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L'Ajuntament rep la Defensora del Poble, Soledad Becerril, descendent directa de
Polo de Bernabé
viernes, 03 de marzo de 2017

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, juntament amb representants de tots els grups polítics municipals, ha rebut a
l'Ajuntament la Defensora del Poble, Soledad Becerril Bustamante, descendent directa de José Polo de Bernabé.
Benlloch ha destacat la importància del rebesavi de Becerril, com a una de les figures més significatives del
desenvolupament econòmic i la història de Vila-real, conegut per la introducció d'innovacions tecnològiques en la producció
agrària, per la introducció de la mandarina com a cultiu a la Plana Baixa i per l'impuls al comerç de la taronja. Després de la
recepció oficial a l'ajuntament, la rebesnéta de Polo de Bernabé ha pogut conéixer els diferents espais que de la ciutat
on la família Polo de Bernabé ha tingut presència al llarg de la història de Vila-real, com la Casa dels Mundina, l'escultura
de José Ortells davant la basílica de Sant Pasqual i el Museu de la Ciutat Casa de Polo.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=40941&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.

http://vila-real.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 February, 2018, 05:53

