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1. CARTA DEL PRESIDENT

La Fundació Caixa Rural Vila-real manté des de la seua creació un 
compromís responsable amb el desenvolupament social, cultural, 
econòmic i assistencial de la ciutat de Vila-real, especialment amb 
totes aquelles associacions o col·lectius vinculats a la Caixa Rural 
Vila-real.

Tinc la satisfacció de presentar-los la Memòria Social de l’any 2016 
en la qual es recullen aquelles activitats que s’han dut a terme du-
rant l’exercici anual.

Des de l’inici de la crisi econòmica, l’any 2008, les nostres iniciati-
ves han anat dirigides especialment al suport dels col·lectius més 
vulnerables i per això, hem dedicat els nostres esforços a la forma-
ció de persones amb risc d’exclusió social i a la col·laboració amb 
les associacions que promouen iniciatives d’inserció, ja siga amb 
ajuts econòmics, o en la difusió de les necessitats peremptòries 
dels col·lectius que acullen.

Aquella via d’actuació que encetàrem fa anys, s’ha convertit ara 
en la nostra senya d’identitat i podem dir que la Fundació, a través 
d’Efecte Vila-real o de les diverses aules de formació del Centre 
Social, treballa incansablement per oferir possibilitats d’ocupació a 
través de cursos i assessorament especialitzat als joves o majors 
decidits a emprendre nous camins en la creació d’empreses o en 
l’actualització d’habilitats per aconseguir nous treballs.

Ens hem convertit també en un referent en la programació de jor-
nades per a la difusió de models econòmics d’èxit i per donar a 
conéixer les opcions que ofereixen les institucions públiques per 
tal de sol·licitar ajudes o participar en projectes d’àmbit nacional o 
internacional.

“HEM DEDICAT ELS 
NOSTRES ESFORÇOS 
A LA FORMACIÓ DE 
PERSONES AMB RISC 
D’EXCLUSIÓ SOCIAL 
I A LA COL·LABORA-
CIÓ AMB LES ASSO-
CIACIONS QUE PRO-
MOUEN INICIATIVES 
D’INSERCIÓ”

“ENS HEM CONVERTIT 
TAMBÉ EN UN REFE-
RENT EN LA PROGRA-
MACIÓ DE JORNADES 
PER A LA DIFUSIÓ DE 
MODELS ECONÒMICS 
D’ÈXIT”

Enric Portalés Llop
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En l’àmbit social, voldria destacar el conveni de col·laboració amb 
la Fundación Manantial (de familiars de pacients psiquiàtrics) a tra-
vés del qual, hem cedit l’antiga Residència Santa Ana per a una 
llar assistida de persones amb trastorns mentals durant un període 
de deu anys. La residència era una necessitat en la comarca i la 
nostra fundació ha fet tot el possible perquè fóra una realitat.

Voldria també parar atenció a la nostra col·laboració en la creació 
de l’empresa Dinserta que té com a objectiu l’ocupació de perso-
nes discapacitades en les empreses del nostre entorn. Una altra 
línia d’actuació necessària, no sols perquè les lleis obliguen a ocu-
par un percentatge de treballadors discapacitats en les empreses 
mitjanes i grans, sinó perquè l’hem assumida com una obligació 
social de la Fundació.

Tantes i tantes activitats que es refl ecteixen en la Memòria següent 
i de les quals tot el personal estem molt orgullosos, encara que 
sabem que el camí no es pot deturar; la nostra activitat ha de con-
tinuar per aconseguir, en la mesura del possible, un món més just 
i millor.

“LA NOSTRA ACTIVI-
TAT HA DE CONTINUAR 
PER ACONSEGUIR, EN 
LA MESURA DEL POS-
SIBLE, UN MÓN MÉS 
JUST I MILLOR”

“LA RESIDÈNCIA ERA 
UNA NECESSITAT EN 
LA COMARCA I LA 
NOSTRA FUNDACIÓ 
HA FET TOT EL POS-
SIBLE PERQUÈ FÓRA 
UNA REALITAT”

Enric Portalés Llop
President
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2. LA FUNDACIÓ

Durant aquests anys, la Fundació s’ha consolidat 
com una entitat infl uent en la ciutat de Vila-real 
tant per la seua labor social com pel fet de ser 
una gran promotora de l’economia local.  A més 
a més, el seu grau de participació en la vida asso-
ciativa de la ciutat és molt elevat, ja que són més 
de 200 les associacions amb les quals ha mantin-
gut algun tipus de col·laboració durant l’exercici 
2016. 

L’Ajuntament de Vila-real, La Cooperativa Catòlica 
Agrària i per suposat, la Caixa Rural de Vila-real 
són entitats estretament vinculades a la Funda-
ció, amb les quals coopera contínuament per tal 
d’obtenir sinergies i millorar l’entorn de la societat 
vila-realenca. 

Per una banda compta amb el Centre Social, una 
instal·lació cultural i recreativa   destinada a realit-
zar gran part de les activitats, tant de caràcter pro-
pi com en col·laboració amb altres associacions. 

LA FUNDACIÓ S’HA CONSOLIDAT COM 
UNA ENTITAT INFLUENT EN LA CIUTAT DE 
VILA-REAL TANT PER LA SEUA LABOR SO-
CIAL COM PEL FET DE SER UNA GRAN 
PROMOTORA DE L’ECONOMIA LOCAL

Fundació Caixa Rural Vila-real va ser constituïda el 15 d’octubre de 1998 com la institució que assu-
meix el compromís social de Caixa Rural Vila-real. La Fundació entén el seu compromís social com la 
voluntat per part de tots els que en formen part; patrons, empleats, col·laboradors, benefi ciaris, etc., 
d’aportar valor social al seu entorn, utilitzant per a això totes les vies, competències, habilitats, mitjans 
o recursos de qualsevol naturalesa que tinga al seu abast.

Centre Social i altres recursos

La Fundació té al seu abast diverses edifi cacions 
i altres recursos que fi ca a la disposició de la so-
cietat del seu entorn amb l’objectiu de promoure 
iniciatives, activitats divulgatives i esdeveniments 
socioculturals.  

L’edifi ci del Centre Social de la Fundació acull cada any 
centenars d’activitats
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En especial en el recinte es realitzen la pràctica 
de les arts escèniques, musicals, audiovisuals, 
conferències, xerrades, cursos de formació, ex-
posicions d’art, activitats associatives i reunions, 
sempre tenint en compte la naturalesa de la Fun-
dació i les seues línies d’actuació.

Davant la creixent demanda de sales formatives 
i de reunions la Fundació Caixa Rural Vila-real ha 
mamprés una sèrie d’actuacions de millora, con-
dicionament i reformes emmarcades dins d’un pla 
de modernització i adequació als requeriments 
dels demandants, amb més sales i serveis. A més 
a més, la Fundació també compta amb l’edifi ci 
Santa Ana, una residència d’època contemporà-

nia que és considerada patrimoni arquitectònic de 
Vila-real. Aquesta edifi cació ha sigut freqüentment 
restaurada i s’ha fet servir durant molts anys com 
a residència per a la tercera edat.

Altres recursos que la Fundació posseeix són el 
vehicle assistencial, destinat fonamentalment a 
recolzar les principals associacions assistencials, 
ja que permet realitzar transports i càrregues de 
diferent naturalesa assistencial, com el trasllat de 
donacions d’aliments, de joguets o instruments 
ortopèdics per a persones amb discapacitat. La 
Fundació també posseeix un arc de meta i una 
màquina de suc de taronja que solen ser utilit-
zades en festes i altres esdeveniments recreatius.

El vehicle assistencial ajuda a les associacions de Vila-real 
a desenvolupar les seues activitats

L’edifi ci Santa Ana s’ha fet servir durant molts anys com 
a residència de la tercera edat

La màquina de suc es fa servir en festes i altres 
esdeveniments recreatius
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President
Enric Portalés Llop

Secretari General
Josep Ramos Mezquita

Patrons
Celina I. Candau Ramos
Juan José Ortells Miravet
Joan Batalla Llorens
Ana Candau Vilanova
Mª Remedios Herrero Mompó
Enrique Cortés Corbató
Santiago Ramos Chabrera
Enric Reverter Andreu

Manuel Viciedo Colonques
Manuel Cubertorer Ayet
Manuel Martínez Torrecilla
Amelia Rovira García
Salvador Corona Adsuara
Consuelo Climent Nacher
Sergio Fuster Carda
Mª Pilar Guarque Balaguer

Patronat

Missió
La missió de la Fundació resideix a representar a Caixa Rural Vila-real en la seua labor social fomentant 
l’esperit cooperativista dirigit a la societat del seu entorn, recolzant i promovent projectes sociocultu-
rals, assistencials, esportius, mediambientals, formatius, d'emprenedoria i innovació, emmarcats tots 
en el seu entorn més immediat.

Visió
Constituir-se com una entitat de referència per a la societat en general en quant a la millora del valor 
social i l’esperit cooperativista del seu entorn més immediat. 

Valors
Els valors més distintius de l’entitat es centren a fomentar l’esperit cooperatiu fonamentat en quatre 
eixos: la solidaritat, l’ajuda mútua, la cooperació i innovació social i el treball en equip.

SOLIDARITAT
AJUDA MÚTUA
COOPERACIÓ I INNOVACIÓ SOCIAL
TREBALL EN EQUIP
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3. L’ANY EN XIFRES

S’ha col·laborat 
amb + 200 

associacions

S’ha cedit el 
vehicle assistencial 

+ 20 vegades

S’han inaugurat 
8 exposicions als 
espais del Centre 

Social

+35 
artistes han 

exposat les seues 
obres als espais del 

Centre Social

S’han 
realitzat

vora 40 esdeveni-
ments musicals als 

espais de la 
Fundació

+ 350 
benefi ciats en 

formació de caire 
empresarial

+15 empreses 
instal·lades a 

Efecte Vila-real

+30 empreses 
han rebut els 

serveis d’Efecte 
Vila-real

S’han realitzat
+ 300 activitats 
al Centre Social

Durant l’any 2016...
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4. LÍNIES D’ACTUACIÓ

La Fundació duu a terme i promo-
ciona tot tipus d’activitats d’interès 
general, en particular aquelles ten-
dents a la promoció econòmica, la 
responsabilitat social, la dinamitza-
ció cultural i esportiva, la potencia-
ció associativa i la protecció assis-
tencial i d’igualtat d’oportunitats en 
l’entorn al qual la mateixa estén el 
seu àmbit d’actuació.

PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL

CULTURA I ESPORT

POTENCIACIÓ ASSOCIATIVA

PROTECCIÓ ASSISTENCIAL I D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Aula de formació Efecte Vila-real Concert Bambú Ensemble

Festa dels xiquets 2016 Entrega del donatiu a l’associació 
Síndrome de Rett

Sessió pràctica curs d’Agricultura Ecològica
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4.1. Promoció de l’economia local

La Fundació encamina part del seu esforç al foment de la formació contínua, l’emprenedoria i, en es-
pecial, l’emprenedoria social; les relacions intercooperatives, la difusió del cooperativisme, el foment 
de programes d’inserció laboral i promoció professional i de projectes internacionals d’emprenedoria 
i d’intercanvi.  

Efecte Vila-real

La Fundació gestiona gran part de les iniciatives emmar-
cades en la promoció de l’economia i l’emprenedoria lo-
cal a través del seu centre de negocis, anomenat Efecte 
Vila-real. Aquest centre va ser inaugurat al març de l’any 
2015, i es troba situat a l’Avinguda la Murà, 3, a només 
uns minuts de la plaça Major de Vila-real. Les instal·lacions 
compten amb catorze despatxos, una sala de formació i 
una sala de reunions amb possibilitat de fer videoconferèn-
cies, i actualment el centre es troba en procés d’ampliació 
dels seus espais. En menys de dos anys Efecte Vila-real ha 
aconseguit arribar al 100% de la seua ocupació màxi-
ma de despatxos i també ha organitzat cursos formatius, 
trobades Networking i altres jornades i iniciatives d’interès 
recollides en la seua àrea d’actuació. Algunes d’aquestes 
jornades s’expliquen a continuació:

Aula de formació Efecte Vila-real Sala de reunions Efecte Vila-real
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Aquesta iniciativa va crear una 
sinergia entre la formació en línia 
que ofereix la plataforma Aula 
Mentor i el complement presen-
cial mitjançant l’assessorament 
d’un professor que orientava als 
alumnes a l’hora d’iniciar-se en 
la gestió d’aquest programa tan 
complet. Es tracta d’una iniciati-
va pionera a tot Espanya, ja que 
mai abans s’havia fet aques-
ta combinació en aquest curs 
d’Aula Mentor en concret. Els 
resultats van ser positius, ja que 

més del 85% dels alumnes que 
es van presentar a l’examen el 
van superar amb èxit. Les clas-
ses presencials es van realitzar 
del 5 d’abril al 26 de maig a l’au-
la d’informàtica del Centre So-
cial de la Fundació durant dos 
dies a la setmana en sessions 
de dos hores i mitja. D’aquesta 
manera, es van fer un total de 
45 hores presencials. Aquesta 
iniciativa ha obtingut una men-
ció especial per part del Minis-
teri d’Educació com a exemple 

de pràctica exemplar dins de 
l’entorn d’Aula Mentor. 

AQUESTA INICIATIVA 
HA OBTINGUT UNA 
MENCIÓ ESPECIAL PER 
PART DEL MINISTERI 
D’EDUCACIÓ COM A 
EXEMPLE DE PRÀCTI-
CA EXEMPLAR DINS 
DE L’ENTORN D’AULA 
MENTOR

Programa de tallers i cursos per 
al desenvolupament turístic + ne-
tworking

Durant els mesos de juny i juliol 
Efecte Vila-real va organitzar un 
programa de tallers i cursos for-
matius orientats al desenvolu-
pament turístic que podien cur-
sar-se presencialment o online. 
Els tallers tenien una duració de 
3 hores i els cursos de 30 hores. 
En la següent taula apareixen els 
tallers i cursos que es van realit-
zar i el calendari en el qual es van 
distribuir: 

Tallers (3 h) Cursos (30 h)
17 juny Emprendre en turisme 27-30 juny
23 juny Innovació en producte turístic 4-7 juliol
1 juliol Comunicació i producte turístic 11-14 juliol
8 juliol Social Media Strategist en turisme 18-21 juliol
15 juliol Noves tendències en turisme 25-28 juliol

Sessió programa de tallers i cursos per al desenvolupament turístic

Curs semipresencial de Photoshop
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Els cursos van ser desenvolupats en l’aula de 
formació del centre de negocis en el calenda-
ri esmentat anteriorment. Aquesta iniciativa va 
rebre un total de 200 matrícules exactes entre 
ambdues modalitats. 

165 HORES FORMATIVES

200 MATRÍCULES

Efecte Vila-real, en col·laboració amb l’Institut Va-
lencià de Tecnologies Turístiques i l’Escola d’Or-
ganització Industrial, va organitzar un Seminari de 
Màrqueting Zero d’una duració de 10 hores lecti-
ves que van ser distribuïdes en dos jornades con-
secutives. L’objectiu d’aquest programa formatiu 
era el de mostrar als alumnes un conjunt d’apli-
cacions de màrqueting online lliurades com a 
servei a través d’Internet (cloud computing) que 
poden ajudar de manera signifi cativa a millorar les 
vendes d’un negoci. Durant la sessió els assis

tents van aprendre a dissenyar la seua estratè-
gia en cercadors i xarxes socials amb l’objectiu 
de generar tràfi c a la pàgina web de la seua em-
presa i convertir les visites en possibles clients. El 
programa estava dirigit tant a empresaris i empre-
nedors com a persones interessades a aprendre 
sobre la temàtica proposada, i va tenir vora 60 
matrícules. El seminari va ser impartit per Lasse 
Rouhiainen, conferenciant, i expert internacional 
en vídeo màrqueting i social media màrqueting 
que ha assessorat a més d’un centenar d’empre-
ses en més de trenta països distints.

10 HORES FORMATIVES

VORA 60 MATRÍCULES

Seminari de Màrqueting Zero amb Lasse Rouhiainen

Seminari de Màrqueting Zero
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A partir de l’any 2016 la Funda-
ció ha posat en marxa una ini-
ciativa que consisteix en l’oferta 
de més de 170 cursos onli-
ne amb possibilitat d’impartir a 
distància o en l’aula d’informà-
tica que Fundació Caixa Rural 
Vila-real ha posat a disposició 
dintre d’un horari establert. Els 
matriculats que han decidit acu-
dir a l’aula física han comptat 
amb l’assessorament personal 
per part d’un administrador, el 
que ha sigut de gran valor per 
aquelles persones que no esta-
ven familiaritzades amb les no-

ves tecnologies. Tots els cursos 
d’Aula Mentor estan certifi cats 
pel Ministeri d’Educació, Cultura 
i Esport, tenen una durada mitja 
de dos mesos i són molt variats, 
ja que tracten distintes bran-
ques del coneixement. A més a 
més hi ha cursos tant a un nivell 
de formació bàsica, especialit-
zada o professional i estan pen-
sats perquè siguen accessibles 
per al màxim nombre d’usuaris. 
Vila-real és l’única ciutat de la 
comarca que ha oferit aquesta 
plataforma.

Aula Mentor

AULA MENTOR 
OFEREIX MÉS 
DE 170 CURSOS

Aula Mentor Vila-real
Nombre de matrícules 568
Nombre d’aprovats 335
Posició segons nº 
d’aprovats (Espanya)

Aula Mentor Vila-real ocu-
pa la posició número 10 
en nombre d’aprovats de 
les 468 aules totals exis-
tents a Espanya

Posició segons nº de 
matrícules 
(Comunitat Valenciana) 

Aula Mentor Vila-real ocu-
pa la primera posició en 
número de matrícules de 
tota la Comunitat Valen-
ciana

*Font: informe de qualitat del Ministeri d’Educació de    
l’exercici 2016

José Benlloch, alcalde de Vila-real, i Enric Portalés, president 
de la Fundació, visitant els alumnes d’Aula Mentor
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La Fundació ha posat en marxa 
un curs d’Iniciació a la Informà-
tica dirigit a aquelles persones 
que per una raó o altra no estan 
familiaritzades amb les noves 
tecnologies i el món digital. En 
aquest curs, que ha sigut im-
partit a la Sala d’Informàtica del 
Centre Social, els participants 
van començar  aprenent els 
conceptes més bàsics, com ara 
saber què és un ordinador i com 
s’utilitzen els seus complements 
principals (ratolí, teclat, pantalla 
i CPU). Una vegada fi nalitzada 
l’etapa formativa els alumnes 
han sigut capaços d’utilitzar    
ferramentes útils en el seu dia a 
dia, com per exemple el correu 
electrònic, confi rmar la declara-

ció de la renda, citar-se al metge 
per Internet, gestionar les seu-
es pensions mitjançant la Ban-
ca Electrònica o la utilització del 
caixer automàtic.

El curs, que té una duració de 
36 hores, va ser impartit en set 
promocions distintes en horari 
de matí i vesprada. En total, 91 
alumnes van acabar el curs fa-
vorablement (el 98% dels alum-
nes matriculats), i van rebre el 
seu diploma acreditatiu en un 
acte de graduació. Els certifi cats 
van ser entregats per l’alcal-
de de l’Ajuntament de Vila-real, 
José Benlloch i per Enric Porta-
lés, president de la Fundació. 

252 HORES 
FORMATIVES TOTALS

91 ALUMNES VAN 
SUPERAR EL CURS 
AMB ÈXIT

Iniciació a la Informàtica

Alumnes d’Iniciació a la Informàtica Acte de graduació dels alumnes d’Iniciació a la Informàtica
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Altres iniciatives

A banda de les iniciatives mencionades anteriorment també s’han 
desenvolupat altres jornades relacionades amb el foment de l’econo-
mia social, que apareixen recollides a continuació:

Sessió Networking turístic

Entrega beques Efecte Vila-real

Networking amb Reinventhadas

Clausura del curs “Operacions 
bàsiques, serveis hostalers i de 
restauració”

Cooperar per emprendre

•Curs d’Agricultura Ecològica

•V Cicle de Conferències sobre Economia i Societat

•Desdejuni de treball “Responsabilitat civil, penal, fi scal i mercantil 
dels administradors de societats”

•Com trobar treball a Irlanda

•Cooperar per emprendre

•Xerrada sobre la compra-venda de la taronja

•Curs d’oratòria. Comunica bé i aconsegueix els teus objectius

•Lanza-T, el verdadero camino comienza aquí

•Curs de manipulador de plaguicides

•Cursos d’idiomes 

•La ciència en femení

•Curs “Operacions bàsiques, serveis hostalers i de restaura  
ció”  amb Tots Units 

•Beques Efecte Vila-real “Supera els teus límits” amb l’UJI

•Col·laboració amb l’associació Reinventhadas en dos esdeve-
niments formatius i de Networking: la “II Jornada Reinvenhadas 
Emprendedoras 3.0” i “Sobremesa 2.0 Efecte Vila-real”



19

Memòria d’activitats Fundació Caixa Rural Vila-real 2016

La Fundació recolza el desenvolupament de la cultura mitjançant la promoció de la cultura local amb 
programes de col·laboració, publicacions, exposicions, concursos i actes públics i també facilitant 
ajudes a altres iniciatives i associacions culturals i esportives. A més, tracta de custodiar, mantenir i 
difondre el patrimoni cultural i artístic de Vila-real; i de donar a conèixer l’obra d’artistes vila-realencs 
de prestigi. Aquesta línia d’actuació també emmarca la participació per part de la Fundació en la res-
tauració de monuments i d’obres d’art.

4.2. Cultura i esport

Exposicions

Durant tot l’any s’han realitzat 
exposicions a les sales habi-
litades al Centre Social. L’ex-
posició més representativa de 
l’any 2016 ha sigut l’anome-
nada Antologia Lloréns Poy, 
una retrospectiva dedicada en 
exclusiva al reconegut artista        
vila-realenc Vicente Lloréns Poy, 
que va ser acollida en totes les 
sales d’exposició de la Funda-
ció coincidint amb el vuitanta 
aniversari de l’artista. Aquesta 
ha sigut una de les més grans 
exposicions pictòriques que 

s’ha contemplat del mateix i 
cal remarcar que moltes de les 
obres exposades formen part 
de col·leccions particulars i no 
havien sigut presentades públi-
cament mai.

L’acte inaugural es va portar 
a terme el 21 d’abril amb una 
conferència magistral del Doctor 
en història de l’art i comissari de 
l’exposició, Jacinto Heredia, so-
bre l’obra exposada de l’artista, 
i va romandre oberta al públic 
fi ns a l’1 de maig.

MÉS DE 35 ARTISTES 
HAN EXPOSAT LES SEUES 
OBRES ALS ESPAIS DEL 
CENTRE SOCIAL

Altres exposicions del 2016:

Exposició fi latèlica “Jaume I 
el Conqueridor”

“El teu visor contra l’agresió”

“Experiments de la Legió 
Còndor a l’alt Maestrat”

Exposicions de les festes de 
Sant Pasqual i la Mare de 
Déu de Gràcia

Inauguració de l’exposició Antologia Lloréns Poy
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Concurs de Pintura Ràpida

Cicles gastronòmics al Casino

La Fundació va organitzar al 
mes de setembre un concurs 
de Pintura Ràpida en distintes 
zones de Vila-real, on els artis-
tes podien crear amb total lliber-
tat les seues obres baix la temà-
tica “Vila-real i els seus racons 

més representatius”. Les obres 
dels artistes participants van ser 
exposades en dues de les sales 
d’exposicions del Centre Social 
junt les obres dels expositors de 
les festes de la Mare de Déu de 
Gràcia.

La Fundació, en col·laboració 
amb el restaurant El Casino, 
estretament vinculat a la ma-
teixa, va organitzar dos cicles 
que combinaven tallers de cine-
ma, exposicions fotogràfi ques 
i gastronomia. Les temàtiques 
d’aquests cicles han sigut la 
“Primavera Francesa” i “Berlí 
Berlí”. Per la seua banda, el ci-
cle anomenat Primavera Fran-

cesa es va realitzar del 8 al 29 
d’abril, i durant el mateix es va 
exposar una mostra col·lectiva 
de l’Associació Fotogràfi ca Sar-
thou Carreres amb la temàtica 
de la França de l’any 1945. A 
més a més es van oferir menús 
francesos i també degustacions 
de vi, cervesa i formatge. Quant 
al cicle Berlí Berlí va ser cele-
brat del 7 al 28 d’octubre i es-

tava ambientat en la coneguda 
festa alemanya Oktoberfest. Es 
va oferir un menú berlinès i es 
van fer tasts de cerveses, vins, 
ensalades i salsitxes.  Finalment, 
durant el mes de juny es van fer 
uns tallers de cinema dedicats 
a l’actriu Marilyn Monrow a la 
terrassa superior del Centre So-
cial.

LES OBRES DELS ARTIS-
TES VAN SER EXPOSA-
DES A LES SALES DEL 
CENTRE SOCIAL

Participants del concurs de Pintura Ràpida 2016 a 
les sales d’exposicions

Primer premi concurs 
de Pintura Ràpida 2016
Juan Martínez

Segon premi concurs 
de Pintura Ràpida 2016
Celia Castillo
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Patrocini concurs de Betlems

La Fundació va patrocinar els 
premis de la 39 edició del Con-
curs de Betlems amb la fi  de fo-
mentar i no deixar que una tra-
dició amb tanta trajectòria a la 
ciutat de Vila-real desaparega. 
Representants de la Fundació 
van formar part del jurat que va 

seleccionar els guanyadors tant 
de la categoria col·lectiva, amb 
la visita als col·legis inscrits, 
com de la categoria individual, 
amb la visita a les cases parti-
culars dels participants, que van 
ser tant adults com xiquets.

Música

Quant a música, el saló d’actes 
de la Fundació ha acollit nom-
brosos concerts durant tot l’any. 
Alguns d’ells són el de Bambú 
Ensemble o el de l’orquestra de 
pols i pua Abalsants de l’Alcúdia 
de Crespins, que formava part 
del cicle de concerts de Plectre 
a la Fresca. Durant l’any, també 
s’han celebrat a la sala d’actes 
diversos concerts a càrrec de la 
Filarmónica de Villarreal, la Unió 
Musical La Lira, la Banda Jove, 
la Sociedad Música Académica i 

el Cor Ciutat de Vila-real Funda-
ció Caixa Rural, amb els quals 
la Fundació manté una estre-
ta col·laboració. Altres músics 
que han actuat als espais de la 
Fundació són el grup local Sit-
ja, Hugo Más i Arthur Caravan, 
l’orquestra Francesc Tàrrega de 
pols i pua, El Viaje de Elliot, l’or-
questra Supramúsica i la Coral 
Sant Jaume. També cal mencio-
nar el concert de Nadal, on es 
va rendir homenatge al distingit 
músic vila-realenc, Rafael Bel-

trán, a través de l’actuació de la 
prestigiosa Banda Municipal de 
Castelló, que va interpretar mol-
tes obres del conegut músic. 

Durant el 2016 s’han realitzat 
festivals escolars on molts xi-
quets i xiquetes de col·legis 
de Vila-real han cantat, ballat i 
actuat a les instal·lacions de la 
Fundació per tal de desenvolu-
par el seu talent i creativitat. 

DURANT L’ANY S’HAN 
REALITZAT VORA 40 
ESDEVENIMENTS 
MUSICALS ALS ESPAIS 
DE LA FUNDACIÓ

Primer premi del concurs de betlems 
2016 (categoria absoluta d’adults)
Javier Rubert

Concert de Nadal a càrrec de la Banda Municipal de Castelló
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Visites guiades a temples de Vila-real i excursió a València

La Fundació va fi car en marxa 
una sèrie de visites guiades a 
temples de Vila-real que es van 
realitzar durant els mesos d’oc-
tubre i novembre, per tal que els 
interessats pogueren conèixer 
amb més profunditat i de ma-
nera gratuïta el patrimoni artístic 
de la ciutat. D’aquesta manera 
es va visitar l’Església Arxipres-
tal, la Basílica i el Convent de 
Sant Pasqual, i també el Con-
vent dels franciscans i la capella 
del Crist. En les sis jornades dis-
tintes que es van realitzar van 
acudir aproximadament un 
centenar de persones.

Per una altra banda, dintre 
d’aquest programa de visites 
guiades també es va organit-
zar una excursió a València en 
la qual els assistents van visitar 
la Catedral, Església de Sant 
Nicolau i el Museu de Belles 
Arts San Pius V. Més de cin-
quanta persones van gaudir 
d’aquesta activitat. Tant les 
visites als temples de Vila-real 
com l’excursió a València van 
ser coordinades i contextualit-
zades per les explicacions del 
professor Jacinto Heredia. Des 
de la Fundació agraïm la seua 
estreta col·laboració. 

Esport

Les activitats esportives més 
representatives en les quals 
la Fundació ha col·laborat mi-
tjançant distints tipus de pa-
trocinis en l’any 2016 són les 
següents:

•Carrera popular “Sant Silvestre”
•Campionat provincial individual 
absolut d’escacs
•33 Mitja Marató i 1r 10 Km 
de Vila-real
•IV Duatló Sprint
•3er Congrés de Muntanya
•Clinic de Nadal Club Tenis 
  Vila-real

Excursió a València Clinic de Nadal del Club Tenis Vila-real
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4.3. Potenciació associativa

Una de les labors més importants de la Fundació és encoratjar la vida associativa de la ciutat i contri-
buir a les celebracions i esdeveniments socials, sempre fomentant els valors de l’entitat. Per tant, la 
Fundació col·labora contínuament amb associacions locals per tal de promoure la vida associativa de 
la ciutat, al mateix temps que tracta de generar programes socials i de voluntariat. Per una altra banda, 
la Fundació forma part del patronat d’altres fundacions que tenen unes fi nalitats compatibles amb els 
seus objectius. 

DURANT L’EXERCICI 2016 FUNDACIÓ 
CAIXA RURAL VILA-REAL HA FORMAT 

PART DE:

•Fundació Globalis
•Fundació Flors
•Fundació Pro Monestir i basílica de Sant Pasqual
•Fundació Primavera

Festa del Cooperativisme 2016

Com ja és tradicional, la Funda-
ció celebra durant els mesos de 
febrer i març la Festa del Coope-
rativisme, un conjunt d’activitats 
amb les quals vol transmetre la 
potència del treball coopera-
tiu i en equip a l’hora d’afron-
tar les situacions i els projectes 
del dia a dia. Aquestes iniciati-
ves van ser fonamentalment de 
caràcter sociocultural, lúdic i 
solidari. En el any 2016 la fes-
tivitat va ser inaugurada amb el 
Concert Solidari a càrrec de 
Bambú Ensemble, un grup de 
joves músics vinguts de distints 
països d’Europa que amb mol-

ta frescor i il·lusió van oferir un 
acte de música amb huit instru-
ments de corda. Els benefi cis 
que es van recaptar amb els 
donatius de les invitacions soli-
dàries van ser destinats a Cári-
tas, Creu Roja, Joventut Anto-
niana i Sant Vicent de Paúl. Per 
una altra banda, es van celebrar 
diverses activitats culturals com 
exposicions, cinema, teatre, 
música i comèdia, entre les 
quals cal destacar l’Exposició 
Antologia Lloréns Poy, que ja 
s’ha mencionat anteriorment. A 
més a més, també es van posar 
en marxa iniciatives d’orientació 

laboral, com la jornada “Coo-
perar per Emprendre” i altres 
com la campanya de Donació 
de Sang, que va tractar de des-
pertar la part més solidària de la 
societat. Finalment, de nou es 
van posar en marxa dos actes 
ja molt consolidats: la VIII Volta 
a peu pel terme, que aquest 
any va transcórrer visitant “edi-
fi cacions de l’horta”, i la Festa 
dels Xiquets que, com a no-
vetat, va ser celebrada durarant 
tot el dia.
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Festa del Cooperativisme 2016

Concert Solidari a càrrec de Bambú Ensemble Campanya de donació de sang

Cooperar per emprendre Volta a peu pel terme 2016

Festa dels xiquets 2016
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Nadal i lots Nadalencs

Per tal d’agrair la confi ança i 
fi delitat dels pensionistes de 
Caixa Rural Vila-real, la Fun-
dació els concedeix durant les 
Festes de Nadal un lot nadalenc 
amb productes típics d’aquesta 
època de l’any perquè compar-
tisquen i disfruten amb els seus 
coneguts i familiars.  En aquesta 
ocasió, durant el mes de des-
embre de 2016 es va fer en-
trega de més de 5.000 lots 
nadalencs. A banda d’aques-
ta iniciativa, la Fundació també 

va organitzar diverses activitats 
amb motiu de les festes nada-
lenques, la majoria de caràcter 
solidari. Concerts, projeccions 
de cinema, una recollida de jo-
guines solidàries, recitals de na-
dales, o la carrera popular Sant 
Silvestre de Vila-real són algu-
nes de les accions que es van 
realitzar i de què van gaudir tant 
els socis i clients de la Caixa Ru-
ral com el conjunt de la població 
de la ciutat.

Anunci de festes al balcó de la Fundació (maig 2016)

Recollida solidària de joguets Lots nadalencs per als pensionistes

Participació en les festes

Un any més, la Fundació s’ha 
implicat en les festes de Vila-real 
tant al mes de maig com al se-
tembre. Ha col·laborat amb la 
Comissió de Penyes i ha sigut 
patrocinadora d’actes multitudi-
naris com el concurs de paelles 
per a penyes i el concurs d’em-
pedrats. Com ja és habitual, la 
Fundació ha inaugurat als seus 
espais exposicions que han es-
tat disponibles al públic durant 
totes les festivitats.
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Vida associativa

La gran majoria d’activitats en les 
que participa la Fundació i que 
apareixen recollides en la resta 
de línies d’actuació impliquen la 
col·laboració amb altres associa-
cions locals. Per tant, la Funda-
ció dóna el seu suport a aques-
tes associacions mitjançant les 
subvencions econòmiques, de 
material, ajuda promocional o 
amb la cessió d’espais, sempre 
amb la fi  de donar totes les 
facilitats possibles per al fo-
ment de la vida associativa. 
Durant l’exercici 2016 són més 
de 200 les associacions amb les 
quals la Fundació ha mantingut 
algun tipus de col·laboració. En-
tre totes les associacions amb 
les quals la Fundació compar-
teix algun tipus de relació cal 
destacar-ne cinc assistencials, 
per l’estret vincle col·laboratiu. 
Aquestes són Creu Roja Vila-re-
al, Joventut Antoniana, Sant Vi-
cent de Paúl, Cáritas i Fundació 
Primavera. Com  s’ha avançat 
anteriorment, un dels recursos 
més potents de la Fundació és 
el Centre Social, i mitjançant les 
instal·lacions del mateix la Fun-
dació dóna suport a les asso-

ciacions de Vila-real i col·labora 
en programes, iniciatives i acti-
vitats de diferent tipus, sempre 
que aquestes s’emmarquen 
dins de les seues línies d’actua-
ció. A més a més, la Fundació 
també recolza les associacions 
en la seua gestió interna, ja que 
habitualment moltes d’elles uti-
litzen els espais per a fer reu-
nions i assemblees. Més con-
cretament, durant el 2016 s’han 
realitzat més de 90 trobades 
d’aquest tipus. A part de les jor-
nades que es realitzen al Centre 
Social constantment, la col·la-
boració amb algunes associa-
cions locals adquireix un grau 
de profunditat més elevat pel fet 
de que tenen la seua seu a les 
instal·lacions de la Fundació. A 
banda del Centre Social, la Fun-
dació també posa a disposició 
de les associacions locals la res-
ta dels seus espais i recursos, 
com l’edifi ci Santa Ana, el vehi-
cle assistencial, l’arc de meta i 
la màquina de suc,  per tal de 
col·laborar i recolzar les seues 
iniciatives.

2016
Associació Hores 

setmanals
Afervil 3 

Club Triatló Vila-real Obert
Adoració Nocturna Obert

Club Excursionista 
Vila-real

3

Mujeres Ropero Obert

Acción Católica Obert

Manos Unidas Obert

Club d’Atletisme 
Vila-real

1

ADAVI 9

Amas de Casa Obert

Esportiu Vila-real 3

Auto Real Obert

Amigas del 
PatchWork

1

SECOT 3

SON MÉS DE 200 LES 
ASSOCIACIONS AMB LES 
QUALS LA FUNDACIÓ HA 
MANTENIT ALGUN TIPUS 
DE COL·LABORACIÓ

Associacions que han instal·lat 
regularment el seu punt d’aten-
ció al Centre Social

S’HA CEDIT EL VEHICLE 
ASSISTENCIAL MÉS DE 20 
VEGADES
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4.4. Protecció assistencial i d’igualtat d’oportunitats

Dos dels valors que la Fundació considera com a propis són l’ajuda mútua i la solidaritat, raó per la qual 
contempla en les seues línies d’actuació el fet d’atendre i promoure obres benefi co-assistencials, bé a 
través d’aportacions o bé facilitant infraestructura i assessorament.

El calendari solidari de l’any 
2016 va fer referència als pro-
ductes agraris típics de la pobla-
ció. El mateix recollia de forma 
exhaustiva els principals pro-
ductes agraris que es cultiven 
a la ciutat, una temàtica que no 
s’havia proposat fi ns ara i que 
ha permès aprendre sobre pro-
ductes que pràcticament només 
es cultiven a Vila-real, com és el 
cas de la varietat citrícola “Arru-
fatina”. La recaptació que es va 
obtenir gràcies a aquesta inicia-
tiva va ser destinada a la Funda-
ció Primavera, i va fer possible la 
construcció d’un hivernacle 
als horts de l’edifi ci Santa Ana, 
on les persones amb malalties 
mentals integrades en la ma-
teixa han pogut realitzar activi-
tats d’agricultura ecològica sen-
se necessitat de dependre de 
les condicions climatològiques.

Calendari solidari

A banda de la construcció de l’hivernacle, Fundació Primavera ha 
utilitzat els horts de la residència Santa Ana per tal de realitzar ac-
tivitats relacionades amb el cultiu d’agricultura ecològica amb per-
sones amb diversitat mental, entre altres iniciatives que l’associació 
impulsa. 

Estreta col·laboració amb Fundació Primavera

Hivernacle construit als horts de l’edifi ci Santa Ana

Presentació del calendari solidari 2016
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VI Congrés autonòmic 
d’Alzheimer

El saló d’actes de la Fundació 
va acollir el 19 de novembre el 
VI Congrés Autonòmic d’Alzhei-
mer, reconegut d’interès sanita-
ri, que la Federació Valenciana 
d’Associacions de Familiars de 

Persones amb Alzheimer (FE-
VAFA) va organitzar per primera 
vegada a la ciutat de Vila-real.
L’esdeveniment, reconegut d’In-
terès sanitari, va oferir crèdits de 
lliure elecció als estudiants de la 

Universitat Jaume I de Caste-
lló, de la Miguel Hernández (Elx) 
i de la Universitat de València i 
va comptar amb el suport de la 
Regidoria de Relacions Institu-
cionals.

Campanya d’aliments 
solidaris

Amb motiu del dia mundial de la 
solidaritat els membres de Caixa 
Rural Vila-real van participar en 
una iniciativa promoguda pel 
Grup Cooperatiu Cajamar. Els 
treballadors de les ofi cines de 
Caixa Rural Vila-real van entre-
gar aliments no peribles per tal 
de que foren destinats a Bancs 
d’Aliments perquè els més ne-
cessitats pugueren alimentar-se 
correctament.

V Congrés Autonòmic d’Alzeimer

Campanya d’aliments solidaris a les ofi cines de Caixa Rural Vila-real

ALIMENTS NO PERIBLES  
VAN SER DESTINATS A 

BANCS D’ALIMENTS
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Quatre assistencials van rebre 
productes i lots nadalencs

Moltes de les activitats en les quals participa la Fundació, siguen 
de caràcter cultural, formatiu, esportiu o d’altre tipus porten afegit 
el component solidari. Alguns dels actes que han tingut inclòs un 
component benèfi c són els següents:

La Fundació, Grupo Lecasa i la 
marca Lucia de Bioazahar van 
fer entrega de productes i ob-
sequis a quatre associacions 
assistencials de la ciutat de Vi-
la-real: Cáritas Interparroquial, 
Creu Roja, Sant Vicent de Paúl 
i Joventut Antoniana. Productes 
de neteja, taronges i un total de 
200 lots nadalencs van ser en-
tregats als representants de les 
quatre assistencials per tal de 
contribuir a ajudar a aquelles 
persones més desfavorides.

Actes benèfi cs

•Concert Bambú Ensemble, en favor de Creu Roja Vila-re-
al, Cáritas, Joventut Antoniana i Sant Vicent de Paúl

•Gala fl amenca en favor a AECC

6ª marxa solidària per la salut mental, en favor de Fundació 
Primavera

•Concert de la Coral Sant Jaume en favor de la parròquia 
Santa Sofi a

•Concert benèfi c de Sitja, Hugo Más i Arthur Caravan Creu 
Roja Vila-real, Cáritas, Joventut Antoniana i Sant Vicent de 
Paúl

•Coopera Comdey, en favor d’Enach Asociación

•Curs Agricultura Ecològica en benefi ci de Cáritas 

•IV Marxa contra el càncer en favor de AECC

Gala fl amenca en favor de AECC

6ª marxa solidària per la salut mental
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Col·laboració amb els gots biodegradables per a les festes 
de setembre

Amb l’objectiu de fer de les fes-
tes en honor a la Mare de Déu de 
Gràcia unes celebracions més 
respectuoses amb l’entorn i 
en col·laboració amb les regido-
ries d’Agricultura, Medi Ambient 
i Canvi Climàtic i de Festes es va 

posar en marxa una campanya 
de repartiment de gots ecològics 
entre les penyes i veïns, amb els 
quals minimitzar l’impacte dels 
residus que es generen durant 
les festes.

4.5. Sostenibilitat i medi ambient

Per tal d’incentivar la protecció del medi ambient i el foment d’una vida més sostenible, durant el 2016 
la Fundació ha desenvolupat les següents iniciatives:

V Simposi d’Educació per la 
Sostenibilitat

El Centre Social de la Fundació 
va acollir el V Simposi d’Edu-
cació per la Sostenibilitat, amb 
diverses activitats, xerrades i 
iniciatives dirigides a conscien-
ciar i educar els assistents 
sobre com ser més sosteni-
bles en diversos tipus d’àmbits. 
Un dels ponents que va partici-
par en les jornades va ser Fede-
rico Mayor Zaragoza, professor, 
polític i diplomàtic que va ser 
president de la UNESCO entre 
1987 i 1999.

Passeig amb bici per la via 
verda de l’horta de Sant Joan

Amb la fi nalitat de fomentar el 
compromís amb el medi am-
bient i la mobilitat sostenible 
la Fundació va organitzar per al 
dissabte 24 de setembre una 
excursió amb bicicleta per la 
via verda de la Terra Alta i Baix 
Ebre (Tarragona). Els assistents 
van realitzar una ruta d’aproxi-
madament 3 hores de durada 

que presentava una difi cultat 
baixa, el que va permetre que 
tant xiquets com adults es po-
gueren unir a l’activitat. Més de 
70 persones es van apuntar a la 
jornada i van gaudir del paisat-
ge i de les bicicletes cuidant el 
medi ambient i utilitzant un mitjà 
sostenible. 

Got biodegradable

Entorn de la Terra Alta i Baix Ebre
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Agricultura Ecològica

La Fundació ha tornat a acollir el 
curs d’Agricultura Ecològica que 
aquest any ja ha celebrat la seua 
cinquena edició. Aquesta agricul-
tura és respectuosa amb el medi 
ambient i saludable no només amb 
les persones, sinó amb la terra que 
es cultiva. 

El mateix brinda una oportunitat a 
aquelles persones que volen  gua- 
nyar-se la vida en el sector agríco-
la, però també és molt adequat per 
als que tenen inquietud per aquest  
tema. Es tracta d’una metodo-
logia que cada dia compta amb 
més adeptes, a causa de la ma-
jor conscienciació dels ciutadans.
El curs es va distribuir en cinc ses-
sions teòriques, que es van desen-
volupar al Centre Social, i cinc  de 
pràctiques desenvolupades a l’ex-
terior. Entre els continguts es po-
dien trobar pinzellades a nivell his-
tòric i temes com la microbiologia 
del sòl, associacions i rotacions, 
abonaments verds, mulching, ca-
lendaris de sembra, dissenys de 
l’hort, planters i substàncies ade-
quades en cas de plagues, entre 
altres conceptes relacionats amb 
l’agricultura tradicional.

Altres activitats que la Fundació ha realitzat en relació a aques-
ta àrea d’actuació són les següents:

Altres iniciatives

•Xerrada “Són reals les alternatives a les energies fòs-
sils?” 

•La meteorologia adversa a la Plana Baixa

Sessió pràctica del curs d’Agricultura Ecològica

Sessió teòrica del curs d’Agricultura Ecològica
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5. PROJECTES DE FUTUR

Fundación Manantial

Fundació Caixa Rural Vila-real 
i Fundació Manantial han esta-
blert un nou conveni de col·la-
boració entre ambdues insti-
tucions que va entrar en vigor 
a partir de principis de 2017. 
L’acord contempla la cessió de 
les instal·lacions de l’edifi ci San-
ta Ana de Caixa Rural Vila-real 
per al desenvolupament de les 
activitats socials i benèfi ques i 
assistencials de la Fundación 
Manantial. Aquesta acció social 
va dirigida a l’atenció de per-
sones amb diversitat mental 
i la rehabilitació psicosocial 
i laboral de les mateixes. En 
concret, l’edifi ci Santa Ana es 
destinarà a una residència co-

munitària oberta, en la qual els 
usuaris podran entrar i eixir del 
recinte, amb l’objectiu que 
les persones puguen acon-
seguir el màxim nivell de re-
habilitació que faça possible 
la seua reincorporació a la 
societat. Aquesta atenció serà 
gratuïta, i es preveu que les pla-
ces siguen temporals perquè 
hi haja rotació de residents, de 
manera que resulten benefi cia-
des un major nombre de perso-
nes. L’espai, que serà cedit a la 
Fundación Manantial durant deu 
anys, compta amb dues zones 
diferenciades, una edifi cada de 
2.400 metres quadrats, i els   
terrenys cultivables que l’envol-

ten de 4.250 metres quadrats. 
Durant el temps en què es des-
envolupe aquesta col·labora-
ció, l’edifi ci Santa Ana podrà 
ser compartit amb altres enti-
tats assistencials no lucratives 
de la ciutat, sempre que sigua 
compatible el desenvolupament 
de les seves activitats simultà-
niament, el que ha permès que 
Fundación Manantial i Fundació 
Primavera, que anteriorment uti-
litzava aquests espais, es fusio-
nen per a treballar conjuntament 
i desenvolupar els seus objec-
tius comuns.  

Enric Portalés, president de Fundació Caixa Rural        
Vila-real, José Benlloch, Alcalde de Vila-real, i Francisco 
Sardina, president de Fundació Manantial presentant la 
nova col·laboració
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Dinserta CEE

Fundació Caixa Rural Vila-real, en col·laboració amb la consultora Dideas pretén posar en marxa du-
rant l’any 2017 un Centre Especial d’Ocupació anomenat Dinserta. L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és el de proporcionar als treballadors amb diversitat funcional la realització d’un treball productiu i 
remunerat, adequat a les seues característiques personals i que facilite la integració laboral d’aquests 
al mercat ordinari de treball. El centre pretén ser un intermediari entre les empreses i les persones 
amb diversitat funcional que es troben en cerca activa de treball, per a facilitar, d’aquesta manera, el 
procés a l’hora de trobar un lloc de treball. 

Amb la fi nalitat de millorar la 
competitivitat i visibilitat comer-
cial local, des del Centre de 
Negocis Efecte Vila-real s’està 
desenvolupant un innovador 
projecte que pretén poten-
ciar la digitalització de l’acti-
vitat econòmica de Vila-real. 
La plataforma virtual comercial 
serà oberta i integradora, i es 
treballarà perquè incloga a tots 
els comerciants de Vila-real que  
en vulguen formar part i en la 
qual puguen promocionar i ven-
dre els seus productes. La pla-
taforma té previst el seu llança-

ment per al mes de setembre 
del 2017, encara que la col·la-
boració del comerç de Vila-real i 
la quantitat de propostes que fi -
nalment es decidisca implemen-
tar determinaran la data exacta 
perquè el projecte isca a la llum 
en les condicions òptimes i tinga 
l’impacte esperat. És important 
destacar que aquesta iniciativa 
inclou, de manera paral·lela, el 
desenvolupament d’una tasca 
formativa dirigida a facilitar la 
introducció de competències i 
coneixements digitals en el petit 
comerç, perquè el mateix puga 

fer front a un món cada vega-
da més digital i connectat. En 
aquesta tasca també s’inclou 
la formació directament rela-
cionada amb el funcionament 
de la plataforma i altres temes 
vinculats amb l’ús de noves tec-
nologies. L’objectiu fonamental 
és, en defi nitiva, ajudar a través 
de la reorientació digital dels ne-
gocis a fomentar la promoció i 
diferenciació comercial del teixit 
productiu local en un nou àmbit 
d’actuació.

Plataforma e-Commerce de Vila-real
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