
vilafranca

EL POLÍGON  
INDUSTRIAL
JA ESTÀ EN MARXA
L'AJUNTAMENT ADJUDICA EL 
75% DEL POLÍGON INSUTRIAL

LES FESTES 
DE L'HIVERN
VENTALL DE FOTOGRÀFIES

VILAFRANCA SOLIDARIA

LA HISTÒRIA EN FOTOS
LA MEMÒRIA D'UN POBLE

CRÒNICA DE VILAFRANCA

REVISTA D’INFORMACIÓ LOCAL

HIVERN - PRIMAVERA| 2012 |  www.ajuntamentdevilafranca.es



sumari >> vilafranca  |   num 1  |  Hivern · Primavera  2012

03 POBLE
03 Presupuesto 2012
 El presupuesto de 2012 

asciende a 2,68 millones

04 Proyecto para evitar 
inundaciones

04 Setmana de la dona
 Grup de dones de Vilafranca

04 UJI per a majors
 Universitat per a majors a Vilafranca

05 El Ayuntamiento adjudica 
el 75 % del terreno del 
polígono industrial

 La inversión en la urbanización 
será de 340.000 euros

05 Liquidación 2011
 La deuda de la generalitat con 

Vilafranca supera los 600.000 euros

05 Se amplia la cobertura 
guifi.net

06 www.
ajuntamentdevilafranca.
com

 Vilafranca té presència a 
Facebook i Twitter

06 Plan emergencias
06 Somos 2.509 vecinos
07 Administració electónica
07 Pedanías
 60.000 euros para el Llosar 

y la Poble de Bellestar

07 Piscina climatizada
07 Agua potable
08 Vilafranca solidària
 Ajuda a la banya d'Africa

08 0,7% Solidari
 L'Ajuntament segueix 

aportant el 0,7 solidari

08 Càritas
09 La Generalitat deu 

diners als dependets
 El ple demana que se pague

09 La neu i el gel

09 Canal 9 dejó de verse
09 Accessibilitat al cementeri
09 Telefonia mòbil
10 2 millones de euros 

para finalizar
 La residencia de la tercera 

edad y centro de día

10 Basuras
 La Diputación elimina la ayuda para 

el recibo de la basura y sube el recibo

10 La imagen de la Virgen de 
Llosar se someta a un TAC 
en el hospital provincial

11 CULTURA
11 48.000 visitants en deu 

anys d'exposicions
11 Balanç positiu de les 

jornades de la pedra
12 L'aigua, amb la mirada 

de Josep Melero
12 Trobadorets a la biblioteca
12 Una mascota per 

a la biblioteca
12 Un nou club de 

lectrua a l'IES

13 REPORTATGE
13 El menú del 14 de 

Abril de 1012
 L'Escudella recrea cómo fue 

el menú del Titánic

14 FESTES
14 Sant Antoni
14 Sant Blai
15 Arribada dels Reis 

Mags a Vilafranca
15 Los totos de la 

Peña Taurina
15 Trobada provincial 

de catequèsi

16 El Vilaguay diverteix 
a 48 xiquets

16 Setmana Santa

17 ESPORTS
17 70 corredors acomiaden 

l'any fent esport
17 Gel a la Tosquilla
17 Nou espai d'esport a 

la web municipal
17 David Prades, de 

nuevo campeón

18 EL TEMPS

18 El temps durant el 2011
18 La prediccó

18 Escola d'estiu

19 COMARCA

19 La Generalitat debe 
más de 300.000 euros 
a la Mancomunitat

19 Escola taller de la 
Mancomunitat Els Ports

19 Sense diners per a la CV-15
 No hi ha partida al pressupost 

de la Generalitat

20  AGENDA ACTIVA
23  DIRECTORI
24  MEMÒRIA  
        D'UN POBLE

2  | vilafranca



PRESUPUESTO 2012
EL PRESUPUESTO DE 2012 ASCIENDE A 2,68 MILLONES

El Ayuntamiento de Vilafranca ha 
aprobado, con los votos del PSPV-PSOE 
y Plataforma per Vilafranca-Compromís, 
los presupuestos que regirán las cuentas 
municipales durante 2012. El PP ha 
votado en contra. Las cuentas ascienden 
a 2,68 millones de euros. La cantidad 
es semejante a los presupuestos de 
2011. La inversión más cuantiosa será 
la urbanización del polígono industrial. 
Será superior a los 300.000 euros. El 
impago de la Generalitat Valenciana 
ha obligado a incluir los 290.000 euros 
que falta por cobrar del Plan Confianza, 
dinero correspondiente a las obras de la 
Residencia de la Tercera Edad-Centro de 
Día. Por otra parte el consistorio invertirá 
en la mejora del muro que sostiene la 
calle de acceso al barrio del Mased, en la 
mejora de la canalización de agua en la 
Pobla del Bellestar y en las barandillas 
del Paseo Bonavista, en el camino hacia 

El LLosar. Este año la inversión de los 
Planes Provinciales es menor, ya que la 
Diputación ha reducido su aportación 
económica. Durante 2012 también 
está prevista la finalización del edificio 
de la Residencia de la Tercera Edad.

Las cuentas municipales mantienen 
los servicios esenciales del municipio, 
tales como las viviendas tuteladas, 
la biblioteca, la Casa de Cultura y 
programación cultural. La escuela 
infantil o los pagos que realiza el 
municipio de los servicios de calefacción 
y mantenimiento del colegio. Así 
mismo se mantiene la dotación para 
asociaciones y entidades culturales 
de la localidad. Desde el equipo de 
Gobierno se ha destacado que “no 
se ha eliminado ningún servicio y 
se mantienen todos los existentes”. 
Además, durante 2012 está prevista la 

apertura de la piscina climatizada “con 
precios que han sido aprobados con el 
apoyo de todos los grupos municipales”. 
Así mismo durante 2012 se abrirá el 
Museu de la Torre del Conjurar.

AMORTIZACIÓN DE DEUDA

Por otra parte el Ayuntamiento 
continuará con la amortización de deuda 
que supera cada año los 100.000 euros. El 
alcalde ha destacado que en los últimos 
9 años el volumen se ha reducido a más 
de la mitad, lo que permite una mayor 
autonomía financiera del consistorio.

POBLE PRESSUPOST

Obras en el 
Mased, el polígono 
industrial, Llosar 
y La Pobla

En 9 años la 
deuda se ha 
reducido en más 
de 500.000 euros.

La Diputación 
recorta los fondos 
de los Planes 
Provinciales

POBLE>>
POLÍGON INDUSTRIAL,  GUIFI.NET, VILAFRANCA SOLIDARIA
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PROYECTO PARA EVITAR 
INUNDACIONES

El alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, se 
ha reunido  el director general del Agua, José 
María Benlliure para analizar la problemática 
de inundaciones que padece el municipio.

El Ayuntamiento de Vilafranca redactará con 
carácter de urgencia el proyecto para cambiar los 
colectores de la Calle Independencia y, así, evitar 
las inundaciones que se producen en esta calle 
de la localidad. El proyecto servirá a la Conselleria 
de Agricultura para financiar una primera fase 
de la sustitución de las tuberías de desagüe. 

La reunión ha producido tras un primer encuentro 
que mantuvo el primer edil de Vilafranca con la 
consellera de Infraestructuras Isabel Bonig. Al 
depender las obras hidráulicas de Agricultura el 
tema se trasladó a este departamento.Tras la 
reunión de trabajo Benlliure ha confirmado al 
alcalde de Vilafranca que su departamento no 
dispone de financiación inmediata para acometer 
la obra. No obstante, según ha relatado el alcalde 
“el director ha manifestado su voluntad de 
acometer una primera fase de la obra en cuanto 

dispongan de recursos económicos, ya que en estos 
momentos, dadas las circunstancias económicas, 
es totalmente imposible, dejando la posibilidad 
para final de año”. Para facilitar la labor a la 
conselleria los servicios técnicos del Ayuntamiento 
se encargarán de redactar el proyecto de 
sustitución de las tuberías. La arquitecta 
municipal será la encargada de los trabajos.

La totalidad de la obra, según una primera memoria 
valorada, asciende a 350.000 euros. No obstante, 
en la primera fase, se cambiarían los colectores que 
discurren bajo la Calle Independencia a partir de la 
Avenida de Castelló. En estos momentos son de 
80 centímetros de diámetro. El objetivo es doblar 
su capacidad de evacuación de agua para evitar 
los problemas que padecen las viviendas de la 
zona cuando se producen fuertes precipitaciones. 
La parte más costosa será levantar el asfalto de 
la Calle Independencia para sustituir los tubos 
de desagües. Una vez la tubería llega a una 
zona no urbana la actuación será más sencilla. 
No obstante, el primer objetivo es ampliar la 
capacidad de evacuación en el área urbana.

UJI PER A MAJORS.SETMANA DE LA DONA
Un any més els majors de 55 anys 

de Vilafranca, pensionistes i jubilats 
poden assistir a les classes de la UJI 
per a majors. Patrimoni, investigació, 
medi ambient, història, informàtica són 
algunes de les matèries que s'imparteixen. 
Enguany s'ha enregistrat una baixada 
en el número de matricules. Això fa 
replantejar la UJI per a Majors. Es per 
això que des de l'Ajuntament es fa una 
crida per a que en els propers cursos 
els majors es matriculen. Es tracta d'un 
servei que va costar molt que arribés a 
Vilafranca i que cal aprofitar ja que són 
molts pocs els pobles de la província 
amb els habitants que té Vilafranca que 
ho poden gaudir a la seua localitat. 

El Grup de Dones de Vilafranca ha celebrat amb múltiples 
actes el dia de la dona treballadora.  UGT va organitzar la 
projecció de la pel · lícula La Flor del Desert. L’acte va comptar 
amb la presència del secretari general d’UGT a la província de 
Castelló, Tino Calero.Al Centre Parroquial se va poder visitar 
l’exposició que ha recollit totes les activitats del Grup de 
Dones durant l’any. Fotografies de les diferents propostes 
programades, centres florals nadalencs i de tardor o boixets 
han format part de la mostra. D’altra banda es va celebrar 
un multitudinari sopar al Parador de Festes. Totes les sòcies 
que ho van desitjar es van acostar per gaudir d’una vetllada 
amb música i bon ambient. A més, dins de la programació, 
el Grup de Dones també va organitzar una conferència 
sobre l’alzheimer, la reforma laboral i la nova normativa per 
als treballs de neteja. El Grup de Dones de Vilafranca, que 
supera les 500 sòcies, és l’entitat que compta amb més socis 
al municipi, només per darrere de l’associació de jubilats.

UNVIVERSITAT PER A MAJORS A VILAFRANCAGRUP DE DONES DE VILAFRANCA

El Ayuntamiento 
lo redactará a 
la espera que 
la Generalitat 
disponga de dinero 
para la obra

Medi ambient, 
història, informàtica 
són algunes de 
les  matèries que 
s'imparteixen



SE AMPLIA LA 
COBERTURA

POBLE  <<

LA DEUDA DE LA GENERALITAT CON VILAFRANCA 
SUPERA LOS 600.000EUROS

Tras la liquidación del presupuesto 
del pasado año, el Ayuntamiento 
de Vilafranca ha cerrado el ejercicio 
contable con un resultado positivo de 
44.000 €. El alcalde, Óscar Tena, ha 

destacado el esfuerzo realizado por no gastar más de lo 
que se ingresa en un año muy difícil. De esta forma se han 
podido contabilizar todas las facturas del pasado ejercicio, 
y exceptuando las vinculadas a subvenciones de otras 
administraciones, están ya pagadas a los proveedores. 
El hecho de que la Generalitat Valenciana adeude, por 
subvenciones concedidas al Ayuntamiento de Vilafranca 
más de 600.000 €, (obras del Plan Confianza, Plan Millora, 
Planes del Servef, Área de Rehabilitación Urbana, etc.) 
impide al consistorio liquidar todas sus deudas. El alcalde 
ha destacado y agradecido el trabajo realizado por los 
concejales, en la anterior legislatura y en esta, que han 
hecho un esfuerzo de contención de gasto. También al 
personal de intervención del Ayuntamiento por su trabajo, 
esencial para el buen funcionamiento del presupuesto. 

Las deudas de la Generalitat han obligado al Ayuntamiento 
a acogerse al Plan de Ajuste. Esto supondrá  recurrir 
a un préstamo de 590.000 euros. El dinero se deberá 
devolver en 10 años. Los vecinos deberán financiar 
así los impagos de la administración autonómica. 

El Ayuntamiento de Vilafranca ha 
ampliado la cobertura de la red Guifi.net 
para permitir el acceso de nuevos usuarios. 
Así lo ha señalado el concejal de Nuevas 
Tecnologías, Valentín Miravet, quien ha 
apuntado que el consistorio ha instalado tres 
nuevas antenas. De este modo de los más 
de 300 usuarios conectados e la actualidad 
se podrá a pasar a unos 450. Las antenas se 

han instalado en la torre que alberga los repetidores de televisión, 
en la Casa de la Cultura y en una antena de comunicaciones que 
permitirá dar cobertura a la zona ensombrecida de la Calle la Bassa. 
La inversión ha ido más allá, ya que se ha conectado Vilafranca con 
Castellfort y también con Albocàsser. De este modo la localidad 
amplía sus posibilidades de conexión con la red de Castellón. 
Hasta la fecha Vilafranca se conectaba con Castellón a través de 
Vistabella, pero los problemas en la estación de la localidad de 
l’Alcalatén hacían que por la noche la conexión fallase. A través de 
Albocàsser se establece una malla que permite que la Vila esté 
siempre en comunicación con Castellón. Guifi.net, la red libre de 
acceso a internet, ha calado en Vilafranca. El municipio es el que 
cuenta con más usuarios de la provincia de Castelló, sólo superado 
por la capital de la Plana. Así mismo, teniendo en cuenta los 2.500 
vecinos de Vilafranca, es la localidad que cuenta con más inscritos 
en función de su población. La ampliación de la red se ha realizado 
atendiendo al elevado número de peticiones existentes en la Vila. 

El Ayuntamiento adjudica 
el 75% del terreno del 
polígono industrial

El pleno del Ayuntamiento de Vilafranca, aprobó la adjudicación de 
las obras para la urbanización de un polígono industrial en Vilafranca 
de 12.000 m2. El proyecto, iniciativa del consistorio, quién adquirió 
los terrenos a principios de año, tiene un presupuesto de 340.000 € y 
creará suelo industrial a un precio asequible con el objetivo de facilitar 
la creación y ampliación de iniciativas empresariales en la localidad. 
Las obras  tendrán una duración de seis meses. El proyecto, iniciado 
a principios de 2011, cuenta con el apoyo del Gobierno de España, 
quien a través de una línea de ayudas para la reindustrialización, 
ha concedido una ayuda de 100.000 €. Esta circunstancia ha 

permitido que el precio final sea asequible, dadas las actuales 
circunstancias económicas, y ha posibilitado que en la primera 
subasta de parcelas se hayan adjudicado el 75 % de las mismas.

Óscar Tena, alcalde de Vilafranca, ha señalado la importancia de 
este proyecto que pone a disposición de la iniciativa empresarial 
suelo industrial a un precio muy competitivo. También resalta la 
apuesta del consistorio por facilitar al máximo a las empresas, tanto 
de la localidad como de poblaciones vecinas, su implantación en 
las mejores condiciones y así posibilitar la creación de empleo.

LA INVERSIÓN EN LA URBANIZACIÓN SERÁ DE 340.000 EUROS.

Podrán utilizarlo 
450 usuarios 

Vilafranca es líder 
en la provincia 

 Todas las facturas 
de 2011 están 
pagadas.

LIQUIDACIÓN 2011

vilafranca  |  5  



El pleno ha dado cuenta del número de 
habitantes el 1 de enero de 2012. En esa 
fecha la localidad contaba con 2509 vecinos 
empadronados. Desde el consistorio se ha 
remarcado la importancia de que todos los 
vecinos estén inscritos en el padrón ya que 
en función de esta cifra la localidad recibe 
las asignaciones estatales y autonómicas. 

En la sesión ordinaria de marzo 
el Ayuntamiento también ha 
aprobado el procedimiento 
negociado para la concesión 
del servicio de agua potable. 

SOMOS 2.509 VECINOS AGUA POTABLE
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Vilafranca té presència 
a Facebook i Twitter
>> www.comunitatvalenciana.com

La pàgina web www.
ajuntamentdevilafranca.es és un 

portal obert perquè tots siguen coneixedors 
dels serveis que ofereix. Al web es pot 
conèixer l’activitat municipal, els cursos, 
les ofertes d’ocupació, informació turística, 
l’agenda, les notícies del municipi, tots els 
esdeveniments propers, la meteorologia. 
Així mateix el portal inclou un termòmetre 
a temps real que ofereix dades de 
l’Avinguda del Llosar. D’altra banda la web 
cam ubicada a les oficines municipals ha 
rebut, en poc més d’un any més de 1.5 
milions de visites. A la portada de la pàgina 
web també es pot accedir a l’informatiu 
setmanal de TV Vilafranca. Cada 
setmana més de 300 usuaris segueixen 
aquest programa a través d’internet.

D’altra banda el grup de Facebook de 
l’Ajuntament de Vilafranca ja compta 
amb més de 1.000 seguidors que 
segueixen l’actualitat municipal a través 
de les notícies i esdeveniments que es 
publiquen. Així mateix l'Ajutament també 
interactua amb els seus veïns a través 

de Twitter: @ AjVilafranca és l'espai on 
els vilafranquins tenen l’oportunitat 
de manifestar les seves opinions i 
suggeriments. A més l’oficina de turisme 
de Vilafranca també compta amb un 
espai propi a Twitter: @ turvilafranca 
per donar a conèixer tota l’activitat, 
atractius i possibilitats que ofereix el 
municipi. En la publicació de continguts 
participen activament tots els serveis del 
consistori. Des de l’àrea administrativa i 
de gestió, l’Agència de Desenvolupament 
Local o l’àrea de cultura i festes.

ESDEVENIMENTS EN 
WWW.COMUNITATVALENCIANA.COM

D’altra banda el tècnic de l’oficina 
de turisme de Vilafranca gestiona la 
publicació d’esdeveniments a la web 
www.comunitatvalenciana.com. No 
només s’encarrega de la publicació 
d’esdeveniments de Vilafranca, sinó 
que a més fa el mateix amb els que es 
generen en Castellfort, Ares, Portell, 
Culla o Vistabella del Maestrat.

>> POBLE



 

El pleno ordinario de marzo en el Ayuntamiento de Vilafranca 
ha aprobado el Plan de Emergencias de la localidad. El mismo 
fue solicitado por el Ayuntamiento de VIlafranca a la conselleria 
de Gobernación. El ex-concejal, Pedro Salvador, fue el principal 
impulsor. El Plan determinará las actuaciones y medios a 
utilizar en casos de nevadas, inundaciones o incendios.

PLAN EMERGENCIAS
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L’Ajuntament de Vilafranca ha aprovat la sol · licitud 
d’un ajut a la Generalitat Valenciana per fomentar l’ús de 
la bústia electrònic i la participació ciutadana. El regidor 
de Noves Tecnologies, Valentí Miravet, ha assenyalat 
que el consistori aposta per fomentar la relació entre 
administració local i ciutadans mitjançant la potenciació 
de la bústia electrònica. Aquest procés comportaria una 
campanya formativa per a regidors, personal municipal 
i ciutadans. Així mateix s’editarien fullets i es duria a 
terme una campanya en els mitjans de comunicació 
amb la finalitat de donar a conèixer l’eina perquè els 
ciutadans s’adrecen a l’administració local. En aquest 
sentit Miravet ha recordat que l’Ajuntament de Vilafranca 
treballa des de fa anys en la comunicació i interacció 
amb els ciutadans a través de les noves tecnologies. 

Las pedanías de la Pobla de Bellestar y el Llosar han recibido 
una inversión de 60.000 euros procedentes de los Planes 
Provinciales. La mejora de los accesos al Llosar se ha adjudicado 
a Feiglu SL mientras que la actuación en la Pobla de Bellestar 
la ha llevado a cabo la cooperativa el Regachal. En ambos casos 
la actuación ha supuesto una inversión de 30.000 euros.

ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÓNICA

PISCINA CLIMATIZADA

PEDANÍAS
60.000 EUROS PARA EL LLOSAR 
Y LA POBLA DE BELLESTAR

El Ayuntamiento ha adjudicado la cuarta fase de la piscina municipal. En este caso la actuación supone una inversión de más de 
60.000 euros . La mercantil Jujosa es la encargada de llevar a cabo los trabajos mediante la contratación de vecinos de Vilafranca.

>>ES FOMENTA L'US DE LA BÚSTIA ELECTRÒNICA I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

POBLE  <<
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VILAFRANCA SOLIDÀRIA

0,7 % SOLIDARI CÁRITAS

AJUDA A LA BANYA D'ÀFRICA

L'AJUNTAMENT SEGUEIX APORTANT EL 0'7% SOLIDARI AYUDA SOLIDARIA DE CÁRITAS

Vilafranca Solidària neix amb l'objectiu 
d'ajudar la banya d'Àfrica. El projecte 

se va presentar al concert de Nadal de la 
Unió Musical de Vilafranca. Mitjançant el 
sorteig de dos pernils es van recaptar fons. 
El 30 de desembre el músic vilafranquí 
Ruben Prades, acompanyat de l'organista 
Ricardo Miravet i el trompetista Ramon 
Llatzer van oferir un concert a l'església 
Arxiprestal de Morella. També cal assenyalar 
que els actors locals van representar el 
sainet La Barraqueta del Nano a benefici 
de Creu Roja. Se van obtindre 473 €. UGT 
va oferir la projecció de la pel·lícula “Flor 

L'Ajuntament de Vilafranca ha 
aprovat les ajudes que cada any 

concedeix a càrrec del 0,7% del seu 
pressupost. La regidora de Benestar 
Social, Maria Teresa García, ha informat 
que s'han repartit un total de 8864 
euros. D'aquesta quantitat Creu Roja 
percebrà 2312 euros per a un projecte 
contra l'explotació infantil a Burkina 
Faso i Níger. Acció sense Fronteres 
rebrà 2312 euros per millorar l'educació, 
l'aigua potable i el sanejament en 

aules escolars al Senegal. D'altra 
banda Mans Unides rep una assignació 
de 1.726 euros per afavorir l'accés a 
l'aigua potable per a consum humà i 
de reg mitjançant la construcció de 
cisternes familiars i la sensibilització 
del seu adequat ús en l'oest d'Haití. 
Finalment l'Ajuntament ha concedit 
a Assemblea de Cooperació per la 
Pau 2312 euros per millorar l'accés a 
l'aigua i condicions higièniques de set 
famílies a Rafah, a la franja de Gaza.

Cáritas Vilafranca ha recogido 100 
cajas de ropa que se destinarán 

a los necesitados de la provincia de 
Castelló. Desde la ONG han agradecido 
la aportación de los vecinos de la 
localidad. Además, también se han 
recogido pastillas de turrón, sobres, 
bolígrafos, felicitaciones navideñas y 
tarjetas telefónicas para los reclusos en 
las prisiones de Castelló y Albocàsser. 
En la semana previa a Navidad han 
organizado la Operación Kilo.

del Desierto”, mentre el pallaso Nandet, 
l’actor Rafa Vicente i el tècnic  Sergi Altaba 
van oferir “Càsting”. Els diners se destinen 
a diferents ONG que treballen amb la 
banya d’Àfrica. A Càsting se van recollir 
678 € que aniran a Save the Children.

Vilafranca Solidària compta amb espai 
propi al web de l'Ajuntament, a Facebook 
i a Twitter @vilasolidaria. Dins de 
2012 es prioritzarà la recollida d'ajuda 
a projectes solidaris amb la banya 
d'Àfrica, a països com Djibouti, Somàlia, 
Kènia, Uganda, Eritrea o Etiòpia. 

>> POBLE



TELEFONIA MÒBIL
D'altra banda l'Ajuntament de Vilafranca ha 
aprovat de manera definitiva l'ordenança 
que gravarà les instal·lacions de telefonia 
mòbil. Després de l'aprovació inicial i 
les al·legacions presentades per les 
empreses telefòniques el consistori 
certifica l'aprovació inicial. D'aquesta 
manera Vilafranca obtindrà ingressos 
de les operadores que utilitzen el terme 
municipal per prestar els seus serveis.

El 5 de marzo Iberdrola cortó el 
suministro eléctrico a la torre que repite 
la señal de RTVV. Durante unas horas se 
dejó de recibir la señal de la televisión 
y radio autonómica. Durante dos días 
la señal se sintonizó ya que RTVV 
dispuso un grupo electrógeno para dar 
suministro eléctrico. Tras la preceptiva 
instalación de un contador, que no 
existía, se restableció la normalidad. 
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L'Ajuntament de Vilafranca ha sol·licitat 
una ajuda a la Generalitat Valenciana 
per a millorar l'accessibilitat al cementiri 
municipal. L'arquitecta municipal ha 
redactat una memòria valorada per 
conèixer el cost de l'actuació. L'alcalde de 
Vilafranca, Óscar Tena ha incidit que en 
funció del percentatge de la subvenció 
rebuda el consistori emprendrà les 
millores necessàries en el camp sant.

CANAL 9 DEJÓ DE VERSE

ACCESSIBILITAT
AL CEMENTERI

LA GENERALITAT DEU 
DINERS ALS DEPENDENTS

LA NEU I EL GEL

EL PLE DEMANA QUE SE PAGUE 

A VILAFRANCA

L'Ajuntament de Vilafranca, amb els 
vots del PSPV, PPV i PP, han exigit 

a la Generalitat Valenciana que pague els 
diners corresponents a les subvencions 
destinades als treballadors socials que 
gestionen les valoracions de la Llei de 
Dependència. La regidora de Benestar 
Social, Maria Teresa García, ha assenyalat 
que "en aquesta zona de Castelló estan 
sent els ajuntaments de Morella i Sant 
Mateu els que s'estan fent càrrec de pagar 
els sous dels treballadors  socials que 
s'encarreguen de realitzar les valoracions 
de les persones dependents ". Segons la 

Les nevades que s'han patit 
a l'hivern no han estat massa 

quantioses. Ha nevat a gener i també 
ja entrada la primavera. Els autèntics 
problemes van arribar a febrer pel fred. 
Més de 20 dies amb mínimes negatives 
van fer que se gelaren les canonades 
del camp de futbol, el col·legi, l'escola 
infantil, el poliesportiu o l'escorxador. 
l'Ajuntament s'ha encarregat de les 
reparacions i de les revisions de les 
mateixes. Cal agrair la col·laboració 
del club de futbol els dies en els que 
no hi havia aigua als vestidors. 

moció s'exigeix a la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies, convocant de 
l'ajut, que inste a la Generalitat Valenciana 
a efectuar el pagament de les subvencions. 
Aquest any els consistoris afectats han 
decidit tornar a sol • licitar els ajuts, però es 
troben que encara no han cobrat els fons 
corresponents a l'anterior convocatòria. 
Així els ajuntaments estan avançant 
els diners del salari dels professionals 
que presten el servei. A Vilafranca cada 
divendres es desplaça la treballadora social 
de l'oficina de la dependència de Morella 
per atendre les valoracions en la localitat.

POBLE  <<
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Responsables de la Fundación Gerón han 
visitado Vilafranca para observar la evolución 
de los trabajos que avanzan a buen ritmo. 
Las instalaciones estarán preparadas para 
aprovechar las nuevas tecnologías en cuanto 
a domótica y los familiares podrán consultar 
en tiempo real el estado de su familiar. En 
la construcción del centro ya se han creado 
una habitación tipo de cómo serán las que 
disfrutarán los internos. Se trata de una 
habitación espaciosa y con un servicio 
adaptado a las personas más dependientes.

La Residencia-Centro de día supone una de 
las inversiones más cuantiosas de la historia 
de Vilafranca y posibilitará que nuestros 
mayores dispongan de un gran centro para 
personas dependientes, evitando que deban 
abandonar el municipio para ser atendidos. 

2 MILLONES DE EUROS 
PARA FINALIZAR 

El Ministerio de Sanidad y Política 
Social aprobó en octubre 2 millones 

de euros más para la construcción  de la 
Residencia-Centro de Día de Vilafranca.

Así lo ha señalado el alcalde de la localidad, 
Óscar Tena, quien ha indicado que este dinero 
permitirá acabar la obra civil dentro del plazo 
establecido. El nuevo complejo geriátrico que 
gestionará la Fundación Gerón, especializada 
en este tipo de centros en todo el estado 
español. El alcalde ha destacado que, una vez 
este en funcionamiento, el centro atenderá a 65 
personas internas y a otras 20 en el centro de 
día. Estas prestaciones permitirán incrementar 
la oferta laboral en este sector en el municipio. 
El objetivo es que los servicios ofrecidos por 
el centro sean para los vecinos de la localidad, 
así como también de las poblaciones vecinas.

LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DÍA

BASURAS

LA IMAGEN DE LA 
VIRGEN DEL LLOSAR 
SE SOMETE A UN 
TAC EN EL HOSPITAL 
PROVINCIAL

La Diputación de Castellón no aprobó el año pasado la subvención que 
concedía para la recogida y gestión de la basura de más de 70 municipios 
del interior de la provincia. Desde hace 15 años esta ayuda suponía una 
reducción del 20 % en el recibo de la basura de viviendas y comercios. El 
Ayuntamiento de Vilafranca ha reclamado a través de una moción que 
la Diputación rectifique esta decisión y consigne el dinero necesario para 
evitar una subida del recibo del año pasado, ya que el consistorio no puede 
hacer frente a esta cantidad que ha dejado de aportar la Diputación.

El alcalde de Vilafranca, Óscar Tena ha criticado duramente esta 
medida ya que cree que la Diputación de Castellón elude su principal 
responsabilidad que no es otra que ayudar a los municipios de 
interior. Así mismo ha remarcado que la actuación de la Diputación, 
gobernada por el Partido Popular, supone una subida de impuestos, 
y que podría tomar otras medidas para reducir el gasto que no 
afectarán directamente al bolsillo de los habitantes de poblaciones 
más alejadas de la capital.Este pasado año el recibo fue de 70 
euros por vivienda, pero el coste real de la gestión de las basuras 
fue superior a 90 euros. Este diferencial que pagaba la Diputación 
deberá ser asumido por los municipios que recibían la ayuda.

El pasado uno de enero entró en servicio la planta de tratamiento 
de residuos ubicada en Cervera que dará servicio a los 49 municipios 
integrantes del Consorcio de la zona I, y en cual esta Vilafranca. Por ello 
el presente año los vecinos recibirán dos recibos, uno por el servicio de 
recogida y transporte de los residuos de la Diputación Provincial y otro por 
el tratamiento de los residuos en la citada planta por parte del Consorcio. 

La Virgen del Llosar de Vilafranca ha pasado un reconocimiento 
médico muy especial. Es el paso previo para que los técnicos del 
Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales (Ivacor) restauren la imagen, una escultura de piedra 
del siglo XV que se halla en el ermitorio que lleva su nombre en 
el término de Vilafranca. Para llevar a cabo su puesta a punto 
y conocer con todo detalle el estado en el que se encuentra la 
obra, se ha sometido a una tomografía axial computarizada 
(TAC) y a una exploración de Rayos X en el Hospital Provincial. 

LA DIPUTACIÓN ELIMINA LA AYUDA PARA EL 
RECIBO DE LA BASURA Y SUBE EL RECIBO
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CULTURA>>
EXPOSICIONS, LA BIBLIOTECA, UNIÓ MUSICAL VILAFRANCA

sec, els concursos de pintura, fotografies 
de l'escola infantil municipal, mostres 
dedicades a Sant Antoni, a empreses 
del municipi com Altaba o la Serradora 
Herrero o les organitzades pel Club Taurí.

Les sales gòtiques han acollit a una àmplia 
varietat d’artistes. L’arqueologia també ha 
estat present amb l’exposició de l’Ereta del 
Castellar. L’escultura de la mà d’artistes 
com Jere també ha ocupat este espai.

Des de 2003, any en què van començar a 
comptabilitzar les visites a l’oficina de turisme 
han visitat les exposicions 48.330 persones. 
Aquestes xifres inclouen també les visites 
al Museu de la Pedra en Sec que, ubicat 
a l’antiga escola de xiques, s’ha convertit 
en referent museogràfic de la localitat.

Les àrees de Turisme i Cultura de 
l’Ajuntament de Vilafranca van celebrar 
l’exposició "10 anys d’exposicions a les sales 
gòtiques”. Es tracta d’una retrospectiva de 
totes les mostres que han passat per l’edifici 
de l’antic Ajuntament de Vilafranca des 
que va ser convertit en espai sociocultural. 
El 2001 les oficines municipals es van 
situar en l’Avinguda del Llosar quedant 
l’antic consistori per a la seu de l’oficina 
de turisme, la celebració de congressos o 
exposicions. La mostra s’integrava dins 
del programa Vilafranca Solidària.

Guillem Monferrer, tècnic de l’oficina de 
turisme de Vilafranca, ha estat l’encarregat 
de recopilar algunes de les mostres que 
ha albergat l’edifici en els últims anys. Des 
dels concursos d’arquitectura de pedra en 

48.000 visitants en deu 
anys d'exposicions

Balanç positiu 
de les jornades 
de la pedra

L'Associació Tota Pedra Fa Paret va 
organitzar a Vilafranca una jornada per 
donar a conèixer les conclusions de la 
VI Trobada de Pedra en Sec que es va 
desenvolupar el passat mes d'octubre a 

Vilafranca. Els veïns de la localitat que 
van presentar comunicacions al congrés 
les van explicar als veïns. Sergi Marín, 
Vanessa Marín, Guillem Monferrer, Julio 
Monfort i Lluís Puig van donar a conèixer 
els seus treballs sobre el manteniment 
de l'arquitectura de la pedra en sec, les 
sortides al camp a través dels senders, 
la difusió del patrimoni en els mitjans de 
comunicació i el balanç final de les jornades. 
L'associació va agrair la implicació de tot 
el poble en l'organització de les jornades. 
Així mateix s'ha donat a conèixer que més 
de 100 congressistes es van allotjar en els 
establiments turístics del municipi i van 
menjar en els restaurants de la localitat. 
La Trobada es va autofinançar i no va 
suposar cap despesa per a les arques locals. 
Comerços del municipi van poder exposar i 

vendre els seus productes artesanals. A més 
va comportar la repercussió mediàtica de la 
localitat a través del desenvolupament de la 
trobada. Ara les ponències i comunicacions 
quedaran recollides en una publicació que 
resumirà el congrés. La jornada va ser 
possible gràcies a la col • laboració dels 
membres de l'associació, l'Ajuntament 
de Vilafranca i nombrosos voluntaris que 
van col.laborar desinteressadament. 
Guillem Monferrer va ser l'encarregat de 
resumir una àmplia llista d'agraïments. 
La pedra en sec s'ha convertit en un dels 
atractius turístics de Vilafranca. El museu 
de la pedra en sec, les rutes senyalitzades 
a Les Virtuds o el Pla de Mosorro i 
l'elevada presència de construccions al 
terme municipal suposen que la localitat 
sigue referent patrimonial i turístic.

10 ANYS D'EXPOSICIONS A 
LES SALES GÒTIQUES

CULTURA  <<



Trobadorets a la biblioteca

Un nou club de lectura a l’IES

Una mascota per a la biblioteca

L'aigua, amb la mirada 
de Josep Melero

Els xiquets i xiquetes de Vilafranca 
han pogut participar en un concurs 
per dissenyar la nova mascota de 
la biblioteca de Vilafranca. L’àrea de 
Cultura de l’Ajuntament ha organitzat 
la convocatòria que va destinada als 
menuts entre 3 i 12 anys.Els drets de 
reproducció de la mascota es cediran a 
l’Ajuntament de Vilafranca. El lliurament 

Aquesta exposició és una 
mostra de fotografies que 
pretenen transmetre la bellesa 
de l’aigua en paratges naturals 
i urbans de diversos indrets 
d’Espanya i d’altres països. 

 La biblioteca de Vilafranca 
va acollir una nova acció de 
dinamització lectora per als 
més menuts i els seus pares. 
Ha estat amb l’actuació de 
Trobadorets, un duet de 
pallassos-músics entre els 
quals hi ha el vilafranquí Pau 
Sancho. A més, Trobadorets va 

següent. Naturalment, qualsevol té el 
dret a sobrepassar eixe límit, però no 
pot desvetllar als seus companys el 
que succeeix després del punt marcat.

L’objectiu d’aquesta activitat és la 
promoció de la lectura a les famílies, 
així com la possibilitat de compartir 
experiències entre els diferents 
membres de la comunitat educativa.

Què es fa i què no es fa en 
un club de lectura?

· No es llegeix en veu alta a les sessions
· No s’ha d’intervindre de manera 
forçosa als debats
· No s’ha de comprar el llibre cadascú (és voluntari)
· No s’ha de pagar res per pertànyer al club
· Es llegeix a casa, de manera personal
· Es pot acudir a les sessions,    
  encara que no s’haja llegit 
  tot el fragment marcat
· Es poden veure pel·lícules 
  basades en la novel·la que es llig.
· Es poden fer activitats 
  culturals complementàries

A partir del mes de maig s’ha 
organitzat un club de lectura a 
l’IES Vilafranca. Un club de lectura 
és un grup de persones que 
llegeixen al mateix temps un llibre. 
Cadascú ho fa a sa casa, però una 
vegada a la setmana, en un dia i 
hora fixes, es reuneixen per tal de 
comentar les pàgines avançades 
des de l’encontre anterior.
En cada reunió s’acorda la quantitat a 
llegir en els dies posteriors, i és només 
eixa part la que se comenta a la 

de premis es desenvoluparà el 21 d’abril 
a la Biblioteca de Vilafranca. El premi per 
al guanyador serà un lot de llibres. Els 
treballs presentats formaran part d’una 
exposició. D’aquesta manera continuen 
les activitats per implicar els més menuts 
de Vilafranca a la biblioteca municipal. 
Amb motiu del Dia del Llibre s’organitzen 
també activitats de promoció de la lectura. 

Mantenir aquesta bellesa és 
una tasca política i ciutadana 
que reverteix positivament en 
nosaltres. La mostra ha estat a 
març i abril a les sales gòtiques 
de l'Ajuntament de Vilafranca

comptar amb Santiago Vicente a 
l’oboè. Més de cinquanta xiquets 
amb els seus pares s'acostares 
fins a l’activitat. “Comptem ja 
amb quatre cançons pròpies 
i altres adaptades que fins 
ara estan sent del grat de 
nens i pares” va comentar 
Pau Sancho, de Trobadorets.

TROBADORETS A LA BIBLIOTECA

>> CULTURA  
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EL MENÚ 
DEL 14  
DE ABRIL 
DE 1912
>> L'ESCUDELLA recrea cómo fue el menú del Titànic 
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comenzaron en San Valentín a ofrecer 
una cena en la que cocinero y camareros 
también rememoraban los primeros 
años del siglo XX. La han repetido cada 
fin de semana hasta Abril. Bruno y Emilio 
apuntan que "hemos querido mantener 
lo más fielmente posible el menú, pues 
se trata de trasladarnos a paladares de 
hace 100 años. De hecho choca un poco 
la estructura que sigue el menú, con 
tan solo un aperitivo, un entrante, y se 
pasa directamente a los platos "fuertes", 
terminando con una ensalada. Y a pesar 
de que el menú fue confeccionado por el 
gran chef francés Auguste Escoffier “no 
se sirvieron quesos ni en el postre, algo 
muy habitual en esta época... aunque 
sin duda el estilo de cocina francesa 
prevalece en los platos" relatan. Han 
convertido los 12 platos originales del 
menú en 8 platos y postre: Ostra en 
Escabeche con Aperitivo de Langostino, 
Consomé Olga con Crema de Cebada, 

Salmón Pochado en Court-Bouillon con 
Muselina y Pepino, Solomillo Ibérico 
Lili con Pastel de Pollo a la Lyonnaise 
y Calabacín, Cordero Albardado con 
Jamón de Pato y Salsa de Menta con 
Patatas Nuevas y Manzana Château 
con su Zanahoria Risolada, Ponche a 
la Romaine, Ensalada de Berros con 

El Titanic se hundió hace 100 años, 
pero se convirtió en una inagotable 
fuente de inspiración. Más allá de 
la translación de la historia en la 
pantalla l'Escudella, un restaurante de 
Vilafranca, ha recreado cómo fue la 
última cena en el Titanic. Para ello han 
estado trabajando durante meses. 
Han reproducido el ambiente del 
trasatlántico y han perfilado hasta el 
último detalle, como si de la aventura 
de Leonardo di Caprio i Kate Winslet se 
tratase. Los mismos centros florales, 
los mismos candelabros con sus velas 
y hasta el mismo menú... De hecho, 
Bruno y Emilio, los artífices de la idea, se 
pusieron en contacto con el museo del 
Titanic de Massachusetts para poder 
contar con los facsímiles del menú de 
la última cena a bordo. Únicamente 
se conserva un ejemplar en el mundo, 
perteneciente a un pasajero que tenía 
billete, pero no llegó a embarcar.

Los comensales reciben una copia del 
mismo y sobre la mesa están inscritos 
sus nombres con las mismas tarjetas 
que en el trasatlántico hundido. Desde 
el museo también recibieron todo tipo 
de información sobre los detalles en 
el interior el mastodonte. Recreando 
la historia de amor de la película 

Trigueros en Vinagreta y Muslito de 
Pichón acompañado de Tiramisú de 
Foie, Pastel Waldorf a nuestra Manera 
con Melocotón en Almíbar de Hierbas 
y para terminar Éclair de Chocolate 
con Helado de Vainilla Francesa. Para 
adaptar el menú a los tiempos actuales 
han cambiado también el modo de servir, 
ya que a comienzos del siglo pasado 
los camareros iban con bandejas y 
cada comensal se servía. Los detalles 
están cuidados hasta el extremo. En 
la velada suena la misma música que 
pudieron escuchar los náufragos. 
Eso sí, también suena la música de la 
película "para que los comensales se 
sientan más identificados". Bruno, el 
jefe de sala, elabora ante los clientes 
el Ponche Romain siguiendo el 
modelo del coctel de época. La gran 
noche ha sido la del 14 de Abril, la del 
aniversario del hundimiento. Además 
de la ambientación y los camareros 
vestidos de época varios comensales 
que han reservado han acudido como 
si fuesen a bordo. El viaje gastronómico 
promete llegar a buen puerto.

"L'ESCUDELLA, UN RESTAURANE DE VILAFRANCA, HA 
RECREADO COMO FUE LA ÚLTIMA CENA EN EL TITANIC"

Nota :  Bruno 
y Emilio, los 
artífices de la idea, 
se pusieron en 
contacto con el 
museo del Titanic 
de Massachusett

Nota : El viaje 
gastronómico 
promete llegar 
a buen puerto

REPORTATGE>>



La festa de la Publicata de Sant Antoni ha 
centrat l'activitat dels caps de setmana 
de gener. El primer cap de setmana se 
van replegar els troncs, el segon cap de 
setmana se van elaborar 18.000 pastissos 
i se van tallar les barres. El cap de setmana 
de la festa va arribar amb novetats. Se va 
tallar la Malea, se va representar el Alto i 
se va cremar la foguera a les 20.30h de la 
vesprada - nit. La Vida i la representació 
del sainet La Barraqueta del Nano van 
tancar el dissabte. El diumenge la Ronda 
i l'Almoneda van protagonitzar els actes. 
Amb la subhasta de Troncs la Penya el 
Forroll tanca una exitosa majoralia. 

AGENDA ACTIVA DE VILAFRANCA

Una intensa nevada va cobrir Vilafranca 
per Sant Blai. El paisatge gelat i nevat 
no va impedir el desenvolupament 
de la festa  encara que amb algunes 
modificacions sobre el programa inicial. 
A l’església parroquial se va celebrar la 
missa i la benedicció dels caramels. A 
continuació els majorals convidaren a 
tots els veïns a pastes i licors. La invitació 
se va desenvolupar en el Parador de 
Festes. No se va poder recórrer els 
carrers del poble amb la Ronda els 
cants i balls van tindre lloc al Parador. 
Per la neu no se van desenvolupar les 
carreres. Per la vesprada se va celebrar 
l'Almoneda. El públic concursa per tota 
mena de dolços aportats pels veïns del 
poble a la majoralia. D’aquesta manera 
es compleix la tradició festiva. A més els 
majorals van sortejar les quatre parts 
de la monumental coca de Sant Blai.
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Els Reis Mags d’Orient van visitar en la 
vesprada del dijous dia 5 de gener a tots 
els xiquets i xiquetes de Vilafranca. A 
les 17h van acudir fins a l’Escola Infantil 
per repartir regals als més menuts de la 
localitat. A les 19h van aparèixer per la 
plaça de bous, tal com havien comunicat 
els patges prèviament. El grup de teatre 
La Xalera va ser l’encarregat de de fer la 
rebuda oficial i d’organitzar la cavalcada. 
Els actes protocol · laris dels Reis es 
van concentrar a la Placeta de Dalt, on 
van adorar el xiquet en el Betlem Vivent 
que es va disposar. A més saludar a 
tots els nens del municipi. Després van 
repartir regals a l’església parroquial i 
visitar alguns habitatges del municipi. 
A la resta de cases van ser “voladors”.

Estos 2 toros con el hierro de Jose Maria 
Manzanares, serán los protagonistas 
el próximo 2 de junio durante las 
exhibiciones taurinas de la Peña Taurina 
Villafranca. Ambos astados han sido 
adquiridos en la finca Sanchís Piquer.

Fotos: David Leiva

04// LOS TOROS DE 
LA PEñA TAURINA

03

03
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03// ARRIBADA DELS REIS 
MAGS A VILAFRANCA

Parròquies de tota la Província se van 
aplegar a Vilafranca per celebrar la trobada 
de catequesi de xiquets de comunió. 
Al Parador de Festes al voltant de 200 
xiquets van participar arribats de molts 
pobles. Fins Vilafranca es van desplaçar 
en autobusos per tal de participar en 
les diferents activitats programades. 
Un gimcana, actuacions i un dinar de 
germanor van formar part de les activitats 
que van tindre com a referent comú els 
apòstols. La parròquia de Vilafranca va 
ser l'encarregada d'organitzar l'activitat. 
Els xiquets van haver de superar les 
diferents proves de cada gimcana. 

Catequistes i xiquets van compartir 
d'esta manera  una experiència més 
enllà de les catequesi que van assistint 
diàriament. Al voltant de la figura de 
Jesus i els apòstols es va articular el dia. 

En el recorregut es van superar més 
de vint proves per tal d'arribar al final. 
La  unió entre tots els pobles va ser 
un dels aspectes que van destacar els 
xiquets i els catequistes participants. 
Cada any esta trobada va voltant 
diferents pobles de la Província.

05// TROBADA PROVINCIAL 
DE CATEQUèSI 

04
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El Vilaguay va entretindre als més menuts 
de Vilafranca a les festes de Nadal. Un 
total de 48 xiquets i xiquetes van participar 
en tallers de manualitats i cuina. A més 
se van realitzar contacontes i se van 
projectar pel · lícules. L’últim dia els 
xiquets van oferir una actuació a la qual 
va seguir una xocolatada. El Vilaguay es 
va desenvolupar en el Parador de Festes. 
D’aquesta manera es va fomentar la 
conciliació de la vida laboral i familiar dels 
pares. Sis monitors se van encarregar de 
coordinar les diferents activitats que se 
van desenvolupar entre les 10 i les 13h.

La parròquia Santa Maria Magdalena de 
Vilafranca ha celebrat els actes de Setmana 
Santa. Van començar diumenge amb els 
Rams. La Setmana Santa de Vilafranca es 
caracteritza per la vistositat dels passos. 
Un any més ha estat complicat trobar gent 
per a que tots pugueren eixir al carrer. La 
Setmana Santa acaba amb la retrobada i el 
concert de la Unió Musical de Vilafranca.

06// EL VILAGUAY 
DIVERTEIX A 48 XIQUETS

07// SETMANA SANTA 

06

06 07

07

07
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ESPORTS>>
70 corredors 
acomiaden 
l'any fent 
esport

Un total de 70 corredors van 
acomiadar l’any a Vilafranca recorrent 

els carrers del casc antic. A la sortida es 
va poder veure a nombrosos participants 
disfressats per donar ambient a la vesprada 
nit, que no va ser tan freda com en anys 
anteriors. Aquests grups d’amics van 
recórrer el traçat units. Mitja hora abans 

Els dies de fred intens han permés 
veure estos espectaculars canelobres 
a la Tosquilla, ja al terme de la Iglesuela 
del Cid. Alguns vilafranquins fins 
i tot s’han aventurat a escalar. La 
foto és de José Manuel Andrés.

L'Àrea d'esport de l'Ajuntament de 
Vilafranca ha posat en marxa un nou espai 
al web municipal. Hi ha informació amb els 
horaris del poliesportiu i gimnàs municipal. 
En breu s'ampliaran nous continguts 
sobre el frontó municipal, camp de futbol, 
piscina o piscina climatitzada. D'esta 
manera tots tenen accés a la informació 
esportiva i les instal·lacions del municipi. 

David Prades se proclamó en 
Albocàsser campeón autonómico de 
carreras de montaña. David dominó la 
prueba de principio a fin, viajando con 
el grupeto cabecero de la carrera “larga” 
hasta que lo desviaron para hacer su 
circuito. Al final, David llegó a meta 
con una diferencia de casi 2 minutos 
con respecto al segundo clasificado.

es va desenvolupar la cursa infantil, que 
va comptar amb un total de 22 corredors.

Els adults van fer tres voltes al recorregut 
que passava pels carrers Major, Sant 
Roc, Abadia, Cid i la Plaça Don Blasco, 
on estava situada la meta. En categoria 
absoluta el vencedor va ser Vicent Úbeda, 

amb un temps de 12 ‘30 “. En categoria 
femenina la vencedora va ser Sara 
Fabregat que va invertir deu segons més 
que el vencedor masculí. La vencedora 
en categoria infantil va ser Silvia Albert 
Bou. La cursa de Sant Silvestre estava 
organitzada pel Club d’Atletisme de la 
Vila i l’Ajuntament de la localitat. 

GEL A 
LA TOSQUILLA

NOU ESPAI 
D'ESPORT AL 
WEB MUNICIPAL

DAVID PRADES, 
DE NUEVO 
CAMPEÓN
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EL TEMPS>>
2011 va finalitzar a Vilafranca amb una precipitació acumulada de 881,6 litres per metre 

quadrat. Es tracta d’una xifra de precipitació que supera en gairebé 200 litres la mitjana dels 
últims 46 anys, segons ha informat Ignasi Llopis, responsable de l’estació meteorològica 
del municipi. El mes amb major precipitació va ser novembre amb 167,4 litres, mentre 
que el menys plujós va ser febrer amb 20.5 l/m2. El dia amb major acumulació de pluja 
va ser el 20 de novembre amb 81 litres per metre quadrat. Les temperatures màximes no 

van ser massa càlides. Es va arribar a 32.5 graus el 20 d’agost. La temperatura mínima va ser de -12 i va arribar 
el 23 de febrer. La mitjana de màximes s’ha situat en 17.5 graus, mentre que la mitjana de mínimes en el 6.5.

Quasi a diari Melchor Rovira, professor de l'IES de Vilafranca, prediu el temps que farà al 
poble. Al web de l'Institut www.http://intercentres.edu.gva.es/intercentres/12005775/ 
podem llegir el temps que farà a la secció El Temps. Es tracta d'un espai ben singular 
ja que la predicció està totalment adaptada a Vilafranca. La predicció també es 
pot llegir des de l'aparat del temps de www.ajuntamentdevilafranca.es.

EL TEMPS DURANT EL 2011

LA PREDICCIÓ

En 2011 van 
caure 881,6 litres. 
200 més del que 
és habitual

La predicció a 
vilafranca. Per 
Melchor Rovira

Escola d'estiu a Vilafranca 2012>>
Estimats pares i mares, un any més 
l’Ajuntament de Vilafranca promou l’Escola 
d’Estiu, aquest any serà Pablo Andrés Falcó 
(tècnic superior en activitats i animació 
esportiva i monitor de temps lliure) l’ 
encarregat de coordinar i dirigir tots els 
objectius establerts amb un grup de monitors 
darrere amb molt de nivell i experiència.

OBJECTIUS GENERAL:

Educar des del temps lliure a través 
de la creativitat, el joc i la imaginació, 
incorporant al seu aprenentatge el 
coneixement de tècniques, materials i 
dinàmiques variades i innovadores.

Proporcionar als xiquets diversió i 
entreteniment, a la vegada que recursos 
per a incorporar-los al seu temps lliure.

Descobrir i aprofundir en el coneixement 
del poble, la seua cultura i l’entorn

Fomentar valors com la tolerància, la 
solidaritat i el respecte al medi ambient.

HORARI BASE I PROGRAMACIÓ: 
(es d’obligat compliment).
1. ENTRADA de 8:50 a 9:00 (estarà la porta oberta)
    EIXIDA 13:15
2. ENTRADA de 9:50 a 10:00 (estarà la porta oberta)
    EIXIDA 13:15
Aquest any modifiquem l’horari d’entrada per tal de 
que cada un puga escollir el que mes li agrada, sense 
interrompre cap activitat, una volta passats aquests 
10 min la porta es tancarà i no es podrà accedir. 
(en cas extraordinari comentar a coordinació)

La programació esta dividida en 5 setmanes:

 Del 2 de juliol al 6 de juliol : 
"JOCS DE TAULA HUMANS/ MULTIESPORT"

Del 9 de juliol al 13 de juliol: "INTER CULTURAL"

Del 16 de juliol al 21 de juliol: "ESTUDIEM ELS ANIMALS"

Del 23 de juliol al 27 de juliol: 
"EL RECICLATGE /MEDI AMBIENT"

Del 30 de juliol al 2 de agost: 
"EL MÓN DE LA TELEVISIÓ"

ACTIVITATS:

TALLERS: estimularem la creativitat i 
la coordinació oculo-visual, desenvolupant 
en general la psicomotricitat fina, 
construint elements diversos.

JOCS: ens serviran per a fomentar valors 
com la cooperació, la integració, la tolerància, 
la participació, a banda de divertir-nos.

ESPORTS: es treballa la coordinació 
, el equilibri, l’agilitat de resposta, la 
punteria, l’atenció... que produiran en 
els xiquets diversió i entreteniment.

EIXIDES, FESTA, CONCURSOS, BINGO: 
activitats extraordinàries que inclourem 
per tal de donar uns punts de motivació 
als xiquets de cara a la seua organització. 

Cal presentar la butlleta a les oficines de 
l’Ajuntament amb el justificant de pagament 
del banc abans del 31de Maig.

>> EL TEMPS  



COMARCA>>

LA GENERALITAT DEBE MÁS DE 300.000 
EUROS A LA MANCOMUNITAT

ESCOLA TALLER ELS PORTS
MOLTS ALUMNES I PART DEL 
PROFESSORAT SÓN VILAFRANQUINS
L'Escola Taller Els Ports, amb un gran 
nombre d'alumnes i personal de Vilafranca, 
ha desenvolupat diferents tasques al 
poble i la comarca. Després de la fase 
teòrica, que s'ha desenvolupat a la seu de la 
Mancomunitat Els Ports, al carrer la Bassa, 
han treballat millorant els jardins del poble. 
Tanmateix han millorat l'àrea recreativa de 
Vallibona, han participat en obres a carrers 
de Morella i han treballat en l'electrificació 
d'una vivenda a Forcall. Hores d'ara treballen 
en la creació d'un viver forestal a Cinctorres.

SENSE DINERS 
PER A LA CV-15
NO HI HA PARTIDA AL PRESSUPOST 
DE LA GENERALITAT
La Generalitat Valenciana ha eliminat dels 
comptes de 2012 totes les aportacions 
per a la millora de la carretera Cv-15. 
De fet, un projecte ja aprovat com és la 
millora del tram entre el Coll d'Ares i el 
Pla de la Canà no té dotació econòmica. 
Alhora no hi ha diners per als projectes de 
la millora del vial i menys per al túnel que 
va prometre a Vilafranca Carlos Fabra. 

La Mancomunitat Els Ports, a 
través de su presidente, Santiago 

Pérez, ha reclamado a la administración 
autonómica el pago de 320.000 
euros. Esta cantidad corresponde a 
subvenciones que no se han pagado 
desde 2010. Corresponden a Sevicios 
Sociales, Agentes de Desarrollo Local, 
programas de empleo... El presidente 
comarcal ha criticado que tras los 
retrasos en los pagos que ha padecido 
el taller de Empleo ahora es la 
Mancomunitat quien se enfrenta a la 
asfixia económica.  Pérez considera que 
los servicios que no paga la Generalitat 
son básicos, ya que algunos de ellos 
pasan por la atención a las personas 
más necesitadas. La Mancomunitat 
ha aprobado una moción para que 
la Generalitat efectúe el pago. 

SEDE

Por otra parte la Mancomunitat 
Els Ports ha aceptado la cesión de 
locales en el nuevo edificio que se ha 
construido en Vilafranca. Así mismo 
dispondrá de una ayuda de 8.000 
euros para atender la oficina Amics 
que se ha creado en Vilafranca para 
la atención a los inmigrantes.

ABANDONO DE LOS PUEBLOS 
GOBERNADOS POR EL PP

Los pueblos de Els Ports gobernados 
por el PP han abandonado la 
Mancomunitat Els Ports para formar 
una nueva entidad. Se trata de Portell, 
Todolella, Palanques, Sorita, Castellfort, 
Ares, Herbers y Castell de Cabres.

COMARCA  <<
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ACTES  DESTACATS
DIUMENGE // 29 D'ABRIL

XXXV Certamen Provincial de 
Bandes de Música de Castelló

Segona Secció: Unió Musical Lira 
Borriolenca de Borriol, Unió Musical 
Xertolina de Xert, Unió Instructivo 
Musical La Esmeralda d’Almassora, 
Unió Musical de Vilafranca.
Primera Secció: Societat Musical
La Alianza de Vinaròs.
 Lloc:  Auditori i Palau de 
Congressos de Castelló
 Hora: 9:30
 Entitat: Unió Musical de Vilafranca
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DIRECTORI>>
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
Ubicació: Av. Llosar, 26 - 12150 Vilafranca
Telèfon: 964 44 10 04 - Fax: 964 44 01 83
Correu: info@ajuntamentdevilafranca.es
Horari d’atenció al públic: 
De dilluns a divendres de 8:00h. a 15,30h
Dissabtes de 10:00h. a 13:00h

BIBLIOTECA
Ubicació: Casa de la Cultura. 
Avda. Castellón, 63
Telèfon: 964 44 08 14
Correu: vilafranca_bib@gva.es
Horari d’atenció al públic:
Dilluns i dijous de 17:00h. a 20:00h.
Dimarts i divendres de 16:00h a 20:00h
Dimecres 10:00h a 14:00h
Dissabte de 11:00h a 13:00h

POLIESPORTIU I GIMNÀS
Ubicació: C/ Santa Teresa, s/n

GUARDERIA
Ubicació: Accés per carrer Sant Teresa
Telèfon: 678 40 75 603
Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 09:30h. a 
13:00h. i de 15:00h. a 18:30h.

AGUA - FACSA
Telèfon: 964 22 10 08
Personal: Eloy Bellés Carceller
Telèfon: 659 73 03 02
Servici permanent 24 hores: 964 22 64 49

GAS - ALFESA
Telèfon: 964 20 02 79
Fax: 964 24 57 13
Correu: ALFESA @ALFESA .ES
Web: www.alfesa.es

ELECTRICITAT - IBERDROLA
Telèfon: 901 20 20 20
Web: www.ciberdrola.com

ECOPARC VILAFRANCA
Horari:
Dilluns i dissabte de 10:00 a 14:00 h
De dimarts a Dijous de 10:00 a 
14:00 h i de 16:00 a 20:00 h
Diumenge. Tancat

VILA FRANCA
Ajuntament:  964 441 004
Biblioteca:  964 440 814
Oficina de Turisme:  964 441 432
Assistenta social:  964 440 306
Psicòloga:  964 440 306
Centre sanitari:  964 432 300
Urgències mèdiques:  689 614 474
Urgències infermeria:  689 614 475
Ambulància CSA (S.S.):  964 241 122
Ambulància Creu Roja:  964 441 133
Càmping Municipal:  964 441 409
Alberg La Parreta:  964 762 251
Correus:  964 441 140
Extensió Agrària:  964 441 092
Farmàcia:  964 441 014
Funerària Fabregat:  964 441 209
Gasolinera:  964 440 282
Grup Escolar:  964 441 087
Guàrdia Civil:  964 441 002
Guàrdia Civil (a partir 20h.):  964 224 600
Institut ESO:  964 441 462
Notaria:  964 441 053
Parròquia:  964 441 080
Serveis veterinaris:  608 123 444

CASTELLÓ
Incendis Forestals:  964 242 500
Coordinació Creu Roja:  964 222 222

Delegació Hisenda:  964 202 900
Hospital General:  964 726 500
Hospital Gran Via:  964 356 900
Hospital La Magdalena:  964 730 000
Hospital Provincial:  964 359 700
Ambulatori Jaume I (Institut):  964 726 850

TRANSPORTS
Autobusos Hicid, SA 964 20 01 22 
 964 20 76 11
De dilluns a dissabtes laborables. 
Diumenges i festius no hi ha servei.
Ruta Vilafranca - Castelló: 
Eixida 6’30h · Arribada 8’30h
Ruta Castelló - Vilafranca: 
Eixida 17’30h · Arribada 19’30h

Autobusos Altaba, SL 964 44 10 42
De dilluns a divendres laborables. 
Dissabtes idiumenges no hi ha servei.
Ruta Vilafranca - Terol: 
Eixida 6h · Arribada 8’40h
Ruta Terol - Vilafranca: 
Eixida 15h · Arribada 17’45h
Ruta Vilafranca - Alcorisa: Eixida 6h · Arribada 9’15h
Ruta Alcorisa - Vilafranca: Eixida 
14h · Arribada 17’45h
Ruta Vilafranca - Morella: Eixida 6h · Arribada 7’10h
Ruta Morella - Vilafranca: Eixida 
18’25h · Arribada 19’50h
En arribar a Morella es pot fer transbord per tal
d’agafar els autobusos que ixen cap a Vinaròs i Sant
Mateu. Per a més informació, es pot 
contactar amb la companyia:
Autos Medite Rráneo  964 22 00 54

TAXI
VICENTE MA RÍN:   964 44 15 49 / 661 42 83 65
RICA RDO MA RTÍNE Z:  964 44 02 82 / 608 56 98 89
ROBE RTO MA RTÍNE Z:  964 44 11 79 / 608 12 35 00

DIRECTORI  <<



LA MEMÒRIA D'UN
POBLE>>

<<

<< <<
NOTA: Foto de la plaça. Postal entre 1916-1920

NOTA: Foto vista del poble NOTA: Foto del Carrer Major

Amb este espai encetem un lloc per a la publicació de 
fotografies del nostre passat. Els seguidors de Facebook 
sabran que s'ha creat un grup anomenat FOTOS CURIOSES 
DE VILAFRANCA. L'objectiu de l'Ajuntament és recopilar-les 
i que passen a formar part de la memòria de tots. A 
esta secció anirem publicant les imatges que ens facen 
arribar. A més del grup de Facebook les fotografies també 
se poden remetre a info@ajuntamentdevilafranca.es o 
bé dur-les a l'Ajuntament per a la seua digitalització.


