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1. LA FUNDACIÓ

A més, el seu grau de participació en la vida 
associativa de la ciutat és molt elevat, ja que al 
llarg de 2018 ha col·laborat amb més de 200 
associacions. 

Així, gran part de l’activitat es concentra en el 
Centre Social, punt neuràlgic on es desenvolupen 
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 assumeix 
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 desenvolupa 
des del seu centre de negocis, Efecte  Vila-real.

Sala de formació del centre de negocis Efecte Vila-real

EFECTE VILA-REAL CONTINUA FORMACIÓ 
ORIENTADA A L’EMPRENEDOR
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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 socioculturals, 
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 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

Marca primaria. Horizontal Manual de
Identidad Corporativa

Es la estructura de marca 
principal, de uso común, 
utilizada tanto en soportes y 
papelería corporativa como en la 
comunicación y publicidad.

En la retícula constructiva se 
especifícan las proporciones de 
su estructura.
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2. L’ANY EN XIFRES

2018

S’han format 
+430 persones en 

temes de caire 
empresarial

S’ha col·laborat 
amb + de 200 
associacions

S’han realitzat + 
de 220 activitats al 

Centre Social

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

realitzat vora 30 
esdeveniments 

musicals als espais 
de la Fundació

S’han invertit 
+ de 500.000 € 
en la reforma i 

acondicionament 
del Centre 

Social

Vora 90 persones 
han rebut formació 

en els cursos 
d’informàtica

S’han repartit 
vora 5.000 lots 
nadalencs entre 
pensionistes de 

Caixa Rural

S’han matriculat 
+720 alumnes als 

cursos d’Aula 
Mentor
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3. LÍNIES D’ACTUACIÓ

La Fundació duu a terme 
i promociona 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 associativa i la 
protecció assistencial i d’igualtat 
d’oportunitats en l’entorn 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

Curs d’Iniciació a la informàtica Curs d’Instagram per a empreses

Bicicletada solidària en col·labora-
ció amb Creu Roja Vila-real

Participants del Campus Natura

Festa dels xiquets Excursió a València
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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.

Efecte Vila-real

La Fundació gestiona gran part de les iniciatives 
emmarcades en la promoció de l’economia i 
l’emprenedoria local a través del seu centre de negocis, 
Efecte Vila-real, que ha aconseguit arribar al 100% 
de la seua ocupació 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:

El projecte formatiu “Emprenedoria Turística a Castelló: 
sensacions d’interior” va ser subvencionat per la Diputació 
de Castelló i organitzat per Efecte Vila-real, i estava dirigit 
a fomentar l’ocupabilitat i la iniciativa empresarial a 
Castelló a través de l’economia  turística provincial. 
D’aquesta manera, es van oferir cinc cursos gratuïts que 
van formar els participants de manera integral per tal que 
foren capaços de posar en marxa els seus projectes o 
d’impulsar els que ja tenien en funcionament.

ES VAN OFERIR 5 CURSOS GRATUïTS 
QUE VAN FORMAR ELS PARTICIPANTS 
DE MANERA INTEGRAL

Cursos per matèries
Emprendre en turisme

Innovació en producte turístic
Noves Tendències en Turisme

Social Media Strategist
Comunicació en producte turístic 

Sessió del curs Social Media Strategist Sessió del curs Noves Tendències en Turisme

Emprenedoria Turística a Castelló: sensacions 
d’interior

Relació Formació-Hores
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Des d’Efecte Vila-real i Fundació 
Caixa Rural Vila-real s’està fent 
una forta aposta per la inserció 
socio-laboral de les persones 
amb capacitats diverses 
basada en els certificats de 
professionalitat del SERVEF. 
D’aquesta manera, durant 

l’any 2018 es va posar en 
marxa un curs de creació 
i gestió de microempreses 
amb persones amb diversitat 
funcional en el qual es va 
dotar als participants 
de coneixements i eines 
necessàries a l’hora d’ocupar 

un lloc de treball. Alguns 
dels continguts d’aquesta 
formació estaven relacionats 
amb l’Emprenedoria, la Gestió 
Administrativa, el Màrqueting i 
la Comunicació i la Prevenció 
de Riscos Laborals.

Emprèn i transmet

Efecte Vila-real ha acollit a 
les seues instal·lacions i ha 
donat suport a la difusió del 
projecte Emprèn i Transmet, 
impulsat pel Consorci Gestor 
del Pacte Territorial per l’ús 
dels municipis Ceràmics i la 
seua àrea d’influència de la 
província de Castelló. Aquesta 
iniciativa ofereix assessorament 
gratuït a persones que 
vulguen emprendre una 
idea de negoci o realitzar 
la transmissió d’una 
empresa. Així, s’impulsa la 
creació d’ocupació, fomentant 
la cultura emprenedora i 
potenciant la competitivitat 
de les empreses existents i 
la promoció econòmica dels  
municipis vinculats al Pacte.

Mòduls Hores
Planificació i iniciativa emprenedora en petits negocis o 
microempreses

120

Direcció de l’activitat empresarial de petits negocis o 
microempreses

90

Comercialització de productes i serveis en petits negocis 
o microempreses

90

Gestió administrativa i economicofinancera de petits 
negocis o microempreses

120

Gestió de la prevenció de riscos laborals en petits 
negocis

60

Mòdul de pràctiques professionals no laborals 40

Duració total Certificat de Professionalitat 520

Curs de Creació de Microempreses 
en Efecte Vila-real

Curs de Creació de Microempreses amb persones amb Diversitat Funcional avalat pel SERVEF

Marisa Moreno i Josep Ramos 
informant sobre el projecte Emprèn i 
Transmet

Relació Formació per mòduls-Hores
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El 5 d’octubre de 2017 es 
va inaugurar Vilatenda, un 
Marketplace de comerç 
electrònic promogut per Efecte 
Vila-real i l’Ajuntament de Vila-
real on els comerços de la 
ciutat poden 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 també a tots aquells que 

vulguen conéixer i comprar 
en el comerç de Vila-real, i 
permet accedir a la informació 
comercial en qualsevol moment 
i a qualsevol hora. Durant l’any 
2018 Efecte Vila-real s’ha 
encarregat de gestionar les 
comandes realitzades a través 
de la plataforma i, a més, ha 
participat i informat sobre la 
ferramenta en el Retail Future 
celebrat a València al mes de 
novembre. El RETAIL FUTURE 

és un esdeveniment pioner 
a la Comunitat Valenciana 
que té l’objectiu d’informar 
i sensibilitzar a la petita 
empresa i el comerç sobre 
el potencial del món digital 
i tecnològic en els seus 
negocis. 

Vilatenda

Alineat amb la creació de 
Vilatenda i amb l’objectiu 
de seguir donant suport a la 
introducció del comerç local 
en l’era digital, Efecte Vila-
real s’ha responsabilitzat 
de crear la pàgina web del 
Mercat Central sota el domini 

www.mercatcentralvila-real.com
La pàgina web potencia i posa 
en valor les fortaleses d’aquest 
espai, com són l’atenció al client 
i la qualitat i frescor dels produc-
tes i, a més, dóna la possibilitat 
de fer comandes per a replegar 
al Mercat o per a rebre al domi-

cili. Gràcies a aquesta iniciativa, 
un sector tan tradicional com 
el del comerç d’aliments en-
tra en el món online, mante-
nint els seus punts forts, aug-
mentant la visibilitat i donant a 
conèixer el valor afegit de com-
prar a la ciutat.

Creació de la pàgina web del Mercat Central de Vila-real

Presentació de la pàgina web del 
Mercat Central de Vila-real

Presentació dell projecte Vilatenda 
en el Retail Future

EFECTE VILA-REAL S’HA 
RESPONSABILITzAT DE 
CREAR LA PàGINA wEB DEL 
MERCAT CENTRAL

PANTONE 3145 C
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HTML 007C92 
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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 Ministeri d’Educació que 
els alumnes poden fer des 
de les seues cases o a l’aula 
d’informàtica que Fundació Caixa 
Rural Vila-real posa a disposició 
dintre d’un horari establert. A 
més, aquest any s’ha llançat 
la segona edició dels “Mòduls 

d’Especialització Professional Aula 
Mentor Vila-real”, que combinen la 
realització de cinc cursos d’Aula 
Mentor amb el suport de 240 
hores de sessions presencials 
amb professor i 80 hores 
de pràctiques en empreses. 
L’oferta de mòduls d’aquest any 
ha sigut en “Disseny i impressió 
digital” i “Comerç Electrònic i 
Community Management.

Aula Mentor

AULA MENTOR 
OFEREIx MÉS 
DE 170 CURSOS

Aula Mentor Vila-real                               2018
Nombre de matrícules 726
Nombre d’aprovats 431
Posició segons nº d’aprovats 
(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

*Font: informe de qualitat del Ministeri d’Educació de l’exercici 2018

Celebració del V Aniversari d’Aula Mentor 
Vila-real i presentació dels nous mòduls

Relació de resultats Aula Mentor Vila-real (2018)

Alumnes d’Aula Mentor abans de realitzar els 
exàmens a la convocatòria de desembre 
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Davant de la gran demanda 
de places per a participar en el 
curs d’Iniciació a la Informàtica 
durant les últimes edicions, la 
Fundació ha tornat a oferir-lo 
durant l’any 2018 perquè tot 
aquell que volguera aprendre ho 
poguera fer des dels conceptes 
més bàsics. El curs, de 36 hores 
de duració, va ser impartit en 3 
promocions distintes d’alumnes 
en els períodes febrer - abril, abril 
- juliol i setembre - desembre. En 
total, 30 alumnes van acabar 
el curs favorablement, el 85% 

dels alumnes matriculats. A més, 
en l’any 2018 s’ha consolidat el 
curs de continuació, destinat 
principalment a que els alumnes 
que ja havien superat el curs 
d’iniciació pogueren ampliar els 
seus coneixements d’informàtica 
un poc més i donant, fins 
i tot, alguna pinzellada de 
l’ús dels smarthphones. Un 
total de 58 alumnes es van 
matricular en aquest nou curs 
d’informàtica de continuació, 
dels quals 53 el van finalitzar 
satisfactòriament.  Com a 

novetat, s’ha aprovat que per a 
finals de l’any 2019 es posarà 
en marxa un nou curs dirigit 
a l’ús del telèfon intel·ligent, 
on els alumnes que hagen 
finalitzat tant el nivell 1 com el 
2 podran continuar aprenent a 
utilitzar les noves tecnologies. 
La banca electrònica i l’aplicació 
vinculada a la Caixa Rural seran 
un dels temes principals per tal 
que socis i clients coneguen 
de primera mà els beneficis 
d’aquestes ferramentes.

Iniciació a la Informàtica

Altres iniciatives

Curs d’Instagram per a empreses

Conferència sobre “Marketing zero” 
amb Level Up

Taller de Vídeo Màrqueting

Tallers de fotografia amb Sarthou 
Carreres

Jornada “La protecció de dades per a 
les empreses”

Cicle de xerrades educatives en col·la-
boració amb Conecta con tu hijo
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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

Les sales d’exposicions 
alberguen al llarg de l’any 
diferents mostres d’artistes 
de la província de Castelló 
que donen a conèixer les 
seues obres mitjançant el 
privilegiat espai que els ofereix 
la Fundació. Cal destacar 
l’exposició de més de 50 

artistes novells procedents 
del CEAM de l’Olivera que 
van mostrar els seus treballs 
a tots els ciutadans de Vila-
real, així com la mostra dels 
alumnes del taller de pintura 
de la Universitat Popular 
que alberga el Centre Social a 
les seues instal·lacions.

Altres exposicions del 2016:

Exposicions de les Festes en 
honor a sant Pasqual

Exposició Concurs de 
Fotografia de Setmana Santa

Exposició Concurs Pintura Ràpida Exposició Concurs de Fotografia de 
Setmana Santa

Campanyes escolars de teatre

Campanyes escolars de 
teatre

La Fundació Caixa Rural acull 
durant tot el curs escolar obres 
teatrals tant en anglès com en 
francés protagonitzades per 
companyies professionals que 
diverteixen, al mateix temps que 
ensenyen idiomes, als xiquets 
i xiquetes de tota la província. 
Durant tot el curs escolar una 
gran quantitat d’alumnes dels 
diferents centres educatius 
passen per la sala d’actes de 
la Fundació.
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Concurs de Pintura Ràpida

Excursions a València i Madrid

El concurs de Pintura Ràpida 
es va celebrar per tercer any 
consecutiu dins de les festes 
patronals de setembre a causa 
de la bona acollida que van tenir 
les dues edicions anteriors. En 
aquesta ocasió, la Fundació 
va proposar diversos espais 
representatius de la ciutat, 
tals com La Panderola, Sant 
Pasqual, la plaça de la Vila o la 
plaça del Llaurador, entre altres 

Els artistes havien d’escollir un 
d’aquests espais i deixar volar 
la imaginació per a aconseguir 
el vot del jurat i l’aplaudiment 
del públic. Es tracta d’un 
concurs que, per  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. 

Participants del concurs de Pintura 
Ràpida 2018

Excursió a Madrid

Segon premi concurs de Pintura Ràpida 
2018: Juan Antonio Álvarez Pérez

Després de l’èxit que van 
tenir les visites guiades a 
temples de Vila-real, així com 
les diferents excursions a 
València, la Fundació Caixa 
Rural va preparar per tercera 
vegada consecutiva el Cicle 
‘Coneix el teu patrimoni’, 
en el qual totes les persones 
interessades van descobrir 
l’‘Art, lletres i devoció’ 
de València guiats per 
l’historiador Jacinto Heredia. 
La visita va començar als 
Monestirs de Santa Maria del 
Puig i de Sant Miquel dels Reis. 
Seguidament, els assistents 

van recórrer el Museu de Belles 
arts de València i l’exposició 
temporal sobre la Immaculada 
Concepció ‘Intacta Maria’. Així 
mateix, la cultura va continuar 
sent la protagonista en el cap 
de setmana cultural a Madrid 
que es va preparar per al mes 
de maig passat. Els amants de 
la cultura van poder gaudir de 
l’obra teatral “El concierto de 
San Ovidio” i també van fer 
diverses visites a interessants 
llocs com el Museu del Llibre 
de la Biblioteca Nacional, el 
Museu Arqueològic i el Museu 
Thyssen Bornemisza.

Primer premi concurs de Pintura Ràpida 
2018: Aurelio Vicente Garcia Rochera
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Concert de la U.M. La Lira Missa de la Coronació KV 317 de 
w.A. Mozart

Concert de Nadal 2018

Tallers de cinema

Per a celebrar la Setmana Santa 
el saló d’actes de la Fundació va 
acollir un taller de cinema en el 
qual els assistents van gaudir de 
sis projeccions relacionades 
amb els romans. A més, 

tampoc va faltar el cinema en 
valencià per al públic infantil, 
que com cada any es va omplir 
de xiquets que no volien perdre’s 
aquesta projecció d’animació.

Música

Cada any la música té un paper 
important en el centre social. 
La Fundació acull nombrosos 
concerts de diferents estils a 
través de patrocinis, a més 
d’obrir les portes del saló d’actes 
per a que el públic gaudisca de 
tot tipus d’actuacions musicals. 
La Gala de l’Associació Cultural 
Flamenca Andaluza, el cicle de 
Plectre a la Fresca de l’Orquestra 
Pols i Pua Francesc Tàrrega, 
així com diverses actuacions 
a càrrec de la Filarmónica de 
Villarreal, els Amics de l’òpera 
de Castelló o la Sociedad de 
Música Académica s’han donat 
cita en el saló d’actes davant 

de centenars d’espectadors.  
També cal destacar l’estreta 
relació amb el Cor Ciutat 
de Vila-real Fundació Caixa 
Rural, el qual assaja durant 
tot l’any al Centre Social 
per a delectar al públic amb 
actuacions com la de Nadal, en la 
qual va interpretar meravelloses 
peces sota la direcció de 
Miguel Alepuz. Així mateix, cal 
ressaltar el concert de Nadal 
que va tindre lloc al restaurant 
El Casino protagonitzat per Live 
Music Baladas i el patrocini del 
concert del segon dia de Nadal 
quan grans cantants d’òpera, 
el coro Tutte Voci i l’Orquestra 

de Cambra van interpretar 
magistralment la Missa de la 
Coronació KV 317 de W.A. 
Mozart.  També s’han realitzat 
multitud de festivals escolars 
on centenars de xiquets i 
xiquetes de col·legis de Vila-
real han cantat, ballat i actuat 
a l’escenari de la Fundació 
per tal de mostrar el seu talent 
i creativitat. Cal puntualitzar 
que amb motiu de les obres al 
Centre Social, alguns dels actes 
musicals que ja són tradició, es 
van traslladar d’espai, encara 
que la Fundació els va prestar 
ajuda com cada any.   

DURANT L’ANY S’HAN REA-
LITzAT MÉS DE 30 ESDEVE-
NIMENTS MUSICALS ALS 
ESPAIS DE LA FUNDACIÓ
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Més de 300 persones van participar de la x Volta al Terme, 
organitzada per la Fundació juntament amb el Centre 
Excursionista de Vila-real. Una activitat esportiva i lúdica, 
emmarcada en els actes de la Festa del Cooperativisme, 
que va arrancar a la plaça de la Vila a les 8.00 hores amb 
la tradicional degustació de rotllets i mistela. Seguidament, 
els participants van recórrer un total de 13 km descobrint 
diferents racons del casc urbà de Vila-real.

•	 Carrera popular “Sant Silvestre”

•	 Campus d’estiu del Club d’Atletisme Vila-real

•	 Street Handbol

•	 Campionat provincial d’escacs

•	 10K Efecte Vila-real

•	 Bicicletada solidària en favor de Creu Roja

•	 Club Patí Ciutat de Vila-real per la coeducació amb 
equips mixtos

•	 Clínic de Nadal del Club de Tenis Vila-real

Esport

La Fundació patrocina, col·labora i difon molts encontres esportius. Tant els majoritaris com els 
minoritaris: la pilota valenciana, l’handbol, el bàsquet, el patinatge, el tennis, els escacs, la natació, etc. 
També patrocina la 10K que organitza el Club d’Atletisme de Vila-real i la tradicional carrera popular 
‘Sant Silvestre’, organitzada pel Club Triatló.

X Volta al terme ‘Circuit urbà’

Altres col·laboracions esportives

EL FOMENT I SUPORT A L’ES-
PORT ÉS UN DELS PILARS FONA-
MENTALS DE LA FUNDACIÓ

10 K Efecte Vila-real

Sant Silvestre 2018

x Volta al terme ‘Circuit urbà’
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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.

Vida associativa

La gran majoria d’activitats en 
les que participa la Fundació 
impliquen la col·laboració 
estreta amb altres associacions 
locals d’àmbits molt diversos. 
En concret, durant l’exercici 
2018 la Fundació ha donat 
el seu suport a més de 200 
associacions mitjançant les 
subvencions econòmiques, 
de material, patrocinis o en la 
cessió d’espais per tal de donar 
totes les facilitats possibles per 

al foment de la vida associativa.
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. 

Amb l’objectiu d’ajudar a les 
associacions en tot el que 
necessiten, la Fundació presta 
el seu vehicle assistencial a 
totes aquelles que el precisen per 
a traslladar material en motiu de 
la celebració d’un acte o algun 
esdeveniment. Així mateix, les 
associacions esportives també 
poden fer ús de l’arc de meta 
per a les curses que organitzen 
any rere any. I no ens podem 
oblidar de la màquina de suc, 

l’emblemàtic ‘Naranjito’ que 
acompanya multitudinaris actes 
d’associacions de tot tipus, 
entitats, escoles, etc. 

Altres recursos

Màquina de suc Vehicle assistencial

LA FUNDACIÓ PROMOU 
L’ACTIVITAT DE LES ASSO-
CIACIONS AMB TOTS ELS 
SEUS RECURSOS
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Festa del Cooperativisme 2018

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 acti-
vitat que va inaugurar la festivi-
tat va ser l’excursió cultural a 

València en la que van partici-
par al voltant de 60 persones. 
Un dia després va tindre lloc la 
X Volta pel Terme en la que els 
participants van conèixer amb 
més profunditat diferents ra-
cons de l’entorn urbà de Vila-re-
al. Un acte a destacar pels més 
menuts és la de Festa dels 
Xiquets, la qual va comptar 
amb nombroses activitats com 
la confecció de manualitats, 
inflables, un bou mecànic i un 
trenet, així com cinema en va-

lencià, contacontes o xocolata. 
Totes les atraccions tenien com 
a característica principal que 
estaven adaptades per a que 
cap xiquet es quedara sense 
gaudir de la Festa del Coope-
rativisme. Una de les accions 
solidàries d’aquesta festa va ser 
la celebració d’una campanya 
de donació de sang en la sala 
de conferències de la Fundació, 
així com la bicicletada a càrrec 
de Creu Roja.

Participació en les festes patronals

Pregó de FestesFesta dels xiquets amb contacontes

LA FUNDACIÓ PRETèN 
TRANSMETRE LA POTèN-
CIA DEL TREBALL COOPE-
RATIU I EN EQUIP A L’HORA 
D’AFRONTAR LES SITUA-
CIONS I ELS PROJECTES 
DEL DIA A DIA.

Un any més, la Fundació s’ha 
implicat en les festes de Vila-real 
tant del mes de maig com de 
setembre amb col·laboracions 
amb la Comissió de 
Penyes i patrocinis d’actes 
multitudinaris com el concurs 
de paelles per a penyes i el 
concurs d’empedrats. Així 
doncs, com ja és habitual, 
la Fundació ha inaugurat 
als seus espais diverses 
exposicions que han estat 
disponibles al públic  durant 
totes les festes patronals del 
mes de maig, ja que en setembre 

estava tancat per obres. Encara 
així, en les festes de la Mare de 
Déu de Gràcia, la Fundació va 
cedir els seus balcons per a la 
Crida a la Festa, va realitzar 
una edició més del Concurs de 
pintura ràpida i va ajudar en les 
recollides solidaries d’aliments a 
favor de Cáritas i Smara.
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Nadal i lots Nadalencs

Per tal d’agrair la confiança 
i fidelitat 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’aquesta època de l’any 
perquè els compartisquen i 
disfruten amb els seus coneguts 
i familiars. En aquesta ocasió, 
durant el mes de desembre de 
2018 es va fer entrega de 
4.800 lots nadalencs amb una 

novetat, el canvi d’ubicació, ja 
que es van repartir en el local 
del carrer de Sant Antoni. A 
banda d’aquesta iniciativa, la 
Fundació també va organitzar 
diverses activitats amb motiu 
de les festes nadalenques, 
bona part de caràcter solidari. 
Concerts, concurs de Betlems, 
una jornada de confecció 
i mostra de centres florals 
nadalencs dirigida a l’Associació 
de les Mestresses de casa, 

col·laboració amb el Betlem 
napolità de l’església Arxiprestal, 
una recollida d’aliments a favor 
de Joventut Antoniana, activitats 
per als més menuts o la carrera 
popular Sant Silvestre de Vila-
real són algunes de les accions 
que es van realitzar i que van 
gaudir tant els socis i clients de 
la Caixa Rural com el conjunt de 
la població de la ciutat.

Betlem napolità de l’església Arxiprestal

Celebració del centenari de Joventut 
Antoniana

Recollida solidària d’aliments

DURANT EL 2018 ES VAN  
ENTREGAR VORA 5.000 
LOTS NADALENCS

Repartiment de lots nadalencs als pen-
sionistes de Caixa Rural

FUNDACIÓ VA 
ORGANITzAR DIVERSES 
ACTIVITATS AMB 
MOTIU DE LES FESTES 
NADALENQUES, BONA 
PART DE CARàCTER 
SOLIDARI
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3.4. Inclusió i protecció assistencial

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

El passat mes de març la Fun-
dació va crear XiCaEs, un 
projecte innovador basat en la 
inclusió/integració social, diri-
git principalment a menors 
amb necessitats educatives 
especials, i al mateix temps 
donant 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. Dins d’aquest projecte 
es van anar creant subprojectes 
com el Campus Natura, que es 
realitza en períodes vacacionals 
gràcies al suport de l’Ajunta-
ment de Vila-real. La finalitat és 
oferir un respir a les famílies 
dels menors amb capacitats es-
pecials, perquè els seus fills/es, 
tinguen l’oportunitat de gaudir al 
costat dels seus companys/es 
d’unes activitats principalment 
lúdiques, que poden englobar: 
activitats esportives, plàstiques, 
musicals, habilitats de la vida 

diària, eixides, etc. També es 
pretén oferir serveis de logo-
pedia, fisioterapia, teràpia ocu-
pacional i psicologia a aquells 
xiquets que ho necessiten a tra-
vés de les noves instal·lacions 
que comencen a crear-se en la 
cinquena planta del centre so-
cial.

Projecte XiCaEs

Com ja s’ha comentat dintre 
de l’àrea referent a la promoció 
socio-econòmica de Vila-
real, es va posar en marxa 
un curs de creació i gestió 
de microempreses dirigit 
i adaptat a persones amb 
diversitat funcional en el qual 
es va dotar als participants 
de coneixements i eines 
necessàries a l’hora d’ocupar un 
lloc de treball.

Curs dirigit a persones amb 
capacitats especials

Campus Natura

Participació de xiCaEs en la Fira de la 
Solidaritat de Vila-real

Entrega de diplomes del curs de 
microempreses
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Nova política de subvencions

La Fundació ha canviat el 
procediment pel qual les 
organitzacions i entitats no 
lucratives poden presentar 
les sol·licituds per a optar a 
ajudes que atorga l’entitat. 
Aquesta nova política de 
col·laboracions amb les 
associacions pretén arribar 

al màxim d’entitats possible, 
aconseguir una igualtat de 
condicions entre tots els 
aspirants a les subvencions i 
racionalitzar el temps destinat 
a rebre sol·licituds. 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 
entitats també podran sol·licitar 
ajudes per a cobrir els costos de 
manteniment de la seua activitat 
bancària en Caixa Rural Vila-
real, així com demanar elements 
materials o de merchandising 
proporcionats per la Fundació.

Calendari Solidari 2018 “Vila-real amb el medi ambient”

L’associació Enach va rebre 
els 3.000 euros recaptats 
gràcies als calendaris solidaris 
de 2018, que va distribuir la 
Fundació Caixa Rural el mes de 
desembre de  juntament amb 
els lots nadalencs dirigits als 

pensionistes. Molts dels clients 
i empleats de l’entitat financera 
van contribuir a aquesta causa 
solidària adquirint aquests 
almanacs dedicats a la 
concienciació per la protecció 
del  medi ambient local.

EL CANVI DE 
PROCEDIMENT 
PRETèN ACONSEGUIR 
UNA IGUALTAT DE 
CONDICIONS ENTRE 
TOTS ELS ASPIRANTS

L’ASSOCIACIÓ ENACH 
VA REBRE ELS 3.000 
EUROS RECAPTATS 
GRàCIES ALS CALEN-
DARIS SOLIDARIS DE 
2018

President d’Enach Associa-
ció amb el donatiu solidari

Presentació del calendari solidari 2018
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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 
300 lots nadalencs a quatre 
associacions assistencials de gran 
presència en la ciutat de Vila-real: 
Cáritas Interparroquial, Creu Roja, 
Sant Vicent de Paul i Joventut 
Antoniana per tal contribuir en 
ajudar a aquelles persones més 
desfavorides. A més, el Grup 
Lecasa també ha aportat el seu 
granet d’arena oferint productes 
de neteja per a aquestes 
associacions i finalment, la marca 
Lucía de Bioazahar, empresa 
encarregada de la venda de 
productes ecològics, també s’ha 
volgut sumar a aquesta iniciativa 
aportant taronges per a ajudar a 
totes les famílies que estan passant 
dificultats en aquests moments.

Actes benèfics

•	 Gala flamenca a favor de l’AECC de Vila-real
•	 Col·laboració amb la Fundación Manantial
•	 Curs d’Agricultura Ecològica a benefici del vaixell Open 

Arms
•	 Centenari de Joventut Antoniana
•	 Campanya de sensibilització d’Acudim
•	 Teatre solidari de l’ONG Delwende
•	 Desfilada benèfica de sinagües de Manos Unidas

Campanya de sensibilització 
d’ACUDIM

Desfilada benèfica de sinagües de 
Manos Unidas

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

Durant 2018 ha continuat 
l’estreta col·laboració amb el 
Grup de Dones de Vila-real 
que realitza activitats, xerrades 
i cicles de cinema tots els 
dimecres a les instal·lacions del 
Centre Social amb el fi de donar 
a conèixer les necessitats de 
les dones des de la perspectiva 
de gènere. Al mateix temps, 
la Fundació recolza aquelles 
iniciatives que potencien la 
igualtat a través d’accions, 
esdeveniments o actes. Cal 
recordar que la Conselleria de 

Benestar Social va reconèixer 
en 2017 el nostre compromís 
per aconseguir la igualtat real 
entre homes i dones atorgant-
nos el Segell ‘Fent empresa, 
igualtat d’oportunitats’. 
Aquest Segell de Qualitat 
distingeix a les empreses que 
compten amb un Pla d’Igualtat 
que pretén produir un 
clima laboral millor, major 
motivació en el treball i com a 
conseqüència, incrementar la 
satisfacció de dones i homes.

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

LA FUNDACIÓ MANTÉ UNA 
ESTRETA COL·LABORACIÓ 
AMB EL GRUP DE DONES 
DE VILA-REAL

Activitats diverses del Grup de Dones de Vila-real als espais de la Fundació
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Curs d’Agricultura Ecològica

Calendari Solidari 2018 reciclat i amb la temàtica del Medi 
Ambient

Una vintena de persones van 
participar en la 7ª edició del 
Curs d’Agricultura Ecològica 
que organitza Temps de sembra 
amb el patrocini de la Regidoria 
d’Agricultura, Medi Ambient i 
Canvi Climàtic, la Fundació i la 
Cooperativa Catòlic-Agrària. 
A través d’ell van aprendre o 
millorar tècniques de cultiu 
ecològic, tant de forma teòrica 
com pràctica a través de les 
instal·lacions de l’Estació 
Experimental Agrària Vila-real 

IVIA. L’import recaptat amb 
les inscripcions es va destinar 
a la tasca humanitària 
que el vaixell Open Arms 
està desenvolupant a la 
Mediterrània. A més de les 
classes, com a novetat, es 
va incorporar al programa del 
curs una conferència de la 
doctora enginyera agrònoma 
de la Universitat Politècnica 
de València, María Dolores 
Raigón, amb el títol “Alimentació 
saludable i productes ecològics”.

El Calendari Solidari 2018, 
fabricat amb paper reciclat, 
està dedicat al medi 
ambient, remarcant els dies 
ambientals que se celebren 
per tot el món. També recull tots 
els problemes locals de caràcter 
mediambiental relacionats amb 
el reciclatge, la recollida selectiva 
de residus, la contaminació 
atmosfèrica, la depuració 
de les aigües residuals o la 
contaminació acústica, entre uns 
altres. Al fil d’aquest almanac, 

Fundació Caixa Rural Vila-real 
i la Regidoria d’Agricultura, 
Medi Ambient i Canvi Climàtic 
van iniciar en gener una sèrie 
de microdocumentals que 
pretenen conscienciar a la 
població sobre la importància 
de cuidar el medi ambient i 
destacar les accions que es 
realitzen a Vila-real per a protegir 
el planeta. Aquests vídeos 
es poden veure en les xarxes 
socials de la Fundació, així com 
en el seu web.

Participants del curs d’Agricultura 
Ecològica 2018

IV Jornades d’agroecologia

3.6. Sostenibilitat i Medi Ambient

CONSCIENCIAR A LA PO-
BLACIÓ SOBRE LA IMPOR-
TàNCIA DE CUIDAR EL MEDI 
AMBIENT I DESTACAR LES 
ACCIONS QUE ES REALIT-
zEN A VILA-REAL PER A 
PROTEGIR EL PLANETA
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4. CONDICIONAMENT I MILLORA DEL    
 CENTRE SOCIAL 

El mes de juliol va finalitzar 
l’activitat al Centre Social per 
tal de començar a preparar-lo 
per a les obres amb la finalitat 
de millorar l’accessibilitat i 
seguretat de l’immoble. Per 
tal d’aconsseguir-ho, es va 
programar la instal·lació d’un altre 
ascensor per a la part de l’edifici 
que no estava adaptada i, a 

més, el projecte ha permès crear 
sales més àmplies i lluminoses, 
així com la renovació de les 
instal·lacions elèctriques i 
de comunicacions i una millor 
climatització. En la cinquena 
planta s’han creat nous espais, 
aules polivalents d’activitats, 
serveis i cuina per a dur a terme les 
accions derivades del projecte 

destinat a menors i joves 
amb capacitats diferents, on 
s’inclouen accions d’orientació 
familiar, prestació de serveis 
de diversos professionals com 
ara logopèdia, fisioteràpia, 
psicologia, teràpia ocupacional 
i altres necessitats.

EN LA CINQUENA PLANTA 
S’HAN CREAT NOUS ES-
PAIS, AULES POLIVALENTS 
D’ACTIVITATS, SERVEIS I 
CUINA PER A DUR A TER-
ME LES ACCIONS DERIVA-
DES DEL PROJECTE DES-
TINAT A MENORS I JOVES 
AMB CAPACITATS DIFE-
RENTS

Espai situat a la cinquena planta destinada al projecte xiCaEs

Recepció Aula de noves tecnologies Sala de formació
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El passat dia 30 de gener es va 
iniciar la celebració dels actes 
del Centenari, que es prolonga-
ran durant tot l’any 2019. L’ac-
te solemne celebrat aquest 
mateix dia en el saló d’actes 
del Centre Social va congregar 
a una àmplia representació so-
cial, política,  econòmica i cultu-
ral de la Comunitat Valenciana, 
encapçalada pel president de 
la Generalitat, ximo Puig, que 
va voler reconèixer el paper que 
ha exercit durant aquests cent 
anys l’entitat financera. Més de 
tres-cents representants d’ins-
titucions, empreses, entitats, 
associacions, socis de l’entitat i 

veïns de Vila-real van assistir a 
aquest acte commemoratiu. A 
tots ells es van unir posterior-
ment més de mil vila-realencs, 
que van gaudir en la plaça de la 
Vila de la xocolatada popular i 
de l’espectacle piromusical ce-
lebrats com a colofó a la jorna-
da. 
 En l’acte es va retre home-
natge a les persones i asso-
ciacions que han estat una 
part important de l’entitat 
en aquests cent anys, com 
la Congregació Els Lluïsos, o 
els socis més antics, així com 
a tots els presidents que han 
passat per les dues entitats 

centenàries. L’esdeveniment 
va concloure amb l’estrena de 
l’himne corporatiu del Cen-
tenari, escrit per l’historiador 
Jacinto Heredia i compost pel 
músic i compositor Rafael Bel-
trán. L’obra va estar interpreta-
da pel Cor Ciutat de Vila-real, 
acompanyat pel pianista José 
Ramos. La celebració va conti-
nuar amb la inauguració i vi-
sita a la reforma integral del 
Centre Social de la Fundació 
Caixa Rural amb la qual el recin-
te ha guanyat espai, accessibili-
tat i usabilitat.

5. ACTES CENTRALS DEL CENTENARI
Logotip Manual d’Identitat 

Corporativa

100 anys amb tu

Descripció i missatge del logotip

El logotip és una combinació dels símbols de les imatges de Caixa Rural Vila-real, Fundació Caixa Rural Vila-real i la Cooperativa, i 
s’ha desenvolupat en versions que integren els dos colors de les imatges de les tres entitats: blau i taronja. A més, inclou el text 
“100 anys amb tu” que representa per una banda al centenari i, a més, comunica els valors que es pretenen transmetre 
mitjançant cadascuna de les accions que integren el mateix: cooperativisme, ajuda mútua, compromís amb la ciutat de Vila-real, 
tradició i proximitat.

Entrega de plaques a homenatjats Estrena de l’himne corporatiu Inauguració de les instal·lacions 
millorades i adaptades 
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Uns dies després, la celebració 
va continuar amb una missa 
oficiada pel bisbe de la diò-
cesi Sogorb-Castelló, Ca-
simiro López, la donació de 
l’‘Escultura del Llaurador’, 
una rèplica en bronze de l’obra 
feta per l’artista Vicente Llorens 

Poy, a la ciutat de Vila-real, una 
mascletada, un concert i una 
paella monumental que va re-
unir a prop de dues mil vila-rea-
lencs en el centre de la població. 
Caixa Rural Vila-real continuarà 
presentant al llarg de l’any diver-
ses exposicions, conferències, 

esdeveniments esportius, ac-
tivitats infantils i actes culturals 
i socials per a conmemorar el 
seu centenari amb la fi de que 
tots els seus socis i clients i la 
ciutadania en general puguen 
unir-se a la celebració.

Marca primaria. Horizontal Manual de
Identidad Corporativa

Es la estructura de marca 
principal, de uso común, 
utilizada tanto en soportes y 
papelería corporativa como en la 
comunicación y publicidad.

En la retícula constructiva se 
especifícan las proporciones de 
su estructura.
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4X

2X

1X

25X

25X 15X4X 45X

F U N D A C I Ó

F U N D A C I Ócaixa rural
vila-real

Visita a les instal·lacions del Centre 
Social

Donació de l’‘Escultura del Llaurador’

Espectacle piro-musical

Concert de la U.M la Lira

Missa oficiada pel bisbe de la diòcesi 
Segorb-Castelló

Paella monumental



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


