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1. LA FUNDACIÓ

A més, el seu grau de participació en la vida as-
sociativa de la ciutat és molt elevat, ja que al llarg 
de 2017 ha col·laborat en més de 200 associa-
cions. 

Així, gran part de l’activitat es concentra en el 
Centre Social, punt neuràlgic on es desenvolu-
pen multitud d’activitats relacionades amb les arts 
escèniques, musicals, audiovisuals, conferències, 
xerrades, cursos de formació, exposicions d’art, 
activitats associatives i reunions, sempre tenint en 
compte la naturalesa de la Fundació i les seues 
línies d’actuació. 

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. Durant aquests anys, la Fundació s’ha consolidat 
com una entitat influent en la ciutat de Vila-real tant per la seua labor social com pel fet de ser una gran 
promotora de l’economia local. 

L’edifici del Centre Social de la Fundació acull cada any 
centenars d’activitats

Quant a l’activitat relacionada amb la promoció 
econòmica de Vila-real, la Fundació la desenvo-
lupa des del seu centre de negocis, Efecte  Vi-
la-real, que va ser inaugurat al març de l’any 
2015. 

Recepció centre de negocis Efecte Vila-real

EFECTE VILA-REAL VA SER INAUGURAT AL 
MARÇ DE L’ANY 2015
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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 vila-realenca en quant a la millora del valor 
social, la igualtat d’oportunitats, l’esperit cooperativista i l’emprenedoria social.

Valors
Els valors més distintius de l’entitat es centren a fomentar l’esperit cooperatiu fonamentat en cinc eixos:  
solidaritat i ajuda mútua, cooperació i innovació social, treball en equip, inclusió i igualtat d’oportunitats.

SOLIDARITAT I AJUDA MÚTUA
COOPERACIÓ I INNOVACIÓ SOCIAL
TREBALL EN EQUIP
INCUSIÓ 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS



8

Memòria d’activitats Fundació Caixa Rural Vila-real 2017

2. L’ANY EN XIFRES

S’ha col·laborat 
amb + 200 

associacions

S’han repartit 5.000 
lots nadalencs entre 

els nostres 
pensionistes

+ de 2.500 
xiquets han acudit 
a les campanyes 
escolars de teatre

+100 persones 
han rebut formació 

en els cursos 
d’informàtica 

S’han 
realitzat

vora 50 esdeveni-
ments musicals als 

espais de la 
Fundació

+ 600 persones 
han rebut formació 

de part de la 
Fundació

+ 10 micropimes 
instal·lades a 

Efecte Vila-real

+ 30 empreses 
han rebut els 

serveis d’Efecte 
Vila-real

S’han realitzat
+ 350 activitats 
al Centre Social

Durant l’any 2017...
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3. LÍNIES D’ACTUACIÓ

La Fundació duu a terme i pro-
mociona tot tipus d’activitats 
d’interès general, en particular 
aquelles tendents a la promoció 
econòmica, la responsabilitat 
social, la dinamització cultural i 
esportiva, la potenciació asso-
ciativa i la protecció assistencial i 
d’igualtat d’oportunitats en l’en-
torn al qual la mateixa estén el 
seu àmbit d’actuació. 

PROMOCIÓ SOCIO-ECONÒMICA DE VILA-REAL

CULTURA I ESPORT

POTENCIACIÓ ASSOCIATIVA

INCLUSIÓ I PROTECCIÓ ASSISTENCIAL

IGUALTAT

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Clausura Invattur Emprende Seu Vilatenda

Recollida d’aliments solidaris en 
favor a Càritas

Actuació Cor Ciutat Vila-real 
Fundació Caixa Rural

Exposició de l’IES Francesc Tàrrega Exposició al Centre Ocupacional
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3.1. Promoció socio-econòmica de Vila-real

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 i el foment 
de programes d’inserció laboral.

Lloguers i immobles

Entrant en la part més mercantilitzada de la Fundació, el 
90% dels espais que té en la seua propietat es troben 
actualment arrendats i, a més, durant el 2017 s’ha realitzat 
una compra-venda d’immobles per a millorar el rendiment 
dels mateixos.

Efecte Vila-real

La Fundació gestiona gran part de les iniciatives emmar-
cades en la promoció de l’economia i l’emprenedoria local 
a través del seu centre de negocis, Efecte Vila-real. El ma-
teix ha aconseguit arribar al 100% de la seua ocupa-
ció màxima de despatxos i també ha organitzat cursos 
formatius, tallers i altres iniciatives recollides en la seua àrea 
d’actuació. Algunes d’elles s’expliquen a continuació:

Curs de gestió de marca a Efecte Vila-real Taller de Videomarketing a Efecte Vila-real

Nova inversió immobliliària 
de la Fundació
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El projecte #ÈxitEnFemení, amb el suport de la Di-
putació de Castelló, es va dirigir a dones empresàries 
consolidades i noves emprenedores. El programa for-
matiu estava format per dos cursos semipresencials 
i tres tallers que tractaven de dotar a les participants 
amb els coneixements i les eines necessàries per em-
prendre un negoci o per implementar en un ja existent, 
crear sinergies i augmentar la seua xarxa de contac-
tes. La formació es va impartir durant els mesos de 
juny i juliol i en total va tindre més de 80 matrícules.

EL PROGRAMA FORMATIU ES-
TAVA FORMAT PER DOS CUR-
SOS SEMIPRESENCIALS I TRES 
TALLERS

Programa Invattur Emprende

Efecte Vila-real va acollir a les seues instalacions la 
vuitena edició d’Invattur Emprende, un programa 
de creació i impuls d’empreses turístiques orientat 
a desenvolupar el potencial creatiu, promoure i mo-
tivar la generació de nous projectes turístics inno-
vadors i de base tecnològica. El programa incloïa 
sessions teòrico-pràctiques, tres tallers oberts al 
públic i una presentació final dels projectes. Men-
tre la resta d’anys el programa es va realitzar en les 
províncies de València i Alacant en aquesta vuite-
na edició per fi la província de Castelló va acollir el 
complet projecte impulsat per l’Institut Valencià 
de Tecnologies Turístiques acostant d’aquesta 
manera als emprenedors de la zona les oportuni-
tats que el mateix ofereix.

Formació Hores
Curs Emprendre en femení 30
Curs Liderar en femení 30
Taller Gestió de l’estrès 4
Taller Creativitat i Innovació 4
Taller Lideratge en femení 4

Presentació del programa #ÈxitEnFemení

Projecte #ÈxitEnFemení

Participants d’Invattur Emprende en una sessió 
teòrico-pràctica

Relació Formació-Hores #ÈxitEnFemení
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El 5 d’octubre de 2017 es va 
inaugurar Vilatenda, un Mar-
ketplace de comerç electrònic 
promogut per Efecte Vila-real 
i l’Ajuntament de Vila-real on 
els comerços de la ciutat po-
den vendre els seus productes 
d’una forma ràpida i senzilla. És 
una eina que acosta el comerç 
local no només als compradors 
que resideixen a Vila-real i la 
seua àrea d’influència sinó tam-
bé a tots aquells que vulguen 
conèixer i comprar en el comerç 
vila-realenc permetent-los ac-
cedir a la informació comercial a 
qualsevol moment i a qualsevol 
hora. Vilatenda té com a princi-
pals objectius la dinamització 

del comerç local, la digitalit-
zació i l’obra social. Per una 
banda, té com a finalitat la de 
promocionar el comerç de la 
ciutat, animar als residents de 
Vila-real i de la seua àrea d’in-
fluència per tal que compren 
a la ciutat i per  aconseguir un 
augment de visitants per al petit 
comerç local. 

Per una altra banda, el projecte 
impulsa la digitalització del co-
merç local. Avui dia la digitalit-
zació de les empreses és vital 
a l’hora de ser més eficients i 
guanyar en competitivitat. En un 
món cada vegada més globalit-
zat, competitiu i canviant l’apli-

cació de les noves tecnologies 
ha d’estar a l’ordre del dia per 
a mantindre’s competitiu i poder 
satisfer les necessitats dels con-
sumidors, que són cada vegada 
més exigents. 

Vilatenda no només dinamitza 
el comerç local, sinó que realit-
za una labor social, integrant al 
món laboral a persones amb di-
versitat funcional i destinant un 
percentatge de les vendes a 
diferents causes socials.

Vilatenda

Durant els dies 26 i 27 d’abril 
del passat 2017 la Fundació va  
celebrar les II Jornades de Coo-
perativisme i Emprenedoria So-
cial, en les quals van participar 
representants de la Generalitat 
Valenciana, la Diputació de Cas-
telló, l’Ajuntament de Vila-real, 
FEVECTA i la Universitat Jaume 
I, entre moltes altres entitats. 

Les jornades tenien l’objectiu 
de transmetre la importància 
d’incloure l’economia social i 
el treball cooperatiu dins de 
la nostra societat. Aquesta 
formació va ser oberta i gratuïta 
per a tothom  i convalidable per 
0,5 crèdits de lliure elecció a la 
Universitat Jaume I.

II Jornades de Cooperativisme i Emprenedoria Social

II Jornades de Cooperativisme i Empre-
nedoria Social

Acte d’inauguració de Vilatenda
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Un any més, la Fundació acull 
l’Aula Mentor Vila-real a les seues 
instal·lacions, oferint més de 170 
cursos online certificats pel Mi-
nisteri d’Educació que els alumnes 
poden fer des de les seues cases 
o a l’aula d’informàtica que Fun-
dació Caixa Rural Vila-real posa a 
disposició dintre d’un horari esta-
blert. Com a novetat, aquest any 

s’han llançat els “Mòduls d’Espe-
cialització Professional Aula Men-
tor Vila-real”, que combinaven la 
realització de tres cursos d’Aula 
Mentor, 240 hores de sessions 
presencials i 80 hores de pràc-
tiques en empreses. Els dos 
mòduls que es van oferir són: “Dis-
seny i impressió digital” i “Atenció 
a Persones Dependents”.

Aula Mentor

AULA MENTOR 
OFEREIX MÉS 
DE 170 CURSOS

Aula Mentor Vila-real                               2016 2017
Nombre de matrícules 568 726
Nombre d’aprovats 335 431
Posició segons nº 
d’aprovats (Espanya)

Aula Mentor Vila-real ocupa la posició 
número 10 en nombre d’aprovats de les 
468 aules totals existents a Espanya

Aula Mentor Vila-real ocupa la posició 
número 5 en nombre d’aprovats de les 
468 aules totals existents a Espanya

Posició segons nº de 
matrícules 
(Comunitat Valenciana) 

Aula Mentor Vila-real ocupa la primera 
posició en número de matrícules de tota 
la Comunitat Valenciana

Aula Mentor Vila-real ocupa la primera 
posició en número de matrícules de tota 
la Comunitat Valenciana

*Font: informe de qualitat del Ministeri d’Educació de l’exercici 2017

Tancament del curs d’Aula Mentor

Relació de resultats Aula Mentor Vila-real (2016-2017)

Clausura del Mòdul d’Especialització Professio-
nal Aula Mentor Vila-real en Disseny i impressió 
digital
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Després del gran èxit que va te-
nir el curs d’Iniciació a la Infor-
màtica que la Fundació va posar 
en marxa l’any passat, durant el 
2017 s’ha tornat a oferir perquè 
tot aquell que vulguera aprendre 
ho poguera fer des dels concep-
tes més bàsics. El curs, que va 
tenir una duració de 36 hores, 
va ser impartit en sis promocions 
distintes d’alumnes en horari de 
matí i vesprada (dos grups de 
febrer a abril, dos d’abril a juliol i 
dos més de setembre a desem-
bre). En total, 71 alumnes van 
acabar el curs favorablement (el 
90% dels alumnes matriculats), 
i van rebre el seu diploma acre-
ditatiu en un acte de graduació. 

Com a novetat, aquest any s’ha 
llançat el curs d’Informàtica II, 
perquè els alumnes que ja ha-
vien superat el curs d’iniciació 
pogueren ampliar els seus co-
neixements d’informàtica un 
poc més. Un total de 24 alum-
nes es van matricular en aquest 
nou curs d’Informàtica Avança-
da, dels quals 21 el van fina-
litzar satisfactòriament. Front 
aquesta demanda, la Fundació 
ha augmentat en un 50% més 
la seua oferta, creant 39 places 
noves per a poder atendre tots 
els interessats.

71 ALUMNES VAN 
SUPERAR EL CURS  D’INI-
CIACIÓ A LA INFORMÀTICA 
I 21 ALUMNES VAN SUPE-
RAR EL CURS D’INFORMÀ-
TICA AVANÇADA

Iniciació a la Informàtica

Formacio destinada al Mercat 
Central de Vila-real impartida per 
Fundació

Acte de graduació dels alumnes d’Iniciació a la Informàtica

Formació destinada al 
Mercat Central de Vila-real

Comerciants del Mercat Cen-
tral de Vila-real han rebut vora 
25 hores de formació gra-
tuïta impartides al centre de 
negocis Efecte Vila-real per 
part del seu personal intern. 
D’aquesta manera s’han po-
gut posar al dia en l’ús de les 
noves tecnologies i el màrque-
ting digital per a promocionar 
els seus negocis. 
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La Fundació ajuda al desenvolupament de la cultura mitjançant la promoció local amb programes de 
col·laboració, publicacions, exposicions, concursos i actes públics i també proporcionant 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. 

3.2. Cultura i esport

Exposicions

Al llarg de l’any s’han realitzar 
diverses mostres a les sales 
d’exposicions del Centre So-
cial. Una de les més importants 
va ser l’Exposició filatèlica 
en motiu del Centenari del 
patronatge de sant Pasqual. 
La Fundació Caixa Rural Vi-
la-real, juntament amb la Re-
gidoria de Turisme de l’Ajunta-
ment de Vila-real i l’associació 
d’Amics del Pouet del Sant, 

van portar a terme una mostra 
filatèlica a la sala d’exposicions 
composta per material postal 
com segells, matasegells i al-
tres productes relacionats amb 
el Sant. Al mateix temps, el saló 
d’actes va acollir la presenta-
ció del documental ‘Passos de 
sant Pasqual’, el qual analitza 
i recorre de manera exhaustiva 
la vida del patró.

Altres exposicions del 2016:

50 anys de l’IES Francesc 
Tàrrega

Exposicions de les Festes 
en honor a sant Pasqual a 
càrrec de Grup Divendres

Exposició Concurs de Foto-
grafia de Setmana Santa

Mostra de pintura dels alum-
nes del CEAM l’Olivera

Inauguració de l’exposició filatèlica en motiu del Centenari del patronat-
ge de sant Pasqual 

Campanyes escolars de 
teatre

La nostra sala d’actes acull du-
rant tot el curs escolar obres 
teatrals tant en anglés com 
en francés protagonitzades 
per companyies professionals. 
Al llarg de les setmanes, gran 
quantitat d’alumnes dels dife-
rents centres educatius de la 
localitat passen pel saló d’actes 
de la Fundació.
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Concurs de Pintura Ràpida

Excursions a València i visites guiades

El concurs de Pintura Ràpida es va 
celebrar per segon any consecutiu 
dins de les festes patronals de se-
tembre gràcies a la bona acollida 
que va tenir la primera edició. En 
aquesta ocasió, la Fundació va pro-
posar una temàtica als participants 
relacionada amb sant Pasqual, 
tenint en compte que es celebra-

va el Centenari del seu patronatge, 
i els artistes van poder deixar vo-
lar la seua imaginació davant d’un 
llenç. Es tracta d’un concurs que, 
a causa de l’increment del nombre 
de participants, s’està consolidant 
a Vila-real com una aposta ferma 
de la Fundació per la cultura i l’art.

LES OBRES DELS ARTIS-
TES VAN SER EXPOSA-
DES A LES SALES DEL 
CENTRE SOCIAL I AL RES-
TAURANT EL CASINO

Participants del concurs de Pintura Ràpi-
da 2017

Segon premi concurs 
de Pintura Ràpida 2017
Guanyador: Juan Mar-
tínez

Primer premi concurs 
de Pintura Ràpida 2017
Guanyadora: Celia 
Castillo

La Fundació va portar a terme, per 
segona vegada, diferents visites 
guiades per Vila-real amb la finali-
tat que els ciutadans conegueren 
més sobre l’art, la història i els 
personatges de la localitat. En 
concret, els veïns de Vila-real van 
visitar el Saló de la Comunitat de 
Regants i l’alqueria de Polo, així 
com el cementeri municipal on van 
conèixer les figures més destaca-
des de la història local. Unes visi-

tes coordinades i contextualitzades 
per les explicacions del professor i 
historiador Jacinto Heredia, el qual 
també va acompanyar a més de 
50 persones que es van inscriure 
a l’excursió a València per tal de vi-
sitar les Torres de Serrans, l’Almodí, 
el centre arqueològic de l’Almoina, 
el Palau del Marqués de Campo i la 
Casa Museu del pintor José Ben-
lliure.

Participants de la segona edició de l’excur-
sió a València
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Tallers de cinema

Durant el 2017 els ciutadans 
han pogut assistir a dos cicles 
de cinema de temàtiques molt 
interessants. El primer taller 
anomenat ‘Un estiu amb Wil-
der’ es va realitzar durant el mes 
de juliol a la terrassa del Centre 

Social on es va poder gaudir de 
cinema a l’aire lliure. Així mateix, 
els mesos d’octubre i novembre 
es va portar a terme el taller de 
cinema policíac i judicial ‘Vist 
per a sentència’.

Música

La música ha inundat el saló 
d’actes de la Fundació al llarg 
de l’any amb nombrosos con-
certs de diferents estils. El cicle 
de Plectre a la Fresca de l’Or-
questra Pols i Pua Francesc 
Tàrrega que va col·laborar amb 
l’orquestra Maestro Bernardo 
Martínez de Madrid, així com di-
verses actuacions a càrrec de la 
Filarmónica de Villarreal, el Gru-
po Nostalgia o la Sociedad de 
Música Académica s’han donat 
cita en el saló d’actes davant de 

centenars de persones. Tam-
bé cal destacar l’estreta relació 
amb el Cor Ciutat de Vila-re-
al Fundació Caixa Rural, el qual 
assaja durant tot l’any al Centre 
Social per a delectar al públic 
amb actuacions com la de Na-
dal sota la direcció de Miguel 
Alepuz. Així mateix, ressaltar el 
concert de Nadal del qual va 
ser protagonista la Unió Mu-
sical La Lira, que va finalitzar 
amb la tradicional peça ‘Bodas 
de Diamante’ composta pel 

distingit músic vila-realenc Ra-
fael Beltrán per a Caixa Rural 
Vila-real. A més a més, també 
s’han realitzat multitud de fes-
tivals escolars on centenars 
de xiquets i xiquetes de col·legis 
de de la ciutat han cantat, ballat 
i actuat a l’escenari de la Fun-
dació per mostrar el seu talent i 
creativitat.

DURANT L’ANY S’HAN 
REALITZAT MÉS DE 50
ESDEVENIMENTS 
MUSICALS ALS ESPAIS 
DE LA FUNDACIÓ

Concert de Nadal a càrrec de la U.M. La Lira

TALLERS DE CINEMA 2017

‘Un estiu amb Wilder’
‘Vist per a sentència’
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Per primera vegada, la Fundació Caixa Rural va organitzar 
una carrera solidària dividida en tres modalitats: 10K, 20K 
i 30K, en la qual van participar centenars de corredors de 
tota la província de Castelló. Els beneficis de la mateixa es 
van destinar a la delegació de Vila-real de l’Associació 
Provincial d’Alzheimer.

Esport

Altres activitats esportives representatives en les quals la 
Fundació ha col·laborat mitjançant distints tipus de pa-
trocinis en l’any 2017, entre altres, són les següents:

• VIII Carrera popular “Sant Silvestre”
• 2n Campus d’estiu del Club d’Atletisme Vila-real
• V Duatló Sprint
• VIII Trofeu gimnàstica
• 4t Congrés de Muntanya
• Campionat de Nadal del Club de Tenis Vila-real
• 71 Gran Premi de ciclisme Vila-real-Morella
•  34 edició de la Mitja Marató Vila-real

Carrera de Sant Silvestre

10, 20 i 30K “Supera els teus límits”

El foment i suport a l’esport és un dels pilars fonamentals de la Fundació. Per això, durant el 2017 ha 
col·laborat en distints tipus de patrocinis i actes esportius.

10, 20 i 30K “Supera els teus límits”

Altres col·laboracions  esportives

EL FOMENT I SUPORT A L’ES-
PORT ÉS UN DELS PILARS FO-
NAMENTALS DE LA 
FUNDACIÓ
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3.3. Potenciació associativa

La Fundació col·labora amb associacions locals per tal de promoure la vida associativa de la ciutat, 
sempre fomentant els valors de l’entitat i al mateix temps, tracta de generar programes socials i de 
voluntariat. D’altra banda, la Fundació també forma part del patronat d’altres fundacions amb unes 
finalitats compatibles amb els seus objectius.

DURANT L’EXERCICI 2017 FUNDACIÓ 
CAIXA RURAL VILA-REAL HA FORMAT 

PART DE:

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

Vida associativa

La gran majoria d’activitats en 
les quals participa la Fundació 
impliquen la col·laboració es-
treta amb altres associacions 
locals d’àmbits molt diversos. 
En concret, durant l’exerci-
ci 2017 la Fundació ha donat 
el seu suport a més de 200 
associacions mitjançant les 
subvencions econòmiques, de 
material, patrocinis o en la ces-
sió d’espais per tal de donar 
totes les facilitats possibles per 
al foment de la vida associati-
va. Entre totes les associacions 
amb les quals la Fundació com-

parteix algun tipus de vincle cal 
destacar quatre d’assistencials: 
Creu Roja, Joventut Antoniana, 
Sant Vicent de Paül i Càritas.

Cal destacar que l’epicentre 
de l’activitat associativa es 
troba al Centre Social, el qual 
dóna suport a les associacions 
de Vila-real a través de les seu-
es instal·lacions i col·labora en 
programes, iniciatives i activitats 
que s’emmarquen dins de les 
seues línies d’actuació. A més, 
la Fundació també ajuda les 
associacions en la seua gestió 

interna, cedint espais per a fer 
reunions i assemblees i inclús, 
algunes d’aquestes adquireixen 
una relació més estreta pel fet 
que tenen la seu a les instal·la-
cions de la Fundació. Per tant, 
el Centre Social s’ha convertit 
en molt més que un edifici, es 
tracta d’un espai viu i dina-
mitzador on conviuen cen-
tenars d’associacions i en 
conseqüència, centenars de 
persones durant tot l’any. 

Altres recursos

Arc de Meta Màquina de suc Vehicle assistencial
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Festa del Cooperativisme 2016

IX Volta pel Terme

Una de les tradicions de la Fun-
dació és la Festa del Cooperati-
visme que es celebra durant els 
mesos de març i abril. Es tracta 
d’un conjunt d’activitats educa-
tives, socioculturals, lúdiques, 
esportives i solidàries amb les 
quals es vol transmetre la po-
tència del treball cooperatiu i 
en equip a l’hora d’afrontar les 
situacions i els projectes del dia 
a dia. La primera activitat que va 
inaugurar la festivitat va ser la IX 
Volta pel Terme, que aquest 
any va visitar als pous de reg i 

la bassa de Pinella. Un acte que 
cal destacar pels més menuts 
és la de Festa dels Xiquets, la 
qual va comptar amb nombro-
ses activitats com la confecció 
de manualitats, cotxets, infla-
bles, un bou mecànic i un tre-
net, així com cinema en valen-
cià. Per una altra banda, es va 
celebrar l’aniversari de la con-
sagració del Temple de Sant 
Pasqual i la seua proclamació 
com a basílica, amb dues mis-
ses amb l’acompanyament del 
Cor Ciutat de Vila-real. Una de 

les accions solidàries d’aques-
ta festa va ser la celebració 
d’una campanya de donació 
de sang en la sala de conferèn-
cies de la Fundació. Finalment, 
la Festa del Cooperativisme va 
concloure amb la Setmana de 
l’Economia Social en la qual 
es van impartir xarrades i tallers 
d’orientació per a difondre el 
model cooperatiu com a alter-
nativa vàlida per al creixement i 
el progrés de la societat local.

Un any més, la Fundació s’ha 
implicat en les festes de Vila-re-
al tant del mes de maig com de 
setembre amb col·laboracions 
amb la Comissió de Penyes i 
patrocinis d’actes multitudi-
naris com el concurs de paelles 
per a penyes i el concurs d’em-
pedrats. Així doncs, com ja és 
habitual, la Fundació ha inaugu-
rat als seus espais diverses ex-
posicions que han estat dispo-
nibles al públic durant totes les 
festes patronals.

Participació en les festes 
patronals

Festa dels xiquets

Campanya de donació de sang Inauguració d’exposicions de les 
festes de maig
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Nadal i lots Nadalencs

Per tal d’agrair la confiança i fide-
litat dels pensionistes de Caixa 
Rural Vila-real, la Fundació els 
concedeix cada any durant les 
Festes de Nadal un lot nadalenc 
amb productes típics d’aques-
ta època de l’any perquè els 
compartisquen i disfruten amb 
els seus coneguts i familiars. En 
aquesta ocasió, durant el mes 
de desembre de 2017 es va fer 
entrega de 4.800 lots nada-
lencs amb una novetat, el canvi 
d’ubicació, ja que es van repartir 
a la seu de Vilatenda. A banda 
d’aquesta iniciativa, la Funda-
ció també va organitzar diver-

ses activitats amb motiu de 
les festes nadalenques, bona 
part de caràcter solidari. Con-
certs, concurs de Betlems, 
col·laboració amb el Betlem 
napolità de l’església Arxipres-
tal, projeccions de cinema, una 
recollida de joguets per a Amor 
en Acció pel Món, activitats per 
als més menuts o la carrera po-
pular Sant Silvestre de Vila-real 
són algunes de les accions que 
es van realitzar i que van gau-
dir tant els socis i clients de la 
Caixa Rural com el conjunt de la 
població de la ciutat.

Betlem monumental

Repartiment de lots nadalencs per als pensionistes

Betlem monumental

La sala d’exposicions de Funda-
ció Caixa Rural Vila-real va ser 
l’escenari escollit per muntar un 
Betlem monumental de més 
de 100 metres quadrats realit-
zat a mà pel vila-realenc Ramón 
Herrero. 

Centenars de persones, així com 
centres educatius de la localitat 
es van apropar a visitar aquest 
Betlem composat per 2.389 fi-
gures distribuïdes per escenes 
de la Bíblia.

DURANT EL 2017 ES VAN  EN-
TREGAR VORA 5.000 LOTS 
NADALENCS

Betlem monumental

EL BETLEM MONUMENTAL 
ESTAVA COMPOST PER 
2.389 FIGURES
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3.4. Inclusió i protecció assistencial

L’ajuda mútua, la solidaritat i la integració són pilars fonamentals de la Fundació. Al llarg de l’any aques-
tes línies d’actuació s’han plasmat a través d’aportacions, facilitant infraestructura i assessorament o 
implicant-se en interessants iniciatives d’inclusió com la que explicarem a continuació.

L’alcalde de Vila-real, José 
Benlloch; el president de Fun-
dació Caixa Rural Vila-real, En-
ric Portalés; i el president de la 
Fundació Manantial, Francisco 
Sardina, van inaugurar el passat 
setembre la primera residèn-
cia oberta a la comunitat per 
a persones amb salut mental 
de la població. El centre està 
situat en l’edifici Santa Ana de 
Fundació Caixa Rural Vila-re-
al, que l’ha cedit per a aques-
ta finalitat a la Fundació Ma-
nantial, una de les entitats de 
referència en l’atenció sociosa-
nitària de salut mental a Espan-
ya. L’espai compta amb una su-
perfície construïda de 1.250 m2 
i està envoltat de 6.500 m2 de 
jardí i hort. La residència comp-

ta amb 28 places, distribuïdes 
en 12 habitacions senzilles, 6 
dobles i 2 adaptades per a per-
sones amb diversitat funcional 
mental i física. Aquest centre 
sorgeix amb l’objectiu principal 
de fomentar la recuperació, 
l’autonomia i la inclusió de 
les persones amb problemes 
de salut mental i compta amb 
30 treballadors especialitzats. 
Entre aquestes dues fundacions 
existeix una estreta col·labora-
ció, no solament en la cessió de 
l’edifici Santa Ana, sinó en altres 
activitats com la setena Marxa 
per la Salut Mental, el projecte 
agrosocial que es du a terme a 
l’hivernacle, així com el taller de 
teatre que es va desenvolupar al 
saló d’actes.

Col·laboració amb Fundación Manantial

El Centre Ocupacional de Vi-
la-real va fer en les sales d’expo-
sicions una mostra dels treballs 
realitzats pels mateixos alumnes 
del centre. Es van presentar la 
gran quantitat de tallers que rea-
litzen dia a dia els usuaris del 
centre ocupacional, tals com la 
confecció de tèxtil, terrisseria, 
pintura, fusteria, entre altres. 
Una exposició en la qual els in-
teressats podien adquirir els 
objectes que s’exposaven i que 
van fabricar els alumnes amb 
diversitat funcional.

Exposició Centre Ocupacional

FOMENTAR LA RECUPE-
RACIÓ, L’AUTONOMIA 
I LA INCLUSIÓ DE LES 
PERSONES AMB PRO-
BLEMES DE SALUT 
MENTAL

Inauguració de la nova residència Santa Ana
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Dinserta Centre Especial d’Ocupació

El passat mes de maig, Fun-
dació Caixa Rural Vila-real i la 
consultora Dideas van presen-
tar Dinserta, un centre especial 
d’ocupació que és la primera 
empresa social promoguda per 
l’entitat. Aquesta iniciativa pre-
tén proporcionar als treballa-

dors amb diversitat funcional 
la possibilitat de realitzar un 
treball productiu i remunerat, 
adequat a les seues caracte-
rístiques personals i que facili-
te la seua integració laboral en 
el mercat de treball. El centre 
pretén ser un intermediari en-

tre les empreses i les persones 
amb diversitat funcional que es 
troben en recerca activa d’ocu-
pació per a, d’aquesta manera, 
facilitar el seu accés a un lloc de 
treball.

Calendari solidàri en favor de Càritas

El calendari solidari de l’any 2017 
va fer referència als a personat-
ges destacats de la història de 
la localitat. La recaptació,que 
va superar els 3.000 euros grà-

cies als nostres clients, va ser 
destinada a Càritas per tal de 
fomentar la inclusió i assistència 
de les persones més desfavori-
des de la ciutat.

DINSERTA PRETÉN 
PROPORCIONAR ALS 
TREBALLADORS AMB 
DIVERSITAT FUNCIO-
NAL LA POSSIBILITAT 
DE REALITZAR UN TRE-
BALL PRODUCTIU I RE-
MUNERAT

Presentació de Dinserta Centre Especial d’OcupacióPresentació del calendari solidari 2017 en favor de Càritas
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Quatre assistencials van rebre 
productes i lots nadalencs

Moltes de les activitats en les quals participa la Fundació, si-
guen de caràcter cultural, formatiu, esportiu o d’altre tipus por-
ten afegit el component solidari. Alguns dels actes amb un 
component benèfic són els següents:

La Fundació va fer entrega de 
200 lots nadalencs a quatre 
associacions assistencials de 
gran presència en la ciutat de Vi-
la-real: Cáritas Interparroquial, 
Creu Roja, Sant Vicent de Paul i 
Joventut Antoniana per tal contri-
buir en ajudar a aquelles persones 
més desfavorides

Actes benèfics

• Gala flamenca a favor de l’AECC de Vila-real

• V Marxa contra el Càncer

• Curs d’Agricultura Ecològica a benefici del Centre de Dia 

Lluís Alcanyís

• Concert benèfic del Grupo Nostalgia i recollida d’aliments 

per a Creu Roja Vila-real

• Campanya de sensibilització d’Acudim

• Cursa 10, 20 i 30K en favor de AFA Castelló

Gala flamenca en favor de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer

Campanya de sensibilització d’Acudim

MOLTES DE LES ACTIVITATS EN LES QUALS PARTICIPA LA FUNDACIÓ, 
SIGUEN DE CARÀCTER CULTURAL, FORMATIU, ESPORTIU O D’UN ALTRE 
TIPUS TENEN UN COMPONENT SOLIDARI

Entrega de lots nadalencs a assistencials de Vila-real
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3.5. Igualtat

La Conselleria de Benestar So-
cial va reconèixer l’any passat el 
nostre compromís per aconse-
guir la igualtat real entre homes 
i dones atorgant-nos el Sege-
ll ‘Fent empresa, igualtat 
d’oportunitats’. Aquest Segell 
de Qualitat distingeix a les em-
preses que compten amb un 
Pla d’Igualtat que pretén pro-
duir un clima laboral millor, ma-
jor motivació en el treball i com 
a conseqüència, incrementar la 
satisfacció de dones i homes. 

Seguint la línia d’actuació de la 
Fundació en matèria d’Igualtat, 
es van realitzar diverses ac-
cions amb motiu de la Set-
mana de la Dona. Una altra 
iniciativa important que es va 
desenvolupar durant els mesos 
de juliol i agost va ser el pro-
jecte #ÉxitoEnFemenino, un 
programa formatiu que consis-
tia en dos cursos semipresen-
cials i tres tallers que tractaven 
de dotar a les participants amb 
els coneixements i les eines ne-
cessàries per emprendre un ne-

goci o per implementar-ne en 
un ja existent, crear sinergies 
i augmentar la seua xarxa de 
contactes.

En octubre de 2017, també va 
començar una estreta col·labo-
ració amb el Grup de Dones 
de Vila-real que realitza activi-
tats, xarrades i cicles de cinema 
tots els dimecres a les instal·la-
cions del Centre Social amb el 
fi de donar a conèixer les ne-
cessitats de les dones des de la 
perspectiva de gènere.

LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL ENS HA 
ATORGAT EL SEGELL ‘FENT EMPRESA, IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS’

Taller “Gestió de l’estrès” del projecte 
èxit en femení

Curs ´Exit en femeni Grup de dones de Vila-real
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Agricultura Ecològica

Un total de 17 persones van par-
ticipar en la 6a edició del Curs 
d’Agricultura Ecològica que or-
ganitza Temps de sembra amb el 
patrocini de la Regidoria d’Agri-
cultura, Medi Ambient i Canvi 
Climàtic, la Fundació i la Coope-
rativa Catòlic-Agrària. En el curs 
van aprendre a millorar tècniques 
de cultiu ecològic, tant de forma 
teòrica com pràctica a través de 
les instal·lacions de l’Estació Ex-
perimental Agrària Vila-real IVIA. 
Així mateix, amb els fons recaptats 
en aquesta edició es va fer una 
donació de materials de treball 
per a la parcel·la que el centre 
de dia Lluís Alcanyís té als horts 
urbans Fila 13.

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

Altres iniciatives

•Dia del planeta

•Col·laboració amb els gots biodegradables per a les festes 

patronals

•II Jornades de Cooperativisme i Emprenedoria Social

Clausura del 6é curs d’Agricultura Ecològica

Sessió pràctica durant el 6é curs d’Agricultura Ecològica

3.6. Sostenibilitat i Medi Ambient

ES VA FER UNA DONACIÓ 
DE MATERIALS DE TREBALL 
PER A LA PARCEL·LA QUE 
EL CENTRE DE DIA LLUÍS 
ALCANYÍS TÉ ALS HORTS 
URBANS FILA 13
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4. PROJECTES DE FUTUR

Major presència de l’àrea assistencial

La Fundació ha apostat per un 
projecte de nova línia dirigida 
al suport i inclusió social de 
menors amb diversitats fun-
cional i/o necessitats educa-
tives especials. Dins d’aques-
ta línia, es pot trobar el que es 
podrien denominar «subprojec-
tes», que com si de peces d’un 
puzle es tractaren, encaixen 
per a obtenir el resultat final: els  
Campus. Els mateixos es rea-
litzen en períodes vacacionals, 
dirigits principalment a menors 

amb necessitats educatives es-
pecials, en els quals es pretén 
donar cabuda a altres menors 
que no presenten aquest tipus 
de necessitats, que desitgen 
participar i/o col·laborar en les 
diferents activitats que es pro-
gramen. La finalitat dels Cam-
pus és oferir un respir a les fa-
mílies per tal que els seus fills 
tinguen l’oportunitat de gaudir 
al costat dels seus compan-
ys, amb capacitats diferents, 
d’unes activitats principalment 

lúdiques, que poden englobar: 
activitats esportives, plàstiques, 
musicals, habilitats de la vida 
diària, eixides, etc.

Aquesta línia tindrà continuïtat 
i s’ampliarà a durada anual, ja 
que Fundació Caixa Rural Vi-
la-real dedicarà una planta 
de les seues instal·lacions a 
menors i joves amb capaci-
tats diferents

SUPORT I INCLUSIÓ SOCIAL DE ME-
NORS AMB NECESSITATS EDUCATI-
VES ESPECIALS

Activitats amb xiquets amb necessitats educatives especials
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La Fundació Caixa Rural Vila-real 
ha presentat una nova política 
d’adjudicació de subvencions 
i patrocinis a les entitats i as-
sociacions per arribar al màxim 
d’entitats possible i aconseguir 
igualtat de condicions entre tots 
els aspirants racionalitzant el 
temps destinat a rebre sol·lici-
tuds. Pel que fa al termini de pre-
sentació, cada entitat podrà fer 
la seua sol·licitud des de l’1 de 
març fins al 31 de maig a través 
del web de la Fundació Caixa 

Rural emplenant un formulari. 
En cas de ser concedides, les 
ajudes seran abonades a partir 
de la segona quinzena del mes 
de juliol del present exercici. Al 
mateix temps que les entitats 
reben les subvencions, hauran 
d’adquirir diversos compromi-
sos amb la Fundació: materia-
litzar el projecte per al qual es 
concedeix l’ajuda en el termini 
acordat i realitzar la justifica-
ció d’haver destinat la totalitat 
de l’ajuda rebuda. L’objectiu 

d’aquestes ajudes és patrocinar 
activitats dutes a terme per les 
entitats o col·laborar amb elles 
en el treball que realitzen al llarg 
de l’any. Així mateix, les enti-
tats també poden sol·licitar aju-
des per a cobrir els costos de 
manteniment de la seua activitat 
bancària en Caixa Rural Vila-re-
al, així com demanar elements 
materials o de publicitat propor-
cionats per la Fundació.

Nou procediment de concessió de subvencions a entitats socials

Des de la Fundació s’està fent 
una forta aposta per la in-
serció socio-laboral de les 
persones amb capacitats di-
verses basada en els certificats 
de professionalitat del SERVEF. 
D’aquesta manera, s’està im-

pulsant un curs de creació i 
gestió de microempreses amb 
persones amb diversitat funcio-
nal en el qual s’està dotant als 
participants de coneixements 
i ferramentes necessàries 
a l’hora d’ocupar un lloc de 

treball. Alguns dels continguts 
d’aquesta formació estan rela-
cionats en l’Emprenedoria, la 
Gestió Administrativa, el Màr-
queting i la Comunicació i la 
Prevenció de Riscos Laborals.

Curs de creació i gestió de microempreses

Curs de gestió de microempreses Presentació de Dinserta als alumnes

FORTA APOSTA PER LA IN-
SERCIÓ SOCIO-LABORAL 
DE LES PERSONES AMB 
CAPACITATS DIVERSES
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A Caixa Rural Vila-real durà a 
terme una reforma integral 
del seu Centre Social per a 
fer-lo accessible i adaptar-lo 
a la nova normativa. A més, 
s’aprofitarà la intervenció per a 
crear espais més amplis i poliva-
lents on celebrar conferències, 
cursos, reunions i assemblees. 
També s’acondicionaran i reor-
ganitzaran les zones utilitzades 
per les associacions de la ciutat 
creant nous despatxos i sales.

Així mateix, Fundació Caixa Ru-
ral Vila-real dedicarà la quinta 
planta a menors i joves amb 

capacitats diferents, on s’in-
clouran accions d’orientació 
familiar, prestació de serveis de 
diversos professionals com ara 
logopèdia, fisioteràpia, tallers de 
coaching, teràpia ocupacional i 
altres necessitats. En concret, 
es crearà una planta espe-
cífica de més de dos-cents 
metres quadrats amb nous 
espais, aules polivalents d’acti-
vitats, serveis i cuina per a dur 
a terme les accions derivades 
del projecte. Un dels principals 
objectius d’aquesta iniciativa és 
donar un respir familiar als cui-
dadors dels usuaris. Per a açò, 

els dissabtes a la vesprada es 
realitzaran tallers lúdics, mu-
sicoteràpia, manualitats i ball, 
entre altres activitats. Després 
de la reforma es traslladarà a 
este nou espai la seu ope-
rativa del Centre Especial 
d’Ocupació DINSERTA desti-
nat a persones amb capacitats 
diverses. D’aquesta manera es 
seguiran desenvolupant més 
satisfactòriament labors de for-
mació, inclusió laboral i activitats 
de suport a aquestes persones.

Reforma al Centre Social

ES CREARÀ UNA PLANTA 
ESPECÍFICA DE MÉS DE 
DOS-CENTS METRES QUA-
DRATS AMB NOUS ESPAIS

Planta dedicada a persones amb capacitats diverses

ES DEDICARÀ LA QUINTA 
PLANTA A XIQUETS I JOVES 
AMB CAPACITATS ESPE-
CIALS (PROJECTE XICAES)



Treballadors de Caixa Rural i Fundació a disposició dels seus 
socis i clients


