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1. Introducció 
 

Caixa Rural Vila-real es va fundar l’any 1919, amb el nom de “Sindicato 

Agrícola Católico”, per a defensar els interessos comuns dels llauradors i 

millorar les condicions dels treballadors agrícoles, fent front junts a les 

dificultats del sector. Aquells primers socis van veure la possibilitat de 

comprar eines, màquines agrícoles, adobs, tarongers i altres elements 

per a la producció i foment agrícola. Les seccions de la Cooperativa es 

van fer molt importants, ja que vetllaven pels interessos dels treballadors i 

treballadores, molt oprimits en aquells temps. La seua secció de crèdit, 

coneguda com Caixa Rural va formar part de la Cooperativa fins que 

als anys seixanta, quan els canvis legislatius van fer que esta secció 

tingues personalitat jurídica pròpia, es va convertir en l’entitat financera 

més important de Vila-real. Caixa Rural Vila-real ha evolucionat per 

cobrir les necessitats dels seus socis i també de la ciutat de Vila-real, sent 

el principal referent bancari de la ciutat. Ha sigut una entitat molt activa 

en la societat vila-realenca i ha contribuït al desenvolupament de la 

vida de la nostra ciutat. 

Caixa Rural Católico Agraria, junt a La Cooperativa i la Fundació Caixa 

Rural, estan promovent una sèrie d’actes de celebració del centenari 

durant tot l’any 2019, del qual formarà part este projecte. 

 

2. Descripció i justificació 

 

La Fundació Caixa Rural Vila-real està organitzant una exposició 

commemorativa per a difondre l’acció de Caixa Rural Vila-real al llarg 

dels seus cent anys d’història. Des de tots els punts de vista:  

Econòmic: amb eines administratives bancàries, instruments antics 

(llibretes bancàries del segle XX), col·lecció històrica de monedes i 

bitllets, etc. 

Cultural: amb les principals obres pictòriques i escultòriques del 

fons que ha constituït la Fundació a través dels 100 anys d’història.  

Social i assistencial: amb una dinàmica de sensibilització. 

 

L’exposició comptarà amb material audiovisual i físic amb caràcter 

explicatiu i didàctic i de manera paral·lela amb l’exposició es duran a 
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terme una sèrie d’activitats programades relacionades amb la temàtica 

de l’economia local, la cultura de Vila--real i la diversitat de capacitats 

al nostre entorn. 

L’escola és un lloc privilegiat per a la convivència, és un espai de 

creixement, de trobada, d’aprenentatge, d’experiències compartides, 

de coneixement dels altres i de descobriment del món. Aprofitant 

aquesta circumstancia, des de la Fundació es pretén arribar als alumnes 

explicant-los la història dels últims cent anys en Vila-real i la seua 

importància en el desenvolupament de la nostra ciutat. 

La Caixa Rural  sempre ha estat i estarà lligada a Vila-real en tot el que 

respecta a l’economia, la cultura i els valors solidaris, per la qual cosa, 

creiem important donar-la a conèixer. Ens agradaria que els xiquets i 

xiquetes dels centres escolars de secundària de la ciutat vinguen a les 

nostres instal·lacions a gaudir d’un ventall d’activitats pedagògiques, 

didàctiques i creatives, que tindran com a finalitat conèixer les nostres 

arrels. 

Les activitats aniran dirigides a tots els escolars de Primer i Segon de 

secundària i Sisè de primària. 

 

3. Objectius del projecte 
 

Els objectius del projecte que presentem son els següents: 

- Conèixer la història financera i cultural dels últims cent anys en 

Vila-real, vistos a través d’una entitat centenària. 

- Introduir-los en el coneixement dels principals instruments dineraris 

amb monedes antigues.  

- Conèixer, comprendre i respectar la nostra cultura. 

- Valorar el patrimoni cultural del nostre poble. 

- Conèixer, comprendre i valorar la història i la funció de la “Caixa 

Rural de Vila-real” i el seu paper social a la ciutat. 

- Participar i gaudir en la realització d’activitats culturals 

col·laboratives. 
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4. Activitats programades 
 

Tots els escolars realitzaran les següents activitats: 

- Visualització del vídeo sobre el paper fonamental de “Caixa Rural 

Vila-real” per al creixement econòmic local i també de la ciutat. 

- Visita guiada teatralitzada a l’exposició de monedes i bitllets, 

instrumentació bancària i administrativa dels darrers 100 anys, 

eines agrícoles com a representació dels orígens de l’entitat i 

principals obres d’art de la col·lecció de Fundació Caixa Rural 

amb motius estrictament locals. 

- Es farà una dinàmica de Grup acompanyat amb un grup de 

teatre, que servirà com a metodologia d’aprenentatge dels 

continguts exposats, a més de servir com a eina de sensibilització 

amb xiquets en capacitats diverses. Els actors acompanyaran als 

alumnes al llarg del recorregut, on hauran de trobar pistes a l’estil 

scape room interactuant amb els altres actors i els elements 

exposats per poder passar al següent nivell (planta) i poder seguir 

amb el recorregut. 

 

5. Concurs, premi i bases 

Fundació Caixa Rural Vila-real atorgarà un premi de 1.500€ en metàl·lic 

a la classe guanyadora del concurs de vídeos sobre l’entitat. Aquestos 

diners tindran com a finalitat costejar part del viatge final de curs o 

qualsevol altra experiència per a tot l’alumnat de dita classe. 

BASES 

Els alumnes hauran de crear un vídeo que haurà de respondre com a 

mínim a les següents preguntes: 

 Què ha significat l’existència de la Cooperativa i la Caixa Rural 

Católico Agraria durant aquestos 100 anys? 

 Què penseu que haurien de fer en els propers 100 anys? 

El lloc de gravació del vídeo és lliure. 

Es valorarà la creativitat i originalitat del vídeo, així com l’edició del 

mateix. 

El vídeo tindrà una durada màxima de 4 minuts i una mínima de 2. 

Data límit de presentació dels mateixos: 1 de desembre de 2019 
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El Centre Educatiu es responsabilitzarà de tindre el consentiment exprés 

dels alumnes per a que el vídeo puga ser visionat per la direcció de 

Fundació Caixa Rural Vila-real. 

 

6. Temporalització 
 

Proposem realitzar les activitats programades del 28 d’octubre al 15 de 

novembre. La duració de les activitats serà d’uns 60 minuts 

aproximadament. L’horari de les activitats es definirà més endavant 

quan els col·legis tinguen aprovats els seus horaris de centre. Quan 

s’aproparà la data, enviarem als centres tota la informació per a que 

reserven el dia i l’hora que els parega més pertinent. Es programaran 

visites de matí i de vesprada, a escollir per cada centre. S’acollirà una 

classe de 30 xiquets aproximadament per sessió. 

 

7. Lloc de realització de l’exposició i les activitats 
 

Tant l’exposició com les activitats es realitzaran en l’edifici de Fundació 

Caixa Rural Vila-real situat en La Plaça La Vila, número 2.  

 

8. Empreses Col·laboradores 

 

La Fundació coordinarà la contractació d’empreses especialitzades 

amb activitats socioeducatives a través de tècniques d’animació, 

expressió i creativitat dels escolars, per a ampliar la seua educació i 

aprendre mentre es diverteixen. Estes empreses seran les adequades per 

a realitzar les activitats i compliran tota la normativa vigent.  
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Taula resum 

 

Activitat 
Públic 

objectiu 
Període Horari Ubicació 

Audiovisual  

Alumnes 

Primer i 

segon de 

secundària 

Del 28 

d’octubre 

al  

15 de 

novembre 

de 2019  

Sessions 

de 60 

minuts 

(opcional: 

matí o 

vesprada) 

Centre 

Social: Sales 

exposicions i 

sala d’actes 

Centre Social 

Visita a 

l’exposició  

Degustació de 

suc de taronja 

Redacció 

Dinàmica Grup 

Sorteig 

Altres activitats 

encara per 

determinar 

 

9. Contacte 
 

Les persones que coordinaran les visites dels centres son Javier Rambla i 

Núria Goterris. 

Telèfon de contacte: 964 538 657  

E-mail: centenari@fundaciocaixarural.org  

Horari de contacte: de 10 a 13 i de 17 a 19 


