pot fer-ho a través de qualsevol
membre de la Junta. Som gent
del poble i estem accesibles. No
No obstant, des de la seu de volem que cap persona malalta
Castelló sempre ens han deixat ni membre de la seva familia es
les portes obertes per a aten- senten sols.
dre les nostres necessitats i inMentre sigues presidenta de
quietuts.
l´AECC Local, ¿on vols ficar
De fet, l���������������������
´AECC����������������
Provincial aca- els teus esforços?
ba d›obrir una sede nova a
En estar al costat de les persoCastelló, ¿on està situada?
nes malaltes i les seves families,
Sí, la inauguració va ser el pas- donant resposta i suport a les
sat mes de març. La seu està seves necessitats i promovent la
situada al Passeig Ribalta, 25 investigació per tal de conèixer
de Castelló. Aquest és un espai millor la malaltia i millorar els
més ampli i accesible obert a tractaments.
tota persona que presente una
necessitat, dubte o vullga col. Per acabar, ¿vols afegir alguna cosa més?
laborar d´una o altra manera.
Existeix un telèfon d´atenció
gratuït Infocàncer 900 100 036
(365 dies, 24 hores) per a proporcionar de forma ininterrumpida informació, recolzament
i assessorament de qualsevol aspecte relacionat amb la
malaltia.

Donar les gràcies, una vegada
més, a les persones que han
confiat en mi per a desenvolupar aquest càrrec, a l’equip que
m’acompanya i a tot el poble
de La Vilavella per la seua solidaritat en aquesta causa.
A.E.C.C. La Vilavella

A.M.P.A.
JOSÉ ALBA
Com cada any els membres de l’Ampa
treballem de manera desinteressada per a que
els nostres socis tinguin un curs escolar adequat
a les seues necessitats.
A l’estiu ja comencem a buscar l’empresa que
portarà a terme les extraescolars durant tot
el curs a un preu raonable, intentant sempre
que les activitats proposades siguin originals i
agraden a tot el mon.
Fem possible l’arreplegada de les cartes dels
xiquets per part del patge reial i organitzem una
activitat, aquest any hem fet adorns nadalencs
que van agradar molt als xiquets.
Participem en la cavalcada dels reis mags
ajudant amb la desfilada i oferint als seus socis
les disfresses.

Al carnestoltes hem donat xocolata i
magdalenes, hem posat un dj per a fer les actuacions i que els xiquets tingueren musica mentre
berenaven i junt amb alguns voluntaris es va fer
una de les actuacions.
Estem amb continua comunicació amb l’equip
directiu de l’escola, l’Ajuntament i el Consell
Escolar per tal de que les obres de l’escola es
porten a terme mirant sempre per la seguretat
dels nostres alumnes.
Encara ens queda molta feina per fer fins el
proper curs, però amb la vostra aportació ens
ajudeu a que tot açò siga possible.
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L’ASSOCIACIÓ
PEL PATRIMONI
VILAVELLER
Lola Molinos Recatalà
(Vicepresidenta de l’Associació)

Un patrimoni del que puguen gaudir i que puguen heretar les
generacions futures.
Per això et convidem a que t’unisques a la nostra associació com
a voluntari o voluntària.
La meua mirada es fixava
constantment en el vol del falcó
79 que havia avistat allà lluny un
colom.
Tal vegada, aquesta possible
víctima seria una de tantes
de les que cauria d’entre els
nombrosos colomers existents
en el poble.
El seu vol discorria ràpid entre
el mos de pedra de la cantera,
el castell islàmic marcat pel
rellotge de la història i la mina
María Fernanda, desapareixent
poc després darrere de la
muntanya de Santa Bàrbara,
allà on resisteixen les trinxeres
de la Guerra Civil (1936-1939).
El meu desig no només era
seguir el falcó amb la mirada,
volia alguna cosa més.

Volia ser lliure com ell per
passejar entre tot aquest
patrimoni històric i natural,
recuperat de l’oblit per part de
l’Associació del Voluntariat pel
patrimoni vilaveller. Hòmens i
dones de totes les generacions
i de mil pensaments diferents
ens havíem unit, com un
“pensat i fet” valencià, per
ressuscitar d’entre els esbarzers
i les runes, les antigues sendes
i les pedres centenàries que
ens contaven coses de la vida
d’aquells vilavellers i vilavelleres
de temps antics.

moros i mores, cristians i
cristianes representem la presa
del castell del poble per part
del rei Jaume I.

L’estima pel nostre poble, pel
qui hem ESTAT i SOM ens uneix
com un ferro a un imant.
Al 9 d’Octubre en mig de
dolçaines, tabals i bombos,

En aquesta diada col·laboren
associacions com la de Tambors
i Bombos del Sant Crist de la
Columna i les Ames de casa,
entre altres.

La càpsula del temps que ens
trasllada a aquella època ens
permet fer una ullada graciosa
a fets de l’actualitat vilavellera...
Entre raïm, figues, mistela,
pastissets, i vi, les rialles i la
música ens porten a la fi de
l’escenificació i l’inici de la
pilota valenciana o el joc de la
fallera calavera.
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D’altra banda, activitats mes
reposades com un sopar i
raonar ens endinsa en un ofici
que s’està perdent (regador,
espardenyer...) i que volem
rescatar de la memòria popular,
o conèixer de més a prop a
personatges de la nostra història
recent (com el tio Vaporet). La
taronja, l’astronomia des de
l’ermita o l’urbanisme termal
esplendorós de la vila al segle
XIX han estat temàtiques
interessants.
L’acció
directa
sobre
el
patrimoni natural i històric fa
que desitgem aprendre d’altres
pobles que han realitzat una
bona gestió en aquest sentit
així, les excursions a Artana,
Vilafamés, Gratallops, la Vall

d’Uixó, entre altres, ens permet
conèixer el patrimoni de la
comarca o de pobles propers i
intercanviar experiències.
En mig de la muntanya,
caminem amb la idea de reobrir
una senda vedada per la malea
per a connectar dos punts
patrimonials: la mina María
Fernanda i les trinxeres de la
línia XYZ. Uns camins sinuosos
que fan sospitar el patiment de
la població en guerra des de
la primera línia, sota les bales,
rescatades ara per arqueòlegs
(ARQUEOCAS).
Espais xarradors, com les
pedres picadores vora el camí
de l’ermita on encara sonen
cançons que parlen del dur
treball de l’espart.

Ens queda molt per fer: cançons
populars, menjars tradicionals,
costums perdudes, preservar el 80
castell, les trinxeres, els espais
naturals etc. Tenim fam de
conèixer la història de la nostra
gent, volem deixar als xiquets
i xiquetes d’aquest poble un
patrimoni natural i històric del
qual es puguen sentir orgullosos
i orgulloses.
Facebook:
vilaveller

Voluntaris

pel

patrimoni

QUÈ ÉS
CÁRITAS ?

Cáritas és una institució
de la Conferència Episcopal,
creada en 1947, per a l’acció
caritativa i social de l’Església
Catòlica a Espanya. Per això,
Càritas sense l’Església no
és res, no sols a nivell econòmic, sinó també per l’ajuda
i implicació que té el rector.
CÁRITAS PARROQUIAL és la
base de la Institució i el lloc privilegiat per a la realització de la
labor caritativa i social.
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La Parròquia de la Sagrada Família, LA TEUA PARRÒQUIA,
va crear Càritas Parroquial, atesa des de llavors per un grup de
voluntaris i voluntàries (sempre
dirigits pel rector) que s›han
anat renovant al llarg d’aquests
anys.
La major part de la labor realitzada es duu a terme sobre
la base del compromís dels
voluntaris que dediquen el
seu temps a servir als altres en
nom de la comunitat cristiana.
L’acolliment al necessitat és la
raó de ser de Càritas, és l’eix
central de la nostra actuació, intrínsecament vinculat a la nostra
missió.

Si no hi ha acolliment, no hi ha
Càritas. Acollim i escoltem a totes les persones, independentment de la seua procedència,
raça, religió i tendències polítiques; i tractem d’acostar-nos
als seus problemes i necessitats
per a pal·liar-los, realitzem una
acció assistencial en la mesura
que siga possible.

un moment donat de la nostra vida i ens veiem incapaces
d’afrontar.

Tota aquesta ajuda és anònima
i discreta, sense jutjar res ni a
ningú (qui aquest lliure de pecat
que tire la primera pedra), això
fa que la presència visual de
Càritas no siga la mateixa que
en realitat és, però com va dir El
Estem supervisats i orientats per Senyor: el que faça la teua mà
l’Assistent Social. S’ajuda de dreta que no ho sàpia l’esquerra.
moltes formes i maneres com
a lliurament d’aliments, en ne- A més, la nostra Càritas descessitats bàsiques com poden envolupa diferents accions de
ser pagaments de rebuts llum, sensibilització entre les quals
en hipoteques, acompanyar i cal assenyalar la Campanya de
orientar en temes burocràtics… Recollida d’Aliments que es fa
per Nadal i de la qual ens senPerò principalment, que és el tim molt orgullosos per la partique més valor té, és l’orientació cipació del poble.
espiritual que es dóna, l’escolta
i suport que s’ofereix en situacions que se’ns presenten en

Especial Nadal
2020/2021
82
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Els Nadals del 2020 al 2021 han sigut especialment complicats a causa de l’assot de la pandèmia. Malgrat això, des de l’Ajuntament de La
Vilavella no hem volgut perdre la il·lusió i l’esperit
nadalenc i hem volgut oferir als nostres veïns i veïnes, una programació especial de Nadal dins de
les possibilitats.
D’aquesta manera, comencem amb el Concert
de Nadal a càrrec de l’A.M.A. Santa Cecilia de La
Vilavella. Concert que es va realitzar a portes tancades però que s’ha retransmés en diverses ocasions per la televisió TV4 La Vall.
A continuació, els Patges Reals de SS. MM els Reis
Mags, van visitar als alumnes del Col·legi Públic
José Alba per a entregar-los una bossa de caramels i un joguet lúdic patrocinat per l’Ajuntament.
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Perquè pogueren recollir les cartes de
tots els xiqets i xiquetes de La Vilavella,
van instal·lar una Bústia Real a la porta
de l’Ajuntament. També els més xicotets van rebre la visita del Patge Real en
l’Escoleta Infantil Municipal Juan XXIII,
per a entregar-li les seues cartes.
Posteriorment els van visitar els Reis
Mags, fent-los lliurament d’uns joguets
educatius a càrrec també de l’Ajuntament.
Finalmet no es va perdre la il·lusió de
viure la vesprada de la cavalcada de
SS.MM. Els Reis Mags, que a causa de

les restriccions, enguany van
realitzar una cercavila muntats
amb trenet per a passar a saludar a tots els xiquets i xiquetes
des de les seues cases acompanyats de la policia, Creu
Roja i Protecció Civil.
Per a acabar, presentar-se a
l’Església Parroquial de la Sagrada Família a adorar al Nen
Jesús.

TELÈFONS d’interés
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964 677 448
964 677 635
625 101 002
607 057 585
964 399 325
607 040 964
964 738 715
679 305 609
964 677 098
964 659 094
946 672 711
964 696 246
964 659 250
900 300 555
964 221 100
964 221 916
964 671 020
964 558 555
964 558 550
964 399 775
964 244 300
964 246 241
964 359 808
964 670 391
964 739 295
964 728 000
964 729 016
964 677 289
647 712 065
964 670 643
964 670 001
062
085
112

Oficines Municipals
Fax Ajuntament
Policia Local
Biblioteca Municipal
Consultori Mèdic
Serveis Socials
Cp Jose Alba
Guarderia Municipal Juan Xxiii
Coop. Agrícola S. Josep
Registre Propietat Nº1 Nules
Registre Propietat Nº2 Nules
Oficina Inem Vall D’uixó
Agència Seguretat Social Nules
Informació Covid-19 Comunitat Valenciana
Centre Operatiu Guardia Civil
Assesorira Jurídica De La Cambra Agrària Provincial
Creu Roja (Nules)
Centre Salut Nules Urgències
Centre Salut Nules Cites
Hospital De La Plana
Serveis Emergència Sanitaris 1 (C.I.C.U.)
Serveis Emergència Sanitaris 2 (C.I.C.U.)
Parc Comarcal Bombers Plana Baixa
Renfe Nules
I.E.S. Gilabert Centelles
Universitat Jaume I
Universitat Jaume I Fax
Farmacia Juana Alba Represa
Parroquia Sagrada Familia
Correus I Telegrafs S.A. Nules
Ajuntament Nules
Guardia Civil (Robatoris Al Camp)
Emergències
Emergències

+ Informació
Tot el que has vist aci ho pots
veure de forma actualitzada a
les nostres xarxes socials
i en www.lavilavella.com
Canal de Telegram @lavilavella.
Totes les noticies de La Vilavella
al canal de Telegram.
Des de l’Ajuntament de la
Vilavella us animem que us uniu
al nostre canal de Telegram,
per a tindre accés a les últimes
notícies i poder consultar els
canvis que van succeint aquests
dies, tot d’una forma fàcil i
ràpida.
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