TAULA RODONA DIA 29 DE JUNY DE 2022
GRUP DE TREBALL: TERRITORI I MODEL DE CIUTAT.
ASSUT DEL TERMET. 19:00 h.
L’Ajuntament de Vila-real, es complau a convidar-los a la taula rodona del grup de
treball de Territori i Model de Ciutat, enmarcada dintre del procés de participació de
l’Agenda Urbana 2030 per al disseny de la nova Vila-real del segle XXI, per a aconseguir
una ciutat més humana, inclusiva, sostenible, eficient i climàticament neutra.
President: José Benlloch Fernández, alcalde de Vila-real
Moderadora/dinamitzadora de la sessió: Marina Garcia-Broch Martín
ORDRE DEL DIA:
Presentació de l’Agenda Urbana 2030, en el marc dels fons Next Generation Eu, als que
podrà optar la ciutat de Vila-real.
Ponència en línia, de Daniel Larralde del Solar, arquitecte paisatgista, amb experiència de
participació en les taules de treball del Gobierno de Navarra i New European Bauhaus,
titolada: "¿Cómo viviremos en Europa? Hacia un nuevo paradigma: la ciudad paisaje"
Inici dels debats preliminars respecte al llistat de 100 projectes per a la ciutat de Vila-real
(s’adjunten en aquest mail com a annex).
Es prega confirmar assistència al mail: agendaurbana@vila-real.es
En Vila-real, a 21 de Juny de 2022

Marina Garcia-Broch Martín

100 projectes per a l´Agenda Urbana de Vila-real.
La nova Vila-real del S. XXI

Nom del projecte
1 II Pla de millora continua del Termet
2 Millora del camí Ermita
3 Recuperació i impuls del Centre de Congressos El Molí
4 II Pla de millora i promoció del Termet. Rehabilitació de l'antiga caseta de Protecció Civil per a ús públic amb la construcció de nous banys
5 Ampliació i millora de les zones d'ombra a la CEM Pau Francisco Torres
6 Impulsar amb l'Agrupació de Regants de Pinella el projecte de modernització de regs Pinella Fase 3
7 Construció d´un jardí en les inmediacions del col·legi Pintor Gimeno Barón
8 Rehabilitació i millora per a l´us de l´Alberg Verge de Gràcia
9 Pla de millora i ampliació del Cementeri Municipal
10 Reimpuls de la Fundació Sant Pasqual
11 Rehabilitació de l'alqueria del jardí del Botànic Calduch com a seu de l'associació de veïns
12 Pla d´embelliment i valorització de la séquia Major, en acord amb el Sindicat de Regs
13 Creació d'un segon Termet, amb el parc fluvial Vila-real Connexió Millars segle XXI
14 II Pla de Reindustrialització, per a la modernització i millora de la competitivitat dels polígons de Vila-real
15 Finalització de l´obra del parking de Piux XXI per al seu ús públic
16 Construcció del nou centre de salut Torrehermosa, per a dotar la zona centre d'un centre de salut amb cartera de serveis completa
17 Impuls de la remodelació de l'Estadi de la Ceràmica en col.laboració del Villarreal C.F.
18 Construcció del nou col·legi Escultor Ortells
19 Creació de la seu definitiva de l'Escola Oficial d'Idiomes
20 Defensa de l'Hostal del Rei i recuperació per a la ciutat
21 Creació de la nova Biblioteca Segle XXI en la BUC
22 II Pla d´ampliació i millora de l´arbrat urbà, amb la plantació de més arbres en via urbana i jardins
23 Culminació de la Rehabilitació del convent de les Dominiques com al nou Centre Cultural l'Hospital
24 Definició del Nou Madrigal Segle XXI. Impuls de l'urbanització amb els nous instruments urbanístics
25 Promoure el reciclatge de residus amb l'impuls de l'ecoparc mòbil
26 Projecte edifici Socio-Sanitari. Creació d'un edifici que concentre les entitats d'atenció social
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27 Millora de l´entorn del Poliesportiu Melilla i pavelló
28 Convertir el centre Aiguasalut Vila-real en un centre referent de teràpies aquàtiques
29 Dotar les Conferències de Sant Vicent de Paül d'una seu definitiva adapatada a les necessitats de l'entitat
30 Dotar Comissions Obreres d'una seu definitiva
31 Rehabilitació de l'Alqueria del Carme per al seu ús públic
32 II Fase del Gran Casino i Teatre TAGOBA. Culminació de la restauració dels edificis i ús públic
33 Impuls i col.laboració en el Ministeri d´Interior per a la construcció de la nova Comissaria de la Policia Nacional
34 Creació d'una zona de jocs de grans dimensions per als xiquets i xiquetes en el Parc de la Mayorazga
35 Remodelació de l´Antiga Cambra Agraria per a fer accessible l'edifici
36 Col.laboració en el Villarreal C.F per a la creació del Museu del Futbol amb el Villarreal CF, al Nou Estadi de la Ceràmica
37 Creació d'un magatzem per a carrosses de Setmana Santa, a l'edifici dels franciscans
38 Creació dels districtes municipals
39 Reactivació de les unitats de Policia de Barri i Policia Rural
40 Pla de millora i omptimització de les seus de les associacions de veïns
41 Creació del Consell de la Joventut
42 Creació del Mirador de l'Assut com a nou balcó al Millars
43 Millora del pas inferior del carrer dels Furs de València per a evitar inundacions
44 Creació en el Molí la Vila d´un centre referent en energies renovables i ubicació de l'Agència Local del Medi Ambient
45 Pla de millora de l´eficiència en l´enllumenat públic
46 II Fase Ronda Sud-oest i connexió amb la N-340
47 Creació del primer pàrquing per a camions, amb les entitats de transportistes locals
48 Impuls del Bulevar La Plana
49 Impulsar la nova seu comarcal de Creu Roja en les instal·lacions de l'antiga estació de la Panderola
50 Exigència al Ministeri de l´eliminació de la passarel·la de l'estació i creació d'un pas inferior
51 Ampliació del Museu a l´aire lliure
52 Impuls en la construcció de la residència per a malalts d'Alzheimer en el centre Molí la Vila, d'AFA Castelló (Pla Convivnt)
53 Creació d'un centre de dia de dany cerebral adquirit, gestionat per Ateneu (Pla Convivint)
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54 Ampliació de la residencia discapacitats (Pla Convivint)
55 Construcció d'un nou centre de dia per a majors dependents (Pla Convivint)
56 Creació de la seu definitiva del Punt de Trobada Familiar (Pla Convivint) a l'antiga estacioneta
57 Creació d’un centre referent a la província per a l'atenció a la salut mental i la prevenció del suïcidi
58 Possible reforma de la Plaça Major
59 Creació del segon centre de Serveis Socials de la ciutat en el centre Maria de Luna
60 Construcció del gimnàs i un nou aulari al CEIP Pascual Nàcher (Pla Edificant)
61 Construcció del gimnàs i altres millores al CEIP Concepción Arenal (Pla Edificant)
62 Creació de l´Institut local d'Estudis Vila-realencs
63 Ampliació del banc de pisos pont per a emergències
64 Impuls del Nou polígon del Clúster Industrial de la Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real
65 Creació d'un intercanviador de transports a la zona de l'estació (segona fase)
66 Col.laboració en la contrucció del nou alberg "El Pati" de Càritas per a pesones sense llar
Col.laboració en la Generalitat Valenciana per a la creació del centre de referència per a les investigacions agrícoles de la província a l'antic centre
67 de capacitació agrària
68 Creació de la zona de baixes emissions de Vila-real
69 Impuls en la construcció de l'Ecobarri, un nou model de ciutat sostenible en la zona Molí Nou
70 Eliminació de la depuradora de Vora Riu i connexió amb l'EDAR d'Almassora
71 Conexió de la ciutat amb l´AP7 amb via ciclopeatonal
72 Ampliació de la xarxa de carrils bici per a interconnectar zones esportives , instituts i altres serveis públics
73 Construcció del quart Institut d'Educació Secundària de Vila-real
74 Pla per a l´us d´energies renovables en edificis municipals
75 Impular el I Pla d´envelliment actiu per a la gent gran
76 Creació de la Càtedra de Francesc Tàrrega
77 Impulsar l'estabilització i consolidació dels llocs de treball de l'Ajuntament
78 Construcció de la Pista d'atletisme i ciclisme
79 Consolidació i impuls de la Casa Museu Llorens Poy com a espai cultural
80 Creació d´una zona d´aventura per als xiquets a la zona dels Eucaliptus del Termet
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81 Impuls del Pla de Digitalització i Proximitat de l'Ajuntament
82 Construir l'institut integrat de Formació Profesional en Edificació i Obra civil
83 Millora de les instal.lacions del Centre Congresos per a convertir-lo en un espai multifuncional
84 Impuls de la viabilitat de la zona de serveis del PAI Europlataforma Intermodal
85 Rehabilitació dels antics jutjats com a edifici de serveis administratiu de l'àrea econòmica
86 Creació d'un clúster agroalimentari i tecnològic als voltants de l'estació
87 Llançament de la campanya Vine a viure a Vila-real
88 Tarjeta ciutadana
89 Impulsar la modernització de l'Administració i protegir l'Ajuntament dels ciberatacs
90 Creacio del Consell local d'Innovació, Ciència i Tecnologia
91 Disseny del I Pla municipal d'innovació cultural, d'acord amb el sector
92 Pla especial per a l´impuls del comerç de proximitat
93 Pla de millora per a l´impuls del turisme esportiu, reimpulsant el CTD com a projecte tractor
94 Elaboració de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament (RPT)
95 Projecte Arrela´t. Impuls i protecció del Patriomoni Cultural Immaterial de Vila-real
96 Implantació de la recepta esportiva, amb la col·laboració de la Generalitat i Hospital Universitari de la Plana
97 Implantació d'un projecte pilot de geotèrrmia a la piscina Yurema Requena
98 Creació d'un espai pumptrack per a l´activitat de Mountain Bike
99 Millora del servei d'autobús públic gratuït, el Groguet
100 Posada en funcionament del nou servei millorat de préstec de bicicletes, Bicivila't

