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editorial

Tornen per fi les festes 
de Vila-real. Tornen per 
fi les festes de Sant Pas-
qual. Després d'aquell 
necessari però insufi-
cient experiment de 
festes de la Mare de 
Déu de Gràcia, torna 
l'essència de la festa 
al carrer, amb actes 
de penyes, concerts, 
homenatges als pa-
trons amb totes les 
tradicions i el més 
important, torna el 
contacte social, els 
abraços que com 
deia la cançò de Ve-
tusta Morla, fins fa 
poc estaven prohibits.

Amb la recuperació 
de l'activitat social, 
torna l'oci al seu mà-
xim esplendor i torna, 
com no, la revista OCI 
a estar a les seues 
mans. Tornem amb un 
especial de festes, però 
sense oblidar les nos-
tres pàgines de Solidari-
tat, Cultura i el record a 
una prova mítica com el 
Gran Premi Vila-real de 

Ciclisme, que tornarà a 
juntar a Vila-real i a Mo-
rella com a ciutats ger-
manes.

L'espera, no els anem a 
mentir, s'ha fet llarga, to-
tes i tots teníem clar que 
com diu la cançò de 
Lax&Busto que tan fa-
mosa s'ha fet a la nostra 
ciutat: Tornarem. Però 

ha costat més del que 
podíem pensar i prou 
més del que ens hague-
ra agradat. No obstant, 

ací estem i esperem 
que siga per a que-
dar-nos. 

Perquè la vida de 
Vila-real no se pot 
entendre sense les 
seues festes, però 
tampoc sense les se-
ues actuacions cul-
turals, ja siga fetes 
per les associacions 
locals o per les grans 
companyies que al 
llarg de l'any ens visi-
ten, ni tampoc se pot 
entendre sense la 
gran quantitat d'es-
deveniments espor-
tius que se celebren 
al llarg de la tempo-
rada, ja siga de nivell, 
local, autonòmic o 

amb el nostre Villarreal 
CF fent-nos somniar a 
la Champions League 
en categoria masculina 
o mantenint la màxima 
categoria en l'equip fe-
mení.

C/Alfred Nobel 21-23 Vila-real
www.novategia.eu

Les festes i els abraços han tornat
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ENTREVISTA

Rosario Flores:
“El show va a ser maravilloso, este año 

hemos cambiado mucho y además hemos 
incorporado bailaores que le dan mucha 

alegría al espectáculo”

Rosario Flores viene a 
presentar su último dis-
co Te lo digo todo y no 
te digo na. La cantan-
te, compositora y actriz, 
vuelve a nuestra provin-
cia por todo lo alto. Ro-
sario es una mujer muy 
relevante en el mundo 
de la música que cuen-
ta con muchos premios, 
entre los que destaca el 
Grammy Latino al mejor 
álbum vocal pop feme-
nino, en las ediciones de 
2002 y 2004 por sus tra-
bajos Muchas flores y De 
mil colores. El próximo 13 
de mayo disfrutaremos 
de su música en la plaza 
Mayor, OCI ha hablado 
con Rosario Flores para 
conocerla un poco y sa-
ber cuál va a ser el espec-
táculo que vamos a po-
der ver en Vila-real.

El último disco que sa-
caste es Te lo digo todo 
y no te digo na en 2021, 
¿es la primera vez que 
presentas este disco en 
la provincia de Castellón? 

Si, con este disco todavía 
no hemos ido a la provin-
cia, voy con muchas ga-
nas porque siempre me 
han recibido con mucho 
cariño. 

En este concierto de Vi-
la-real, ¿Vas a centrarte 
en las canciones de este 
disco o vas a hacer una 
recopilación de tus can-
ciones más importantes?

Voy a hacer un recorrido 
por todas mis canciones, 
pero, por supuesto, de 
este disco canto muchas 
más.

Poco a poco se ha recu-
perado la normalidad, 
¿Cómo es volver a actuar 
en un escenario sin res-
tricciones?

Maravilloso, han sido dos 
años muy difíciles para 
todos y en el mundo de 
la música lo hemos sufri-
do mucho, mucha gente 
ha tenido que cambiar 
de profesión.

¿Qué estilos de música 
vamos a poder ver en el 
concierto?

Vais a poder disfrutar 
de un show maravilloso.  
Este año hemos cambia-
do mucho y además he-
mos incorporado como 
novedad dos bailaores 
que le dan mucha alegría 
al espectáculo! 
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 ¿Qué recuerdo tienes de 
la última vez que viniste a 
Castellón?

Pues la verdad es que 
creo que hace más de 5 
años que no voy por allí, 
pero fuimos a un festi-
val y recuerdo a la gente 
muy entregada con mis 
canciones. 

¿Cómo es sacar un dis-
co con la existencia de 
las plataformas en strea-
ming como Spotify? ¿Te 
has acoplado a este nu-
evo modelo digitalizado?

No nos queda más reme-
dio que adaptarnos a las 
nuevas plataformas. A mi 
parecer,. yo lo veo muy 
bien porque tiene muc-
has ventajas y llegas a 
mucha más gente 

Te iniciaste en la industria 
cultural del cine, ¿cuan-
do te diste cuenta que 
querías dedicarte a la 
música?

Desde siempre he sabido 
que me quería dedicar a 
la música, de pequeña 
cantaba sola en mi habi-
tación y me imaginaba 
encima de un escenario, 
pero me gusta mucho 
también el mundo del 
cine.

No es lo mismo actuar en 
un escenario que en una 
sala, ¿qué ambiente te 
gusta más?

Es diferente, pero a mi las 
salas me gustan mucho, 
son más calentitas y sien-
tes más al público.

Después de casi 20 años 
de carrera musical, ¿qué 
crees que ha cambiado 

entre el primer disco y 
este último?

A la hora de sacarlo nada, 
tengo la misma ilusión 
que cuando empecé, 
pero evidentemente los 
años te hacen estar más 
segura de lo que quieres 
y te da tranquilidad para 
aftrontarlo.

De los premios que has 
recibido, ¿cuál ha sido 
el que más ilusión te ha 
hecho recibir?

Este año me han dado 
la Medalla de las Bellas 
Artes que me ha hecho 
muchísima ilusión, pero 
todos los premios que 
me dan me gustan.
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ENTREVISTA

“Seran unes festes il·lusionants perquè 
hem recuperat la normalitat de les 

celebracions que coneixem”

Diego A. Vila:

Diego A. Vila Reina és 
el regidor de Festes de 
Vila-real, parlem amb ell 
abans de la celebració 
de les Festes en honor a 
Sant Pasqual 2022, unes 
festes esperades des-
prés de dos anys de sus-
pensió i restricció. Les 
dificultats de fer una 
programació, gràcies a 
tots els que han col·la-
borat, no han sigut un 
impediment per a fer 
un bon cartell de festa.

Com és celebrar unes 
festes 2 anys després?
 
Ha sigut complicat 
perquè han sigut 2 
anys en el que la Junta 
de Festes i la Comissió 
de Penyes actual, que 
va entrar en 2019, no 
havien pogut fer les 
festes normals. 

Aleshores, seran unes 
festes il·lusionants, a 
part de per tot el treball, 
perquè anem a recupe-
rar la normalitat de les 
celebracions que co-
neixem, unes festes de 
carrer, de molt d’am-
bient mediterrani com 
som nosaltres. I, sobre-
tot, perquè recuperem 
eixos actes multitudi-
naris que ens identifi-
quen com la Xulla, el 
concurs de paelles o els 
empedraos

Hi ha alguna novetat 
aquest any respecte a 
altres?

Novetat no, però sí que 
anem a celebrar el 75 
aniversari de què hi ha 
reines i dames en Vi-
la-real. Aleshores parti-
ciparan totes les corts 
en l’ofrena al patró.

Com ha segut tornar a 
programar concerts?

Hem trobat una pro-
blemàtica i és que, a 
part que Castelló és 
una província que té 
molts festivals, la línia 
que segueix l’Ajunta-
ment i la Junta de Fes-
tes és que els concerts 
siguen gratuïts. Ales-
hores, trobar artistes 
de primer nivell, que 
facen concerts gratuïts 
en places, cada vega-

da s'està posant més 
complicat perquè fan 
més festivals en la pro-
víncia, molts concerts 
de pagament en els 
quals els artistes guan-
yen més diners i per 
tant els preferixen. La 
dificultat ha sigut eixa, 
però crec que hem tro-
bat uns concerts per 
a estes Festes de Sant 
Pasqual de qualitat i 
per a tots els públics  
amb l'afegit que, com 
he dit,són gratuïts.

Quins actes tens més 
il·lusió per assistir?

Jo espere amb il·lusió 
els concerts perquè és 
un dels actes que està-
vem esperant ja, grans 
artistes en Vila-real una 
altra volta. I com a regi-
dor, crec que l'ofrena 
al patró és l'acte més 
emotiu.
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De totes les festes que 
fan, ¿Quina és la que et 
crida més l’atenció?

Allò que més espera 
la gent són els macro-
dinars o els macroso-
pars, ja siga concursos 
de paelles, la Xulla o el 
concurs d'empedraos. 
Jo crec que sobretot la 
Nit de Xulla, que és de-
clarada una festa d'in-
terés turístic provincial 
i és la que esperem tots 
perquè és on ens ajun-
tem amb els nostres 
amics, amb els nostres 
familiars, jo crec que és 
la que més ambient de 
festa fa.

Després de dos anys, 
¿com convidaries a la 
gent a què vinga a la 
festa de Vila-real?

Doncs m'agradaria 
convidar als veïns i veï-
nes de tots els muni-
cipis que vulguen vin-
dre a Vila-real a gaudir 
d'unes festes amb 
prop de 300 actes, que 
són tots gratuïts, per a 
tots els públics. A més, 
cal fer una crida per-
què que encara que 
no hi haja restriccions, 
hem de demanar pru-
dència, responsabilitat 
per a tota la gent que 
vinga a visitar-nos.

A qui hi ha que agrair 
que es puguen cele-
brar aquestes festes?

Hem d'agrair a tota la 
Junta de Festes i, al seu 
president, Toni Carmo-
na, el treball altruista 
que sabem que fa per-
què recordem que és 
gent voluntaria, que 
está ahí treballant tot 
l'any. I com no, també 
agrair a la Comissió de 
Penyes, amb la presi-
denta Susana Garcia al 
front, pel seu treball i 
per haver incrementat 
les penyes associades 
a l'agrupació malgrat 
la pandèmia.
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El concert Beer Rock tor-
na amb la sexta edició 
després de dos anys de 
suspensió per la pandè-
mia. El festival continua 
amb la línia dels anys 
anteriors. Hi haurà qua-
tre actuacions i com a 
cap de cartell comptarà 
amb El Último Ke Zierre 
(EUKZ). A bana, actuaran 
els conjunts locals: So-
nia y sus secuaces, Red 
Smoke i Enfields.

L’Associació Conquistan-
do Escalones (ACE), que 
és la que s’encarrega 
d'organitzar el BeerRock, 

busca replegar diners 
per a les investigacions 
mèdiques per a tractar 
la distròfia muscular de 
cintures i el VIH.

L’entrada del concert 
és gratuïta i la recapta-
ció de diners s'obtindrà 
amb la venda de begu-
des, menjar casolà i mar-
xandatge. Aquest any, a 
més, hi ha novetats, en 
quant a la ubicació i se 
celebrarà al carrer de 
Jaume Roig També, re-
corden des d'ACE que 
amb l’arribada de la pan-
dèmia, el president de 

l’associació es va obrir 
un canal de Twitch per a 
poder seguir recaptant 
diners. D’aquesta ma-
nera es retransmetrà el 
concert per aquesta via 
i se recolliran donacions 
per la web i també a tra-
vés d'un QR en el propi 
recinte.

L'associació anima a tota 
la gent a què vaja, ja que 
és gratuït i agraeix la 
col·laboració de tots el 
patrocinador que han fet 
possible aquest concert i 
la recollida de diners per 
a la investigació medica.

El Beer Rock de Conquistando 
Escalones torna després de 

dos anys de suspensió

solidaritat
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La comunitat de regants inaugura 
la restauració del saló d'actes 

cultura

La Comunitat de Regants 
de Vila-real ha inaugurat 
hui el saló d’actes restau-
rat després de dos anys 
de reformes. El projecte 
s’ha pogut portar a ter-
me gràcies al finança-
ment de l’Ajuntament, 
amb 120.000 euros, la Di-
putació de Castelló, que 
ha aportat 40.000 euros, i 
la col·laboració de Porce-
lanosa.

La cerimònia ha comp-
tat amb la presència de 
l’alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, el president de 
la Diputació, José Martí, 
el president de la Comu-
nitat de Regants, Pascu-
al Broch, i l’alcaldessa de 
les Alqueries, Esther Lara, 
com invitats especials. 
Durant l’acte s’ha pogut 
contemplar un especta-
cle amb llums i música 
que contava una història 
junt amb la il·luminació 
simultània de les pintu-
res.

Amb aquest espectacle 

s’ha vist la millora en la il-
luminació i la restauració 
de les pintures que daten 
principis de s. XX. I també 
la millora de l'accessibili-
tat de l’entrada fent del 
saló un lloc accessible 
per a qualsevol. El presi-
dent de la Comunitat de 
Regants ha destacat que 

“és una entitat viva, ober-
ta a tots els organismes 
que vulguen usar-lo per 
a exposicions, actes, jor-
nades… ”. El president ha 
afirmat que l’objectiu és 

“fer del saló un lloc per a 
tots”.

Més enllà de la remode-
lació, també s’ha ressal-
tat la llavor dels agricul-
tors: “Aquest immoble 
no s'entén sense el sec-
tor de l'agricultura. Fan 
una llavor fonamental 
per al desenvolupament 
de la localitat”, afirma el 
president de la Diputa-
ció. Martí també ha do-
nat l'enhorabona a tots 
els membres que han 
participat en aquesta re-

modelació: “Ens trobem 
en una fita històrica per 
al col·lectiu i el municipi 
que recupera part de la 
seua història”.

Aquest saló reformat 
dona pas a un nou esce-
nari: “Guanyem un espai 
per al turisme, la cultura 
i la societat”, comenta 
l’alcalde de Vila-real. Una 
declaració que ha anat 
acompanyada d’una de-
fensa a la sostenibilitat: 

“La sostenibilitat és una 
cosa que a la terra valen-
ciana s'ha pogut gestio-
nar per a que no falte i es 
malgaste”.

L’acte ha comptat amb 
l'agraïment generalitzat 
de tots per fer possible 
que se seguisca mante-
nint aquesta obra històri-
ca del segle passat. I s’ha 
deixat la porta oberta per 
a qui vulga anar a visi-
tar-lo. Els dies 20, 21 i 22 
d’abril romandrà obert 
el saló perquè qualsevol 
puga anar a veure el ma-
nifest de la reina i les da-
mes de la ciutat. I també 
es mantindran les por-
tes obertes del 12 a 18 de 
maig.
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entrevista

Susana Garcia és la presi-
denta de la Comissió de 
penyes, una organització 
que agrupa les penyes 
oficials de Vila-real. Gràci-
es al seu treball voluntari 
s'ha pogut realitzar unes 
festes de qualitat des-
prés de tant de temps 
suspeses o amb restricci-
ons. Parlem amb ella per 
saber el panorama gene-
ral d'aquestes Festes de 
Sant Pasqual 2022.

Quins actes més impor-
tants organitzeu? Quin 
destacaries?

Per a nosaltres és molt 
important el concurs de 
paelles, els empedraos, 
l'ofrena i el làser com-
bat. No podria elegir un, 
ja que tots tenen alguna 
cosa en especial són molt 
multitudinaris. A més, és 
on ens juntem tots els 
coneguts i familiars per 
tal de compartir mo-
ments de diversió.

Hi ha novetats als actes 
de la Comissió?

No massa, hem intentat 
mantindre l'esperit de les 
festes tradicionals, però 
t'he de dir que després 
de tant de temps l'anem 
a viure com si fora la pri-
mera festa de la nostra 

vida, l'esperem amb molt 
d'entusiasme.

Com és organitzar unes 
festes després de dos 
anys de pandèmia?

Amb moltes complicaci-
ons perquè hi ha norma-
tives noves. Tots els actes 
necessiten tindre tots els 
papers en regla i gestio-
nar-lo és complicat. Això 
ha sigut el més difícil a 
l'hora d'organitzar-ho tot, 
ja que amb el papeleo 
vas un poc a cegues, però 
al final eixirà tot bé.

Quantes penyes sou ara?

En aquestes festes s'han 
agrupat 95 penyes.  
Aquesta quantitat no 
es fixa, ja que varia se-
gons alguns factors. És 
cert que en setembre sol 

haver-hi més perquè la 
gent jove no té exàmens 
i pot anar a tots els actes 
per tant s'associa més.

Com notes els ànims de 
les penyes?

Estan il·lusionades, tenen 
ganes de celebrar unes 
festes amb normalitat.

Aquest any ha sigut un 
poc caòtic, qui ha fet 
possible que tota la pro-
gramació de festa isca al 
davant?

Tots els membres de la 
comissió han treballat 
molt y han posat molt 
d'esforç en fer unes fes-
tes per a tots els públics. 
Volem que tota la gent 
que vinga puga trobar 
activitats  de tot tipus per 
a disfrutar a Vila-real.

“Les penyes están molt il·lusionades i ja 
tenen ganes de celebrar unes festes amb 

normalitat”

Susana Garcia Casalta:
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Vila-real acull la primeria fira 
provincial del turisme i l'esport

Vila-real reforça la seua 
capitalitat esportiva en la 
província amb la primera 
fira de turisme i esport. 
Aquest certamen, que 
rep el nom de Turesport, 
se celebrara en el Termet 
de Vila-real del 26 al 29 de 
maig.

La idea és aglutinar tota 
l'oferta local, però tam-
bé es convertira en un 
aparador de les diferents 
propostes que els depor-
tistes i visitants poden 
trobar en les comarques 
castellonenques.

Aquesta cita amb l'esport, 
la va presentar el regidor 
de Turisme de l'Ajunta-
ment de Vila-real, Diego 
A. Vila, i el director ope-
ratiu de Turesport, Pedro 
Nebot a Fitur 2022.

La primera edició 
d'aquesta fira de turisme 
esportiu s'ha dissenyat 
com una experiència 
completa per als visitants, 
ja que les empreses i insti-
tucions participants des-
plegaran en el Termet de 
Vila-real tota l'oferta d'ac-
tivitats, esdeveniments, 
instal·lacions... per pro-
mocionar-la davant de 
turoperadors i professio-
nals d'agències de viatge 
així com clubs esportius i 
particulars, quins tindran 
l'oportunitat de posar en 
pràctica alguna d'aques-
tes activitats en l'entorn 
del paratge.

Diego Vila ha assegurat 
que amb la celebració de 
Turesport "Vila-real dona 
un pas més per a consoli-
dar-se com el referent es-
portiu que ja és" i "apro-
fitar aquest potencial per 
a atraure el turisme i ge-
nerar noves oportunitats 
de desenvolupament 
econòmic". "Durant 10 
anys hem treballat per 
impulsar la nostra mar-
ca de Ciutat de la Salut i 
l'esport; ara recollim els 
fruits i a més volem obrir 
les portes a tots els mu-
nicipis i empreses de la 
província per anar de la 
mà", afegeix.

Vila, ha apuntat que 
l'aposta estratègica per 
la salut i l'esport es com-
patibilitza amb la resta 
d'atractius de Vila-real 
com són "la gastrono-
mia, l'oferta cultural i de 
festivals, i sobre tot el tu-
risme religiós, amb Sant 
Pasqual com a principal 

referent, que és altre dels 
pilars de la promoció tu-
rística de Vila-real."

Pedro Nebot (a la imatge 
superior), director de Tu-
resport, ha incidit en què 
la fira, que se celebrara a 
finals de maig, del 26 al 
29, unirà empreses priva-
des dedicades al turisme i 
als esdeveniments espor-
tius per a donar a conéixer 
tota l'oferta i els escenaris 
naturals amb els quals 
compta la província. Així, 
el paratge del Termet és 
convertirà en un aparador 
d'activitats, en el qual els 
visitants podran posar en 
pràctica activitats d'es-
calada, kayak o karting, 
entre moltes altres activi-
tats. A més, paral·lelament 
es celebrarà un congrés 
de Turisme i Esports que 
versarà sobre les temàti-
ques amb experts en la 
matèria i que tindrà lloc el 
dijous i el divendres 26 i 27 
de maig.
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Congreso de turismo y deporte

26al
de
del

mayo27 2022

Moderadores

Intursports Travel
Service

Javier Lama

Roberto Bautista
Tenista

Sebastián Mora
Ciclista

Pau Torres
Futbolista

Manu García
Infinitri

Hector de la
Cagiga
Mediterranean
Epic

Tico Cervera
Penyagolosa
trails

Toni García
Oceanman Costa
Azahar

Tania Baños
Diputada de
Deportes

José Benlloch
Alcalde de
Vila-real

Andreu Serra
Conseller de
Turisme i Esports
Illes Balears

Magdalena
Ferrer
Viajes deportivos

Virginia Martí
Diputada de
Turismo

Villarreal CF
Representante
de gestión

Bernabé Cano
Alcalde de
La Nucia

Francesc Colomer
Secretario
autonómico
de Turismo

Rosa Mª Rodríguez
Universitat
Jaume I

Mónica Benavent
Periodista
deportiva de
GolTV

Raul Puchol
Director COPE
Castellón

Alberto Suárez
Radio Castellón
Cadena Ser

 Ajuntament 
deVila-real

Turisme

avança en turisme

Organiza Colabora
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El pròxim 20 de maig Vi-
la-real serà la capital del 
ciclisme. El Club Ciclista 
de Vila-real ha organit-
zat la 74 edició del Gran 
Premi de Vila-real amb 
el tradicional recorregut 
que unirà la ciutat de 
Morella i que tornarà 
en una segona etapa, 
el 21 de maig, des de 
la capital dels Ports 
fins al lloc d’eixida. 
Prèviament al Gran 
Premi, el dia d’abans, 
el 19 de maig, es re-
alitzarà un passeig 
amb bicicleta per Vi-
la-real per a presentar 
a tots els participants 
i els equips.

Aquest tradicional re-
corregut inclou una 
vegada més el Coll 
d’Ares, però com a 
novetat aquest any 
s’ha canviat el lloc 
de la meta a Morella, 
que serà en el Por-
tal del Rei. Així, la prova, 
coneguda com a Vila-re-
al Morella Vila-real, reu-
nirà aquesta nova edició 

als millors equips d’elit 
del panorama nacional.

Cal recordar que el Gran 
Premi Vila-real és la pro-
va més antiga que en-
cara se celebra al pano-
rama ciclista nacional i 

que s’ha convertit en un 
gran trampolí per als ci-
clistes més joves, ja que 
molts dels participants 

en les últimes edicions 
militen ara mateix en 
equips professionals, 
com és el cas del ciclis-
ta local, Sebastià Mora 
Vedrí o dels provincials 
Óscar Cabedo o Óscar 
Pelegrí.

En definitiva, du-
rant aquest últim 
cap de setmana 
de maig, els car-
rers de Vila-real i 
de la província de 
Castelló podran 
gaudir del millor 
ciclisme, gràcies 
a una prova que 
mostra un gran 
estat en forma.

Aquesta es una 
bona oportunitat 
perquè tots dis-
fruten d’aquest 
sacrificat esport 
i, també, de tot 
l’ambient que es 
genera durant la 

celebració d’una prova 
que cada edició ofereix 
un espectacle iniguala-
ble.

El Club Ciclista organitza el 74 Gran 
Premi de Vila-real

esports
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