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Vila-real: L'Ajuntament i la Càtedra d'Innovació 
Ceràmica Ciutat de Vila-real reten homenatge al 
subdelegat de Defensa a Castelló amb motiu de 
la seua jubilació 
 
  

 
 

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha participat hui en l'homenatge que el 
consistori i la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real han realitzat al fins 
ara subdelegat de Defensa a Castelló, Javier Ferrer, amb motiu de la seua jubilació 
en el càrrec. Benlloch, qui ha entregat a Ferrer una al·legoria de la fundació de la 
ciutat com a record de la seua col·laboració i vinculació amb el municipi, ha destacat 
la “vocació de servei i entrega” del subdelegat de Defensa i la seua predisposició 
per a ajudar i col·laborar amb l'Ajuntament. Especialment ha posat de rellevància el 
paper que ha desenvolupat durant la pandèmia fent arribar l'ajuda de l'Exèrcit en tot 
allò que ha sigut necessari. 
El director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica, Juan Carda, ha ressaltat l'estreta 
col·laboració de Javier Ferrer amb la càtedra i la Universitat Jaume I a través del 
seu suport als cursos per a l'aplicació de nous materials en el camp de la seguretat 
i la defensa i li ha animat a mantindre la seua vinculació amb Vila-real i la província. 
Carda li ha fet lliurament d'una placa ceràmica i una samarreta del Villarreal CF 
signada pel futbolista Pau Torres, com a record de la seua estreta relació amb el 
club. 
Javier Ferrer s'ha mostrat molt agraït per l'homenatge i molt satisfet per l'acolliment 
que ha tingut a la província de Castelló durant els sis anys en què ha sigut 
subdelegat de Defensa. 
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En l'acte, celebrat a la Casa dels Mundina, ha participat també el nou subdelegat de 
Defensa a Castelló, Manuel Monzó, el coronel de la Guàrdia Civil Juan José 
Miralles, representants de la Càtedra d'Innovació Ceràmica i l'UJI, dels ajuntaments 
dels Coves i Oropesa, membres de la corporació, representants del sector ceràmic 
i altres persones vinculades a Ferrer. 
 


