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PRESSUPOST 2014
PRINCIPALS INVERSIONS

L’Ajuntament de Vilafranca ha 
aprovat, amb els vots a favor del 
PSPV -PSOE i l’abstenció del PP, els 
pressupostos de 2014. Els comptes 
pugen a 2.048.577 euros, el que suposa 
una reducció de poc més de 60.000 euros 
respecte als pressupostos de 2013. 

INVERSIONS

L’actuació més important aquest any 
serà la perforació d’un nou pou a La 
Parreta. En aquest sentit l’Ajuntament 
confia que la Diputació de Castelló 
col·labore amb el municipi, ja que 
la inversió serà de més de 215.000 
euros. Fa més d’un any que el poble ha 
sol·licitat ajuda a la institució provincial 
i la Conselleria d’Infraestructures. Ara la 
localitat espera una resposta concreta. 
Altres inversions de 2014 se centraran 
en l’ampliació del cementiri i la millora 

de les conduccions de la depuradora 
de la piscina, evitar la pèrdua d’aigua 
i la construcció de serveis. Aquestes 
actuacions es finançaran amb càrrec 
als plans provincials d’obres i serveis.

MANTENIMENT I AJUDES 
A LES ASSOCIACIONS 

Els comptes inclouen partides per 
al manteniment del col·legi, que 
paga l'Ajuntament, o tots els edificis 
municipals. Tanmateix es mantenen 
les ajudes a totes les associacions i 
la partida del 0.7% per a cooperació.

EN CINC ANYS SENSE DEUTES

Si la Generalitat paga els diners que 
li deu a Vilafranca el deute municipal 
amb els bancs és de 345.000 euros. En 
11 anys l’Ajuntament de Vilafranca ha 

reduït el seu deute en més de 700.000 
euros, passant d’1 milió d’euros a poc més 
de 300.000. Si es compleix el pla establert 
per la corporació, en 5 anys l’Ajuntament 
estarà completament sanejat.

REDUCCIÓ DE L’IBI

Els pressupostos de 2014 inclouen 
la reducció del cànon de l’Impost de 
Béns Immobles. D’aquesta manera 
l’Ajuntament rebaixa el percentatge 
municipal amb l’objectiu de compensar 
l’increment cadastral derivat de la 
revisió realitzada per l’Estat. Així 
mateix es beneficiaran de rebaixes 
en l’impost les famílies nombroses i 
les persones amb menys recursos.

POBLE PRESSUPOST

Un nou pou a 
la  Parreta

l’ampliació del 
cementiri

la millora de 
la depuradora 
de la piscina

POBLE>>
NOU POU, CEMENTERI, EFICIENCIA ENERGÈTICA, PISCINA
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La piscina 
climatizada
Deporte y Salud para todos.

INfO:

Imágenes de la piscina, 
programas educativos, 
el alcalde de Vilafranca 
con el equipo de 
Gobierno, el presidente 
provincial, Javier 
Moliner y la consellera 
de Infraestructuras, 
Isabel Bonig.

La piscina climatizada, con 
más de 400 socios en un año, 

se ha convertido en referente para 
el deporte y la salud. Desde enero 
de 2014 la empresa villafranquina 
Esport i Diversió es la encargada de 
la gestión. En la Fira de la Magdalena 
de 2012 el recinto fue inaugurado 
por la consellera de Infraestructuras 
y ex secretaria del Ayuntamiento de 
Vilafranca, Isabel Bonig y el presidente 
de la Diputación, Javier Moliner. 

La piscina dispone de un sistema 
de climatización por geotermia 
y placas solares. De este modo 
el coste de calefacción es más 
reducido que con otras técnicas. 

En la piscina se ofrecen clases de 
natación para adultos, natación 
terapéutica, tonificación en el 
agua, actividad para mujeres, 
aquafitness y natación infantil. 

Los precios incluyen descuentos en 
los bonos mensuales y trimestrales. 
Además se han creado packs 
turísticos, para favorecer la entrada 
de los que se alojan en las viviendas 
de turismo rural de la localidad. En 
verano las entradas son compatibles 
con las de la piscina descubierta.

La piscina atrae a niños y mayores 
no sólo de Vilafranca, sino también 
procedentes de localidades próximas. 

En la página web municipal se 
ha creado un espacio específico 
para informar de los precios, 
bonos y programas.

Dimensiones e instalaciones
. Vaso de 20 metros de 
largo por 10 de ancho.

. Además dispone de un jacuzzi

. Vestuarios
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La pIScIna atrae a nIñoS y MayoreS 
no SóLo De VILafranca, SIno taMBIén 
proceDenteS De LocaLIDaDeS próxIMaS. 

>> POBLE



 Inversión
. 1,1 millones de €

. Reforma de los vestuarios…148.341,15€

. Climatización mediante geotermia 
y placas solares…231641,25€

. Construcción…731.145€
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Normas de uso básicas
. No se permite la entrada a menores de 16 años 
que no vayan acompañadas de un adulto.

. No pueden entrar animales y no se 
permite el acceso con ropa de calle. 

. La ducha antes de entrar, el uso obligatorio de 
gorro y chanclas, el uso de las instalaciones con 
responsabilidad y la prohibición de entrar comida o 
alimentos son otros aspectos a tener en cuenta.

. Está prohibido lanzarse de cabeza, teniendo en 
cuenta la profundidad: entre 1,30 y 1,50 metros.

POBLE  <<



6  | vilafranca

LA GENERALITAT 
DEBE 700.000 EUROS 
A VILAfRANCA

En el momento de imprimir esta 
revista, febrero de 2014, la deuda de la 
Generalitat Valenciana con Vilafranca 
asciende a 733.000 euros. Esta deuda 
obligó al Ayuntamiento de Vilafranca 
a recurrir al plan de proveedores del 
Gobierno Central. Así Vilafranca está 
financiando a la Generalitat y este año 
se deberán destinar 60.000 euros para 
devolver intereses y capital del préstamo 
suscrito, fondos que podrían dedicarse 
a inversiones si la administración 
autonómica pagase. Hasta la fecha ya 
se han aportado más de 50.000 a los 
intereses abonados en los dos años 
de carencia del préstamo. De este 
modo los impagos de la Generalitat 
ya han supuesto para los vecinos un 
gasto de 110.000 euros. En 2015 el 
Ayuntamiento deberá asumir 90.000 
euros para hacer frente al préstamo si 
se mantienen los impagos del Consell. 

SIN PAGAR DESDE 2005
En algunos casos las deudas se remontan 
a 2005, a obras incluidas dentro del 
conocido Plan Millora. La pavimentación 
del casco antiguo, el abastecimiento de 
agua, el Plan Confianza, la residencia de 
la Tercera Edad, la piscina climatizada, 
ayudas para la Agencia de Desarrollo 
Local, los planes de empleo… Las 
cantidades no satisfechas afectan 
a todo tipo de actuaciones.

La cantidad más llamativa supera 
los 300.000 euros y corresponde a 
la primera fase de la Residencia de 
la Tercera Edad. Por otra parte la 
administración autonómica adeuda 
más de 89.000 euros correspondientes 
a la instalación de la geotèrmia 
en la piscina climatizada..

DEUDA DE LA GENERALITAT CON VILAFRANCA

LOS IMPAGOS YA HAN COSTADO 
A LOS VECINOS 110.000 EUROS

>> POBLE

2005:
Plan Mejora. Pavimentación calles 
casco antiguo…5199,99€

2009:
.Plan Confianza, Centro de Día-
Residencia…307.547,14€
.Plan Confianza. Geotermia Piscina 
Climatizada…89.617,86€
.Centro de Interpretación Torre del 
Conjurar como museo…5036,50€ 
.Área Rehabilitación Urbana…30421€
.Área Rehabilitación Urbana…28014€

2010:
.Difusión de recursos turísticos. 
Edición de folletos…1493,39€
.Adecuación recursos turísticos…11915€
.Instalación salvaescaleras Tourist Info…3835€

2011:
.Aven. Reforma de vestuarios 
de la piscina…64440€
.Turismo…2869€
.Sostenimiento gastos corrientes…2100€
.Equipo Centro Social…1500€

.Equipo Centro Social…3000€

.Ajudes foment valencià…140€

.Ayudas incremento bibliográfico 
biblioteca…347,48€
.Renovación colecciones bibliográficas…584,46€
.Compensación municipios turísticos…642,04
.Adecuación de recursos turísticos, 
señalización…3425,84
.Edición video senderos y parajes 
naturales…7788,95€
.Agencia de Empleo y Desarrollo Local…16036,7€
.Programa empleo Pamer…20760.45€
.Programa empleo Emcorp…12180,26€

2012:
.Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local…13780,13€
.Aven. Varias obras…75.000€
.Cine…1400€

2013:
.Escuela Infantil… 17.200€
.Agencia de Desarrollo Local 
y Empleo…14005,18€ 
.Sostenimiento de gasto corriente…1430€
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fUTURO EMPRESARIAL Y ECONÓMICO

El Ayuntamiento de Vilafranca ha invertido 358.268,40€ en la 
urbanización del nuevo polígono industrial. La urbanización 
ha sido possible gracias a una importante subvención 
del Ministerio de Industria y a la venta de las parcelas. El 
Ayuntamiento de Vilafranca ha dispuesto los terrenos.

Situado junto a la empresa textil del municipio tiene una 
superfície de 5.498 metros cuadrados. De éstos ya se han 
vendido en 10 parcelas 5.212 metros cuadrados. 

De este modo la práctica totalidad de las parcelas están 
vendidas, aspecto que demuestra el interés que ha 
despertado la infraestructura entre los empresarios locales. 

El polígono ha contado con una importante ayuda 
económica del Estado que, durante el gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero, confió en la 
iniciativa a través del Ministerio de Industria. 

La inversión se ha dedicado a la urbanización con 
todos los servicios y suministros. Así mismo se 
han pavimentado los viales. El polígono ya está 
listo para que las empresas puedan ubicarse. 

POLÍGONO INDUSTRIAL
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DEUDAS AUTONÓMICAS 
CON PARTICULARES

A todo ello se añade que decenas de 
vecinos de Vilafranca siguen sin percibir 
las ayudas correspondientes al Área de 
Rehabilitación Urbana. Estas ayudas de la 
Generalitat se destinaban a la rehabilitación 
de edificios. Fueron muchos los particulares 
que recurrieron a ellas para realizar 
reformas en sus viviendas confiando en 
que la Generalitat les pagaría en tiempo 
y forma, algo que no ha sucedido.

DEUDA DE LA GENERALITAT CON VILAFRANCA

AMPLIACIÓN PREVISTA

La infraestructura se ha diseñado de manera que pueda llevarse 
a cabo una ampliación. El Ayuntamiento de Vilafranca ya está 
trabajando en este objetivo. La finalidad es dar respuesta a las 
iniciativas empresariales que puedan surgir y también crear las 
posibilidades de crecimiento socioeconómico en la localidad. 
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>> ASfALTADO DE CALLES Y 
MEJORAS EN LOS CAMINOS RURALES

>> POBLE

>>ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD, RAMÓN DE 
PERTUSA, CORTS VALENCIANES Y SANTA TERESA.

ARREGLOS CON MAQUINARIA 
DE LA DIPUTACIÓN
MEJORANDO VARIAS PISTAS

En otoño de 2013 Vilafranca ha dispuesto durante 10 días de 
las máquinas que la Diputación de Castellón destina a la mejora de 
caminos rurales. En este caso se han mejorado varias pistas. En 2014 el 
Ayuntamiento de Vilafranca ha incluido una partida presupuestaria para 
aportar zahorras y material que contribuya a una realización de trabajos 
más eficiente, ya que la Diputación aporta la maquinaria pero no materiales. 

PISTA DE LA ESTRELLA
LA BAJADA DESDE VILAFRANCA

Una de las mejoras más notables se 
ha realizado en la Pista de la Estrella. 
En este caso se ha mejorado la bajada 
desde Vilafranca hasta la Estrella que 
estaba impracticable. Se han realizado 
mejoras en 7 kilómetros. Se han 
construido 26 desagües. Empresas de 
la localidad han realizado los trabajos. 

CAMINOS RURALES 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

El consistorio también ha tapado los 
baches en el camino de acceso hasta el 
repetidor o en el camino dels Mollats. 
Cabe recordar que desde hace años la 
Conselleria de Agricultura no concede 
ningún tipo de ayudas para la mejora 
de pistas en el término municipal.

OTRAS MEJORAS 
VARIAS CALLES

Actuaciones en el entorno de la Residencia de la Tercera 
Edad, Ramón de Pertusa, Corts Valencianes y Santa Teresa

Por otra parte se han asfaltado 
las calles Ramón de Pertusa, 
Corts Valencianes y Santa Teresa. 
En esta calle también se han 
colocado nuevos imbornales para 
evitar acumulaciones de agua. 
En la Calle Corts Valencianes 
serán necesarias modificaciones, 
ya que la empresa no lo ejecutó 
correctamente. En esta calle se ha 
ampliado el vial gracias a la cesión 
de terrenos de un particular.

el ayuntamiento de Vilafranca ha trabajado en la reparación de diversas calles 
del casco urbano de la localidad que presentaban deficiencias. Se trata de las 
calles Salvador y Benedito, Iglesuela, Vistabella y Mosqueruela, próximas a la 
residencia de la tercera edad. Las obras las ha ejecutado la empresa Becsa 
y consisten en levantar y reasfaltar estas calles que fueron urbanizadas hace 
tres años por la empresa augimar. el ayuntamiento ha ejecutado los avales 
que le exigió a esta empresa debido a la deficiente ejecución de estas vías. La 
mala calidad del material utilizado ha provocado que en pocos años, el asfalto 
presentara un aspecto agrietado y se habían formado baches. Las obras 
han consistido en rebajar cincuenta centímetros toda la superficie del vial, 
rellenar de arcillas, el extendido y compactado, así como el posterior asfaltado. 
el ayuntamiento de Vilafranca ha realizado estas obras una vez concluida la 
residencia de la tercera edad para no perjudicar el desarrollo de estos trabajos. 
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>> ASfALTADO DE CALLES Y 
MEJORAS EN LOS CAMINOS RURALES

POBLE  <<POBLE  <<

La Residencia de la Tercera Edad y Centro 
de Día de Vilafranca cuenta con 60 plazas en 
la Residencia y otras 25 en el Centro de Día.

La Residencia-Centro de día supone una de 
las inversiones más cuantiosas de la historia 
de Vilafranca. No hubiese sido possible sin 
la aportación del Ministerio de Sanidad, 
en la etapa de la ministra Leire Pajín.

El Ayuntamiento está trabajando para que 
puedan ubicarse en el centro otros servicios asistenciales 
que permitan mejorar la vida de los dependientes y sus 
familiares en la localidad y pueblos de la comarca.

residencia de 
la Tercera Edad

Hace un año que está listo el equipamiento y mobiliario 
de la Residencia de la Tercera Edad- Centro de Día. Desde 

entonces el alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, ha mantenido 
varios contactos con responsables de la Conselleria de 
Bienestar Social para solicitar el concierto de plazas públicas 
que permita su apertura. Ni en 2013 ni en 2014 la Generalitat ha 
concertado ninguna plaza en toda la Comunidad Valenciana.

La residencia de la Tercera Edat tiene capacidad para 60 
personas, y 25 del Centro de Día. El objetivo del consistorio es 

que se concierten un número suficiente de plazas para que 
sea viable su gestión. Según Tena "se trata de uno de los 
proyectos que históricamente ha reclamado la sociedad de 
Vilafranca y todos hemos trabajado para que sea posible".

Su apertura no solo permitiría que regresaran a 
Vilafranca muchas personas mayores, actualmente 
usuarias de otras residencias de la provincia, sino que 
tambíen crearía puestos de trabajo en la localidad. Sin 
las plazas concertadas la apertura no es posible. 

PENDIENTES DE LA GENERALITAT PARA ABRIRLA

Las 
habitaciones e 
instalaciones 
están 
totalmente 
adaptadas 
para los 
mayores y sus 
familiares.

60 pLaZaS DE 
RESIDENCIA Y 
25 De CENTRO 
DE DÍA



reBaJa DeL IMpueSto De 
BIENES INMUEBLES

PLAzA DE TOROS

CON BONIFICACIONES PARA FAMILIAS 
NUMEROSAS Y DESEMPLEADOS

El Ayuntamiento de Vilafranca rebajará 
el Impuesto de Bienes Inmuebles en 

2014. El alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, 
ha explicado que el tipo de gravamen que 
aplicará el Ayuntamiento pasará del 0.65% al 
0.58%. Esta rebaja se suma a la que ya aplicó 
el consistorio en 2011, cuando el tipo pasó del 
0.70% al 0.65%. Óscar Tena ha indicado que en 
una vivienda media que pague en torno a los 
300 euros el ahorro será de entre 40 y 45 euros.

Tena ha señalado que tras la revisión catastral 
realizada en Vilafranca hace tres años el 
Ayuntamiento rebaja el tipo impositivo 
para que los vecinos no tengan que pagar 
más impuestos. De este modo la rebaja 
municipal suple el incremento del catastro.

El Ayuntamiento de Vilafranca 
gestionará la plaza de toros de 

la localidad durante tres años. Así 
se desprende del acuerdo que han 
firmado el alcalde del municipio, Óscar 
Tena, y el presidente de la Diputación 
de Castellón, Javier Moliner.

En 2008 la Diputación adquirió la 
plaza de toros. En aquella fecha se 
destinaron 60.000 euros a la mejora 
de la plaza. Desde entonces no existía 

concreción acerca de las inversiones 
a realizar por parte de su propietario. 
El Ayuntamiento de Vilafranca instó 
a la Diputación a definir un acuerdo 
para invertir en el coso y, de esta 
manera, mejorar su mantenimiento.

Con el acuerdo  el Ayuntamiento de 
Vilafranca destinará 8.000 euros 
anuales, la misma cantidad que 
aportará la Diputación de Castellón, 
propietaria del edificio. Los 16.000 
euros que se invertirán cada año 
servirán para ir realizando mejoras 
que se acordarán en una comisión en 
la que estarán representadas ambas 
instituciones y el Club Taurino.

Tras la firma del convenio Tena y 
Moliner visitaron la plaza de toros. 
Allí comprobaron las deficiencias 
del recinto taurino. Principalmente 
se deben acometer mejoras en las 
gradas y en la instalación eléctrica.

Por otra parte el alcalde ha explicado que 
mientras el Ayuntamiento de Vilafranca 
está rebajando el tipo impositivo del IBI 
por segundo año consecutivo “el Gobierno  
de Mariano Rajoy obliga a aplicar un 
incremento del 4% sobre los edificios de uso 
no residencial y también sobre el 50% de 
las viviendas con mayor valor catastral”.

>> POBLE

LA DIPUTACIÓN CEDE LA GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA

Los 16.000 euros que 
se invertirán cada 
año servirán para ir 
realizando mejoras 
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Bonificaciones. Por otra parte 
el Ayuntamiento ha aprobado 
bonificaciones para familias 
numerosas y familias con parados. 

Se aplica un 50% de bonificación para 
familias numerosas de 3 y 4 hijos.

Las familias con 4 o más hijos se 
benefician en un 90% de la cuota. 

Familias con dos o más miembros en paro.

Las bonificaciones únicamente 
afectan a la vivienda habitual y su 
solicitud se debe renovar cada año. 



contra eL 
tancaMent 
De RTVV

ELS REGIDORS VAN 
FER UNA CRIDA A 
LA GENERALITAT 
PERqUè NEGOCIE 
AMB ELS 
TREBALLADORS

<<

L’Ajuntament de Vilafranca 
va aprovar per unanimitat 

una moció presentada pel PSPV i 
Plataforma per Vilafranca-Compromís 
contra el tancament de Ràdio 
Televisió Valenciana. El text va rebre 
el suport de tots els regidors.

En l’exposició de motius l’alcalde de 
Vilafranca, Óscar Tena, va defensar el 
paper de la ràdio i televisió públiques 

com a garants de la promoció i difusió 
del valencià. Així mateix va apuntar 
que el Consell no pot eliminar un servei 
públic recollit en Estatut d’Autonomia. 
D’altra banda es va fer menció expressa 
a la pèrdua de 1.700 llocs de treball i a 
les nombroses famílies que es veuran 
afectades. El text fa una crida perquè 
la Generalitat es sente a negociar amb 
els sindicats després de la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana que condemna a 
l’ens a la readmissió dels treballadors.

En el torn de paraules el regidor del 
PP, Emilio Vicente, va assenyalar que 
“pensem que la televisió valenciana 
forma part de la vida de tots els 
valencians, en tota la Comunitat. No 
per unes decisions de qui sigue s’ha de 
permetre que vage més gent a l’atur, 
i d’altra banda que ens lleven el poc 
que tenim per donar-nos a conèixer“.

El Consell no pot eliminar 
un servei públic recollit  
a l’Estatut. (...) suposa 
la pèrdua de 1.700 
llocs de treball.

vilafranca  |  11  

215.000 euros para un nuevo pozo
VILAfRANCA PIDE AYUDA A LA GENERALITAT, LA DIPUTACIÓN Y LA CONfEDERACIÓN DEL EBRO

Vilafranca necesita 215.000 euros 
para perforar un pozo en La 
Parreta antes del próximo verano. 

La obra es necesaria para garantizar el 
abastecimiento al municipio, sobre todo 
en periodos de sequía. Hace más de dos 
años que se han iniciado las gestiones 
ante la Generalitat, la Diputación y la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 

En estos momentos los pozos en 
funcionamiento, incluido el de la Fos, no 
garantizan el abastecimiento en periodos de 
sequía. El pozo del barranco de la Fos, que 
inicialmente debía suplir las necesidades 
del municipio no ofrece el suficiente caudal.

POBLE  <<
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>> POBLE

LA GENERALITAT 
REDUEIx EL TEMPS DE 
SERVEI DEL SAMU

A febrer de 2013 la Generalitat va 
manifestar la seua intenció d'eliminar el 
Samu de Vilafranca. En conèixer la noticia 
l'Ajuntament de Vilafranca va mobilitzar els 
veïns que van respondre massivament. 

-El 23 de febrer de fa un any centenars 
de veïns protestaven contra la intenció 
de Sanitat d'eliminar el Samu. 

-L'equip de govern va presentar una 
moció contra el tancament. 

-Se van recollir més de 1.000 signatures 
demanant que no s'eliminés el Samu. 
A 2003 més de 3.000 persones ja 
havien signat per demanar el Samu. 

-Després de la protesta Sanitat va fer 
marxa arrere, però va reduir el servei 
de 14 a 12 hores. Hores d'ara només 
funciona de 8h del matí a 20h. 

PASSA DE 14 A 12 HORES

***En el último año y medio Óscar Tena 
se ha reunido en dos ocasiones con 
el presidente de la Diputación, Javier 
Moliner, para solicitarle la colaboración 
económica de la Diputación de Castellón. 
El Ayuntamiento no dispone de recursos 
suficientes para poder ejecutar la obra. 

***El Ayuntamiento ya ha solicitado 
los primeros 50.000 euros a la 
Diputación, dentro de un plan 
para reparar reventones, tuberías 
y obras extraordinarias. Esta 
inversión únicamente cubre una 
cuarta parte del dinero necesario.

***El Ayuntamiento ha solicitado 
otros 30.000 euros a la la Diputación 

dentro de una línea de ayudas para 
la perforación de nuevos pozos.

***Los contactos con la Dirección 
General del Agua de la Generalitat han 
sido constantes, aunque hasta la fecha 
sin respuesta. La propia consellera 
de Infraestructuras, Isabel Bonig, es 
conocedora de la realidad de Vilafranca. 

***El alcalde de Vilafranca también 
se ha reunido con el presidente de 
la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE), xavier de Pedro. En el 
encuentro Tena ha solicitado a De Pedro 
la implicación económica de la CHE 
para perforar un pozo que garantice 
el suministro de agua a la localidad.

>>GESTIONES
El presupuesto de ejecución de este pozo 
se estima en 215.000 euros, según el 
informe técnico redactado por la Diputación 
de Castellón. La perforación debe estar 
operativa antes del próximo mes de julio, 
para garantizar el suministro a la población.

Sobre este presupuesto el alcalde de 
Vilafranca ha solicitado al organismo 
de cuenca su aportación, teniendo en 
cuenta que buena parte del término de la 
localidad pertenece a la cuenca del Ebro.

INICIO DE LAS OBRAS EN MAYO

Las obras deberían comenzar antes 
del mes de mayo para que el pozo 
pueda estar operativo antes de julio.

A fEBRER DE 2013 SANITAT VOLIA ELIMINAR LA UNITAT DE VILAfRANCA 
I ES VA EVITAR AMB LA PROTESTA DE TOTS ELS VEïNS

-Cal recordar que a la campanya electoral de 
2011 el diputat autonòmic del PP, Ricardo 
Costa va afirmar a Vilafranca que el Samu 
prestaria servei les 24 hores del dia.

-Els municipis dels voltants, de Castelló 
i Terol, van aprovar mocions contra 
la reducció del Sevei del Samu. 

-La Generalitat Valenciana manté un conveni 
amb Aragó per prestar servei, des de Vilafranca, 
a les poblacions veïnes, un conveni que es 
trencava si s'eliminava el Samu. Els alcaldes 
de Terol van manifestar la seua protesta. 

-Sindicats mèdics, organitzacions socials i entitats 
van donar suport a la demanda dels veïns de 
Vilafranca contra l'eliminació d'este servei bàsic. 

-El Samu de Vilafranca és l'únic de la província de 
Castelló que no presta servei les 24 hores del dia.



vilafranca  |  13  

El Ayuntamiento de Vilafranca ha 
realizado unas obras para reforzar el 
muro del vial que conduce al barrio 
del Mased, situado en la calle Cid. 
La concejal de Obras, Silvia Colom, 
ha señalado que “se ha formado un 
muro de contención de hormigón 
para poder ampliar la anchura de 
la calle y garantizar la seguridad de 
la misma”. La inversión económica 
es de 46.000 euros, de los que la 

SE AMPLíA LA CALLE Y SE ASEGURA 
FRENTE A DESPRENDIMIENTOS

L'Ajuntament de Vilafranca ha 
substituït les baranes del passeig 
Bonavista. L’actuació ha consistit en 
canviar les que hi havien de fusta per 
altres de ferro. En els últims anys els 
elements climàtics havien propiciat 
que es feren malbé les baranes de 
fusta. Les noves proteccions són de 
ferro per intentar garantir la seua 
conservació. La reducció de l'import 
dels fons dels Plans Provincials 
ha condicionat l'actuació. L'obra ha 
suposat una inversió de 20.000 euros. 

NOVES BARANES AL PASSEIG BONAVISTA
SÓN DE fERRO PER GARANTIR LA SEUA CONSERVACIÓ

POBLE  <<

REfUERzO DEL MURO 
DE LA CALLE CID

Diputación pone 27.000 euros, el 
AVEN 16.000 y el Ayuntamiento 
3.000. El muro permitirá 
garantizar la seguridad de la calle, 
sobre todo en periodos de lluvia. 
Además, el Ayuntamiento ha 
recuperado desprendimientos 
ocasionados por las lluvias. 
Con estas obras el consistorio 
trata de favorecer el empleo 
entre las empresas locales.

LA INfRAESTRUCTURA Té 18.000 LITRES DE CAPACITAT 
I MILLORARà L’ABASTIMENT DE LA PEDANIA

NOU DIPÒSIT 
D’AIGUA A LA POBLA 
DEL BELLESTAR

L’Ajuntament de Vilafranca ha construït un nou dipòsit 
d’aigua per proveir la Pobla del Bellestar. La infraestructura 

s’ha executat  amb càrrec als plans provincials de pedanies i la 
inversió municipal.  L’alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, ha indicat 
que s’ha adquirit un xicotet terreny per ubicar la infraestructura. 
El nou dipòsit té una capacitat de 18.000 litres i l’ha executat una 
empresa de la localitat. D’esta manera es millorarà l’abastiment 
a la pedania, sobretot en l’època d’estiu. A la Pobla del Bellestar 
hi ha diverses vivendes habitades i cases de turisme rural.



OBRES DE MILLORA 
EN EL CEMENTIRI

L’Ajuntament de Vilafranca ha 
executat diverses obres de manteniment 
en edificis municipals. Segons ha 
informat Sílvia Colom, regidora d’Obres 
i Serveis Públics, s’ha actuat en 
edificis com la Casa de Cultura, la Casa 
Social, el poliesportiu o el col·legi.

 A la Casa de la Cultura s’ha pintat 
l’entrada, l’accés a la biblioteca i el cinema 
i l’Espai Jove. Mentrestant, a l’escola 
s’ha reformat el pati d’infantil on s’ha 
formigonat un espai que estava amb 
pedres de riera, una millora demandada 
per l’AMPA del col·legi. Al poliesportiu 
s’han fet reformes a l’entrada i al gimnàs 
on s’ha col·locat un revestiment de fusta 
a les parets. També s’ha pintat la zona 
de les grades i el gimnàs. A l’Avinguda 
del Llosar s’ha millorat la vorera, 
renovant alguns trams defectuosos.

L’Ajuntament de Vilafranca, en 
els dies previs a la festivitat de 
Tots Sants, ha realitzat millores 
en el cementiri de la localitat. 
La brigada municipal ha pintat i 
reparat la teulada de la façana 
principal i també s’ha rehabilitat 
la façana posterior per després 
pintar-la. A més, s’ha netejat 
l’interior del cementiri, s’han 
eliminat herbes que han pogut 
créixer i s’han arreglat les teules 
que estaven fetes malbé.

Ampliació el 2014

La regidora d’Obres Públiques, 
Sílvia Colom, ha assenyalat que 
a 2014 s’executa una ampliació 
dels nínxols del cementiri ja 
que queden actualment molt 
pocs buits. L’edil també ha 
assenyalat que amb les millores 
de la façana exterior, l’edifici 
del cementiri ofereix una millor 
imatge a l’entrada del municipi.
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LA INSTAL·LACIÓ S’AMPLIARà DURANT EL 2014

MILLORA 
D’EDIfICIS 
MUNICIPALS
LES REfORMES S’HAN fET EN LA 
CASA DE CULTURA, LA CASA SOCIAL, 
EL POLIESPORTIU I EL COL·LEGI

REPARACIÓN DEL TEJADO 
DE LA CASA DE LA MÚSICA
LAS OBRAS NO HAN SUPUESTO COSTE ALGUNO PARA EL CONSISTORIO

El Ayuntamiento de Vilafranca ha 
realizado unas obras de reparación 
del tejado de la Casa de la Música. El 
alcalde de la localidad, Óscar Tena, ha 
señalado que la inversión es superior 
a los 30.000 euros. La empresa 
Becsa ha ejecutado y costeado los 
trabajos. “No supondrá ningún gasto 
para los vecinos de Vilafranca porque 
la empresa lo introdujo como mejora 
en la adjudicación de las obras de la 
Residencia de la Tercera Edad-Centro 
de Día”. El alcalde ha reseñado que 
el consistorio valora las mejoras 
que introducen las empresas en 
las licitaciones para beneficio de la 

localidad. El diseño del tejado de la 
Casa de la Música no es hasta ahora 
el adecuado, ya que se producían 
filtraciones de agua. El Ayuntamiento 
de Vilafranca ha trabajado con la 
dirección de la Unió Musical de 
Vilafranca con el objetivo de mantener 
la iluminación a través de claraboyas y, 
a la vez, instalar un tejado que permita 
una correcta evacuación del agua. La 
Casa de la Música tiene una antigüedad 
que no supera los 10 años, pero desde 
su ejecución siempre han existido 
problemas con las filtraciones. El 
consistorio confía en que sea la 
solución definitiva para el edificio.

>> POBLE



vilafranca  |  15  

NUEVAS 
DEPENDENCIAS 
PARA LA 
GUARDIA CIVIL

 El Ayuntamiento de Vilafranca ha 
cedido los bajos del antiguo Centro 

de Salud de la localidad para las nuevas 
dependencias de la Guardia Civil. El viejo 
cuartel está en malas condiciones y 
municipio y Benemérita han acordado esta 
nueva ubicación. El Teniente Coronel de 
Castellón, Juan José Miralles, y el alcalde 
de Vilafranca, Óscar Tena, han presidido 
la apertura de las nuevas instalaciones. 
En el centro sanitario se ha llevado a cabo 
una inversión de 18.000 euros, realizada 
por la Guardia Civil. Los trabajos han sido 
de albañilería, fontanería, electricidad y 
calefacción. De este modo, según Miralles, 
se trata de unas instalaciones “dignas”.

L'Agència d'Ocupació i 
Desenvolupament Local ha organitzat 
diferents accions formatives per 
ajudar als desocupats a trobar treball 
i també per formar als treballadors. 
Informàtica bàsica per trobar ocupació, 
tractament amb productes fitosanitaris, 
manipulació d'aliments, com elaborar 
un currículum, foment dels projectes 
empresarials; són alguns del cursos 
desenvolupats. Al web de l'Ajuntament 

IMPORTANCIA ESTRATéGICA 
Y NUEVO CUARTEL

El Teniente Coronel ha asegurado 
que Vilafranca tiene una importancia 
“estratégica” para la Guardia Civil “al ser 
un municipio ubicado en el interior, en 
una zona aislada y en el límite con la 
provincia de Teruel”. El alcalde de Vilafranca, 
Óscar Tena, ha valorado que las nuevas 
dependencias serán más dignas para los 
agentes. No obstante, ha manifestado 
que la intención del municipio es seguir 
demandando la construcción del nuevo 
cuartel de la Guardia Civil “para el que el 
Ayuntamiento de VIlafranca cedió ya un 

solar de más de 1.000 metros cuadrados 
en la entrada de la localidad. Además el 
proyecto ya está redactado. Entendemos 
las actuales circunstancias económicas, 
pero el municipio necesita el nuevo cuartel”

AODL: PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, TURÍSTICA 
I ASSESSORAMENT

EL AYUNTAMIENTO CEDE LOS BAJOS DEL 
ANTIGUO CENTRO SANITARIO

eL conSIStorIo 
SIGue recLaManDo 
La conStruccIón 

De un nueVo 
cuarteL

L'AGèNCIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DÓNA 
SUPORT A TREBALLADORS I EMPRENEDORS

de Vilafranca s'encarrega d’actualitzar la 
secció de Formació i Ocupació i Ajudes 
i Subvencions. Tanmateix l'agència 
col·labora activament amb l'associació 
Vilafranca Espai de Comerç, la tramitació 
d'ajudes, la Fira de la Magdalena i totes 
les iniciatives que promocionen la 
creació d'activitat econòmica al poble. 

A més l'Agència, a les oficines de la 
Mancomunitat Els Ports, és punt 

Autoservef. L'agència informa d'ofertes 
d'ocupació, ajudes... A més és un servei 
d'assessorament per a empresaris, 
treballadors o desocupats. 

En la vessant turística l'Agència 
s'encarrega de la difusió dels 
esdeveniments del poble a través 
dels diferents portals turístics. També 
manté contacte amb els empresaris 
turístics i iniciatives d'aquest tipus.

POBLE  <<
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PER REfORçAR LA BRIGADA 
D'OBRES I SERVEIS

>> POBLE

CONTRACTES 
D'ESTIU

L’Ajuntament de Vilafranca ha 
contractat tres persones durant el 
període estival per reforçar la brigada 
d’obres i serveis del municipi. La Tinent 
d’Alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca, 
Silvia Colom, ha assenyalat que aquestes 
persones s’han contractat per millorar 
la neteja del municipi, el muntatge de la 
Fira de la Magdalena i tota la logística 
de les Festes Patronals. Per a la seva 
contractació l’Ajuntament ha recorregut 
a la borsa de treball del consistori. D’altra 
banda el municipi ha sol·licitat les ajudes 
dels programes d’ocupació EMCORP I 
EZOINT. En total el consistori ha sol·licitat 
la contractació de fins a sis persones, 
tot i que el nombre final de contractes 
dependrà de la dotació pressupostària de 
la Generalitat Valenciana. En aquest sentit 
l’edil ha recordat que el consistori encara 
no ha cobrat les ajudes corresponents 
a la convocatòria de 2011. Sílvia Colom 
ha incidit que en convocatòries anteriors 
aquests programes d’ocupació es 
publicaven a l’època estival, afavorint les 
necessitats de personal dels municipis. 
D’altra banda l’edil ha manifestat que “si 
la Generalitat Valenciana no degués a 
l’Ajuntament de Vilafranca més de 600.000 
euros es podrien fer més contractacions”

VILAFRANCA 
ESPAI DE COMERç
CAMPANYA NADALENCA 
I FIRA DEL COMERç

Vilafranca Espai de Comerç 
ha desenvolupat diferents 

accions per promocionar les compres 
al poble. Els seus associats han 
dissenyat una campanya nadalenca a 
Televisió de Vilafranca. L'entitat que 
agrupa comerciants i professionals 
de Vilafranca, ha lliurat les set 
cistelles que ha sortejat després de 
la campanya nadalenca. L’Agència 
d’Ocupació i Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament de Vilafranca assessora i 
dóna suport a l’entitat en l’organització 
de les seves activitats durant tot l’any.

La A.O.D.L. l’Ajuntament de 
Vilafranca i la Mancomunitat dels 
Ports, Per Reula, ha fet entrega de 
les cistelles als i les guanyadores.

Els agraciats han estat: Mari Carmen 
Vicente, Pilar Prades, Javier Monforte, 
María Dolores Soligó, Alfonso 
Roig, Elsa Piquer i Lorena Tena.

Setena campanya 
nadalenca amb 8.000 
participants.
La setena campanya nadalenca de 
Vilafranca Espai de Comerç ha comptat 
amb la participació de 8.000 persones que 
han signat en els comerços de l’associació. 

fIRA DEL COMERç
El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
l’associació Vilafranca Espai de Comerç 
ha celebrat la segona edició de la 
mostra de comerç, empresa i serveis de 
Vilafranca. Es tracta d’un esdeveniment 
que pretén donar a conèixer els comerços 
del municipi. S’ha celebrat a la Casa 
de la Cultura i durant tot el cap de 
setmana s’han organitzat tallers que han 
complementat l’exposició comercial.

OFICINA AGRàRIA
SEGUEIx LA PETICIÓ PER MILLORAR 
LA DOTACIÓ DE PERSONAL

L'Ajuntament de Vilafranca segueix 
reivindicant, davant de la Conselleria 
d'Agricultura, la millora en la dotació de 

personal de l'oficina agrària. Cal recordar 
que en el seu dia ja se van recollir més de 
800 signatures per completar la dotació de 
personal. Vilafranca ha cedit dependències 
a la conselleria per millorar els equipaments 
de l'oficina que presta servei als llauradors i 
ramaders d'Ares, Vilafranca, Castellfort, Culla, 
Benassal, Torre d'En Besora i Vilar de Canes. 
Fins ara la conselleria no les ha acceptat. 
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ESCOLA TALLER ELS PORTS
fORMACIÓ PER A 40 JOVES DE VILAfRANCA I COMARCA

La Mancomunitat Els Ports va 
desenvolupar l'Escola Taller Els Ports. 
A Vilafranca es van realitzar les classes 
teòriques. Les pràctiques es van repartir 
pels pobles de la comarca. A Vilafranca 
van realitzar diferents tasques al 
passeig del Llosar i també a l'Avinguda 
Llosar. L'Escola Taller va comptar amb 
mòduls de llanterners, llumeners, obra 
i viverisme. A Cinctorres es va construir 
un viver i a Vallibona es va condicionar 
un àrea recreativa.  A Forcall es va fer 
la instal·lació d'una vivenda. Se van 
formar 40 joves amb 4 professors. Els 
deutes de la Generalitat van marcar el 
desenvolupament de l'Escola Taller 

VILAFRANCA CONTRA EL FRACkING
Una taula rodona, una moció i una manifestació expresen el rebuig del poble

A desembre de 2012 Vilafranca 
va acollir una taula rodona en què 
el geòleg José Luis Simón, expert 
en els aqüífers del Maestrat, va 
apuntar que la fractura hidràulica pot 
contaminar els aqüífers del Maestrat 
i Terol. L'Ajuntament de Vilafranca 
va convocar a experts i alcaldes i 
regidors de Castelló i Terol per sentar 
les bases de l'oposició a esta tècnica 
de recerca petroliera davant les 
sol·licituds que s'han presentat per 
part de l'empresa Montero Energy al 

registre de la Generalitat Valenciana. A 
la xarrada van assistir al voltant de 150 
persones, entre elles representants de 
molts pobles dels Ports i l'Alt Maestrat, 
així com del Maestrat de Terol.

Al debat el geòleg Ignacio Morell va afirmar 
que els gasos de les prospeccions poden 
arribar fins a l'aqüífer del Maestrat.

L'Ajuntament de Vilafranca va aprovar, 
en ple, una moció contra la fractura 
hidràulica. La moció la presentaren 

MOCIÓ CONTRA 
LA FRACTURA 
hIDRàULICA.

PSPV i Compromís i va rebre el suport 
unànime de tots els grups polítics.

A juny de 2013 centenars de persones, 
convocades per la plataforma anti-
fracking, van recórrer els carrers 
del poble per manifestar el seu 
rebuig a esta tècnica i demanar a 
la Generalitat Valenciana que es 
deneguen els permisos de prospecció.

Tot i la resolució contra el fracking 
aprovada per la Diputació de Castelló 
la preocupació està damunt de la taula, 
perquè la Generalitat Valenciana no 
s'ha posicionat en contra com ja han 
fet, per exemple, les corts aragoneses.

MANIFESTACIÓ 
CONTRàRIA
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>> POBLE

NEVADA hISTòRICA 
A FEBRER
L’AJUNTAMENT VA 
MOBILITzAR TOTES LES 
PALES DEL POBLE

A febrer de 2013 Vilafranca va 
viure una nevada històrica. Segons 

els registres que realitza Ignasi Llopis 
es van acumular fins 65 centímetres. 
Van haver-hi molts problemes a les 
carreteres i el poble. Es va establir un equip 
d'emergències coordinat per l’alcalde.

Es van haver de suspendre les classes al 
col·legi i l'escola infantil municipal. El poble 
va estar sense electricitat. Iberdrola va 
haver de desplaçar un grup electrogen de 
grans dimensions per suplir les mancances. 
Des de l'Ajuntament es va demanar la 
implicació de tots els serveis perquè 
va haver-hi moments d'emergència.
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El poble va estar incomunicat i també 
els masos. En alguns punts van arribar 
a acumular-se gruixos de més d'un 
metre de neu. Es va requerir fins i 
tot una fresadora per tal de netejar 
la neu acumulada a la carretera.

A poc a poc es van anar netejant els 
accessos als masos. L'Ajuntament 
de Vilafranca va agrair el treball dels 
tècnics d'Iberdrola i dels equips de les 
llevaneus en la neteja de les carreteres.

Com a conseqüència de la crescuda de 
la Rambla de les Truïtes es va haver 
de tallar el camí rural de Portell.

MOBILITzACIÓ DE MàqUINES
L’Ajuntament de Vilafranca va mobilitzar 
totes les màquines i pales disponibles 
al poble des de divendres a les 8h. 
Tota la despesa va anar a càrrec del 
consistori. D’esta manera es va tractar 
de restablir la normalitat tot i els més 
que considerables gruixos de neu.

CONCURS fOTOGRàfIC

Atenent a què es van enregistrar 
espectaculars imatges l'Ajuntament 
de Vilafranca va convocar un concurs 
fotogràfic sobre la nevada. Amb les 
fotografies rebudes es va organitzar 
l'exposició dedicada a la gran nevada. La 
fotografia guanyadora va estar “Llum al 
final del túnel”, de Pedro Colom Igual, que 
va rebre un premi de 200 euros. El jurat 
va atorgar el segon premi a “Des del riu”, 
una fotografia de Valentín Miravet Sales, 
guardó dotat amb 100 euros. Finalment 
Ana Troncho García amb “Camí del 
Llosar”, va percebre el tercer premi, 
L'Associació Luis Miralles del Carro va 
finançar la impressió de les fotografies.



>> POBLE

RESTAURACIÓ DE 
LA MARE DE DÉU 
DEL LLOSAR
L’IVACOR HA RECUPERAT ESTA 
PEçA GÒTICA DEL SEGLE xV

 L’església parroquial de Vilafranca 
va acollir la presentació de la 
restauració de la imatge de la Mare de 
Déu del Llosar. El IVACOR ha recuperat 
esta peça gòtica, datada al segle XV. A 
la parròquia de Vilafranca es van donar 
a conèixer els treballs d’eliminació de 
les capes pictòriques i reintegració de 
les peces disseminades. La Verge del 
Llosar va patir greus danys en 1936 
després de ser colpejada. La imatge 
restaurada es podrà contemplar a 
l’Esglèsia Parroquial. Per a l’ermita s’ha 

MILLORES A LA BASSA DE LA 
POBLA DEL BELLESTAR

La brigada d’obres de 
l’Ajuntament de Vilafranca ha 
finalitzat els treballs de millora 
i adequació de la gran bassa 
existent a la pedania de la Pobla del 
Bellestar, una actuació en la què 
també han participat de manera 
activa els veïns interessats de la 
Pobla. Aquesta bassa serveix per 
tal d’arreplegar les aigües que 
antigament abastien als molins 
existents a la Pobla; actualment 
també es destina per al ramat.

L’actuació era necessària perquè les 
fuites d’aigua eren constants tant 
a la canalització com a la pròpia 
bassa. Fa un temps, l’Ajuntament 
ja va realitzar una gran intervenció 
al restaurar la bassa. En aquesta 
ocasió, la brigada d’obres municipal 
s’ha encarregat de: canviar els tubs 
de tota la canalització; solucionar els 
problemes que hi havia al fons de la 
bassa, rejuntant totes les esquerdes.

CONDICIONAMENT DELS 
ACCESOS A LA POBLA

L’Ajuntament de Vilafranca també ha executat 
altres millores a la Pobla del Bellestar en 
els darrers mesos dins dels Plans d’Obres 
i Serveis de la Diputació, que han permès 
la millora dels accessos a la pedania.

MANTENIMIENTO 
EN EL SALÓN 
DE ACTOS DE LA 
CASA SOCIAL

El Ayuntamiento de Vilafranca 
ha realizado varias mejoras en la 
Casa Social. Se han pintado los 
laterales y se ha reparado una fuga 
de agua que había en la pared. Así 
mismo se ha limpiado la caldera 
de la calefacción. También se han 
limpiado por completo las cortinas. 
La actuación la ha llevado a cabo 
la brigada de obras del municipio

REhABILITACIÓ DEL MUR 
DE L’ANTIC hOSPITAL

L’Ajuntament de Vilafranca continua 
desenvolupant un pla de manteniment 

plantejat la possibilitat de realitzar 
una còpia. En l’acte la directora 
de l’IVACOR, Carmen Pérez, i la 
restauradora, Berta Mañas, van 
ser les encarregades d’explicar el 
procés. L’acte va comptar amb 
la presència de la corporació 
municipal, encapçalada per 
l’alcalde, Óscar Tena, els majorals 
de la Mare de Déu del Llosar i 
nombrosos veïns de Vilafranca.

d’edificis municipals. En este sentit el 
consistori ha rehabilitat un xicotet mur 
al costat de l’edifici de l’antic Hospital, 
situat al carrer Sant Roc. S’ha eliminat el 
ciment en mal estat, s’ha tret la pedra a 
cara vista i s’ha pintat la part posterior.
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NOU ESPAI COBERT 
A L'ESCOLA INFANTIL

L'Ajuntament de Vilafranca 
ha habilitat un nou espai cobert 
amb ombra per als alumnes i 
mestres de l'escola infantil. D'esta 
manera estan protegits del sol a 
l'època de primavera i estiu.

EL POBLE DEMANA 
MILLORES A 
LA CV-15

L’Alcalde de Vilafranca ha tornat 
a insistir perquè la Generalitat 
execute la millora de 14 corbes 
situades entre el Coll d’Ares i el 
Pla de la Canà, també a la CV-15. 
Òscar Tena ha recordat que “des de 
fa 17 anys no s’ha fet cap millora 
en la CV-15. Es va anunciar el 
túnel per part del ex - president 
de la Diputació, Carlos Fabra, 
era i és un projecte desgavellat 
i irrealitzable econòmicament. 
Mentre es pot millorar aquest 
traçat ha apuntat Tena. L’alcalde 
de Vilafranca ha remarcat que 
el projecte per a la millora de 
l’esmentat tram ja està redactat 
des de fa temps. La inversió no 
seria desmesurada i “contribuiria 
a millorar la seguretat en un dels 
pitjors trams en la comunicació 
de Vilafranca amb Castelló”

RECUPERACIÓ 
DE LA FONT DEL 
REGATxAL

L’Ajuntament de Vilafranca ha 
iniciat els treballs de recuperació 

de la font del Regatxal, segons ha 
indicat la regidora d’Obres, Silvia 
Colom. Els masovers que viuen a la 
zona van comentar al consistori la 
possibilitat de recuperar l’aigua de 
la font perquè es puga aprofitar en 
la bassa on s’acumula la sobrant. 
L’Ajuntament de Vilafranca ha 
realitzat una cata de quatre metres 
de profunditat per comprovar el 
nivell de l’aigua. Ara s’estudiarà 
la solució per poder aprofitar 
l’aigua i també recuperar la font.

LIMITACIÓ DE 
VELOCITAT
A LES AVINGUDES CASTELLÓ I LLOSAR

L’Ajuntament de Vilafranca va 
sol·licitar recentment a la Conselleria 
d’Infraestructures la col·locació de 
senyals i l’adopció de mesures per 
reduir la velocitat de pas dels vehicles 
per la travessia del municipi. D’esta 
manera s’han instal·lat uns passos 
elevats que obliguen els automòbils 
a reduir la velocitat. Aprofitant la 
seva col·locació des de l’Ajuntament 
de Vilafranca s’ha reiterat la petició 
als conductors perquè respecten la 
velocitat establerta en la travessia 
i, d’aquesta manera, es garanteixi 
la seguretat d’automobilistes, 
ciclistes i vianants. La limitació de 
40 km / h és efectiva a l’Avinguda 
de Castelló i l’Avinguda del Llosar.

DEMANDA DE CANVI 
DELS COL·LECTORS
A LA DIPUTACIÓ I LA CONSELLERIA

L'Ajuntament de Vilafranca va 
aprofitar la presència del president 
de la Diputació, Javier Moliner, i de la 
consellera d'Infraestructures, Isabel 
Bonig, per plantejar necessitats 
de la localitat. Bonig i Moliner han 
conegut els punts que s’inunden de 
la localitat i la petició d’ajuda que 
realitza l’Ajuntament per finançar el 
canvi de col·lectors que eviten esta 
desagradable situació per als veïns. 
Tots dos han passejat per la zona de la 
Casa de la Cultura i carrers adjacents, 
llocs on es produeix la inundació. 
Fins ara no hi ha resposta concreta.

PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA 
DE RESIDUS

Les instal·lacions de l’antic 
abocador de Vilafranca alberguen 
una nova Planta de Transferència 
de Residus. En la mateixa es 
processen residus de 21 municipis 
que, posteriorment, es traslladen a 
la planta de Cervera del Maestre. La 
planta de Vilafranca permet dipositar 
en camions les escombraries dels 
pobles dels Ports i el Maestrat 
perquè després vagen a parar al Baix 
Maestrat. La inversió a Vilafranca ha 
estat superior als 200.000 euros. A 
més, s’ha aprofitat la zona no ocupada 
de l’antic abocador, propietat de la 
Diputació, per instal·lar una estació 
meteorològica, una bàscula de pesatge 
i oficines. En l’acte el diputat provincial 
de Medi Ambient, Mario García, ha 
destacat que d’aquesta manera la 
província de Castelló és autosuficient 
en la gestió de residus. L’alcalde de 
Vilafranca, Óscar Tena, ha apuntat que 
d’esta manera Vilafranca no haurà 
de suportar mai més residus. Així 
mateix ha recordat que durant 15 anys 
l’abocador de Vilafranca ha rebut les 
escombraries dels pobles de la zona.
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AGENDA ACTIVA DE VILAFRANCA

EDUCACIÓ>>
INICI CURS, CICLES FORMATIUS, ESCOLA DE ESTIU I ESCOLA INFANTIL

>> EDUCACIÓ

INICI DE CURS INCERT PELS 
IMPAGAMENTS DEL CONSELL

La regidora d’Educació, María 
Teresa García , ha fet balanç 
de l’inici del curs escolar 
2013-2014. L’1 de setembre 
19 xiquets i xiquetes van 
començar les classes a l’Escola 
Infantil amb la introducció 
de l’adaptació progressiva a 
l’horari. Al col · legi Don Blasco 
d’Alagó hi ha 176 alumnes 

19 ALUMNES A L'ESCOLA INfANTIL, 176 ALUMNES AL 
COL·LEGI, 77 A L'IES I 15 L'UJI PER A MAJORS

LA GENERALITAT ELIMINA ELS 
CICLES FORMATIUS A L'IES
 DEIxA SENSE CLASSE ALS 14 PRE-INSCRITS

1.200 veïns dels 2.400 censats a 
la localitat han signat contra la 
supressió dels cicles formatius de 
Gestió Administrativa. A més, a 
través de la plataforma Change.
org l’Ajuntament de Vilafranca 
ha recaptat altres 600 suports. 
Aquestes signatures s’enviaran 
a la consellera d’ Educació, María 
José Català, perquè reconsidere 
l’eliminació del mòdul formatiu.

El passat mes de juliol, en 
conèixer la plantilla de docents 
a l’IES, Vilafranca va saber que 
la Generallitat Valenciana havia 
decidit suspendre, sense previ avís, 
la docència al mòdul de Gestió 

Administrativa. Tot això malgrat 
que hi havia 14 pre -inscrits, 
quan la xifra mínima que 
estableix la Conselleria és de 12.

L’Ajuntament de Vilafranca ha 
manifestat la seua satisfacció 
pels suports rebuts. L’alcalde 
de la localitat, Óscar Tena, 
creu que la Generalitat ha de 
reconsiderar la seua decisió per 
al proper curs i permetre que 
segueixi en marxa l’únic mòdul 
formatiu en les comarques 
dels Ports i l’Alt Maestrat. A 
l'agost el consistori aprovava 
una moció contra l'eliminació 
d'este servei educatiu.

matriculats i 17 professors. 
Aquest any s’ha incorporat un 
nou projecte sobre els escacs. 
A l’IES l’inici ha estat accidentat 
perquè la Conselleria d’Educació 
ha suprimit el mòdul de Gestió 
Administrativa, malgrat haver 14 
pre-inscrits. Hi ha 77 alumnes i 
17 docents. Així mateix un total 
de 15 persones s’han matriculat 

a l’UJI per a majors i l’Aula 
Mentor registra una intensa 
activitat tots els mesos. 
L’edil ha lamentat els 
retards en els pagaments 
de la Conselleria d’Educació 
al menjador escolar i la 
incertesa sobre la concessió 
de beques-menjador i el 
manteniment dels monitors.
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85 xIqUETS A L'ESCOLA D'ESTIU
CINC SETMANES DE JOCS I APRENENTATGE

85 xiquets han assistit a 
l'Escola d'Estiu, organitzada per 
l'Ajuntament de Vilafranca i Esport 
i Diversió. Durant cinc setmanes 
els xiquets d’entre tres i dotze 
anys han gaudit amb diverses 
activitats programades durant tot 
el matí per un grup de monitors 
titulats que, durant tres dies a la 
setmana, també els han portat a 
la piscina municipal per continuar 
aprenent amb jocs aquàtics. Els 
pares han pogut triar si inscrivien 
els seus fills una setmana, dos, o 
el total que durava l’escola d’estiu. 
Cada setmana les activitats han 
versat sobre una temàtica diferent. 
L’esport, amb jocs que han afavorit 
la psicomotricitat, els inventors, 
en la qual els participants han 
realitzat experiments adequats a la 
seua edat o els oficis i transports, 
en què també s’ha realitzat una 
gimcana per la localitat sobre la 
igualtat de la dona en el treball 
comprovant en quins d’ells les 
dones participen en les mateixes 
condicions que els homes. L’última 
setmana han pogut desenvolupar 
el seu vessant més artística amb 
activitats del camp de la cultura. 
A més han tractat el tema de la 

interculturalitat participant en un mercat 
solidari. Els xiquets han portat a l’escola 
un llibre i un joguet. Amb dos euros han 
comprat un altre llibre i un altre joguet i la 
recaptació de seixanta euros anirà a parar 
a la compra de llibres per a un col·legi 
de Senegal. L’últim dia del curs s’han 
instal·lat uns unflables i han esmorzat 

L’ESCOLA 
INFANTIL
L'Escola Infantil Municipal de Vilafranca 
ha finalitzat el curs escolar 2012-
2013. Han acabat el curs 25 xiquets. 
A juliol se va celebrar la festa de 
pares i mares i també la festa de 
l'autobús. A l'Escola Infantil els més 
menuts aprenen castellà, valencià i 
anglès i desenvolupen un complet 
programa d'activitats. Enguany s'ha 
introduït l'Escola d'Estiu, que ha 
permès que els més petits de la vila 
desenvolupen noves experiències.

xocolata amb rotllo. Seguidament han 
arribat els pares per veure el lipdub, 
que tractava com és un dia quotidià 
així com el vídeo de l’escola d’estiu que 
tots han preparat. Els xiquets s’han 
portat una foto de grup com a record 
d’este mes de jocs i aprenentatge.
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>> LLIBRES-CULTURA

UN MAR 
DE PEDRA 
SECA
>> Paco Tortosa dedica un any a analitzar 
la geografia humana de Vilafranca

El llibre, escrit per Paco Tortosa, es 
complementa amb un mapa topogràfic 

del terme de Vilafranca que ha realitzat Pau 
Fuster a escala 1:20.0000. A la presentació 
més de 300 veïns van voler conèixer 
els detalls de la publicació, editada per 
Edicions 96 amb el suport de l'Ajuntament 
de Vilafranca. El Grup Ecologista de 
Vilafranca ha col · laborat en l'edició del 
mapa topogràfic del terme de Vilafranca.

En l'acte l'alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, 
ha indicat que es tracta d'una gran obra que 
retrata la Vilafranca del segle XXI, fixant-se 

de manera especial en el seu entorn, 
les seves masies i les seves gents. 
En més de 500 pàgines Paco Tortosa, 
geògraf, ha retratat com és el poble. Per 
a això ha viscut al durant 15 mesos. Ha 
compartit experiències amb els residents 
en les vivendes tutelades del municipi, 
a qui els va rendir especial homenatge. 
També ha conviscut amb els habitants 
de les 16 masies que encara avui estan 
habitades al terme de la localitat.

Fruit d'aquest treball són els textos i 
centenars de fotografies que es poden 

contemplar en el llibre i en l'exposició que 
es va poder veure a les Sales Gòtiques 
de l'Ajuntament de Vilafranca.

Paco Tortosa ha oferit una visió de 
Vilafranca des de la mirada d'un geògraf, s'ha 
endinsat en la intrahistòria d'un poble de 
muntanya que segueix vivint del seu entorn 

NOTICIES
LLIBRES - CULTURA>>
EXPOSICIONS, LA BIBLIOTECA, UNIÓ MUSICAL VILAFRANCA

LA pReseNtAció deL LLibRe 
"ViLAfRANcA, UN MAR de pedRA 
secA A MiL MetRes d'ALtitUd" 
es VA coNVeRtiR  eN UN deLs 
esdeVeNiMeNts de Les festes 
de 2013 A ViLAfRANcA.
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LA bioGRAfÍA DE 
L'EXPLORADOR 
ANDRÉS

Fins ara els veïns de Vilafranca havien escoltat nomenar la 
figura de l'Explorador Andrés , però no coneixien en profunditat 
a un personatge que bateja un dels carrers de la localitat i 
també dóna nom a una escola de la ciutat de València. El 
doctor Rafael Monferrer, estudiós de la història de la població, 
ha publicat la biografia de l'Explorador Andrés. El saló d'actes 
de la Casa Social de la localitat va acollir la presentació d'un 
llibre que aprofundeix en la figura d'un vilafranquí il·lustre. 
Només va viure 30 anys, però la seua curta vida no li va 
impedir desenvolupar una prolífica carrera investigadora.

Va ser metge i naturalista. A partir de 1830 va iniciar una 
campanya d'exploracions per l'Àfrica. També va visitar l'illa 
de Cuba. Des de l'inici dels seus viatges Andrés no va gaudir 
de bona salut. No obstant això també va viatjar al Brasil.

"Va ser una persona important en la història de la ciència. 
Va néixer a Vilafranca, era fill d'una casa modesta, amb 12 
germans. Els pares van optar per l'educació dels seus fills. Tres 
d'ells estudiaven ciències mèdiques a l'acadèmia de cirurgia 
de Barcelona", segons el testimoni de Rafael Monferrer.

eL doctoR RAfAeL MoNfeRReR 
iNVestiGA LA VidA d'UN pioNeR

LLIBRES - CULTURA>> però que al mateix temps és singular per 
mantenir una notable activitat industrial, 
motor econòmic de la zona. Pau Fuster 
ha millorat els mapes existents del terme 
municipal, incloent les denominacions 
que ha recollit a la recoplilació de dades.

Al final del regnat de Ferran VII la difícil època el va portar a 
Andrés a embarcar en un vaixell "negrer ", vaixells que anaven 
fins a Àfrica a descarregar mercaderia, carregar negres esclaus 
i després anar fins a Amèrica. Totes aquestes dades han estat 
recopilades per Monferrer després d'anys d'investigació.

"A l'Àfrica va treballar en Daomei, on va tenir facilitats per 
explorar. Va deixar un llibre de memòries de geografia física, 
antropològica i social de la zona. Després va tornar a Barcelona" 
segons va comentar Monferrer en la presentació. Quan va tornar 
a Barcelona va seguir amb la seua carrera mèdica. A la part final 
de la seua vida va viure a Tortosa, on va ser un referent científic.

L'alcalde de Vilafranca, Óscar Tena , ha agraït la tasca de 
Monferrer per aprofundir en la història de la localitat.

Creu Rafael Monferrer que "com més nostre el 
sentim més el defensarem. El llibre servirà per 
ajudar per recordar a Marcelino Andrés ".

En la presentació van estar presents 
el president del Grup Ecologista; Sergi 
Monfort, el topògraf Pau Fuster, el 
geògraf Paco Tortosa, l'alcalde de 
Vilafranca, Óscar Tena, l'escriptor Joan 

LLIBRES-CULTURA  <<

Garí i la directora d'Edicions 96, Dolors 
Pedrós. En l'acte es va posar de relleu 
la col · laboració de nombrosos veïns 
de Vilafranca que han donat suport 
i ajuda en la realització del treball.



El MUNDO 
DESDE 
VILAFRANCA
La localidad rindió homenaje a Benjamín Tena, 
creador de globos terráqueos en el siglo XIX.  >>

>> LLIBRES-CULTURA

En 2011, en el museuo Whipple 
de la Universidad de Cambridge, el 
profesor Sebastian Falk encontró 
un globo terraqueo construido a 
finales del siglo XIX. En su interior 
una marca: "Benjamín Tena, Globos 
Terráqueos. Villafranca del Cid. 
Castellón". Falk se quedó sorprendido 
al ver una marca española en un globo 
terráqueo más propio de geógrafos 
alemanes, franceses o ingleses. 

A partir de ahí inició su investigación 
sobre una "enciglobedia", que el 
pasado mes de julio llevó a Falk a 
Vilafranca, el pueblo que vio nacer el 
4 de Abril de 1856 a Benjamín Tena, 
un adelantado a su tiempo que desde 
un pueblo de montaña de Castellón 
diseñó unos globos terráqueos que 
servirían como herramienta educativa. 

Benjamín Tena no sólo creó un 
planisferio, sino que en el interior 

del globo recreó el sistema planetario 
conocido hasta la fecha e insertó 
los conocimientos sobre geografía 
y geopolítica de la época. Casi nadie 
sabía de la existencia de estos globos 
hasta que Sebastian Falk lo encontró 
en Inglaterra. La noticia trascendió a 
los medios ingleses y llegó a la Vila. 

El pasado julio, en las salas góticas 
del consistorio, se inauguró una 
exposición que recuerda la figura de 
Benjamín Tena. Se da la circunstancia 
que el creador de los globos es re-
bisabuelo del actual alcalde de la 
población, Óscar Tena. La inauguración 
contó con la presencia de Sebastian 
Falk, que accedió a la invitación del 
municipio para explicar en la Vila 
todos los secretos sobre el globo. 

10 paneles explicaron la vida y 
venturas de Benjamín Tena, que murió 
con tan solo 46 años, fue concejal, 

26  | vilafranca



<<

LLIBRES-CULTURA <<

y estuvo plenamente implicado 
en la vida social del municipio. 
Benjamín Tena construía sus 
globos en casa. Desde Vilafranca 
los envió a Valencia, Castellón y 
España. Pero su recorrido fue mucho 
más amplio. Se cree que el globo 
que ha llegado hasta el museo 
inglés lo compró la Universidad 
de Cambridge en una subasta 
celebrada en Estados Unidos. 

Sebastian Falk, que habla perfecto 
castellano, mostró su sorpresa al 
conocer los orígenes de Benjamín 
Tena. Todo lo explicó en una 
concurrida conferencia que se 
celebró en la Casa Social de 

Vilafranca. El alcalde del municipio, 
Óscar Tena, apuntó con satisfacción 
que "hemos redescubierto la historia 
de un villafranquino que, de otro 
modo, habría quedado en el olvido". 

Dos globos expuestos. 

Los descendientes de Benjamín 
Tena todavía conservan globos 

terráqueos. Dos ejemplares 
sirvieron para ilustrar la exposición 
que, además, relató su vida 
y obra. La muestra se pudo 
contemplar en las salas góticas 
del Ayuntamiento de Vilafranca.
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la investigación Del profesor 
inglés sebastian falk ha permitiDo 
reDescubrir los globos



La Torre del Conjurar
A les festes d'agost de 2013 

es va inaugurar el Museu de 
la torre del conjurar. La torre, 
rehabilitada, mostra la figura 
d'Antonio Tena, autor del Tenal, un 
dels llibres històrics de referència 
al municipi, ja que fa un recull 
de la història de la Vila al segle 
XVIII. Un audiovisual recrea la 
vida del capellà i intel·lectual.

A la planta superior es pot fer un 
recorregut pels monuments més 
destacats del poble relacionats amb 
les festes que se celebren. Unes 
fotografies permeten fer un repàs 
per cada monument i celebració. 
A una de les sales hi ha un espai 
dedicat especialment a la festa de 
Sant Antoni. En este cas es poden 
veure diferents vídeos sobre la festa.

>> LLIBRES-CULTURA
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UN MUseU sobRe LA històRiA de ViLAfRANcA

Un altre dels espais es dedica 
a l'església i la Torre. Hi ha una 
maqueta on es pot apreciar el 
temple parroquial. En una altra de 
les sales es projecta un audiovisual 
sobre els conjurs en el passat.

La torre se suma als museus de 
Vilafranca; la pedra en sec i les sales 

Fa 8.000 
anys...
UN eqUip d'ARqUeòLeGs 
tRobA Restes AL bARRANc 
de LA foNtANeLLA

gòtiques de l'Ajuntament de Vilafranca, 
que acullen diverses exposicions 
temporals des de fa 10 anys.

La inauguració va comptar amb l’actuació 
del Projecte Brunneti, encapçalat pel 
violoncelista d’Ares del Maestrat, Pere 
Joan Carracosa. Després els veïns 
van poder fer una visita a la torre. 

Un equip d'arqueòlegs ha descobert 
al Barranc de la Fontanella, a Vilafranca, 
utensilis i elements prehistòrics d'un 
període que es remunta entre 3.000 
i 8.000 anys d'antiguitat, en l'època 
de l'Edat de Bronze fins al Mesolític 

Geomètric. Es tracta de peces ceràmiques, 
fletxes utilitzades pels caçadors, sílex i 
pedres tallades, però la major troballa 
ha estat un foc prehistòric en què s'ha 
conservat la seua estructura de combustió. 
A més, s'han trobat restes humanes que es 
remunten a 7.000 anys enrere. Esta és la 
tercera i definitiva campanya d'excavació que 
l'equip format per dos arqueòlegs i quatre 
estudiants universitaris realitza en este 
enclavament. El següent pas serà explorar 
el barranc de les Carabasses on es troben 
pintures rupestres declarades Patrimoni de 
la Humanitat. Els arqueòlegs han destacat 
la implicació de l'Ajuntament de Vilafranca 
perquè les excavacions foren una realitat. 
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MeMbRes de L'AssociAció VALeNciANA d'AficioNAts 
A LA MeteoRoLoGiA RecoRReN ViLAfRANcA

Hi ha activitats per a totes les edats i 
tipus de públic. Així, es pot assistir a 
classes de guitarra, de sevillanes o de jota 
aragonesa. D'altra banda es desenvolupen 
els assaigs de Dolces Cançons. 

El Grup de Dones porta a terme 
nombrosos cursos, entre els quals 
figuren els d'informàtica o boixets. D'altra 
banda també hi ha classes per teixir. 
El ioga és una altra de les propostes. 
Des de l'àrea de Cultura s'ha tractat de 
concentrar les activitats i la coordinació 
d'espais, per estalviar en les despeses 
de calefacció, aspecte important durant 
l'hivern a la vila. El consistori tracta de 
facilitar a tots els col·lectius i entitats els 
espais perquè es puguen desenvolupar 
les activitats de manera coordinada.L

LA CASA DE 
CULTURA, 
EPICENTRE 
FORMATIU

La casa de cultura de Vilafranca 
registra aquesta tardor-hivern 

la major activitat de la seua història 
en activitats formatives. el regidor 
de cultura de l' Ajuntament de 
Vilafranca, Víctor tena, ha manifestat 
la seua satisfacció i ha apuntat 
que el consistori ha distribuït els 
diferents espais perquè es puguen 
desenvolupar totes les activitats.

La Casa de Cultura acull la Biblioteca 
Municipal i la Bebeteca. La biblioteca 
fomenta l'activitat lectora amb la 
temàtica del mes, la publicació d'un 
butlletí de novetats o diferents 
promocions durant tot l'any. A la 
Bebeteca hi ha activitats setmanals. 
Així mateix a la Biblioteca es troba 

l'Aula Mentor, que ofereix més de 
100 cursos oficials on-line, amb el 
reconeixement del Ministeri de Cultura. 

Els dies laborables hi ha activitat durant 
tot el dia. Es desenvolupen classes 
d'anglès a diversos nivells i modalitats, 
incloent l'obtenció de certificats oficials. 
Així mateix el teatre està present amb 
classes que es desenvolupen sobre 
l'escenari de la sala Carles Pons.

els caps De setmana i 
festius l'espai Jove és 
punt De trobaDa per 

als més Joves i la sala 
carles pons alberga tot 
tipus De representacions 

i cinema.

L'Associació Valenciana d'Aficionats a la Meteorologia ha 
visitat Vilafranca dins de la ruta programada per la comarca 
de Els Ports. Després d'una visita guiada pels diferents 
punts d'interès  ha pogut conèixer l'estació meteorològica del 
municipi guiats per l'observador Ignasi Llopis. Els visitants 
s'han reunit per dinar i gaudir de la gastronomia vilafranquina 
per després emprendre el camí de tornada a casa.



40 xiquets i xiquetes participaren a 
Nadalandia, activitat organitzada per 
l'Ajuntament de Vilafanca amb Esport i 
Diversió. Els més menuts gaudiren de 
múltiples activitats. El programa Nadal 
a l'Ecoparc els va permetre conèixer com 
se recicla. La visita del Pare Noel i els 

NADALANDIA
diVeRsió peR ALs Més MeNUts

L'exposició antològica sobre la nina 
Nancy va rebre 925 visites a desembre 
i gener. La mostra, organitzada per 
l'Ajuntament de Vilafranca i el Centro 
de Estudios de La Iglesuela, mostrava 
200 nines de diferents èpoques. 
L'exposició va arribar amb motiu del 
45 aniversari d'esta nina tan popular. 
Per fomentar les visites i agrair 

L'ATRACCIÓ 
DE LA NANCy
925 Visites A LA MostRA sobRe 
NiNes i LA GRAN NeVAdA

Els arqueòlegs Dídac Román i Inés 
Domingo han iniciat a l'abric del Barranc 
de les Carabasses un estudi sobre les 
pintures rupestres en els pobles dels 
Ports. Es tracta d'un projecte finançat 
pel Ministeri de Cultura que pretén 
aprofundir en els coneixements sobre 
l'art rupestre llevantí, declarat el 1998 
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.

Els treballs que desenvolupen els 
arqueòlegs se centren en realitzar 
un estudi en profunditat de l'abric, 
així com la importància de la seua 
ubicació. Es realitzarà una anàlisi 
artístic i d'ocupació humana.

Les pintures del Barranc de Les 
Carabasses tenen una antiguitat de 
7.000 anys. La zona va estar poblada 
per agricultors i recol·lectors.

Durant un mes  els arqueòlegs han 
realitzat un treball de camp que els ha 
permès localitzar més pintures de les 
que poden apreciar-se a simple vista 
ja que el jaciment està molt alterat.

NOvES 
TrOballES al 
BARRANC DE LES 
CARABASSES
eLs ARqUeòLeGs LocALitzeN 
piNtURes RUpestRes fiNs 
ARA descoNeGUdes

El 4 de setembre es commemora el 
naixement del poeta Vicent Andrés 
Estellés. Amb motiu d'aquesta efemèride, 
Vilafranca va retre homenatge al 
poeta de Burjassot. Va ser la tercera 
edició de la Festa Estellés que es 
desenvolupa a la comarca de Els Ports.

A la Plaça de l'Església els actes es van 
iniciar amb una conferència a càrrec 
d'Oscar Coll i Pepa Álvarez sobre la 
figura del poeta. Sota el títol "Vicent 
Andrés Estellés, la Veu d'Un Poble" va 
versar aquest record a la seua figura.

A continuació es va representar 
l'espectacle poètic-musical "El cor Tot ple 

homenatge 
A ESTELLÉS
AMb LA RAbeRA ecLècticA

missatgers dels Mags d'Orient, disfresses, 
maquillatge, cançons i nadales, jocs 
cooperatius o visites als monuments del 
poble van ser algunes de les activitats. 
A més, les vesprades van ser gratuïtes 
amb activitats lliures. D'altra banda es 
va desenvolupar, per  a pares i mares, 
un taller de gimnàstica cerebral a càrrec 
de Maria Jesús Gil. Els diners recaptats 
es van destinar a Vilafranca Solidària.

les aportacions de veïns i sobretot, 
veïnes, es va organitzar un sorteig. La 
guanyadora va ser Paula Val Monferrer. 

Amb la mostra sobre les nines Nancy 
es va desenvolupar la dedicada a les 
fotografies de la gran nevada de febrer 
de 2013. A Nadal de 2014 es preveu una 
mostra sobre els clicks de Playmòbil.

de grills", amb una vessant participativa, 
música en directe, teatre i clown 
interpretat per "La Rabera Eclèctica", un 
grup de teatre i música amb arrels a Els 
Ports i el Maestrat. La vesprada va servir 
a més per recordar les poesies d'Estellés 
i celebrar un sopar de germanor.
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A la tardor la Flama del Correllengua 
ha visitat Vilafranca. Els actes han 
començat amb una benvinguda a l'IES 
Vilafranca i al Col·legi En Blasc d'Alagó.

Després s'ha format una nombrosa 
comitiva que acompanyada per la música 
d'alumnes de l'IES s'ha dirigit cap a la 
Plaça d'En Blasc. Allí, dos alumnes de 
l'IES, Sergi Roig i Marta Tena, han llegit 
un manifest, fent referència a tres dels 
escriptors més importants en la nostra 
llengua com Joanot Martorell, Vicent 
Andrés Estellés i Salvador Espriu. 

Seguidament, Toni Royo, en representació 
d'Acció Cultural, entitat que organitza el 
Correllengua per totes les comarques del 
País Valencià, ha explicat als presents, la 
importància d'aprendre la nostra llengua 
i entendre la nostra cultura. Per últim, els 
alumnes ha tornat als seus centres, fent 
parada a dos carrers de la vila, dedicats 
als escriptors Joan Fuster i Carles 
Salvador, per fer lectura d'alguns textos.  

LA FLAMA dEL 
CORRELLENgUA

Al voltant del dia del llibre la Biblioteca 
Municipal desenvolupa diferents 
activitats per al foment lector. Una 
d'elles és el sopar de Sant Jordi. A 2013 
amb la lectura de novel·les s'entregava 
una butlleta per al sorteig. A 2014 
els participants han de resoldre 
enigmes quinzenals que se plantegen 
a la biblioteca, amb la novetat que 
també hi ha enigmes infantils. 

FOMENT 
LECTOR A 
VILAFRANCA
LA bibLiotecA deseNVoLUpA 
MúLtipLes ActiVitAts
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A la primavera de 2013 els xiquets 
també participaren al concurs 
sobre punts de llibre. La temàtica 
era "Un pont entre Nicaragua i 
Vilafranca". Se van presentar 32 
propostes. El guanyador va ser Biel 
Dols Gil. Les finalistes van ser Laia 
Tena i Berta Monfort. La llibreria 
Argot va patrocinar un xicotet regal 
per als participants al concurs. 

coNtA coNtes

Com a cloenda es va celebrar un conta 
contes a càrrec de Felip Kervarec. 

presentació de "Viatge pel meu 
país. homenatge a Joan fuster" 

L'escriptor Joan Garí va presentar, 
dins de les activitats lectores el llibre 
"Viatge pel meu país. Homenatge a 
Joan Fuster". Tot es va desenvolupar 
dins del mes literari vilafranquí.

>>



EL MILLOR TEATRE
eL cApsiGRANy JA és UN RefeReNt

el festival de teatre capsgirany de 2013 ha 
estat un èxit de públic.  tot i que el temps va 
obligar a trasladar algunes actuacions el poble 
ha vist les millors companyies i els millors 
espectacles. divendres 7 de juny s’encetava 
amb la presència dels alumnes de l’ies de 
Morella. Ja per la nit arribava la projecció de 
l’espot del festival protagonitzat pels artistas 
del poble. L’espot va donar pas a l’espectacle 
“déja vu” del Mag edgard. Durant la jornada 
de dissabte 8 de juny es va desenvolupar el 
gruix de les actuacions que van començar al 
matí. Artristras Teatre vainterpretar “Els petits 
Més Grans”, una obra dirigida al públic infantil 
en què van cobrar protagonisme, a més dels 
actors, les titelles. La Troupe Malabo es va 
haver de canviar de la seva ubicació inicial de 
la Plaça Don Blasco al Parador de Festes amb 
el seu “Petit Circ”. La pluja va obligar a canviar 
l’espai de representació, també per l’espectacle 
de La Furtiva de Vilareal que va oferir al públic 
la seua interpretació de “Sabates a l’aire” al 
frontó municipal. Mentrestant, la Casa de la 
Cultura es preparava per rebre Zanguango 
Teatre que van oferir “Aquí pasará alguna 
cosa”, un número d’humor sobre la pèrdua de 
la memòria, dirigit al públic jove i adult. A la nit, 
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EL MILLOR TEATRE
eL cApsiGRANy JA és UN RefeReNt

al poliesportiu va acollir l’obra “Somnis 
de sorra” de la Cia Borja Ytuquepintas. 
La pintura amb sorra va deixar amb la 
boca oberta els més de 500 assistents. 
Quan va finalitzar es va iniciar la 
cercavila dels vilafranquins Bufagaites 
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que va portar al públic fins al Parador 
de Festes on va donar començament 
la discomóvil “Eclipse”. El diumenge 9 
de juny la programació teatral es va 
desenvolupar per la vesprada. Essència 
Produccions, Ferreret Teatre i Cia Anna 

Roca es posaren davant del públic a 
la Casa de la Cultura amb “Víctor i el 
monstre”. Per finalitzar l’edició teatral 
d’enguany, Elegants, arribats des de 
Girona posaren el colofó a aquest 
festival amb “Cabaret Elegance”.



La Unió Musical de Vilafranca va celebrar 
el concert amb motiu de la festa de 
Santa Cecília. Va ser un emocionant 
acte en què es va retre homenatge 
a Pau Monfort, que porta 25 anys al 
capdavant de la Unió Musical. Així 
mateix també van rebre un homenatge 
els músics Jesús Monfort, Diego García 
i Carlos Colom. Els tres porten 25 anys 

25 ANyS 
AMB PAU 
MONFORT
hoMeNAtGe AL diRectoR 
de LA UNió MUsicAL 
de ViLAfRANcA

a la UMV. Així mateix en l'intermedi del 
concert es van lliurar els diplomes als 
nous músics que formen part de la Unió 
Musical, gràcies a l'aprenentatge cursat 
a l'Escola de Música. Es tracta de Manel 
Monfort, amb clarinet; Sergi Prades, 
percussió; Sergi Roig, clarinet; Bruno 
Querol, trombó; Pau Roda, trombó, Arturo 
Cruz, saxo i Maria Benages, percussió.

En el concert, la UMV va interpretar 
Slava! de Leonard Bernstein, Tannhäuser 
de Richard Wagner, Nabucco de 
Giuseppe Verdi i la Simfonia n.1 d'El 
Senyor dels Anells de Johan de Meij.

A més cal destacar que els músics que 
han crescut amb Pau Monfort com a 
director han elaborat un relat sobre els 
anys viscuts i l'aprenentatge que han 
viscut al costat del director de la UMV.

coNceRt A LA fiRA de 
LA MAGdALeNA

Com és costum la Unió Musical de 
Vilafranca va oferir el concert de la Fira de 
la Magdalena. Es van interpretar obres de 
Bernstein, Garcia Abril, Smitt i Ginasterra. 

A les festes la Unió Musical de Vilafranca 
va estar present a la presentació, als 
diferents cercaviles i a tots els actes 
on la música és protagonista. 

coNceRt de NAdAL

El concert de Nadal va comptar amb 
un programa amb obres de Britten, 
Mozart, Gerswin, Bernstein, Laserooms, 
Márquez, Pau Monfort i José Feliciano.
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L’Associació cultural i Musical dolces 
cançons de Vilafranca va oferir a 
juny el concert que des de fa uns 
anys ofereix per aquestes dates.

A l’acte, el grup presentava la 
incorporació de 4 membres nous: 
Gema Fabregat, Amanda Navarro, 
Juan Mestre i Cristina Mallén, aquesta 
última vinguda de Cantavieja.

Durant els 90 minuts que va durar 
l’actuació, el públic que quasi 

NOVES INCORPORACIONS 
A doLces cANçoNs

omplia la Sala Carles Pons de 
la Casa de la Cultura va poder 
escoltar peces de tot tipus, tant 
instrumentals com cantades. Així 
van anar sonant ranxeres, havaneres, 
cançons més modernes…

D’aquesta manera, la gent de 
Vilafranca va poder conèixer els 
resultats dels assajos que fa durant 
l’any aquesta formació dirigida 
per Héctor Sancho, que també ha 
actuat a 2013 a Ares o Portell.

Vilafranca va organitzar un any 
més la Setmana de la Gent Gran. 
Caminades, tallers, cinema, 
teatre, sopar popular... van ser 
algunes de les activitats. 

L'ACTIVITAT 
No té edAt
setMANA de LA GeNt GRAN

El Grup de Dones de Vilafranca ha posat 
en marxa durant el mes de març de 
2013 diferents activitats amb l’objectiu 
d’homenatjar la dona treballadora. El 
dimecres 13 es va celebrar a la Casa 
Social una conferència sobre el mobbing, 
és a dir, l’assetjament laboral en este 
cas cap a les dones. La xarrada la va 

SETMANA DE 
LA doNA
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Diego Ripollés i Sergi Monfort van guiar una 
caminada cap a les Coves del Forcall. L'excursió 
fora del poble va ser fins Andorra. Lizbet 
Robledo va desenvolupar un taller de memòria. 
"Vacaciones de Ferragosto" va ser la pel·lícula 
que es va projectar. Guillem Monferrer va oferir 
una visita guiada sobre les dones vilafranquines i 
tots es van juntar al multitudinari sopar popular.

impartir la psicòloga Ana Colom Miralles. 
El diumenge 17 al matí, les sòcies 
assistiren a una missa i, a la vesprada, 
es va projectar la pel·lícula El Cuerpo 
a la Casa de Cultura. Mentrestant, el 
divendres 22 a la nit es va projectar la 
pel·lícula "La fuente de las mujeres” al 
cinema parroquial. Durant tot el mes, 
les Sales Gòtiques de l’Ajuntament s'han 
succeït exposicions de boixets, fotografies 
de les seues activitats durant tot l’any i 
quadres de pintures a l’oli. Les activitats 
commemoratives finalitzaven el dissabte 
dia 23 amb la conferència "Com són les 
nostres emocions" a càrrec de la psicòloga 
Merche Coll, que es va celebrar a la 
Casa Social. Les sòcies van concloure la 
setmana amb un sopar multitudinari

hoMeNAtGe A Les doNes
Com a homenatge a les dones 
treballadores el Grup de Dones, amb la 
presència de la regidora de Benestar 
Social, Tere García, va dipositar una 
flor en l’escultura de la planxadora de 
calces, situada a l’Avinguda del Llosar.



EL PONT 
dE 
LLETRES 
A LA VILA
iii tRobAdA LiteRàRiA

enguany l'arbre que creixia al pati ha estat 
l'arbre de Nadal. Les arrels estaven fent 
malbé els edificis i per això s'ha talat.

festival de Nadal. Es va celebrar el 20 de 
desembre amb actuacions de xiquets i 
mestres amb motius adients a l'època.

Javier del Romero va oferir un curs sobre el 
Mètodo bapne per a alumnes i mestres.

Al menjador es va desenvolupar un taller 
d'amanides per fomentar el menjar 
saludable entre els més menuts.

Els xiquets han participat en 
tallers de brain Gym.

Cinc professors voluntaris fan classes 
de reforç en hores no lectives: 
Matemàtiques, suport a habilitats 
bàsiques i suport de lecto-escriptura.

Recollida de taps per a Carmen. És una 
xiqueta de Borriol que necessita taps 
per a un carro adaptat. Els xiquets 
del col·legi estan col·laborant.

EL COL·LEGI DON 
bLAsco de ALAGóN
eL coL·LeGi disposA d'UN bLoG: escoLAViLAfRANcA.bLoGspot.
coM oN s'iNfoRMA de totes Les ActiVitAts deL ceNtRe. 
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El passat 1 de juny de 2013, el poble va 
acollir la III Trobada Literària d’El Pont. 
El dia, fresc però assolellat, es presentà 
ple d’activitats vinculades a les lletres i 
obertes a tota la població, promogudes 
per El Pont Cooperativa de Lletres, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Vilafranca. 

A la jornada va participar activament 
el col·legi En Blasc d'Alagó amb la 
representació "De Major vullc ser escriptor". 
Es van presentar les obres “Un pont 
sobre el meridià” i “Ponts suspensius…”. 
A continuació va ser el torn de l’apartat 
“Les escriptores d’El Pont ens parlen de 
la seua literatura”, amb les intervencions 
d’Isabel Marín, Susanna Lliberós, Mònica 
Melò, Reis Lliberós i Rosabel Gumbau. 
També es va retre un breu homenatge al 
poeta Vicent Andrés Estellés. El cantautor 
castellonenc Artur Àlvarez, especialment 
vinculat a Vilafranca, va oferir “Artur 
Àlvarez, en concert” per tancar la jornada. 

El segon cicle ha realitzat l'eixida de 
Tardor el 8 d'octubre per conèixer 
les fonts del Llosar, el bovalar, els 
Arenals o la font dels burros.

Nou projecte: els escacs. El 
centre ha encetat esta iniciativa 
per fomentar l'aprenentatge.

El primer cicle ha realitzat l'eixida de 
tardor fins al peiró de la trinitat.

Els alumnes d'infantil van fer l'eixida de 
tardor fins al passeig de bonavista.

En futurs números ampliarem la 
informació sobre el col·legi



La plaça de la casa de la Música de Vilafranca va 
viure una singular nit de concert com a colofó al 
i seminari d’introducció al Jazz i la improvisació. 
el duo format per àlvar Monfort i tomàs fosch va 
oferir una hora de peces conegudes del jazz i la 
música brasilera. D’aquesta manera es va posar el 
punt final a una setmana en què tots dos professors 
han il·lustrat als músics de la Unió Musical de 
Vilafranca en les tècniques d’improvisació i els han 
submergit en el món del jazz. Més d’un centenar 
de persones va assistir a la interpretació.

JAZZ
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Vilafranca ha tingut presència en la 
celebració dels 20 anys del programa 
d’extensió universitària de la Universitat 
Jaume I. L’UJI ha reconegut, en la figura de 
la treballadora social Anna García Monfort, 
la tasca que desenvolupen les treballadores 
socials en la dinamització del món rural 
i en el sosteniment dels municipis. Des 
d’aquí la nostra enhorabona. Cal recordar 
que Vilafranca participa activament en els 
programes d’extensió universitària. Així 
mateix la localitat acull activitats del programa 
teatral Reclam o la Universitat per a Majors.

curs per 
a la UMV 
i actuació 
del duet 
Monfort-
fosch

ViLAfRANcA 
ALs 20 ANys 
D'EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA



AGENDA ACTIVA DE VILAFRANCA

SOLIdARITAT>>
ESCOLA dE LA SELVA, PROJECTES 0.7%, ESTRELLAS dE COLORES

MúSICA PER 
A LA SELVA 
d'hoNdURes

>> SOLIDARITAT

Una iniciativa posada en marxa per 
David Miralles, Javier Monfort i Sonia 
Mestre, amb la col·laboració de Vilafranca 
Solidària, l'Ajuntament de la localitat, 
empreses i veïns de Vilafranca, ha 
aconseguit recaptar més de 6.000 
euros per a les escoles d'Hondures. I 
ho han fet implicant a tots els músics 
de Vilafranca. Amb tots, o gairebé tots 
els que a la localitat dels Ports, tenen 
alguna vinculació amb la música el 2012 
es va gravar el CD solidari " L'Escola de 
la Selva". A l'agost de fa dos anys, en el 
desenvolupament de les festes patronals, 
es va presentar davant de tots els veïns. 
Va ser un acte coral, ja que tot el poble 
estava representat en aquest disc.

El disc, en què s'interpretaven èxits 
de tots els temps per part de músics 
professionals i amateurs de la localitat, 
es va posar a la venda per 8 euros. Un 
any i mig després s'han recaptat més 
de 6.000 euros. Els diners ja ha anat 
a parar per a les escoles de la selva 
hondurenya a través de l'ONG Helping 

eL cd "LA escUeLA de LA seLVA" 
RecAptA 6.000 eURos.

Vilafranca 
solidària, 

Ajuntament, 
empreses i veïns 

van col·laborar 
amb la iniciativa 

de david Miralles, 
Javier Monfort i 

sonia Mestre

Honduras i Escoles del Món. Concretament 
s'ha ajudat a un orfenat de 22 xiquets 
abandonats o víctimes d'abusos i al col·legi 
The Jungle School, una escola privada 
gratuïta situada a la selva hondurenya, 
que atén un centenar d'alumnes

Els diners ha permès la creació d’una zona 
de jocs, ha afavorit una millor alimentació 
dels alumnes i els ha ajudat a disposar 
de millor material escolar. La iniciativa 
continua, ja que els discos compactes 
segueixen a la venda a l'oficina de turisme 
de la localitat. El CD compta amb la 
col·laboració de veïns de Vilafranca que han 
posat la veu a la interpretació de 13 temes. 
A més Vicent Querol i Carlos Álvarez han 
composat la lletra i la música de L'Escola 
de la Selva, que dóna títol al CD. Cada cançó 
està apadrinada per una empresa o entitat 
relacionada amb Vilafranca. Les cançons 
s'han gravat en l'estudi de Carlos Álvarez, 
que ha estat l' encarregat dels arranjaments 
i la masterització del mateix. L'Ajuntament 
de Vilafranca i Vilafranca Solidària 
també han donat suport al projecte.
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dia de la dona treballadora, projecció 
de la pel·lícula “La fuente de las 
mujeres” amb la col·laboració d’UGT.

exposició de fotos a la sala gòtica de 
l’ajuntament “La dona treballadora 
vilafranquina” amb la col·laboració d’UGT.

Activitats de jocs durant l’escola d’estiu.

espectacle de La Rabera Eclèctica i 
dones de la Unió Musical Vilafranca 
“Moltes Veus Femenines”.

exposició a l’Ajuntament “dones i 
esport” amb la Fundació Isonomia

Jornades de la Gent Gran, Visita 
Guiada “Dones de Vilafranca” a 
càrrec de Guillem Monferrer.

taller d’igualtat a 5é i 6é del 
Col·legí Blasco de Alagón. A càrrec 
de la Fundació Isonomia.

En la trobada Literària de la Cooperativa 
de lletres “El Pont” es va fomentar 
una “Tertúlia de dones escriptores”.

conferència “Literatura i 
Erotisme” per Pepa úbeda.

 A la fira de la Magdalena presentació 
del conte “Estrellas de colores” 
d’òscar Fabregat i Albesa.

El 8 de setembre es va jugar el 
partit amistós de fútbol entre el 
Vilafranca CF i el Vila-real femení.

UN ANY PER 
L’edUcAció 
iGUALitàRiA
ActiVitAts deseNVoLUpAdes

LA psicòLoGA coto tALeNs 
VisitA A xiqUets i xiqUetes, 
pARes i MARes i JUbiLAts
Durant una setmana la psicòloga 
Coto Talens, especialista en relacions 
igualitàries i en prevenció de la 
violència de gènere, ha dut a terme 
diversos tallers a Vilafranca. L'activitat 
s'emmarca dins de l'any que Vilafranca 
Solidaria està dedicant a l'educació en 
igualtat entre els homes i les dones.

Coto Talens ha treballat amb el Grup 
de Dones, l'associació de jubilats i 
pensionistes Francolí, les AMPAS de 
l’IES i el col·legi, els alumnes de l'IES 
o les mares i pares de nadons, dins 
de les Jornades de Bolquers, que 
cada any s'organitzen a la localitat.

Segons ha definit Coto Talens "venim 
d'uns segles de masclisme i és 
important que les noves generacions 
cresquen en relacions de respecte i 
igualtat". En aquest sentit ha remarcat 
la importància que a les aules els 
estudiants siguen conscients dels 
drets i no s'estengue un masclisme que 
"lamentablement sembla que torne a 
aflorar entre els més joves, sobretot 
a través dels canals de comunicació 
i a través dels telèfons mòbils".

Coto Talens ha destacat el "vigor de 
la societat vilafranquina per haver 
estat capaç d'organitzar unes jornades 
amb aquestes característiques". Les 
activitats coordinades per Talens s'han 
dut a terme en format de xerrades, 
conferències i també tallers amb els 
diferents sectors socials del municipi.

ReLAcioNs siMètRiqUes
En els tallers s'ha insistit en la 
importància d'incorporar valors que 
fomenten les relacions d'igualtat, 
simètriques. "Cal que eduquem als 
nostres fills i filles perquè Vilafranca siga 
una població més justa" ha concretat.



Tot i que altres administracions han 
retallat les ajudes del 0.7% per a 
projectes de cooperació l'Ajuntament 
de Vilafranca manté, dins del seu 
pressupost, esta partida. 

A 2012 se VAN RepARtiR AixÍ: 
creu Roja. 1000€. Projecte de 
millora de condicions de seguretat 
alimentària i desenvolupament 
socioproductiu a Tanzània.

Acció sense fronteres. 1000€. 
Construcció d'un pou d'aigua a Senegal. 

Mans Unides. 1000€. Ajuda a pescadors 
artesanals a la badia de Sechura (Perú).

fundació Vicente ferrer. 3792,05€. 
Construcció de 34 vivendes a India.

escoles pel món. 1871,95€. 
CD solidari per Hondures.

A 2013 estA VA seR 
LA distRibUció: 
fundació el sueño de la campana. 3000€. 
Construcció d'un àrea de jocs infantils.

Nous camins. 5664€. Prevenció per 
evitar la vida al carrer dels xiquets.

UN 
peRceNtAtGe 
QUE AJUDA
ViLAfRANcA MANté 
LA coopeRAcióN AMb 
Les AJUdes deL 0’7%

Vilafranca Solidària col.labora amb el 
projecte de la Fundació El Sueño de la 
Campana, a Nicaragua. Ho fa a través 
del llibre “Estrelles de Colors”, escrit 
pel mestre vilafranquí Óscar Fabregat 
i il·lustrat per Carlos Sanz. A la Fira 
de la Magdalena la Casa de la Cultura 
de Vilafranca ha acollit la presentació 
d’aquesta obra que reflecteix els 
sentiments i anhels dels xiquets de 
Nicaragua. Óscar Fabregat ha estat 
a Nicaragua i ha pogut comprovar la 
realitat del dia a dia de l’aprenentatge 
a les escoles del país centreamericà. 
La regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Vilafranca, Tere García, 
ha apuntat que “el llibre i els sentiments 
que expressa reflecteixen perfectament 
la campanya que ha posat en marxa 
aquest any Vilafranca Solidària, 

fomentant l’educació en la igualtat entre 
xiquetes i xiquets, dones i homes “.

La presentació ha estat una unió entre 
Nicaragua i Vilafranca. Cal recordar que 
la biblioteca de Vilafranca i el col·legi 
Don Blasco de Alagón s’han agermanat 
amb els xiquets de Nicaragua. Durant 
l’any han compartit dibuixos, costums i 
vivències. De fet, una part del projecte 
educatiu del col·legi ha tingut com 
a referència Nicaragua. En l’acte, els 
mestres de Vilafranca han exposat 
en què ha consistit la feina. L’acte ha 
comptat amb la col·laboració del pallasso 
Nandet i els xiquets de Vilafranca que 
han ballat el Ball Pla i danses tradicionals 
nicaragüenques. Més de 300 persones 
han assistit a la presentació celebrada 
a la sala d’actes Carles Pons.

ESTRELLES DE COLORS 
peR A NicARAGUA

Cáritas Vilafranca ha recogido casi una tonelada de 
alimentos destinados a los que más lo necesitan. Ha 
sido dentro de la Operación Kilo que se ha desarrollado 
durante las fechas navideñas. Cáritas también 
organizó la recogida de tarjetas telefónicas, bolígrafos 
y postales para los presos de la cárcel de Albocàsser.

UNA toNeLAdA 
de ALiMeNtos 
EN LA OPERACIÓN 
KILO

>> SOLIDARITAT
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ESTRELLES DE COLORS 
peR A NicARAGUA

A gener de 2013 més de 100 persones 
integraven la cavalcada de la rebuda 
dels reis Mags. Dos carrosses van 
acompanyar als reis. Quinze xiquets 
representaren un pessebre vivent. 
Al Betlem van estar representats els 
masos del terme. La nit va acabar 
amb el repartiment de regals a 
l'església. La Xalera va coordinar tot 
el muntatge. A més els mags van 
visitar l'escola infantil municipal.

00// REBUdA ALS 
MAgS d'ORIENT

AGENDA ACTIVA DE VILAFRANCA

FESTES>>
SANT ANTONI, FESTES PATRONALS, EL LLOSAR

La Junta de la Setmana Santa de Vilafranca va presentar 
el primer cartell de la Setmana Santa vilafranquina. A 
l'acte es va explicar la importància de les imatges que 
participen en les processons i que posseeix Vilafranca. Així 
mateix, es va demanar la col·laboració de tots els veïns per 
aconseguir que totes les imatges puguen eixir en processó 
pels carrers i evitar que es queden algunes a l'església 
per falta de portants com passa en els últims anys. A 
2014 la junta continua treballant. Tot i que Dimecres Sant 
faltaren portants si que se va aconseguir en la processó 
de Divendres Sant. La processó recuperava l'esplendor i 
van poder eixir tots els passos, especialment el sepulcre 
i l'hort de les Oliveres. D'esta manera els membres de la 
Junta estaven satisfets, ja que havien aconseguit un dels 
objectius que es van marcar quan van presentar els actes.

02// JUNTA dE LA 
SETMANA SANTA

00

01

02
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01 // SANT ANTONI

L’Ajuntament de Vilafranca se va 
encarregar de la majoralia de Sant Antoni 
en no haver majorals. La col·laboració 
de tots els que s’impliquen en la festa: 
actors, rondalla, voluntaris, va fer 
possible el seu desenvolupament.



A maig de 2013 els veïns de Vilafranca han 
celebrat la Rogativa de Sant Miquel. Molts 
han estat els qui han fet la ruta a peu des 
del poble per recórrer els set quilòmetres 
que els separen de l'ermita de Sant 
Miquel. La primera parada s'ha efectuat a 
l'ermita de la Mare de Déu del Llosar, on 
els majorals de Sant Miquel els han oferit 
un esmorzar amb xocolata, magdalenes i 
moscatell. A l'ermita s'ha celebrat la missa 
i, a continuació, els majorals han repartit 
a tots els assistents el panet beneït. A 
setembre també s'ha celebrat la festa. 

03// SANT MIqUEL A 
MAIg I SETEMBRE

Els veïns de la Partida de Baix del terme 
de Vilafranca han celebrat la festa de 
Sant Isidre. Dissabte dia 11 de maig, 
com marca el costum, es van reunir al 
voltant del Peiró al costat de la carretera 
CV-15. Allí va tenir lloc la benedicció dels 
800 panets que es van elaborar per a 
l’ocasió. Així mateix es va resar perquè 
aquest any hi hage una bona collita. Un 
total de 30 veïns i propietaris de terrenys 
d’aquesta part del terme de Vilafranca 
formen part de la “roda” que any rere 
any s’encarrega d’organitzar la festivitat. 
Cada any és un dels inscrits l’encarregat 
d’organitzar la celebració. Com marca el 
costum, després de la celebració, tots 
els “socis” van celebrar una berena.

04//SANT ISIdRE

A maig el dia de Pasqua del Llosar va 
comptar amb la processó, la missa i 
el tradicional convit de pastes i llet als 
arcs del Pare Plàcid. Els majorals es van 
encarregar que la festa fos ben lluida.

A setembre el Dia del Llosar es va iniciar amb 
la cercavila de la Unió Musical de Vilafranca. 

05//EL LLOSAR

03

els cadafals 
organitzaren 
la programació 
taurina a 
setembre

els majorals 
van organitzar 
la festa de la 
pasqua i el dia de 
la Mare de déu

Després es va celebrar la processó i, tot 
seguit, el convit a pastissos. A la vesprada 
la Unió Musical de Vilafranca va oferir 
el tradicional concert de pas dobles. El 
Ball Pla es va avançar a la nit anterior.

A setembre la Comissió de Cadafals es va 
encarregar de la programació taurina.

04

05 05

05

05

>> FESTES
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L’activitat es va iniciar dissabte 6 de 
juliol amb el dinar de socis que es va 
celebrar a l’hotel l’Om. Per la vesprada 
es va celebrar el corro de vaques a 
l’entorn de la plaça de bous. Les vaques 
procedien de la ramaderia de Ozcoz. 
Els majorals van oferir als socis un 
berenar. A continuació es va ballar el 

06//SANT CRISTòFOL

L’alcalde de Vilafranca, óscar tena, ha 
valorat el desenvolupament de la fira de 
la Magdalena. tena ha assenyalat que la 
fira ha estat un èxit per la climatologia, 
el nombre d’expositors i les activitats 
culturals programades amb la col · laboració 
d’associacions i col · lectius de la 
localitat. Al dinar final de la fira s’han 
sortejat les ovelles i cabres procedents 
de la Granja provincial. Així mateix s’ha 
sortejat el cavall i el bo de 100 euros per 
a compres. En el discurs Tena ha fet una 
crida perquè tots els veïns de Vilafranca 
interessats a col · laborar ho facen amb la 
fira. L’Ajuntament amb la col · laboració 
de veïns i associacions es fa càrrec de 
l’esdeveniment en els últims anys, però 
és necessària la implicació de tots perquè 
tire endavant. D’altra banda l’alcalde ha 

07//ÈXIT dE 
LA FIRA dE LA 
MAgdALENA 2013

Ball Pla a la plaça Don Blasco. Per la 
nit es va embolar un bou de la mateixa 
ramaderia aragonesa. Diumenge, 
després de la processó es va celebrar 
una missa a l’ermita del Llosar. A 
continuació els majorals van convidar 
a tots els presents i es va celebrar la 
benedicció de vehicles, finalitzant així 
el cap de setmana de celebracions.

apuntat que la fira ha estat possible amb 
menys recursos econòmics. La Generalitat 
ha eliminat les ajudes existents, mentre 
que la Diputació ha reduït a la meitat la 
seva aportació. S’ha comptat amb 10.000 
euros menys que en edicions anteriors. 
Malgrat això el poble ha estat capaç de 

treure l’esdeveniment endavant. La Fira 
ha estat un aparador per a Vilafranca.

La Fira ha comptat amb el clàssic concert 
de la Unió Musical de Vilafranca, el 
Cross de la Fira, organitzat per l’Escola 
Esportiva, i múltiples activitats. 

06

07

L’associació de pensionistes i 
jubilats Francolí de Vilafranca 
ha retut homenatge als socis 
més majors. Es tracta de 
Rosario Prades Tena i Rogelio 
Andrés Vicente. La celebració 
s’ha iniciat amb una missa 
baturra cantada per la rondalla 
de Vilafranca. A continuació els 
integrants de l’associació i la 
rondalla s’han dirigit a la casa dels 
homenatjats en cercavila. Per 
l’estat de salut de Rosario Prades 
únicament s’ha pogut entregar el 
reconeixement a Rogelio Andrés 
Vicente. Els membres de la junta 
li la van lliurar a Rosario Prades 
Tena. La festa ha finalitzat 
amb un dinar de germanor 
al bar restaurant Els Arcs.

08//HOMENATgE A ROSARIO PRAdES TENA I ROgELIO ANdRéS VICENTE

08
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09//LES FESTES d'AgOST dE 2013 EN IMATgES

>> FESTES
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Un grup de joves vilafranquins, la 
majoria d'ells integrants de la Penya 
Melopea, són els membres de la 
comissió de festes 2014. Van amanir 
loteria de Nadal i la festa de Cap d'Any 
va estar molt concurrida. El 18 de gener 
amb motiu de Sant Antoni també van 
organtizar una discoteca mòbil.

Ja han convocat un concurs 
fotogràfic per elegir la portada del 
llibre de festes. Per al 19 d'Abril han 
organitzat 12 hores de futbol sala. 

10//COMISSIÓ dE FESTES 2014



La cursa de 
Sant Silvestre

cLAssificAció:

140 
coRRedoRs 
VAN diR 
AdéU A 2013

Més de 140 corredors, 60 en 
categoria infantil i 81 en la 

categoria absoluta, van acomiadar 2013 
a la cursa sant silvestre de Vilafranca. 
La cursa, organitzada per la Regidoria 
d'Esports de Vilafranca, Shedmarks i 
Entreparets, va portar un bon ambient 
i nombroses disfresses a la Plaça d'En 
Blasc de Vilafranca. Els corredors van 
haver de realitzar un recorregut de 
quatre voltes a un traçat de 960 metres 
que eixia des de la Plaça d'En Blasc i que 
passava pels carrers Major, Sant Roc, 
Abadia, Plaça de l'Església, Cid i Sant 
Miquel. Les xiques van completar tres 
voltes i els cadets una. En la categoria 
aleví el recorregut va ser de 700 metres.

Absolut masculí
1. david prades. 12.17
2. óscar González. 12.30
3. isaac blasco. 13.25

Absolut femení
1. sara fabregat. 11.18
2.begoña colomer 12.40
3.belén pons. 13.09

Aleví / Infantil
Vencedor: fermín 
Ribes prades 1.02

Cadet
Vencedora: silvia 
bou. 3.21

>> ESPORTS
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FRONTENIS, ENTREPARETS, ESCOLES dE CICLISME



Miquel 
Porcar, 
campió de 
Llevant

eN LA ModALitAt 

de tURisMes de 

MUNtANyA

L'Ajuntament de Vilafranca ha 
felicitat Miguel Porcar, veí de la 

localitat, al proclamar-se vencedor en el 
Campionat de Llevant de Turismes de 
Muntanya. Porcar ha aconseguit durant 
les huit curses del campionat el pòdium 
en cadascuna d'elles quedant primer 
en dos ocasions, segon cinc vegades i 
tercer en una d'elles. Es tracta de proves 
que majoritàriament s'han celebrat a 
la província d'Alacant. Consten d'un 
recorregut d'un màxim de sis quilòmetres 
i tenen com a característiques la rapidesa, 
la tecnicitat i l'absència de copilot. Per 
este motiu, el conductor ha de memoritzar 
cadascuna de les corbes per aconseguir 
completar-les en el menor temps possible. 
Miguel Porcar viu i desenvolupa la seua 
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trajectòria professional a Vilafranca i 
és durant els caps de setmana quan es 
desplaça per competir. Des dels dihuit 
anys té afició pel món del motor i ha 

participat en diferents campionats tant 
de pista d'asfalt com de terra. Durant el 
descans hivernal prepararà el seu cotxe 
per seguir competint en les proves.

Frontenis 
Vilafranca, al 
màxim nivell

El Club Frontenis Vilafranca continua 
tenint 2 equips de la temporada passada.

L'A participa a la Lliga Territorial, la categoria més 
alta a nivell autonòmic. Els seus integrants són 
Diego Tena, Alonso Roqueta, Sergio Ferrer, Michel 
Monfort, Pedro Marin, Tino Mallen i Victor Miralles,

El B ho fa a la Primera Divisió de Castelló. Els seus 
integrants són Jose Luis Altabas, Jordi Monferrer, 
Alex Ripollés, Valentin Miravet, Hugo Montilla, 
Javier Monforte, Juliano Morraja, Javi Zandalinas, 
Raul Barreda, David Roig, Ruben Barreda. 

ESPORTS>>



La cursa entreparets de 
Vilafranca ha batut tots 
els rècords de participació. 

Més de 500 inscrits van prendre 
la sortida en les dues modalitats. 
Aquest any s’havia preparat la 
cursa clàssica , amb un recorregut 
de 25 quilòmetres, i una marxa no 
competitiva de 10 quilòmetres. 
d’aquesta manera es van 
superar els 320 inscrits de l’any 
passat. La cursa entreparets 
culminava la Lliga castelló Nord.

El vencedor de la prova va ser 
Raúl García Castán, subcampió 
d’Espanya de curses de Muntanya, 
que, a més, va batre en 9 segons 
el rècord de la prova, deixant-lo en 

corredor de 
Vilafranca: 
Entre els locals 
cal destacar, 
un cop més , la 
participació de 
David Prades.

 Nombrosos 
vilafranquins 
van prendre 

l'eixida en totes 
dues curses.
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Entreparets
AMb Més de 500 pARticipANts

1h. 47 ‘ 01 ” segons. Va seguir en 
la classificació el corredor Mario 
Bonavista Domingo qui s’havia 
proclamat campió de la Lliga 
Castelló Nord. El tercer classificat 
va ser Miguel Ángel Duplas .

En categoria femenina Silvia Sos 
va aconseguir la victòria , amb un 
temps de 2h. 21 ‘ 57 ”. Van seguir 
Estefania Barreda i Mari Carmen 
Traver. Silvia Sos també seria la 
vencedora a la Lliga Castelló Nord.

Entre els locals cal destacar, 
un cop més, la participació 
de David Prades. Nombrosos 
vilafranquins van prendre 
l'eixida en totes dues curses.

>> ESPORTS



C.F. 
Vilafranca

amateur
El CF Vilafranca està jugant  al Grup 1 
de Segona Regional, on lluita per arribar  
a la zona alta de la classificació.

L'entrenador és Toni Mallen i els jugadors 
que conformen la plantilla son els següents:

Porters: Vidal, Adrian Vicente

Defenses: Fermin, Alejandro, Carlos Pitarch, 
Hector, Adrian Fabregat, Hector Artola, Miquel

Migcampistes: David, Bayot, Andreu, 
Christian, Santos, Edo, Alberto

Davanters: Adrian Andrés, Roman, 
Jordi Sales, Jesus Pitarch, Cesar

Juvenil
Pel que fa al juvenil, juga al Grup 1 
de Tercera Regional Juvenil i l'equip 
busca fer una bona temporada.

Anselmo Martinez és el nou entrenador 
amb una plantilla molt jove:

Porter: Pablo Camáñez

Defenses: Bruno, Pablo, Ivan, 
Victor Garcia, Arturo, Moha

Migcampistes: Pablo, Aitor, Sergi, Ivan 
Troncho, Nicolas, Mateu, Victor Monfort

Davanters: Guillem, Enric, Jhosep

El cap de setmana del 13 i 14 de 
juliol, Vilafranca acollia la segona 
trobada d’Escoles de Ciclisme 
de la Federació de Ciclisme de 
la Comunitat Valenciana.

En un principi, el programa 
d’activitats s’havia de desenvolupar 
el dissabte, però una forta 
tronada va fer que només els 
corredors locals pogueren rodar 
amb les seues bicicletes.

El plat fort es va traslladar al 
diumenge 14 pel matí, quan els 
alumnes d’escoles de ciclisme de 
poblacions com Benicàssim, Vila-
real, Almassora o Benicarló, farien 
les seues curses pel recorregut llarg, 
que anava per l’Avinguda del Llosar, 

Escoles de ciclisme

Plaça Constitució, Carrer Corts 
Valencianes, Carrer Mossén Joan 
Puig i Avinguda de Castelló.

Abans de les curses, els 
corredors van realitzar una 
gimcana amb puntuació.

També va cridar l’atenció el 
gran nombre de corredores 
fèmines, en un esport on 
predomina el gènere masculí.

Alguns dels participants tenien 
gran nivell, ja que eren campions 
autonòmics i provincials de 
la seua categoria. Corredors 
vilafranquins que viuen a 
Castelló i que militen en equips 
provincials també van participar.

vilafranca  |  51  

ESPORTS <<



Millores al camp de fútbol
els membres de la Junta directiva del 

club de futbol Vilafranca, aficionats i 
personal de l’Ajuntament de Vilafranca 
van treballar durant tota la jornada de 
dissabte 2 de juny per ressembrar la 
gespa del camp municipal del serrito, 
un cop ha finalitzat la temporada. 
Els treballs es van centrar en les 
zones més danyades del terreny de 
joc. L’objectiu és aprofitar l’aturada 
de lliga per regenerar la gespa.

Recentment l’Ajuntament de Vilafranca 
també ha introduït millores en les torres 
d’il · luminació del camp de futbol. El 
regidor d’Esports, Cristóbal Troncho ha 
apuntat que s’han col · locat unes escales 
externes i unes plataformes a la part 
superior. D’aquesta manera seran més 
accessibles, segures i fàcils de reparar.

el club ciclista picaio s'ha 
consolidat com una de les associacions 
esportives de referència a Vilafranca.

Actualment, el nombre de socis 
es troba al voltant dels 100.

Els seus membres solen 
realitzar 2 eixides al mes, 1 per 
carretera i 1 per muntanya.

També participen a marxes cicloturistes 
de la zona i en alguna ocasió han 
estat presents a la prestigiosa 
cursa Quebrantahuesos.

El Picaio també organitza l'eixida que 
es fa el primer dissabte de les Festes 
Patronals i l'any passat també va organitzar 
la trobada d'escoles de ciclisme.

Per aquest 2014, destaca el fet que 
Vilafranca siga seu del Campionat de 
la Comunitat Valenciana en Línia de la 
categoria junior, que tindrà lloc el 22 de 
juny, una cita que els membres del Club 
Ciclista Picaio esperen amb molta il·lusió. 

SEMBRA DE LA GESPA I NOVES TORRES D'IL·LUMINACIÓ

Club 
Ciclista 
picaio
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TURISME>>
SENDERS I VISITES GUIADES

Promoció del senderisme
L’Ajuntament de Vilafranca ha 

presentat un vídeo turístic per 
fomentar el senderisme al poble. 
La productora Nautilus ha estat 
l'encarregada de la seua realització. 
Mostra els senders de Vilafranca. 

PROGRAMA DE VISITES GUIADES DE LA REGIDORIA DE TURISME

Alhora l'Ajuntament ha realitzat 
un mapa, amb la col·laboració 
de Sergi Monfort, que inclou els 
senders. Esta faena ha estat 
acompanyada de la senyalització i 
marcatge dels senders del poble.

El mapa es un gran full 
imprés per les dues 
cares, en una podem vore 
el plànol del terme de 
Vilafranca amb els senders 
diferenciats per colors 
i a l’altra explicacions 
detallades de cadascun 
dels recorreguts. La 
tasca de senyalització 
i marcatge ha estat 
laboriosa per després 
procedir a l’homologació

SENDERS Visita Vilafranca tot l'any

L'Ajuntament de Vilafranca, a 
través de l'Oficina de Turisme, 
programa els caps de setmana 

visites guiades pels diferents punts 
d'interès del nucli urbà. El regidor 
de Turisme, Valentín Miravet, ha 
explicat que "els visitants poden fer 
un recorregut guiat pel Museu de la 
Pedra en Sec on es mostra este tipus 
de construcció feta a mà per l'home i 
que dóna forma a gran part del paisatge 
vilafranquí. La visita també fa parada a 
l'Ajuntament on es poden contemplar 

les sales gòtiques d'este edifici situat 
al centre de la localitat. L'Església 
parroquial de Santa Maria Magdalena és 
un altre punt d'interès del visitant que 
també pot visitar el Museu de la Torre 
del Conjurar, recentment rehabilitat. 
La pujada a la torre permet veure 
Vilafranca des d'una perspectiva única.

Les visites es realitzen els caps de 
setmana a les 11 hores i a les 17:30 
hores al Museu de la Pedra en Sec i a 
l'Ajuntament, mentre que les visites a 

l'Església i la Torre del Conjurar són a 
les 12 i a les 16:30 hores . Els grups es 
tanquen cinc minuts abans de l'inici de la 
visita que dóna inici a l'oficina de turisme .

Els preus són de dos euros per al 
públic general i de 1,50 euros per als 
xiquets, pensionistes , desocupats , 
discapacitats i persones allotjades 
a Vilafranca. Els habitants de la 
localitat tenen un descompte d'un 
euro aplicable a les tarifes anteriors.
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dades d'ignasi Llopis

Nevada primers de març 
Dia 1 a les 16 h. 65 cm

Nevada 27-28-29 abril 13 cm.

1 octubre màxima 29ºc 
màxima dels mesos d’octubre 
amb la de l’any 2011 

Novembre 24ºC el dia 6 és la 
màxima de màximes dels mesos 
de novembre des de 1978

16 d’agost portem acumulats 
682.1 l/m2, que és la mitjana de 

EL TEMPS>>
>> EL TEMPS  

precipitació anual de Vilafranca

temperatura màxima       30,5ºC 
el  27 de juliol i el 10 d'agost

temperatura mínima          -6,0ºC     
el 23 de febrer i el 9 de desembre

oscil·lació extrema            36,5ºC

Mitjana de màximes          16,8ºC

Mitjana de mínimes             5,7ºC

precipitació total             778,8 l/m2

Més precipitació:  juny        171,0  l/m2

Menys precipitació: octubre 2,7  l/m2

El dia amb màxima precipitació  
28 de febrer    66,8  l/m2

Precipitació mitjana anual 
(48 anys )     684,1  l/m

2013RESUM 
cLiMàtic



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

TraNSPOrTS autobusos altaba, Sl  964 44 10 42
De dilluns a divendres laborables. 
Dissabtes i diumenges 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

TraNSPOrTS autos Mediterráneo  964 22 00 54
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

TaXI
VICENTE MARÍN:   964 44 15 49 / 661 42 83 65
RICARDO MARTÍNEZ:  964 44 02 82 / 608 56 98 89
ROBERTO MARTÍNEZ:  964 44 11 79 / 608 12 35 00
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