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Vila-real col·laborarà en la substitució de la porta dels Evangelistes, greument afectada
per...
miércoles, 07 de agosto de 2019

L'Ajuntament de Vila-real col·laborarà amb la parròquia dels Sants Evangelistes i el Bisbat de Sogorb-Castelló per a poder
substituir la porta d'accés a l'església, greument afectada per corcó i filtracions. L'últim Ple municipal va aprovar la
modificació de crèdits necessària per a destinar una partida de 6.000 euros a un conveni amb el Bisbat que, sumades a les
aportacions de la pròpia diòcesi i a les donacions recaptades per la parròquia, faran possible finançar els 11.000 euros que,
aproximadament, costarà la instal·lació d'una nova porta.
"En els últims anys, l'Ajuntament de Vila-real hem fet un gran esforç per reforçar la nostra aliança amb la societat civil, amb
convenis directes que superen els tres milions d'euros per a fer possible que les nostres associacions puguen
desenvolupar les seues activitats, que fan de Vila-real una ciutat referent, solidària i dinàmica. És una de les característiques
de Vila-real que més ens identifica i de la qual més orgullosos ens sentim, en una dicotomia contínua poble-ciutat que
ens fa únics", valora el coordinador de l'àrea de govern Poble, Xus Madrigal. En aquest àmbit, agrega, s'insereix l'acord
de col·laboració per a substituir la porta de l'església. "Els Evangelistes és una parròquia molt activa i solidària, en un barri
humil i treballador, en un clar exemple de la nostra ànima de poble. Amb aquesta xicoteta aportació, volem contribuir al
manteniment d'aquesta activitat, en condicions de seguretat i garantint la correcta conservació del patrimoni", conclou
Madrigal.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=53019&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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