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>> LA REsIDENCIA ABRE SUS PUERTAS
EL PRÓXIMO MEs DE MAYO EL CENTRO ABRIRÁ sUs INsTALACIONEs 
TRAs CONFIRMARsE EL CONCIERTO DE 25 PLAZAs PÚBLICAs.

El alcalde de Vilafranca Óscar Tena 
anunció en el pleno extraordinario 
celebrado el pasado mes de febrero la 
apertura de la residencia de la tercera 
edad del municipio. Tena mantuvo una 
reunión con el secretario autonómico 
Manuel Escolano en la que se confirmó 
el concierto de 25 plazas por parte de 
la Conselleria de Bienestar Social. El 
consistorio llevaba reclamando, desde 
hace más de dos años, este concierto 
para permitir la apertura y viabilidad 
de unas instalaciones cuyas obras 
concluyeron en 2013 y que cuenta con 60 
plazas de residencia y 19 de centro de día. 

La Fundación Gerón, entidad gestora 
del centro, ha puesto en marcha el 
proceso para seleccionar el personal de 
la residencia de la Tercera Edad en las 
categorías de auxiliar de enfermería, 
limpieza, fisioterapia, enfermería, 

animación sociocultural, medicina, 
psicología, cocina y mantenimiento. 

El alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, ha 
señalado que la apertura será histórica, 
ya que supondrá que las personas 
mayores de Vilafranca puedan estar 
atendidas en su propia población en unas 
magníficas instalaciones cuya inversión 
superó los cuatro millones de euros, sin 
duda, una de las mayores inversiones 
públicas en la historia del municipio. 

El alcalde ha agradecido el compromiso que 
en su día tuvo la Ministra de Sanidad, Leire 
Pajín, para hacer posible la construcción del 
centro. Así mismo también ha agradecido 
la actitud y colaboración de la directora 
general de Bienestar Social, Pilar Albert 
y del secretario autonómico, Manuel 
Escolano, ante las peticiones que ha 
realizado el Ayuntamiento de Vilafranca.

POBLE>>
RESIDENCIA, SAMU, 775 ANIVERSARI, PISCINA
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SE REDUCE EN UN 75% LA 
DEUDA MUNICIPAL
LA BUENA gEsTIÓN hA PERMITIDO REBAjARLA EN 750.000 EUROs.

El Ayuntamiento de Vilafranca 
ha podido reducir, año tras 

año, la importante deuda con las 
entidades bancarias que el año 2003 
superaba el millón de euros. Reducir 
este importante endeudamiento 
era una necesidad y ha sido una 
prioridad para los sucesivos equipos 
de gobierno. El rigor presupuestario 
en las últimas legislaturas y el 
objetivo de mejorar y ampliar las 
infraestructuras municipales sin 
endeudar más al municipio ha 
propiciado esta drástica reducción.

Hay que recordar que a pesar de 
devolver más de 750.000 € en 
amortizaciones  y más de 250.000 
€ en intereses a los bancos se han 
realizado importantes inversiones en 
el municipio como la residencia de la 
tercera edad, la piscina climatizada, 
el nuevo frontón municipal, la nueva 
escuela infantil, el polígono industrial, 
la mejora del desvió entre la calle 
Portell y la Serreria, la mejora del casco 
antiguo y del patrimonio histórico 
(Torre del Conjurar), así como la 
urbanización de nuevas calles y el 
nuevo edificio en la calle la Bassa.

AÑO IMPORTE

2003 998590
2004 918978
2005 837314
2006 757046
2007 677502
2008 598900
2009 562784

AÑO  IMPORTE

2010 498004
2011 444536
2012 395615
2013 353525
2014 313868
2015 273369
2016 196765

>> POBLE
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El Ayuntamiento de Vilafranca 
ha aprobado con los votos 

del PsPV y la abstención del PP y 
Compromís los presupuestos de 
2015. El alcalde de Vilafranca, Óscar 
Tena, ha felicitado al equipo técnico 
de intervención del Consistorio por el 
trabajo que han llevado a cabo en su 
elaboración. Las cuentas ascienden 
a 2,1 millones de euros. Supone 
un incremento del 3,7% respecto 
al 2014. El año pasado el pueblo 
también terminó con superávit, en 
este caso fue de 59.000 euros. 

La intención del equipo de Gobierno 
en su elaboración es mantener 
todos los servicios que presta el 
consistorio. Asimismo el alcalde ha 
incidido en que otra de las prioridades 
es la creación de puestos de trabajo. 
Para ello se destina una importante 
partida que permitirá la contratación 
de siete personas durante unos 
meses y cuatro personas durante 
un periodo de medio año, además 
de una beca destinada al aula de 
informática. El primer edil ha incidido 
en que a través de las inversiones 
también se tratará de fomentar 

PresuPuesto 2015 con inversiones 
Y CREACIÓN DE PUEsTOs 
DE TRABAjO

SE DESTINAN MáS DE 
400.000 A INVERSIONES

SE CONTRATARáN 
A 11 PERSONAR DE 
FORMA TEMPORAL

EL SUPERáVIT DE 2014 
FUE DE 59.000 EUROS

<<
la creación de puestos de trabajo. La 
partida inversora es la que más sube, 
llegando hasta los 406.000 euros.

AsOCIACIONEs
Un año más el municipio dará un 
importante apoyo a todas las entidades 
y asociaciones del municipio. Se apoyará 
un total de 27 asociaciones, entidades 
y colectivos. El municipio, además, 
les da cobertura a la organización 
de actos y cesión de locales. 

INVERsIONEs Y OBRAs:
Las principales inversiones pasan por la 
urbanización de la Calle Miralles de Carro. 
Otra actuación destacada será la reforma 
de la piscina descubierta. El consistorio 
también apostará por la construcción del 
gimnasio municipal en diferentes fases.

PAgO A PROVEEDOREs:
El alcalde ha destacado asimismo que las 
condiciones financieras del consistorio 
permiten cumplir rigurosamente 
el plan de pago a proveedores, 
pagando las facturas que recibe el 
municipio en un plazo de 30 días.

vilafranca  |  5  

PETICIONS ALS PRESSUPOSTOS 
DE L’ESTAT I LA GENERALITAT VALENCIANA

preste servei les 24 hores del dia i 
que aquest servei aparega consignat 
en els pressupostos de 2015.

A la Generalitat Valenciana 
també se li demana el concert 
de places en la Residència de la 
Tercera Edat i el Centre de Dia.

COMPTEs DE L’EsTAT
D’altra banda l’Ajuntament ha demanat 
al Ministeri d’Agricultura que inclogue 

finançament per la perforació d’un pou 
que garanteixi l’abastament d’aigua 
a la vila. En aquest sentit l’alcalde ha 
apuntat que ha mantingut contactes 
amb la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer. L’opció més viable passaria per 
perforar a més profunditat el pou de 
Llargueres, situat al terme de Benassal. 
Respecte d’això l’Ajuntament sol • licitarà 
a la Diputació de Castelló que redacte el 
projecte del pou per agilitzar els tràmits.

L’Ajuntament de Vilafranca ha 
aprovat per unanimitat una llista 

de peticions per als pressupostos 
de la Generalitat Valenciana i l’Estat. 
L’alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, 
ha demanat a tots els partits 
representats, i especialment al PP, 
partit governant a Madrid i València, 
que ho traslladen als seus diputats.

En la moció proposada per l’equip de 
Govern i ratificada per tots els edils 
es demana que la Samu de Vilafranca 

POBLE  <<

POBLE PRESSUPOST



 Vilafranca ha padecido la falta de 
agua durante el pasado año. En julio 
y septiembre fueron necesarias cubas 
de agua para abastecer a la industria 
y las viviendas.  Desde hace años el 
Ayuntamiento ha reivindicado ante la 
Diputación, la Generalitat Valenciana, 
la Confederación Hidrográfica del Ebro 
y la del Júcar, inversiones para paliar 
la delicada situación que padece el 
municipio. La situación es grave ya 
que las cubas de agua suponen un 
notable coste para el municipio y no 
son la solución para garantizar el 
suministro de agua en el futuro.

En febrero de 2014 el Ayuntamiento 
solicitó ayuda a la Diputación para 

perforar un nuevo pozo, conforme a las 
directrices del geólogo de la institución 
provincial y de la Confederación del 
Ebro. Ante la falta de respuesta de la 
institución provincial, el Ayuntamiento 
ejecutó la obra durante el mes de junio.  
A pesar de los informes favorables 
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VILAFRANCA NECESITA 
INVERSIONES PARA PALIAR 
LA FALTA DE AgUA

del geólogo de la Diputación y de los 
técnicos de la Confederación del Ebro, la 
perforación no ofreció el agua esperada. 

En junio de 2014  en la Mesa del 
Agua celebrada en Morella, que reunió a 
alcaldes de la zona con la Diputación y la 
Confederación del Ebro, el alcalde volvió a 
expresar el malestar del municipio por la 
falta de actuaciones que den una solución 
definitiva a este problema histórico.

El alcalde de Vilafranca se desplazó 
el pasado mes  noviembre hasta Madrid 
para reunirse con la directora general 
del Agua al objeto de plantearle la 
importancia que supone para nuestra 
población, con una importante industria 
textil, el poder garantizar el suministro de 
agua, reclamando la acción del Ministerio.

En estos momentos Vilafranca se 
abastece del manantial de La Tosquilla, 
el Pozo de Llargueres y de dos pozos 
más, uno en La Parreta y otro en la 
Teuleria. El manantial de La Tosquilla 
depende del régimen estacional de 
las lluvias. Los pozos de La Parreta y 
Teuleria tienen una escasa limitación 
y finalmente el de Llargueres, que 
se esperaba con ilusión fuese la 
solución definitiva, no fue perforado 
por la Conselleria a una profundidad 
suficiente que garantizase el caudal 
necesario para Vilafranca y Benassal. 

La corporación municipal seguirá 
reclamando la ayuda a todas las 
administraciones superiores, al 
objeto de que de una vez por todas 
se hagan realidad las soluciones 
definitivas a este grave problema 
para el futuro del municipio. 

El déficit hídrico del 2014 
pone en evidencia la 
falta de respuesta de las 
administraciones ante las 
reiteradas peticiones del 
Ayuntamiento de Vilafranca.

>> POBLE
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La Mancomunitat dels Ports ha 
estrenat seu al carrer la Bassa de 
Vilafranca. Les treballadores socials, 
l’Agent de Desenvolupament Local i 
l’administrativa que presten els seus 
serveis a l’ens comarcal ja exerceixen 
les seves funcions en els nous locals. 
D’aquesta manera s’ha alliberat espai 
a l’edifici d’oficines de l’Ajuntament de 
Vilafranca que, fins ara, cedia part de les 
seves instal·lacions. A l’edifici municipal 
es crearan noves dependències perquè els 
serveis es presten amb més comoditat.

La Mancomunitat ha enviat una carta als 
municipis informant del canvi d’ubicació. El 
nou edifici disposa d’una planta dedicada 
a l’ens comarcal, pertanyent la resta a 
l’Ajuntament de Vilafranca, que ha cedit el 
terreny. El president de la Mancomunitat i 

alcalde de Forcall, Santiago Pérez, considera 
que d’aquesta manera es dignifica el 
treball dels professionals que hi treballen.

L’edifici del carrer La Bassa és compartit 
per l’Ajuntament de Vilafranca i la 
Mancomunitat. A més de les oficines 
hi ha aules formatives homologades 
per a la realització de cursos.

Les instal·lacions del Parador de Festes 
de Vilafranca tenen des de principis de 
juliol de 2014 una cambra frigorífica que 
ja ha funcionat a ple rendiment durant les 
festes patronals d'agost. La màquina s'ha 
adquirit gràcies a l'aportació dels membres 
de la Comissió de Penyes del 2013. El 
col·lectiu pagarà el 90% i l'Ajuntament 
el 10%. La cambra frigorífica permetrà 
emmagatzemar tant beguda com aliments 
en les nombroses celebracions que es 
desenvolupen al Parador durant tot l'any.

L’Ajuntament de Vilafranca ha adquirit 
dues escales per accedir als nínxols al 
cementiri municipal. S’han adquirit de 
tres i quatre altures perquè els familiars 
dels morts puguen pujar i baixar a les 
diferents alçades. Es tracta d’una nova 
millora en el camp sant, després de 
l’ampliació del mateix, la seva pavimentació 
i la col·locació de 75 nous nínxols.

El alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, 
la alcaldesa de Mosqueruela, Isabel 
Gil, y el representante de la comarca 
de Gúdar Javalambre, José Luis Alvir 
Martínez, han solicitado a la Conselleria 
de Infraestructuras la mejora de la 
carretera Cv-173 Vilafranca-Mosqueruela, 
en el tramo que corresponde a la 
provincia de Castellón. Así se lo han 
manifestado al secretario autonómico 
de Infraestructuras, Vicente Dómine.

El alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, ha 
destacado la unión de Vilafranca con 
Mosqueruela y la comarca de Gúdar 
Javalambre para demandar de manera 
unitaria la mejora de este vial. La petición 
llega cuando existe el compromiso 
por parte del Gobierno de Aragón de 
invertir este año 600.000 euros para 
mejorar el tramo turolense del vial.

Óscar Tena ha recordado que desde hace 
años el Ayuntamiento de Vilafranca 
presenta mociones para solicitar que se 
amplíen las curvas y se reasfalte el tramo 
perteneciente a su término municipal.

Según Tena “todos, desde Castellón y 
Teruel, hemos coincidido en que se trata de 
una carretera vital para nuestros intereses 
comunes, ya que es la puerta de acceso 
desde Castellón hacia las pistas de esquí 
de Valdelinares”. Óscar Tena ha destacado 
que desde hace años desde Mosqueruela 
se está demandando ante el gobierno 
aragonés la mejora del tramo turolense de 
la carretera y que en Vilafranca siempre se 
ha prestado apoyo a esta reivindicación.

El secretario autonómico de 
Infraestructuras, Vicente Dómine, no ha 
concretado ninguna inversión, si bien ha 
manifestado su disposición a atender 
la petición. El alcalde de Vilafranca ha 
solicitado que la inversión se concrete en 
actuaciones lo más inmediatas posibles.
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LOs ALCALDEs DE AMBOs MUNICIPIOs 
sE REÚNEN CON REsPONsABLEs 
DE INFRAEsTRUCTURAs

<< NOVES OFICINES 
DE LA MANCOMUNITAT I AULES 
FORMATIVES AL CARRER LA BASSA

NOVES ESCALES 
AL CEMENTERI
MUNICIPAL

NOVA CAMBRA 
FRIGORÍFICA 
AL PARADOR DE FESTES

VILAFRANCA Y 
MOSQUERUELA 
REIVINDICAN EN 
VALENCIA LA MEJORA 
DE LA CARRETERA



>>775 ANYs d’història, 
amb Present i futur
UN ACTE CÍVIC VA COMMEMORAR EL 775 D’HISTÒRIA I VA 
RECONÉIXER LA LABOR DE LA UNIÓ MUSICAL DE VILAFRANCA

A 2014 Vilafranca va commemorar 
el 775 aniversari de la Carta de 

Població atorgada pel noble aragonés 
Blasco d’Alagó. Tot l’any es van succeir les 
activitats. L’acte cívic central es va viure  
dissabte 8 de febrer a les sales gòtiques.

L’alcalde la població, Óscar Tena, va lliurar a 
la Unió Musical de Vilafranca la Medalla de 
la Vila. Es tracta d’una distinció que reconeix 
aquelles persones o entitats que hagen 
destacat en la promoció, difusió o treball per 
la Vila. La medalla, que reprodueix l’escut 
de la localitat, la va recollir el president de la 
Unió Musical de Vilafranca, Ramón Andrés.

Óscar Tena va destacar que la UMV és 
l’associació en actiu més antiga del municipi, 
remuntant-se la seua fundació a l’any 1928. 
Tena va ressaltar que la banda de música ha 
format a centenars de músics, ha portat el 
nom del poble per tot el país i ha permés que 
nombrosos músics es troben en l’actualitat 
en orquestres internacionals i nacionals o es 
dediquen professionalment a l’activitat musical.

El president de la UMV, Ramón Andrés, va 
incidir en què l’agrupació s’ha adaptat als temps, 
passant de tenir un paper rellevant en els actes 
i festes de la localitat a oferir concerts que 
cada vegada busquen incrementar la qualitat 
musical i interpretativa. Andrés va argumentar 
que aquest canvi ha anat associat a la batuta 
de Pau Monfort en els últims 25 anys.

Premi d’investigació 
Marcelino Andrés
L’alcalde de Vilafranca, en aquest acte, també 
va anunciar la creació d’un premi per part de 
l’Ajuntament per tal de reconèixer la millor 
investigació sobre Vilafranca al treball final de 
grau o projectes de recerca relacionats amb 
màsters. El premi porta el nom d’Explorador 
Andrés, evocant l’aventurer i explorador 
vilafranquí que va recórrer Àfrica al segle XIX.

Exposició sobre les Cartes Pobla
Dins dels actes commemoratius del 775 
Aniversari de la Carta Pobla al mes de febrer 
es va poder visitar a l’Ajuntament de Vilafranca 
dues exposicions sobre les cartes de població 

del Maestrat i la Batllia de Cantavella. 
Aquestes mostres van estar cedides pel 
Centre d’Estudis del Maestrat i pel Centre 
d’Estudis de la Iglesuela. L’alcalde de 
Vilafranca va agrair a ambdues entitats seua 
col· laboració i especialment a l'historiador 
Pere Enric Barreda per la seua col· laboració.

Conferència de josep Monferrer
L’historiador Josep Monferrer va evocar 
a l’acte cívic la figura de Blasco d’Alagó, 
en una conferència que va servir per a 
contextualitzar la data que se celebrava. 
Monferrer va assenyalar que Blasco 
d’Alagó va permetre que Vilafranca fos 
un poble franc i lliure d’impostos, aspecte 
clau en el seu desenvolupament. En 
Blasco d’Alagó va signar la carta de 
població el 7 febrer 1239. En finalitzar la 
seua conferència l’historiador va lliurar 
a l’alcalde de Vilafranca uns documents 
originals del segle XIX. En ells, veïns de la 
Vila sol·liciten al Ministeri de Marina permís 
per talar arbres als boscos de la seua 
propietat. Tena va agrair aquesta donació. 
L’acte, conduït per Guillem Monferrer, va 
finalitzar amb la interpretació de l’ himne 
a Vilafranca, cantat per Raül Sirvent amb 
l’acompanyament musical del quartet de 

clarinets de la Unió Musical de Vilafranca.

L’acte va comptar amb la presència dels 
representants de les associacions del 
municipi, la corporació, alcaldes de pobles 
veïns i el vicepresident de la Diputació.

Contacontes i trobada 
d’associacions.
Com a complement al dia es va celebrar 
un contacontes a càrrec de Felip Kervarec 
que va explicar als infants de la població 
l’origen de la Carta Pobla de Vilafranca. En 
una trobada d’associacions es van definir els 
aspectes dels actes a organitzar tot l'any.

>> POBLE

8  | vilafranca



Per lliurar el premi a Creu Roja el 
consistori va valorar la intensa tasca que 
desenvolupa la Creu Roja des de fa 40 
anys. En aquests moments la institució 
compta amb 638 socis repartits en 10 
poblacions: Vilafranca, Ares, Castellfort, 
Benassal, Culla, Vilar de Canes, Torre d'En 
Besora,Atzeneta, Vistabella i Benafigos.

L'Assemblea de Vilafranca és una 
de les més actives de la província 
de Castelló. Compta amb més de 50 
voluntaris actius. Entre les seues 
facetes destaca el programa Menjar a 
Casa, del qual s'han beneficiat més de 
100 veïns de Vilafranca des de la seva 
posada en funcionament. Així mateix 
realitza serveis preventius en tot tipus 
d'actes. Creu Roja també compta amb 
una secció de joventut, que organitza 
periòdicament activitats. Així mateix a la 
Vila l'entitat ofereix cursos de castellà per 
a immigrants, atenció social a famílies 
que necessiten menjar o no poden 
pagar rebuts d'electricitat.  Una altra de 
les seves tasques passa per la gestió 
de la teleassistència o la transmissió 
d'informació als Serveis socials sobre 
les necessitats de la població. Creu Roja 
col·labora amb altres entitats com Càritas 
en la recollida de roba per necessitats.

En nom de Creu Roja Óscar Vicente 
va agrair el premi, igual que ho 

776 anys amb la medalla 
de la vila PER A CREU ROjA

PABLO ALTABA 
TENA REP 
EL PREMI 
D'INVESTIGACIÓ 
EXPLORADOR 
ANDRÉS

L'Ajuntament de Vilafranca 
ha concedit a Creu Roja la 
"Medalla de la Vila", amb motiu 

del 776 Aniversari de la Carta 
Pobla concedida a la població per 
Blasco d'Alagó. El 8 de febrero es va 
celebrar un acte commemoratiu a la 
Casa Social. L'alcalde de Vilafranca, 
Óscar Tena, va fer el lliurament 
de la medalla al president de Creu 
Roja Vilafranca, Óscar Vicente. Tots 
dos recordaren als fundadors de 
Creu Roja Vilafranca, fa 40 anys.

L'acte el va conduir Guillem Monferrer. 
La celebració va comptar amb 
l'acompanyament musical d'un 
grup de corda, vent i veu. En els 
parlaments l'alcalde de Vilafranca, 
Óscar Tena, va recordar els orígens del 
municipi, evocant els textos d'Antonio 
Monfort i el seu relat del segle XIX.

va fer la presidenta provincial 
de l'entitat, Flores Higueras.

PREMI 
EXPLORADOR 
ANDRés
D'altra banda Pablo Altaba Tena va 
rebre el premi de recerca Explorador 
Andrés, que recorda la figura de 
l'explorador vilafranquí que va realitzar 
descobriments en el Golf de Guinea, al 
segle XIX. Pablo Altaba Tena ha realitzat 
un estudi arquitectònic i patrimonial 
d'un edifici històric de Vilafranca, com és 
la Casa dels Brusca. La interpretació de 
l'himne a Vilafranca va tancar l'event.
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RUTES ORGANITzADES PEL CENTRE 
ExCURSIONISTA PER CONèIxER ELS LÍMITS
FESTIVAL DE DOCUMENALS
NIT DE L’ART
I FESTIVAL DE MúSICA DE VILAFRANCA
775 MINUTS D’ESPORT
TROBADA DE RONDALLES I SANTA CECÍLIA 
DE LA RONDALLA DE VILAFRANCA
CONCURS DE CURTMETRATGES
CURS D’hISTòRIA DE L’ART AMB JOSEP MONFERRER
MOSTRA DE DOCUMENTALS
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ACTEs DEL 775 ANIVERsARI 
DE VILAFRANCA
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La pedania de la Pobla de Bellestar 
de Vilafranca compta amb un nou 
dipòsit d'aigua de 25.000 litres 
de capacitat per solucionar les 
mancances que produïa la sequera 
durant els últims estius.  L'alcalde 
de Vilafranca, Òscar Tena, ha indicat 
que "es tracta d'una obra fonamental 
i necessària que donarà tranquil·litat 
en els mesos d'estiu". La Pobla de 
Bellestar durant l'estiu augmenta 
considerablement la seua població. 
La casa rural i els habitatges 
de molts veïns i estiuejants 
s'omplen de gent i lògicament 
augmenta la despesa d'aigua.

L’Ajuntament de Vilafranca ha 
restaurat la teulada dels llavadors 
de l’assagador de la Torre Leandra. 
El consistori, davant la petició dels 
veïns i caminants, ha procedit a 
reparar la teulada dels llavadors. 
En aquest cas la reparació l’ha 
dut a terme la brigada d’obres 
de l’Ajuntament. El consistori 
tracta de recuperar, en la mesura 
de les seues possibilitats, el 
patrimoni etnològic de la localitat, 
especialment el que té a veure amb 
l’arquitectura de la pedra en sec.

L’Ajuntament de Vilafranca, a 
través de la regidoria de Noves 
Tecnologies, ofereix com a nova via 
de comunicació ràpida, àgil i sense 
cost per alsciutadans i ciutadanes 
el sERVEI DE MIssATgERIA A 
TRAVés DE WhatsApp, anomenat 
a partir d’ara INFOVILA.  

ALTA I BAIXA EN EL 
sERVEI INFOVILA:

El servei i l’alta en el mateix 
són gratuïts. Per ser donat/
da d’alta, només cal seguir 
els següents passos:

1.- Enviar un missatge de 
Whatsapp al nombre 637.550.463 
indicant ALTA, nom, els dos 
cognoms i DNI de l’usuari.

Exemple: ALTA, Pedro Pérez 
Muñoz, DNI 22222222

2.- Afegir el número 637550463 
a l’agenda de contactes (això 
és necessari per poder rebre 
correctament els missatges, pot 
fallar si no se segueix aquest pas).

L’alta es produirà dins dels 7 dies 
laborables següents a comptabilitzar 
des de la data en què s’ha enviat 
el missatge al nombre. De manera 
extraordinària i durant el període de 
proves l’alta podrà realitzar-se dins 
dels 15 dies laborables següents 
a comptabilitzar des de la data en 
què s’ha enviat el missatge d’alta.

BAIXA. Per donar-se de baixa 
s’haurà d’enviar un Whatsapp al 
servei indicant la paraula BAIXA.

NORMEs DE FUNCIONAMENT 
D’INFOVILA:

InfoVila és un servei de 
missatgeria d’Informació Municipal 
creat per l’Ajuntament de Vilafranca, 
que serà l’administrador del 
servei. Neix amb la pretensió 

d’oferir informació sobre AGENDA, 
ESDEVENIMENTS I SERVEIS PÚBLICS.

Es dirigeix a tots els ciutadans / 
es que desitgin rebre la informació 
procedent del consistori.

Al Whatsapp únicament es 
rebran missatges emesos per part 
de l’Ajuntament de Vilafranca.

Els Usuaris no podran remetre 
missatges al servei de Whatsapp 
l’Ajuntament de Vilafranca.

L’Ajuntament de Vilafranca 
podrà enviar informació als usuaris 
de dilluns a diumenge, de les 8 del 
matí a les 21 h. En el cas de tractar-
se d’una informació d’urgència 
o especial interès es remetrà en 
el moment que sigui oportú.

Els números de telèfon dels 
usuaris seran inclosos en una base 
de dades d’ús exclusiu per al servei 
d’Infovila. Aquestes dades no seran 
transmeses a cap organisme ni 
serviran per a cap altra gestió, més 
enllà del propi servei d’InfoVila.

El simple fet d’enviar un 
missatge per ser donat d’alta en 
el servei suposarà l’acceptació 
d’aquesta normativa.

L’enviament de missatges 
a Infovila suposarà la BAIXA 
AUTOMÀTICA per part de 
l’administrador del servei.

La Normativa es podrà adaptar 
a la renovació tecnològica del 
servei i a les circumstàncies que 
el seu funcionament requereixi. 
En tot cas, els canvis normatius 
seran comunicats als usuaris.

NOU DIPÒSIT A 
LA POBLA DE 
BELLEsTAR

REsTAURACIÓ 
DELs LLAVADORs 
DE LA TORRE 
LEANDRA

NOU SERVEI 
D’AVISOS PER 
WHATSAPP: 
INFOVILA.
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L’Ajuntament de Vilafranca i la 
Diputació de Castelló han millorat 
algunes de les pistes del terme 
municipal de la localitat.

Així, durant 10 dies, els que aquest 
any li ha tocat a Vilafranca, s’han 
realitzat actuacions en pistes com 
la del Camí Vell de Benassal, la zona 
del Pla de Baix, la baixada al Mas de 
Pelegrí i Mas de Barreda i també 
el desbrossament del camí que 
uneix Vilafranca amb Portell. Les 
màquines també han arreglat zones 
a Palomita o el Mas de Tosca de Dalt.

En alguns punts, s’han fet 
desaiguadors per possibilitar 

Vilafranca segueix demanant a la conselleria 
d’Educació que retorne els mòduls formatius que ha 
eliminat a L’IES. Com a mesura de protesta, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, i després d’un acord del 
Consell Escolar Municipal, es va realitzar la preinscripció 
per al curs 2014-2014 en els dos mòduls formatius que 
s’hi han sol·licitat a l’IES de la població dels Ports.

Des de Vilafranca també es demanarà als municipis de la 
zona que donen suport a mocions perquè la Generalitat 
canvie de postura i retallada la formació a Vilafranca. 
Cal recordar que l’alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, ha 
sol·licitat una reunió a la consellera d’ Educació, María 
José Català, per exposar-li la situació i demandar que 
resconsidere la seua decisió, ja que el passat curs el 
mòdul de Gestió Administrativa es va eliminar al curs 
en què, precisament, comptava amb més preinscrits.

 CONsELL EsCOLAR DE VILAFRANCA

Cal recordar que la decisió d’iniciar la preinscripció 
compta amb el suport del Consell Escolar de Vilafranca, 
en el qual PSPV, PP, Compromís, sindicats, IES, col·legi 
Don Blasco de Alagón, associacions de pares i Escola 
Infantil van plantejar la necessitat de comptar amb 
formació secundària en el municipi. Altrament, 
només es podrà accedir desplaçant-se a Castelló.

que les pistes aguanten 
més temps en bon estat.

La regidora de Serveis Públics, 
Silvia Colom explicà que 
l’Ajuntament elabora un llista 
de les zones a adequar, per a 
poder actuar després en les 
zones en pitjor estat i també 
ha agraït a la Diputació les 
ajudes que l’Ajuntament rep 
de l’entitat provincial a l’hora de 
realitzar aquestes tasques.

Durant els últims dos mesos l’Ajuntament de Vilafranca ha executat la 
neteja de matolls i herbes del conegut com Riu de la Teuleria en diferents trams 
compresos entre la Teuleria i les Coves del Forcall. Quatre empleats, contractats 
amb càrrec el pla d’ocupació conjunt, s’han encarregat de retirar els esbarzers i 
herbes que, en alguns casos, feien intransitable el pas per alguns dels trams.

La regidora de Serveis Públics i Obres, Silvia Colom, ha assenyalat que a més 
de retirar totes les herbes es possibilitarà que el riu sigue transitable per als 
caminants. Així mateix es millorarà l’evacuació d’aigües en cas de fortes pluges 
o l’accés a determinades finques i horts de la zona que encara es cultiven.

Des del punt de vista turístic es facilitarà que els veïns i visitants puguen 
caminar per l’entorn, des d’on es contemplen vistes privilegiades de 
Vilafranca. A més de la neteja dels matolls l’Ajuntament de Vilafranca ha 
invertit en l’aportació de materials per millorar el ferm i facilitar que l’aigua 
s’evacuï amb més rapidesa. Silvia Colom ha manifestat l’agraïment a la tasca 
que han exercit aquests treballadors per la dedicació que han prestat.

L’Ajuntament de Vilafranca ha realitzat l’adequació i 
millora dels jardins de l’Avinguda del Llosar, a l’altura 

de l’entrada de les oficines municipals i també entorn de la 
planxadora. L’objectiu ha estat millorar l’estètica i l’accessibilitat. 
Les zones reparades s’han empedrat i s’han col·locat bancs.

MILLOREs A 
L’AVINGUDA LLOSAR

MILLOREs 
DE CAMINS 
AL TERME

EL POBLE DEMANA 
A EDUCACIÓ QUE 
RETORNE ELs MÒDULs 
FORMATIUs A L’IEs

NETEJA DE MATOLLS I HERBES 
AL RIU DE LA TEULERIA
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l’Ajuntament de Vilafranca 
ha renovat la pintura de diversos 
edificis municipals, entre ells 
les oficines i el poliesportiu. Els 
treballs s’han dut a terme en les 
últimes setmanes. A les oficines 
municipals s’ha col·locat un 
indicatiu per identificar l’edifici, 
perquè veïns i visitants sàpiguen 
clarament la ubicació de les 
oficines d’atenció. Així mateix 
s’ha treballat en el poliesportiu 
municipal i el frontó. També s’han 
pintat els murs dels corrals dels 
toros i s’actuarà a l’edifici de 
l’antiga presó i l’antic hospital del 
Carrer Sant Roc. Per a realitzar 
estos treballs s’ha comptat 
amb empreses del municipi.

>> MILLOREs ALs PARCs INFANTILs
La regidoria d’Obres i serveis 
de l’Ajuntament de Vilafranca 
ha iniciat la millora dels parcs 
infantils municipals. 
l’actuació s’ha iniciat pel carrer corts valencianes. el consistori instal · larà 
una base de material flexible sota els gronxadors i atraccions infantils per 
reduir el dany que puguen rebre els xiquets en impactar amb el terra.
la regidora d’obres, silvia colom, ha assenyalat que l’actuació 
continuarà en el futur al parc del Peiró escala. en funció dels recursos 
disponibles l’acció es podria estendre fins al parc de bonavista.
tots els anys l’àrea d’obres realitza la revisió i manteniment dels gronxadors 
i parcs infantils. l’any passat es van pintar i enguany s’està instal·lant el 
cautxú a la base de les zones infantils. Per a això la brigada d’obres ha fet 
una primera base de ciment, sobre la qual es col·loca la superfície dúctil.

renovació de 
la Pintura 
dels edificis 
municiPals La regidoria de Turisme i Noves Tecnologies de l’Ajuntament 

de Vilafranca ha millorat la informació meteorològica que ofereix 
a través del web www.ajumentdevilafranca.es. El regidor de l’àrea 
de Noves Tecnologies i Turisme, Valentín Miravet, ha assenyalat 
que s’ha instal·lat una nova web cam que té diverses finalitats. 
D’una banda permet als que accedeixen al web tenir una visió 
general de l’Avinguda del Llosar. La web cam és molt seguida 
quan es produeixen nevades, quan arriba la Malea de Sant Antoni 
o simplement per tafanejar sobre què passa al municipi. Però 
a més la càmera web és un element de seguretat per als veïns 
de Vilafranca en estar situada en un cèntric emplaçament ”.

A la web municipal també s’ha iniciat un procés er millorar la 
informació meteorlógica que s’ofereix a veïns i visitants. “La 
climatologia de Vilafranca és un dels elements que més curiosos 
atreu. És per això que hem creat una finestra al web municipal que 
permet conèixer a temps real les dades de precipitació , temperatura, 
humitat i vent . Així mateix , per a aquells que vulguin ampliar encara 
més la informació la finestra està enllaçada a l’aplicació Weather link, 
que ofereix tot tipus d’estadístiques sobre temperatura, vent, pressió 
atmosfèrica , precipitació ”. A més els usuaris de telèfons mòbils 
també poden descarregar-se una aplicació que poden personalitzar 
per a Vilafranca. D’aquesta manera poden conèixer les dades a temps 

EL TEMPs, MILLORES 
AL WEB CAM I 
NOVA ESTACIÓ 
METEOROLÒGICA



L’Ajuntament de Vilafranca ha aprovat la reducció de la capacitat 
del got de la piscina descoberta. L’objectiu és evitar les fuites que 
té la instal·lació. Així mateix es procedirà a canviar les canonades 
i el sanejament. Les noves parets seran llises i es construirà un 
nou mur per reduir la capacitat de la mateixa. La profunditat es 
reduirà. L’alçada màxima serà de dos metres i la mínima de vuitanta 
centímetres. D’aquesta manera s’abaratiran els costos d’ompliment 
i manteniment de la instal·lació. En la primera fase es va canviar 
la maquinària de depuració i es van instal·lar uns nous lavabos. 
El pressupost de l'actuació se situa al voltant dels 70.000 euros. 
En l’adjudicació es tindran en compte les millores introduïdes 
per les empreses i també l’ampliació del període de garantia. La 
instal·lació estarà a punt perquè ja pugui utilitzar-se aquest estiu.
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>> MILLOREs ALs PARCs INFANTILs millora de la Piscina 
descoberta
ES REDUIRà LA SEUA CAPACITAT I ES 
canviaran les canonades

real de l’estació en els seus 
telèfons. L’aplicació està disponible 
per a dispositius Android i Apple.

D’altra banda aquesta 
estació meteorològica està 
connectada al portal d’informació 
Meteoclimatic, de manera que 
Vilafranca apareix constantment 
en aquesta coneguda web 
d’informació climàtica .

El web cam i l’estació 
meteorològica es poden consultar 
a la portada de la pàgina web, però 
també en l’apartat específic del 
Temps. A més d’aquestes dades 
a la secció s’ofereix informació 
de l’estació meteorològica que 
Aemet té instal·lada a la localitat. 
Aquesta estació d’Aemet 
permet que Vilafranca aparegue 
gairebé diàriament a la secció 

meteorològica de Televisió 
Espanyola,  tant en els informatius 
regionals com nacionals.

D’altra banda s’ofereix la previsió 
personalitzada per Vilafranca 
que realitza el meteoròleg de l’IES 
de la població, Melcior Rovira .

IgNAsI LLOPIs

La secció també permet 
accedir a la web www.
ajuntamentdevilafranca.
es/i_llopis on l’observador local, 
Ignasi Llopis , ofereix tot tipus de 
dades, curiositats, efemèride. Es 
tracta d’una web de referència 
climàtica, ja que Llopis presenta 
les dades de les últimes dècades 
de forma sistematitzada .
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La Diputació de Castelló i 
l’Ajuntament de Vilafranca han finalitzat 
els treballs de rehabilitació de la plaça 
de bous. Ha estat la primera inversió 
realitzada amb càrrec als 16.000 euros 
que es destinen anualment a la plaça. 

En aquest cas s’ha treballat, 
especialment, a la zona de descàrrega 
dels bous, en la rehabilitació d’una 
part de les grades afectada per la 
humitat i finalment en la millora 
d’un dels accessos a la plaça.

L’any pròxim, amb el nou pressupost, 
continuaran els treballs. Ajuntament 
i Diputació aporten 8.000 euros a 
parts iguals per, a poc a poc, millorar 
el manteniment de l’edifici.

Una empresa de Vilafranca ha 
dut a terme els treballs.

Des del passat mes de desembre 
la Mancomunitat dels Ports està 
duent a terme un taller d'ocupació 
centrat en l'arqueologia i la temàtica 
forestal. El Servef ha aprovat 
el desenvolupament del taller 
anomenat "Valorització dels recursos 
endògens forestals i arqueològics".

Per a la posada en marxa de la iniciativa 
la Mancomunitat va convocar als 
municipis que la integren per explicar 
la proposta i sol·licitar propostes 
d'intervenció en els respectius 
termes municipals. Finalment els 

ajuntaments de Morella, Forcall, Cinctorres 
i Vilafranca es van comprometre a donar 
suport al taller d'ocupació i sol·licitar el 
desenvolupament de projectes en els 
seus respectius termes municipals.

El taller d'ocupació ha suposat la selecció 
i contractació de 23 alumnes treballadors 
que es formaran en les vessants de 
gestió d'Aprofitaments Forestals i Treballs 
Auxiliars d'Arqueologia. Així mateix s'ha 
contractat una auxiliar administrativa, 
dos monitors -un per cada especialitat-
ia un director. En total 27 persones.

A l’Ajuntament de Vilafranca hi ha 
instal·lats sis nous taulers d’anuncis 
que substitueixen els existents de fusta. 
Els nous panells informatius, realitzats 
en gris, permeten visualitzar millor els 
anuncis realitzats pel consistori. S’han 
substituït els ubicats a l’Avinguda del 
Llosar, Carrer Major i Avinguda de Castelló. 
Així mateix hi ha instal·lat un al centre 
sanitari. En ells es dóna a conéixer tota la 
informació municipal. Els nous compten 
amb la imatge corporativa del consistori.

NOUS 
TAULERS 
D’ANUNCIS

>>VILAFRANCA és LA sEU D’UN 
TALLER D’OCUPACIÓ qUE hA 
CONTRACTAT A 27 PERsONEs

REHABILITACIÓ
DE LA PLAçA 
DE BOUs



JORNADA PER LA MEMòRIA hISTòRICA
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El cementiri municipal de Vilafranca 
va acollir a desembre de 2014 
un acte en el qual es va retre 
homenatge als represaliats pel 
règim franquista. L’Ajuntament de 
Vilafranca va descobrir un monòlit, 
creat per l’artesà Gregorio Gil. En els 
seus peus es va dipositar un ram 
amb roses, en record dels veïns del 
municipi morts com a conseqüència 
de la repressió franquista.

A l’acte van assistir, a més dels edils 
del PSPV i Compromís de Vilafranca, 
representants municipals de Borriol, 
Forcall o Benassal, entre altres 
localitats, així com una delegació d’UGT 
i del Grup per a la recuperació de la 
memòria històrica. També van estar 
presents el diputat provincial Santiago 
Perez, el senador Enrique Navarro i la 
diputada nacional Susana Marqués.

L’alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, 
va assenyalar que ‘la nostra societat 
té encara pendent la reparació de la 
memòria d'aquelles persones que van 

EN RECORD 
DELS 
REPRESALIATS 
PEL FRANqUIsME

RESULTADOS DE LAS 
ELECCIONEs EUROPEAs 
EN VILAFRANCA

gRANIssADA EL DIA 
DE LES ELECCIONS 
EUROPEES

perdre la vida o van ser perseguits 
i humiliats per defensar unes 
idees que avui són a la constitució, 
i que incomprensiblement van 
ser també oblidats en des de la 
restauració de la democràcia’.

En termes semblants va parlar 
el responsable del Grup de la 
Memòria Històrica, Maties Alonso, 
qui va apuntar que Vilafranca és 
el segon municipi de la província 
de Castelló que erigeix un 
monument de record als morts 
per la repressió del dictador. Així 
mateix va incidir en què ‘en la 
majoria de municipis on volem 
recuperar la memòria hem de 
discutir amb els seus governants’.

Després de la cerimònia es van 
celebrar dues conferències  al 
Saló d’Actes de la Casa Social de 
Vilafranca a càrrec de Ricard Camil 
Torres i Matías Alonso, ambdues 
sobre la repressió franquista.
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DIA DE 
L’ARBRE AL 
COL·LEGI

Els alumnes del col·legi Don Blasco 
de Alagon van celebrar el Dia de l’Arbre 
al terreny cedit per l’Ajuntament de 
Vilafranca. Es tracta del bosc de l’escola. 
Els més menuts ho van fer al mateix 
recinte del col·legi. Es van plantar 
espècies pròpies del territori. A la zona 
de plantació ja es poden veure els arbres 
que van creixent després de molts anys.

Els mateixos alumnes coordinen l’activitat 
i també l’hort de l’escola. A l’hort es van 
plantant diferents vegetals per a fomentar 
la participació de tots. Així es fomenta 
en els xiquets el respecte per la natura.

Els xiquets i xiquetes també es fan càrrec 
de la poda i reg dels arbres. Cada xiquet 
es va poder emportar un arbre a casa.

EsCOLA DE FAMíLIEs 
I PLA COMARCAL DE 
PREVENCIÓ DE DROgUEs

és una iniciativa que sorgeix des 
del Pla Comarcal de Prevenció de 

Drogues, per donar suport als pares 
i mares en l’educació dels seus fills i 
filles de 3 a 16 anys (infantil, primària i 
secundària). s’utilitza una metodologia 
de treball grupal, oberta, participativa, 
flexible i dinàmica, amb la possibilitat 
de fer un “foro” de debat online.

Un dels objectius del projecte és 
aprendre noves competències 
educatives que encaminen a les 
famílies a una educació emocional més 
completa, basada en la responsabilitat, 
el respecte, la comunicació i l’amor.

TEMEs A TREBALLAR EN LEs sEssIONs 

Emocions i la seua identificació.
Organització familiar.
Comunicació amb els fills/filles.
Aprendre a parlar amb ells/
es i a escoltar-los/es.
Ús de drogues.
hàbits de vida saludable.
Educació en l’ús de les tecnologies.
Resolució conjunta de conflictes.
El càstig i les seues alternatives.
Neurociència i atenció plena (mindfulness).

EN DEFENSA 
DELs DRETs 
DE LEs 
DONEs

AMPLIACIÓ DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL

El Grup de Dones de Vilafranca 
ha commemorat el dia de la Dona 
treballadora amb una missa i amb 
una ofrena davant l’estàtua de la 
planxadora, element representatiu de 
les dones treballadores en la indústria 
de la localitat. Després de dipositar un 
ram de flors s’ha llegit un manifest en 
favor de la dignitat de les dones i en 
defensa de la igualtat en la societat.

L'Ajuntament de Vilafranca ha ampliat el 
recinte del cementiri municipal. Després de 
l'adquisició de terrenys i el condicionament 
d'una nova superfície amb formigó 
s'han instal·lat progressivament nínxols 
prefabricats per tenir una suficient previsió. 
Amb càrrec dóna diferents ajudes i inversions, 
el consistori té una previsió de 2-3 anys, 
tenint en compte el nombre de defuncions 
que es produeixen en el municipi. Així mateix 
s'han instal·lat elements ornamentals per 
millorar l'aspecte del nou recinte. A l'espai 
existent s'ha contemplat la possibilitat 
d'instal·lar nous nínxols en funció de les 
necessitats que es vagin plantejant.
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MILLORA DELS 
RECURsOs FOREsTALs

L’Ajuntament de Vilafranca ha 
presentat un projecte per al programa 
Life relacionat amb la sostenibilitat dels 
recursos forestals del terme de la localitat. 
L’objectiu seria aprofitar els recursos que 
ofereix la massa boscosa en la població 
i, d’aquesta manera, millorar la qualitat 
mediambiental del bosc. La iniciativa 
compta amb el suport de Greenpeace, 
que s’ha convertit en soci del projecte

L’objectiu, segons ha assenyalat l’alcalde 
de Vilafranca, Óscar Tena, és que “els 

recursos s’aprofiten de manera sostenible 
respectant la biodiversitat”. La iniciativa 
pretén generar llocs de treball.

El projecte Life té un cost de 210.000 euros. 
Si Vilafranca és seleccionada rebria 132.000 
euros. El consistori ha valorat el fet que 
Greenpeace haja confiat en la iniciativa 
posada en marxa per Vilafranca, tenint en 
compte que l’organització dóna suport a 
pocs projectes d’aquestes característiques.

AMPLIACIÓ DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL

SETMANA DE LA 
gENT gRAN

Vilafranca ha posat el punt final 
a la setmana de la gent gran. Totes 
les activitats han comptat amb una 
elevada participació per part de tots els 
socis de l’Associació de Pensionistes 
i Jubilats Francolí. Així ho ha valorat 
la regidora de Benestar Social, María 
Teresa García. L’activitat es va iniciar 
amb una ruta guiada per l’entorn 
de l’Alberg La Parreta, a càrrec 
de Sergi Monfort i Diego Ripollés. 
Els assistents van conèixer les 
característiques del bosc mediterrani 
i l’arquitectura de la pedra en sec. 

Una altra jornada va estar dedicada 
a les noves tecnologies. El periodista 
Lluís Puig va mostrar als assistents a 
la xerrada les possibilitats d’internet 
i les xarxes socials. De la xerrada 
va sortir el compromís de crear un 

bloc de l’associació, i també fomentar 
la seva presència a les xarxes socials.

El metge Rafael Llopis va oferir 
una xerrada sobre alimentació 
saludable, que va despertar un notable 
interès entre tots els presents.

En les jornades els visitants van tenir 
l’oportunitat de visitar l’exposició La 
Llum de les Imatges a Catí i Culla. 
El cinema també va estar present 
amb la projecció de “Ocho apellidos 
vascos”. Els membres de l’associació 
van participar en un sopar de germanor 
com a fi de festa. Així mateix el tècnic de 
turisme de l’Ajuntament de Vilafranca, 
Guillem Monferrer, els va oferir una 
visita guiada transformant-se en Mn. 
Messeguer, un capellà del segle XVII.

PROJECTE LIFE AMB GREENPEACE

BECA PER 
A L’AULA 
D’INFORMÀTICA 
I RENOVACIÓ 
D’EQUIPS

L’Ajuntament de Vilafranca 
ha convocat una beca per 

potenciar l’aula informàtica de la 
Casa de la Cultura. Una persona 
s’encarregarà d’oferir un servei 
diari. L’objectiu és organitzar cursos 
d’informàtica, internet i xarxes 
socials. D’aquesta manera, el 
consistori oferirà diàriament el servei 
de biblioteca i el complementarà 
amb el servei d’aula informàtica.

“Hi ha molts veïns que necessiten 
informació, formació i actualització 
en noves tecnologies. Pretenem 
que qualsevol ciutadà del municipi 
tinga la possibilitat de resoldre 
qualsevol dubte o qüestió a l’aula”, 
segons ha assenyalat l’alcalde 
de Vilafranca, Óscar Tena.

L’aula romandrà oberta dues hores i 
mitja diàries. Per potenciar el servei 
l’Ajuntament de Vilafranca ha renovat 
l’aula d’informàtica de la Casa de 
Cultura, amb nous equips informàtics 
i una nova pantalla per possibilitar la 
formació. La persona seleccionada es 
farà càrrec de la gestió de l’aula i de 
la programació de cursos i formació.

BECA DE 
PRACTIqUEs 
PER A L’ESCOLA 
INFANTIL

L’Ajuntament de Vilafranca ha 
aprovat sol·licitar un ajut per a 

becar a una persona que realitzarà 
pràctiques a l’Escola Infantil. Aquest 
ajut s’assigna a persones amb 
discapacitat que podran exercir la seva 
tasca durant dos mesos. La creació de 
la plaça dependrà de si la Generalitat 
Valenciana concedeix l’ajut.
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BALANÇ 
DE L’INICI 
DEL CURs 
EsCOLAR

La regidora d’Educació de 
l’Ajuntament de Vilafranca, Tere 
García ha informat sobre l’inici del 
curs escolar. A l’Escola Infantil hi ha 
35 xiquets i xiquetes matriculats. El 
curs es va iniciar l’1 de setembre, amb 
un període d’adaptació progressiva. 
Durant juliol es van desenvolupar 
activitats especials per als més petits, 
convertint-les en Escola d’Estiu.

Al  Col·legi d’En Blasc d’Alagó el 
curs es va iniciar el 3 de setembre. 
L’aplicació de la LOMCE ha propiciat 
un canvi d’horaris. Al setembre i juny 
les hores lectives seran de 10 a 13h 
i les tardes no tenen docència. La 
resta del curs les classes s’inicien 
a les 10h i finalitzen a les 13.30h al 
matí. A la tarda són de 15h a 17h.

En Educació Infantil s’han matriculat 
54 nens, per 112 a Primària. Hi ha 
18 professors. L’escola continua 
amb els projectes posats en marxa 
en cursos anteriors: ensenyament 
plurilingüe, anglès vehicular en plàstica, 
programa contracte, atenció a alumnes 
amb altes capacitats, enriquiment 
curricular, recollida de taps solidaris, 
pla de reciclatge de paper i piles

A l’IES el curs es va iniciar el 3 de 
setembre. Hi ha 18 professors i 87 
estudiants, 10 més que en cursos 
anteriors. Aquest any s’ha posat 
en marxa un programa formatiu de 
docents i un programa formatiu en 
música per a tot l’alumnat. Amb la 
LOMCE ha desaparegut el PQPI, donant 
pas a formació professional bàsica.

L’UJI per a majors compta amb 
13 alumnes. Des de la regidoria 
d’Educació s’ha fet una crida perquè 
hi hagi nous matriculats, tenint en 
compte que es tracta d’un servei que 
molt poques poblacions de l’interior 
de la província poden gaudir.

També s’han iniciat classes de conversa 
en anglès amb la professora Mary 
Savage. Assisteixen 12 persones.

BALANç POSITIU 
DE LA COMISSIÓ 
DE FESTES 2014

La Comissió de Festes 2014 ha 
presentat un balanç positiu de 3254 
euros. Així ho ha explicat en el ple 
ordinari de gener el regidor de Cultura 
i Festes, Víctor Tena. El primer edil 
ha assenyalat que els ingressos van 
ascendir a 185.072 euros, mentre 
que les despeses van ser de 181.818 
euros. Es tracta de balanç d’ingressos 
i despeses corresponent a tot l’any. 
En el ple tant el regidor de festes com 
l’alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, han 
mostrat el seu agraïment a la Comissió 
de Festes pel treball realitzat i per la 
qualitat de la programació festiva.

Víctor i Óscar Tena han incidit 
en la importància de comptar 
amb comissions de festes per 
organitzar els festejos.

Segons ha explicat el regidor de 
Festes la Comissió ha mostrat la 
seva intenció de destinar els fons 
recollits a millores relacionades amb 
les celebracions i el seu equipament.

La comissió 2015 ja està treballant. 
Ja han fet lotería i han organitzat 
festes com la nit de cap d’any 
per tal de recaptar diners. 

PAVIMENTACIÓ DEL 
CARRER MIRALLES 
DEL CARRO

MILLORES A LA 
CASA SOCIAL

REDUCCIÓN DE LA 
CONTRIBUCIÓN 
(IBI)

L’Ajuntament de Vilafranca 
procedirà a pavimentar carrer 
Miralles del Carro i la connexió 
amb el Carrer Santa Teresa. En 
el ple de febrer s’ha aprovat una 
ampliació del projecte. D’aquesta 
manera es possibilitarà tota la 
urbanització del carrer. L’obra tindrà 
un pressupost de 242.000 euros 
que es finançaran amb aportació 
municipal, contribucions dels 
veïns i fons del Pla Provincial.

L’Ajuntament de Vilafranca ha 
sol·licitat una ajuda per millorar 
les finestres de les dependències 
que ocupen els jubilats de la 
localitat a la Casa Social.

REPARACIÓ 
DELS SENYALS 
DE LES RUTES

L’Ajuntament de Vilafranca ha 
aprofitat una ajuda de Turisme per 
reparar i canviar els panells trencats de 
les rutes del Museu de la Pedra en Sec .

Por segundo año consecutivo 
el Ayuntamiento de Vilafranca ha 
aprobado la bajada de tipo del impuesto 
de bienes inmuebles (IBI) fijado por el 
consistorio. Esta reducción evita que 
la revisión de los importes catastrales, 
realizada por el Catastro en el año 2011, 
incremente  anualmente el  importe de  
los recibos que finalmente pagan los 
vecinos por este impuesto. La voluntad 
del consistorio es continuar modificando 
este valor para evitar la subida de 
este impuesto que supone la principal 
fuente de ingresos de los municipios.

FESTES LOCALS 2015
L’Ajuntament de Vilafranca ha 

establert les festes locals per 2015 
Seran el 25 de maig, festa de Pasqua 
del Llosar, i el 8 de setembre,festa 
de la Mare de Déu del Llosar.
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El Ayuntamiento también ha 
aprobado una bonificación del IBI 
para las familias que tienen a todos 
sus miembros en situación de paro 
y no disponen de unos ingresos 
mínimos anuales. La propuesta es 
que aquellos que cumplan estos 
requisitos reciban una compensación 
de hasta el 90 % del impuesto.  Los 
interesados pueden presentar la 
solicitud en las oficinas municipales.



OFERTA FORMATIVA DE L’AGèNCIA 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
I OCUPACIÓ DE VILAFRANCA
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L’Agència d’Ocupació i 
Desenvolupament Local de Vilafranca 
ha organitzat diversos cursos. 
S’impartiran 3 tallers d’orientació 
laboral en col·laboració amb el SERVEF, 
per a desocupats en horari de 10 a 12 h.

· El 14 d’abril, el tema serà la 
recerca de feina grupal a l’Aula de 
Formació del Carrer la Bassa.

· El 28 d’abril el taller estarà relacionat 
amb l’entrevista grupal a l’Aula de 
Formació del Carrer la Bassa.

· La Casa Social acollirà Cursos de 
Manipulador de Plaguicides: El 
Bàsic, el 25 de maig i l’1 de juny; i el 
Qualificat per als dies 26 i 27 de maig.

En funció de la demanda, també 
es realitzaran cursos gratuïts 
per a autònoms i aturats:

· Facebook a l’empresa (76H: 15h 
presencial + 61h teleformació)

· Les xarxes socials: “Un nou 
poder per al teu negoci (60h: 30h 
presencial + 30 h teleinformació)

· Community manager: (60 h.: 20 h. 
presencial + 40 h. teleformació)

· Anglès bàsic (120 h.: 60 h. 
presencial + 60 h. teleformació)

· Innovació i creativitat empresarial 
(150 h.: 20 h. presencial + 
130 h. teleformació)

· Estratègies de social media 
màrqueting (60 h.: 20 h. presencial 
+ 40 h. teleformació)

Les dates d’aquests cursos estan 
per concretar, a mesura que es 
vagen completant els grups.

També està previst un curs de 
manipulador d’aliments per al dia 5 de 
maig, amb lloc i horari per confirmar.

Les persones interessades en 
aquests curs de formació poden 
posar-se en contacte amb l’Agència 
d’Ocupació i Desenvolupament Local 
de Vilafranca trucant al 964 44 12 66.

POBLE FORMACIÓ

VITRINES PER A LA TORRE DEL CONJURAR
L’Ajuntament de Vilafranca ha sol·licitat a la Fundació La Llum de les Imatges la cessió de vitrines 

per al Museu de la Torre del Conjurar. El consistori ha sol·licitat la cessió del material utilitzat en les 
exposicions de Catí, Culla, Vinaròs i Benicarló. D’aquesta manera es pretén millorar l’equipament de la 
sala d’exposicions. L’Ajuntament va restaurar, gràcies a l’aportació de l’1% cultural aquesta torre situada 
en el conjunt de l’església parroquial de Vilafranca. Al Museu s’exposa una selecció de la col·lecció 
sacra que es conserva a la localitat. Així mateix es pot realitzar un recorregut històric per les festes 
i costums de Vilafranca. El museu dedica un apartat especial a la figura de Mossèn Antoni Tena, un 

erudit del segle XVIII que va recopilar 
la història local. Sobre ell s’ha elaborat 
un vídeo que recull la història del 
personatge. En les diferents estances 
de la torre també s’analitzen els conjurs 
de temps passats, d’aquí el nom de 
l’edifici. Un vídeo recull la història dels 
conjurs a la zona. Així mateix des de 
la part més alta es pot contemplar 
una vista privilegiada de Vilafranca.

ADJUDICACIÓ 
DE LES 
AJUDES DEL 
0’7% 2014
DES DE FA MéS DE 10 
ANYS EL POBLE COOPERA 
AMB ELS NECESSITATS

S’hAN DEMANAT CEDIDES A LA LLUM DE LES IMATGES

L’Ajuntament de Vilafranca ha 
aprovat les ajudes que cada any 
destina a projectes de cooperació i 
desenvolupament. Es tracta del 0,7% 
del pressupost anual. La regidora 
de Benestar Social, Maria Teresa 
Garcia, ha explicat que el dictamen 
del Consell de Benestar Social 
ha decidit que els 8664 euros es 
destinen a diferents iniciatives.

Així Nous Camins rebrà 3.292 
euros per a un projecte que busca 
combatre la presència de xiquets 
i joves als carrers. Mans Unides 
rebrà 2079 euros per a un projecte 
d’accés d’educació primària a Ghana. 
D’ell es beneficiaran un total de 140 
xiquets i xiquetes. ADECOI rebrà 3292 
euros per a un projecte de formació 
i capacitació en l’àmbit tèxtil.

Cal recordar que des de fa més 
de 10 anys Vilafranca destina 
recursos econòmics per a projectes 
de cooperació. La regidora de 
Serveis Socials, María Teresa García, 
ha assenyalat que tot i la crisi 
econòmica el consistori sempre ha 
primat l’aportació a projectes de 
cooperació. De fet, nombroses ONG 
manifesten el seu reconeixement 
al municipi en ser “un dels pocs 
de la Comunitat Valenciana que 
manté aquesta aportació, tot i els 
moments de crisi que s’han viscut”.
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ÈXIT DE LES jORNADEs 
DE BOLETs

JORNADES 
DE LA 
sOCIETAT 
D’hIsTÒRIA 
NATURAL 
DELs PORTs

Les jornades de bolets de Vilafranca, 
que s’han desenvolupat a l’Alberg 

La Parreta, han conclòs amb èxit de 
participants. Durant tot un cap de setmana 
els veïns de la vila i nombrosos aficionats 
que han visitat la població han tingut 
l’oportunitat de conèixer els secrets 
dels bolets. Les jornades han comptat 
amb sortides al bosc i amb interessants 
xerrades per oferir més informació sobre 
els bolets, el comportament que han de 
seguir els cercadors o la forma de cuinar.
L’expert en sanitat Carles Escrig ha ofert 
una xerrada sobre els tipus de varietats, 
la collita i la seva conservació. Així mateix 
ha alertat sobre la importància de conèixer 
els bolets que es posen a la paella.

En el si de les jornades s’han dut a 
terme tallers per identificar bolets i 
activitats que han permès als nens 
introduir-se en aquest món.

Una de les sensacions de les jornades 
ha estat el taller de cuina micològica a 
càrrec de Maria Antònia Agut, de Casa 
Ramón d’Atzeneta del Maestrat.

L’alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, 
ha destacat la dinamització del pont 
d’octubre que ha suposat l’activitat. 
Així mateix ha incidit que Aragó ha 
de ser el model regulatori per a les 
comarques castellonenques.

ELs REsTAURANTs I COMERçOs 
OFEREIXEN PRODUCTEs 
ELABORATs AMB BOLETs
Restaurants, forns i carnisseries de 
Vilafranca han participat en aquestes 
jornades oferint plats i productes 

artesanals realitzats amb bolets. Han 
participat: el restaurant L’Escudella, Els 
Arcs i el bar Avinguda. Les carnisseries 
Raquel, Just i Noel, així com els forns 
Ripollès, El forn de Pipa i el forn Panader 
Nou, així com el forn Barreda.

20 científics de primer 
nivell, procedents de 
tot l’estat espanyol, se 
van reunir a VIlafranca 
a les segones jornades 
de la Societat d’Història 
Natural dels Ports, 
La qualitat de l’aire, 
mobilitat sostenible, 
les reserves de la 
biosfera, l’art rupestre, 
la conservació 
d’espècies… van ser 
alguns dels temes 
objecte d’anàlisi



>> DEsCOBRIMENT D’UN NOU 
JACIMENT PREHISTÒRIC A VILAFRANCA
En el terme de Vilafranca hi ha un 
jaciment rupestre desconegut fins 
ara. Un projecte de l’Ajuntament de 
Vilafranca, amb el suport del Ministeri 
de Cultura i dirigit per la Doctora Inés 
Domingo, arqueòloga de l’ICREA / 
Universitat de Barcelona / SERP i el 
Doctor Dídac Román, arqueòleg de 
la Université de Toulouse Le Mirail / 
Universitat de València ha permés 
identificar un conjunt de figures rupestres 
amb una antiguitat de 7.000 anys.

Tots dos arqueòlegs, amb l’alcalde de 
Vilafranca, Óscar Tena, han presentat 
el resultat d’una investigació fruit d’un 
treball de camp que es va desenvolupar a 
novembre de 2013. En l’exploració es van 
detectar, almenys, 12 figures localitzades 
en un abric, bastant afectades en la seva 
conservació per la pols i pels elements. 
Els mitjans informàtics i digitals han 
permés identificar més aspectes que els 
que poden apreciar-se en una primera 
observació. Les figures evoquen escenes 

de caça i moments previs al procés de 
caça. Representen animals com bous, 
cabres i també arquers. La localització del 
jaciment es mantindrà en secret fins que 
es determinen les mesures de protecció 
per part de la Generalitat Valenciana.
Els arqueòlegs han destacat la varietat 
de figures trobades i han apuntat que 
feia molts anys que no es realitzava un 
descobriment d’aquesta envergadura en 
l’art rupestre llevantí, declarat Patrimoni 
de la Humanitat per la Unesco.

L’anàlisi detallada de la troballa es 
donarà a conéixer en els fòrums 
científics corresponents per al seu millor 
anàlisi , identificació i classificació.

La prospecció i la investigació ha 
comptat amb el suport del Ministeri de 
Cultura. El jaciment localitzat permet 
establir relacions entre les pintures de 
la zona de Valltorta - Gasulla amb les 
situades al Baix Aragó, ja que l’entorn 
de Vilafranca va ser territori de pas.

barranc de les 
carabasses
Dídac Román i Inés Domingo no només 
han treballat en la prospecció d’aquest 
nou jaciment. A la covatina del Barranc 
de les Carabasses, un jaciment rupestre 
ja conegut en el terme de Vilafranca, han 
portat a terme un procés d’investigació i 
anàlisi que, com ja es va comunicar el 2013, 
ha permès localitzar noves pintures que 
no es coneixien fins a la data. L’ objectiu de 
l’Ajuntament de Vilafranca i els arqueòlegs 
és que el Barranc de les Carabasses 
permeti difondre la riquesa de l’art rupestre 
en el terme de Vilafranca. Per això s’està 
elaborant un projecte didàctic i de difusió.

AGENDA ACTIVA DE VILAFRANCA

CULTURA>>
JACIMENT, FESTES, CURSOS, VILAFRANCA SOLIDARIA
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>> CULTURA

MOSTRA DE 
TEATRE 
CAPsIgRANY

MOSTRA DE 
L’ESCULTOR 
RELIGIÓS 
PAsqUAL 
AMORÓs

A la Setmana Santa de 2014 les 
sales gòtiques de l’Ajuntament de 
Vilafranca van acollir la presentació 
de l’exposició "El Llegat de Pascual 
Amorós”. Els alcaldes de Vilafranca i 
Vila -real, Óscar Tena i José Benlloch, 
van presidir la inauguració d’aquesta 
mostra preparada per l’Associació de 
la Setmana Santa de Vilafranca.

L’Associació de la Setmana Santa de 
Vilafranca, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vilafranca, Marie Claire, la 
Diputació i la parròquia, ha editat un llibre 
que recopila l’obra de Pascual Amorós 
a la localitat. La publicació analitza la 
figura de l’escultor de Vila -real i descriu 
al detall les obres que disseny i va 
elaborar per a la parròquia de Vilafranca. 
El llibre es pot adquirir a Vilafranca.



vilafranca  |  25  

CONCERT ANUAL 
DE DOLCEs 
CANçONs

CULTURA  <<

TERCERA 
MOsTRA 
COMERCIAL DE 
VILAFRANCA

A juny de 2014 Vilafranca Espai de Comerç 
va organtizar la tercera edició de la Mostra 
Comercial. Se va celebrar a l’entorn de la 
Casa de la Cultura amb presencia dels 
membres de l’associació. A més se van 
succeir els tallers i les actuacions musicals 
per complementar el cap de setmana. 

El concert de l’associació cultural Dolces Cançons va omplir de públic 
la Sala Carles Pons de la Casa de Cultura de Vilafranaca. El grup de 

cordes i veus va oferir el seu concert anual amb l’assistència de gairebé 
300 persones. L’acte va ser presentat per Juan Sorribes. Durant més d’una 
hora, el grup dirigit per Héctor Sancho va interpretar: Alegria Mañanera-
Aromas de Moró, Dolces Cançons, Será porque te amo, Recuerdos de la 
Alhambra, La Bambola, La Leyenda del beso, Tómame o déjame, El sol 
no regresa, Desde mi libertad, Eres Tu i Chiquitita. En el concert es va 
presentar a Nieves Alcón, nova integrant del grup. Així mateix es va fer 
una nova invitació perquè tots els interessats a formar part de Dolces 
Cançons se sumin al projecte musical. També es va agrair la col·laboració 
que presta la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca.
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>> CULTURA

sANT 
CRIsTÒFOL

Els xiquets i xiquetes de l’Escola Infantil Municipal de 
Vilafranca van celebrar a juliol la festa de Final de Curs, 

organitzada per l’Associació de Pares i Mares. Els més menuts van 
gaudir pintant-se la cara, amb el contacontes o saltant als castells 
inflables. La vesprada va finalitzar amb un berenar per a tothom. 

FEsTA DE 
FINAL DE CURs 
A L’ESCOLA 
INFANTIL 
MUNICIPAL



LA FLAMA DEL 
CORRELLENGUA

L’escola d’estiu de 
Vilafranca va aconseguir 

a 2014 el seu rècord de 
participació. Un total de cent 
deu xiquets i xiquetes es van 
inscriure en ella i gaudiren de les 
activitats que l’Ajuntament de 
Vilafranca va posar en marxa a 
través de l’empresa local Esport 
i Diversió. Els participants 
cursaven els estudis d’Educació 
Infantil i Primària i, durant sis 
setmanes, entre el 23 de juny 
i l’1 d’agost realitzaren tot 
tipus d’activitats lúdiques en 
el Poliesportiu Municipal en 
horari des de les 9 hores del 
matí fins a les 13.15 hores.

RÈCORD 
D’INSCRITS A 
L’EsCOLA D’EsTIU
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 CULTURA <<>>



FIRA DE LA 
MAgDALENA

>> CULTURA
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<<

CULTURA <<
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GALERIA DE LES  FESTES D'AGOST DE 2014

>> CULTURA



vilafranca  |  31  

CULTURA <<

>>
FESTES DE 
sANT ROC
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>> CULTURA

GALERIA DE LES  FESTES D'AGOST DE 2014
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FESTES DEL LLOSAR
FOTOs DELA FEsTA
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>> CULTURA



NADALANDIA

SANT MIQUEL
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CULTURA <<

L'empresa vilafranquina Esport i Diversió 
va organitzar Nadalandia, que va tindre 
5 dies d'activitats entre dimarts 23 de 
desembre i el divendres 2 de gener. 
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Vilafranca Espai de Comerç va reunir a centenars de veïns de Vilafranca per 
sortejar i repartir els seus nou lots de regals nadalencs. L’agrupació de comerciants, 
que integra 32 comerços de la Vila va reunir més de 6.000 firmes de clients que 
van passar pels comerços de la localitat. L’acció va comptar amb la coordinació 
de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament de l’Ajuntament de Vilafranca.

El saló d’actes de la Casa Social va acollir el lliurament dels regals en 
un acte que es va iniciar amb l’actuació del pallasso Nandet, que va 
presentar l’espectacle “Calforeta”, tot un al•legat a la col•laboració, 
la solidaritat i la calor humana en el fred de l’hivern.

carrers Sant Miquel i Cid per arribar 
a la Plaça de l’Església, on va tenir 
lloc la representació del naixement, 
amb la participació de molts nens de 
la localitat que van representar els 
diferents oficis del Betlem. Finalment 
Ses Majestats es van dirigir als veïns 
de Vilafranca. Van mostrar la seva 
preocupació per la situació del món 
rural i la seva contínua despoblació. 
Després van repartir regals a 
l’església parroquial per a tots els 
nens. Van finalitzar la nit exercint de 
reis “voladors” per les cases del poble.

Melcior, Gaspar i Baltasar 
van arribar la vesprada del 5 de 
gener a Vilafranca. La Xalera es va 
encarregar d’organitzar el comitè de 
benvinguda. La cavalcada va sortir 
des de l’ermita de Santa Bàrbara. 
La componien Josep, Maria i la 
burra, els pastorets, les carrosses 
de la Xalera, els personatges amb 
xanques, les portants de les torxes, 
els remolcs amb els regals i Melcior, 
Gaspar i Baltasar pujats a cavall. 
La comitiva va recórrer l’Avinguda 
del Llosar, Plaça Don Blasco i els 

CAMPANYA 
NADALENCA 
DE 
VILAFRANCA 
ESPAI DE 
COMERÇ

CAVALCADA 
DE REIS

>> CULTURA



Els xiquets i xiquetes de l'Escola 
Infantil Municipal de Vilafranca han 
celebrat Carnestoltes. Les monitores 
de l'Escola Infantil i els pares i mares 
disfressaren als més menuts. Després 
els pares van acudir per participar en la 
festa que es va celebrar al poliesportiu 
municipal. A la pista nens i pares 
van participar en tot tipus de jocs.

L'ESCOLA 
INFANTIL DE 
VILAFRANCA 
CELEBRA 
CARNEsTOLTEs

La iniciativa del tècnic de 
l’oficina de turisme, Guillem 

Monferrer, ha fet possible que 
des de Nadal fins Pàsqua les 
sales gòtiques hagin albergat 
una gran mostra sobre Clics de 
Playmòbil, que també ha compartit 
espai amb una altra de nines 
Fofuchas. Els clics els han aportat 
nombrosos veïns del poble.

MOSTRA 
SOBRE CLICS 
DE PLAyMOBIL 
I FOFUChAS
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Durant els dies 17 i 18 de gener 
Vilafranca ha celebrat la festa de 

la Publicata en honor a Sant Antoni. 
Dissabte dia 17 al matí centenars de 
veïns van acompanyar als majorals per 
recollir la "malea”. Els majorals es van 
encarregar de tallar-la. La sortida es 
va realitzar des del local dels majorals, 
que ha estat obert durant tot el cap de 
setmana perquè es poguessin degustar 
els pastissos. Els col·laboradors van 
aportar cavalleries i tractors per carregar 
la "malea”. Un cop a la Muntanya de 
Palomita es van formar els feixos de 
llenya. Després de l’operació es van 
formar els grups per menjar. Els majorals 
van repartir olives, vi i fruita entre tots. 
Un cop finalitzada el menjar va començar 
la càrrega dels animals per iniciar el 

retorn fins a Vilafranca. Quan la comitiva va 
arribar al Rellotge va tenir lloc la representació 
de l’Alt de la Malea i la lectura de les relacions 
dedicades als majorals. Aquest any l’encarregat 
de redactar va ser Víctor Tena. Després l’Alt 
es va descarregar la Malea a la Plaça Don 
Blasco i es va carregar de llenya la foguera. La 
Rondalla de Vilafranca va iniciar el recorregut 

pels carrers de la localitat interpretant les 
cançons tradicionals. A la Sala Carles Pons 
de la Casa de Cultura es va tornar a llegir 
les relacions i va donar començament la 
representació de la Vida de Sant Antoni. 
A continuació es va representar el sainet. 
Es va retre homenatge a Carlos Fabregat 
i Fernando Troncho, pels seus 25 anys 

>> CULTURA
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sANT 
ANTONI 



en les representacions del sainet i la 
Vida de Sant Antoni. Després de les 
representacions teatrals es va calar foc a 
la barraca davant la mirada de centenars 
de veïns i visitants. Diumenge l’activitat 
es va iniciar amb la missa en honor a 
Sant Antoni, la processó i benedicció dels 
animals i la Ronda. A la Ronda desfilar, 

com és costum: Sant Antoni, l’Angelet i el 
Dimoni a més de la Diablera. No va faltar 
la Rondalla de Vilafranca i el grup de ball 
que van interpretar les cançons i danses 
tradicionals. Cal destacar la presència 
del cantador de jota aragonès Roberto 
Ciria. Els majorals van convidar als veïns 
a beguda i van realitzar la recaptació de 

diners per ajudar a pagar la festa. No 
van faltar els cavalls aparellats sobre 
els quals es van pujar nens i grans. El 
majoral David Bordàs va representar a 
la temptadora. A la tarda al Parador de 
Festes es va celebrar la típica Almoneda, 
amb la subhasta de tot tipus de productes 
de forn -dolços i salats– i animals de corral.
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FESTA DE 
sANT BLAI

La biblioteca de Vilafranca ha convocat una 
nova edició del Sopar de Sant Jordi. Fins 
al 17 d’Abril cada setmana la biblioteca 
ofereix, a xiquets, xiquetes i adults, la, 
possibilitat de resoldre dos enigmes 
relacionats amb títols de llibres. Entre tots 
els que encertin els enigmes es sortegen 
4 sopars per a 2 persones. La iniciativa es 
fa extensible als nens, de manera els més 
petits també poden participar en un.

TORNA EL SOPAR 
DE sANT jORDI
UNA INICIATIVA DE LA BIBLIOTECA 
PER FOMENTAR LA LECTURA

40  | vilafranca

>> CULTURA

Vilafranca va celebrar diumenge 8 de 
febrer la festa de Sant Blai, una festa 
que es recuperava a Vilafranca l’any 
1999 i que no es feia des de 1966. Sant 
Blai s’ha celebrat igualment tot i no 
haver-hi majorals als darrers anys, sent 
l’Ajuntament o la Rondalla de Vilafranca 
els encarregats de la festa. Enguany 
un grup de joves s’ha fet càrrec de la 
majoralia: Patricia Carceller Bono, Oscar 
Fabregat Albesa, Sara Fabregat Fabregat, 
Fátima Julián García, Laura Monfort 
Albesa, David Prades Gargallo, Maria 
Tena Monfort, Diego Tena Soligó, Nicolás 
Torres Pitarch i Paula val Monferrer. Els 
actes que van estar marcats pel fred, ja 
que la minima va arribar als -7 graus, 
van començar a les 11h amb la missa 
cantada per la Rondalla, després es va 
fer el convit i seguidament la Ronda pels 
carrers de Vilafranca amb la participació 
de la Rondalla de Vilafranca i el grup de 
ball local. També van estar presents les 
cavalleries locals i la Coca de Sant Blai 
portada amb un carro. A la vesprada a les 
16:30, es realitzava l’almoneda al Parador 
de Festes i el sorteig de la tortada de 
Sant Blai, per a la qual els majorals han 
venut números per finançar la festa. 
A 2016 hi haurà majorals. Un grup de 
membres de la Penya Carreró seran els 
encarregats d’organitzar els actes.

Cada setmana a la secció de la biblioteca 
del web www.ajuntamentdevilafranca.
es, es pengen els enigmes 
perquè es puguin resoldre.

A la biblioteca s’ha ubicat l’urna on es 
poden dipositar les respostes encertades.

D’aquesta manera la biblioteca 
fomenta l’hàbit lector i l’interès per les 
activitats relacionades amb els llibres.



L’ANY DE 
LA UNIÓ 
MUsICAL DE 
VILAFRANCA
La Unió Musical de Vilafranca ha viscut un any 
molt intens. A l'Abril va participar en el certamen 
provincial de bandes de música. Els dies 16 i 18 
d'abril va participar en les processons de dimecres i 
divendres Sant i el diumenge de Pàsqua va celebrar 
el concert de pas dobles després de la processó.

A juny va tindre presència a la festa de Pàsqua 
del Llosar, al Corpus i el Cor de Jesus.

El 5 de juliol va interpretar 
el Ball Pla de San Cristòbal i 
el 14 de juliol van arribar les 
audicions de final de curs, que 
van continuar els dies 16 i 17.

El 18 de juliol va arribar el concert 
de la Fira de la Magdalena i a 
les festes la banda va tindre 
presència a la presentació, el 
Ball Pla, les cercaviles i la diana.

El 6 de setembre va participar 
a Benassal a la XXI Trobada 
Comarcal de Bandes de Música. El 
dia 7 de setembre va ser intens, 
ja que va estar a la cercavila 
del Llosar i a l'entrada de la 
processó del Cid a La Iglesuela.

El 8 de setembre va participar 
en la processó del Llosar i el 
dia 12 va tindre lloc l'intercanvi 
de conjunts instrumentals 
Vilafranca-Albocàsser.

El 26 d'octubre va participar en 
el Certàmen de la Comunitat 
Valenciana, al Palau de les Arts 
de València. El 8 de novembre 
arribava Santa Cecília i el dia 
22 de desembre es tancava 
l'any amb el concert de Nadal.
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A maig de 2014 Vilafranca Solidària 
va celebrar l'acte de cloenda de la 
campanya 2013 " Educació en igualtat" 
, esdeveniment que també va servir per 
presentar la iniciativa de 2014 " Infància 
i adolescència . Jugar i compartir" .

L'acte va estar dirigit per Óscar 
Fabregat i presentat per Marta Milián 
. Va comptar amb la col • laboració 
de nombrosos veïns de Vilafranca .

La regidora de Benestar Social , Tere 
García , va explicar les activitats 
que s'han desenvolupat durant 
2013 i com s'han anat organitzant 
per fomentar l'educació en igualtat 
entre xiquets , adults i més grans.

A continuació Ivan Escorihuela i Gemma 
Fabregat van interpretar poemes 
musicats sobre la realitat educativa 
de xiquets , pares i alumnes . Maria 
Sancho va col • laborar explicant 
un conte sobre la integració .

Els xiquets del col • legi Don Blasco de 
Alagón, pertanyents a quart de primària 
, van ser els encarregats d'explicar el 
lema escollit per a aquest any . Van 

VILAFRANCA 
sOLIDARIA
DE L’EDUCACIÓ EN IgUALTAT A 
LA INFANCIA I L’ADOLEsCèNCIA

ser Hector Bayot i Carla Marín . Així 
mateix Elia Tena , alumna de l'IES va 
explicar el significat del logotip escollit

La professora i educadora Cinta Pitarch 
, que durant els últims 35 anys ha vist 
passar diverses generacions de xiquets 
i xiquetes en l'Escola Infantil municipal 
va explicar com ha estat l'evolució dels 
més petits a la localitat . Va destacar 
aspectes com l'espontaneïtat i també 
com, a tots , els crida l'atenció la neu .

En un vídeo van aparèixer persones, 
associacions, entitats i col • lectius 
que tenen una relació directa amb 
l'educació al municipi. Tots ells van 
relatar tot el que ofereix el poble 
per a la infància i l'adolescència.

Un grup d'alumnes de l'IES va oferir 
una coreografia musical , que va 
donar pas als xiquets de l'escola , que 
van relatar els drets dels infants .

Finalment es va celebrar un sorteig 
d'una nit en una casa de turisme 
rural . Els diners recollits en la 
rifa es destinaren al Perú .
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JORNADES 
DE 
BOLqUERs

Vilafranca va celebrar dissabte 25 
d'octubre les VI Jornades de Bolquers. 
Aquest any la llicenciada en pedagogia 
per la Universitat de Barcelona, Dàmaris 
Gelabert, va parlar de la utilització de la 
música com un preciós i precís vehicle 
d'aprenentatge amb els més menuts. 

UN CONCERT 
FAMILIAR I 
UNA XERRADA 
MUsICAL
La Sala Carles Pons de la Casa de la 
Cultura de Vilafranca va acollir un concert 
familiar amb les cançons més populars 
de Dàmaris Gelabert. A la sala d'actes 
de la Casa Social va tindre lloc una 
xerrada dirigida a pares i mares amb el 
suggerent títol de: "Has provat a dir-ho 
amb música?. L'Ajuntament de Vilafranca 
va organitzar aquest esdeveniment 
dins dels actes commemoratius del 
775 aniversari de la "Carta Pobla".

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de 
Vilafranca, Víctor Tena i la responsable 
del Centre d’Estudis de la Iglesuela 
(CEIG), Inmaculada Artola, han 
inaugurat a l’Ajuntament de Vilafranca 
l’exposició “Indumentària tradicional: 
mantons i mocadors de llana”.

MOsTRA sOBRE 
INDUMENTàRIA 
TRADICIONAL

L’IES Vilafranca estrena pàgina web. 
A més de tota la informació de l’IES 
també podeu consultar la predicció 
meteorològica de Melchor Rovira.

http://mestreacasa.gva.
es/web/iesvillafranca

NOVA WEB 
DEL IEs DE 
VILAFRANCA

El dissabte 21 de febrer es va celebrar 
el Dia Internacional del Guia de Turisme, 
per a commemorar la data de la fundació 
de la Federació Mundial d’Associacions 
de Guies de Turisme (WFTGA), creada 
l’any 1985. Per aquest motiu, la Tourist 
Info Vilafranca va realitzar visites 
guiades gratuïtes a l’Ajuntament, al 
Museu de la Pedra en Sec i a l’Església 
durant tot el cap de setmana.

DIA INTERNACIONAL 
DEL gUIA TURísTIC 
AMB VIsITEs gUIADEs 
gRATUïTEs



Vilafranca va acollir a juny de 2014 el campionat 
autonòmic junior de ciclisme, que va comptar amb 73 
corredors. Va ser un èxit organitzatiu del Club Ciclista 
Picaio amb la col·laboració de l’Ajuntament. Un gran 
nombre de voluntaris va fer possible el tall de carrers i 
carreteres. Així mateix es va comptar amb la col·laboració 
de la Guàrdia Civil de Trànsit i empreses locals.

La cursa Entreparets ha batut el rècord de participants 
en l’edició de 2014. Gairebé 600 corredors i caminants 
participaren a la cursa de muntanya de Vilafranca, punt 
final de la Lliga Castelló Nord de curses de muntanya.

En categoria masculina Mario Bonavista va estar el 
vencedor, amb un temps de 1h 46 00'. D’aquesta manera 
el corredor de Terol ha batut el rècord de la prova. 
En categoria femenina la vencedora va estar Raquel 
Martínez, amb un temps de 2h 15 58', també récord de 
la prova. Més de setanta voluntaris van fer possible 
la cursa en el marcatge de la ruta, el repartiment de 
dorsals, els avituallaments i tota la intendència a la 
Plaça Don Blasco. A més, l’Entreparets va introduir 
com a novetat “Entrexiquets-Entrexiquetes”.

èxIT DE LA xERRADA DE VICENT úBEDA.

En vesprada anterior a la cursa més de 100 persones van 
assistir a la conferència sobre “Com preparar els Trail 
Running”, oferida per l’entrenador d’atletes internacionals 
Vicent Úbeda. L’entrenador va oferir les claus per afrontar 
amb garanties tot tipus de curses i competicions.

Col•laboraCió EspECial 
DE JAVIER FERRER

Cal ressenyar que l’artista Javier Ferrer va col·laborar, 
un any més, amb l’Entreparets. Ell és l’encarregat 
del disseny dels trofeus amb arquitectura de pedra 
en sec que se van lliurar als vencedors absoluts de 
la prova i també al conferenciant Vicent Úbeda.

èXIT DE 
L’AUTONÒMIC 
JUNIOR DE 
CICLISME

ANY DE RÈCORDS 
A ENTREPARETs

ESPORTS>>
CICLISME, ENTREPARETS, FUTBOL SALA FEMENÍ
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IMATGES DE LA ENTREPARETS 
I DE LA xERRADA DE 
VICENT úBEDA



Nou equip de 
futbol sala 
femení a 
Vilafranca

La fase final de la 
Copa Femenina de 
Futbol Sala tindrà 
lloc a Vilafranca

Enguany s’ha creat la secció Futbol 
Sala Femení del CF Vilafranca. 

Estan entrenades per Emilio Molina.

La plantilla està composta per 18 jugadores, la 
majoria d'elles de Vilafranca i també algunes 
de Cantavieja, localitat on el futbol sala està 
arrelat des de fa temps i on va haver-hi fa unes 
temporades equip femení de futbol sala.

El club forma part de la lliga provincial que 
organitza l'Associació d'Amics del Futbol Sala 
de Castelló, una competició que la temporada 
anterior va comptar amb 11 equips com 
Salsadella, Ibarsos, Cabanes, Albocàsser...

D'aquesta manera, l'esport femení torna a recuperar 
el protagonisme de les vesprades del dissabte 
al Poliesportiu, com va succeir a la dècada dels 
90 amb el Club Handbol Femení Vilafranca.

El CF Vilafranca rebia la 
confirmació per part de 

l’Associació Amics del Futbol Sala 
de Castelló, per ser seu de les 
finals de la Copa Femenina de 
Divisió d’Honor. Representants 
d’aquesta associació van visitar 
el Poliesportiu de Vilafranca 
fa alguns mesos per veure les 
instal·lacions, després del que el 
club s’interessara per organitzar 
aquest esdeveniment. La lliga 
finalitzarà el 28 de febrer, amb la 
qual cosa, es formaran 2 grups, el 
A amb els 5 primers classificats 
de la lliga i el B amb els 5 últims 
classificats. A cada grup es 
disputaran 4 jornades del 21 de 

març al 25 d’abril. Els 4 primers de 
cada grup es creuaran a semifinals, 
a doble partit, primer a la pista 
del pitjor classificat, les dates dels 
partits serien el 9 i el 23 de maig. 
Les finals es jugarien al Poliesportiu 
de Vilafranca, el 6 de juny en horari 
vespertí per confirmar. L’aposta 
de l’Associació del Futbol Sala 
Castelló per tal que Vilafranca 
siga escenari de les 2 finals de 
Copa en categoria femenina es 
deu en part a la gran afluència 
de públic que té el Femení Futbol 
Sala Vilafranca quan juga com a 
local, sent el primer any de creació 
de l’equip, fet que ha sorprès 
gratament l’ens organitzador.

>> ESPORTS

Enguany s’ha creat la secció Futbol 
sala Femení del CF Vilafranca. Estan 
entrenades per Emilio Molina.
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zona 
d’escalada 
de Les 
Mallades

Un grup d’aficionats a l’escalada de 
Vilafranca ha col·Locat unes baranes 

de protecció al voltant de les Mallades. 
Es tracta d’una zona de esacalada que 
també ha estat equipada per aquest grup 
d’escaladors. Les baranes protegeixen els 
escaladors i també als excursionistes que 
realitzen la ruta de la Faixa de les Mallades.

A la zona d’escalada s’han col·locat 
baranes, mentre que a la zona més 
estreta de la ruta s’han col·locat cables 
metàl·lics agafats a la roca perquè els 
excursionistes puguin avançar amb 
més seguretat. Les Mallades s’ubica a 
l’entorn del barranc de la Fos. Es tracta 
d’un lloc amb un elevat desnivell.

ESPORTS <<

Els escaladors s’han encarregat de 
col·locar les baranes i els cables. 
L’Ajuntament de Vilafranca s’ha fet càrrec 
dels materials. El passat estiu, durant la 
celebració dels 775 minuts d’esport es 
va inaugurar aquesta zona d’escalada 
que està molt concorreguda per part dels 

escaladors de la localitat i també per 
part d’aficionats arribats des d’altres 
localitats. Els aficionats a l’escalada 
segueixen amb els treballs per equipar 
aquest entorn. De fet, a la part inferior 
de zona ja marcada s’estan habilitant 
noves vies per a la pràctica de l’esport.

Prova nacional 
d’orientació

Un total de 150 corredors arribats des 
de les Balears, Navarra, Madrid o la 

Comunitat Valenciana han participat en la prova 
d’orientació que ha acollit avui Vilafranca. Es 
tracta de la Rogaine "El Laberint de la Pedra en 
Sec”, que s’ha dut a terme entorn de l’Alberg 
La Parreta. La prova era puntuable per als 
campionats de la Comunitat Valenciana i Espanya, 
sent una de les cinc proves del nacional.

Vilafranca compta amb el mapa d'orientació 
més complet de la província de Castelló, el 
que li confereix un enorme potencial per 
a l’organització d’aquest tipus de proves. 
Més de 50 voluntaris de Vilafranca han fet 
possible el desenvolupament de la prova.

vilafranca  |  47  



Constants 
millores al 
poliesportiu

L’Ajuntament de Vilafranca, a 
través de les regidories d’Esports, 

Obres i serveis, està duent a terme 
una contínua tasca de manteniment 
del Poliesportiu Municipal. Segons ha 
assenyalat els regidors Silvia Colom 
i Cristóbal Troncho al poliesportiu 
s’ha procedit a pintar totes les parets 
laterals del recinte. Els treballs s’han 
anat desenvolupant durant l’hivern. En 
els dies de pitjor climatologia la brigada 
d’obres s’ha encarregat de realitzar 
els treballs, aprofitant que no podien 
dur a terme tasques a l’exterior.

D’altra banda els treballs també van 
suposar el polit integral del parquet, 
amb més de 30 anys d’antiguitat. Així 

mateix és repintar totes les línies per 
a la pràctica dels diferents esports. En 
aquest sentit cal assenyalar que s’ha 
millorat el pintat d’algunes línies.

D’altra banda s’ha col·locat fins 
a mitja altura un recobriment de 
fusta per millorar l’aspecte de 
l’entrada al recinte poliesportiu. Les 
tasques també han passat per la 
revisió integral de la teulada. Així 
s’han canviat xapes a l’exterior.

Una vegada la companyia 
asseguradora va donar el vistiplau 
es van substituir les canals que 
van quedar danyades després de 
les nevades de l’hivern de 2013. 

>> ESPORTS
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Una iniciativa de 
l’Agència d’Ocupació i 

Desenvolupament Local de 
Vilafranca, la regidoria d’Esports 
de la localitat i la col•laboració 
de la Diputació de Castelló ha 
permès a la Vila participar en la 
setmana Europea de la Mobilitat.

Les activitats recollides a 
Vilafranca han estat una de 
les 64 que s’han organitzat 
a tot Espanya. Vilafranca, 
juntament amb Borriana, ha 

Vilafranca compte amb la primera ruta eqüestre homologada de 
les comarques de Castelló. La iniciativa de l’Agència d’Ocupació 

i Desenvolupament Local de la localitat ha permés que la Federació 
Espanyola de hipica l’haja inclòs dins dels 40 itineraris eqüestres 
senyalitzats que hi ha a tot Espanya. De fet, la ruta de Vilafranca ja 
està participant en la promoció que està duent a terme la federació 
a Sevilla o Valladolid. Sota la marca Turisme Eqüestre d'Espanya la 
localitat forma part d’un selecte grup de municipis que poden oferir als 
genets aquests camins senyalitzats. L’Ajuntament de Vilafranca ha 

procedit a la senyalització del camí al 
voltant del bosc de Palomita. La ruta de 
Vilafranca també està present al web 
www.turismoecuestre.es . A través del 
web es pot accedir als itineraris oficials, 
a viatges específics amb rutes a cavall 
incloses ia una aplicació mòbil que ofereix 
informació dels diferents recorreguts.
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Vilafranca a la 
Setmana Europea 
de la Mobilitat

Primera ruta 
eqüestre 
homologada 
a la província
PEL BOsC DE PALOMITA

estat la localitat més activa 
a la província de Castelló. La 
localitat dels Ports únicament 
ha estat superada en nombre 
d’activitats per Barcelona i Vigo.

A Vilafranca s’han reflectit accions 
quotidianes que fomenten la 
mobilitat sostenible. A través de 
tres vídeos i un recull fotogràfic 
s’han posat en relleu accions 
que contribueixen a millorar la 
mobilitat saludable i respectuosa 
amb el medi ambient.
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Els dos equips 
del frontenis 
Vilafranca 
mantenen les 
categories

Els equips del Club Frontenis Vilafranca 
han aconseguit l’objetiu de mantenir la 
categoria a les lligues que organitza la 
Asociación Deportiva Frontenis de Levante.

Així, l’equip A ha quedat cinquè a la 
Divisió d’Honor de la lliga provincial 
de Castelló. Han disputat 54 partides, 
amb 31 guanyades i 23 perdudes.

Els components d’aquest equip A del Club 
Frontenis Vilafranca han estat: Diego 
Tena, Tino Tena, Pedro Marín, Alex Ripollés, 
Victor Monterde, Javi Zandalinas i Victor 
Miralles. Alguns components de l’equip B 
també han jugat partides amb l’equip A.

Pel que fa a l’equip B, ha quedat a la 
sisena posició a la primera divisió de la 
lliga provincial de Castelló. 54 partides 
disputades, 19 guanyades i 35 perdudes.

Han integrat l’equip B: Javier Monforte, 
David Roig, Diego Monfort, Hugo Montilla, 
Jordi Monferrer, Valentin Miravet, 
Marcel Pitarch, Alonso Roqueta, Juliano 
Morraja, Luis Gargallo, Jesus Morraja, 
Serafin Montoliu i Michel Monfort.

Ara els dos equips vilafranquins de 
frontenis afrontaran la Copa, que 
començarà el dissabte 21 de març.

Vilafranca ha rebut el camí 
solidari, protagonitzat 
per Víctor Cerdà i Raúl 

Zurriaga, una iniciativa que 
pretén cridar l’atenció sobre les 
malalties rares. Aquests dos 
brigades que estan travessant 
la Comunitat Valenciana han 
arribat a Vilafranca a les 16.30.

Veïns de Vilafranca i el mateix 
alcalde de la localitat, Óscar 
Tena, els han acompanyat en 
un tram del recorregut, corrent 
pels paisatges de Vilafranca.

Durant el camí aquests dos 
esportistes van acompanyats per 
una caravana solidària que posarà 
a la venda material esportiu i de 
promoció. Tota la recaptació es 
destinarà a projectes i programes 
promoguts per la delegació 
valenciana de FEDER, la Federació 
Espanyola de Malalties Rares.

A la Plaça d’En Blasc de 
Vilafranca l’equip de govern de 
Vilafranca els ha rebut al costat 
dels corredors que els han 
acompanyat en el tram de la vila.

Un camí 
solidari per les 
malalties rares
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Cursa de Sant Silvestre 2014

David Prades, amb un temps 
de 12'45'', ha estat el vencedor 

de la novena edició de la cursa Sant 
Silvestre de Vilafranca. Li ha seguit 
Josep Fabra, amb un temps de 
13'10'', mentre que en tercer lloc s’ha 
classificat Héctor Loras, amb 13'13''.

En categoria femenina Begoña Colomer 
ha estat la vencedora, amb 12'49'', 
seguida per Amparo Adell, amb 13'38'' 
i Alicia Tena i Maria Vicente, que han 
entrat totes dues amb 15'35''“.

La cursa l’organitza l’associació 
Entreparets, amb la col·laboració de 
la regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
de Vilafranca i Shed Marks. Els xics 
han donat quatre voltes a un circuit 
urbà de 930 metres que surt a la Plaça 
Don Blasco i recorre els carrers Major, 
Sant Roc, Portalet, Abadia, Cid i Sant 
Miquel per tornar a la plaça. Les xiques 
han donat tres voltes. Centenars de 
persones han animat els corredors
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Se inician las obras 
del nuevo gimnasio

El Ayuntamiento de 
Vilafranca ha iniciado la 
construcción de un nuevo 
gimnasio en la parcela anexa a 
la piscina climatizada. En una 
primera fase se realizará la 
estructura y cerramientos del 
edificio para posteriormente 
concluirla en una segunda fase. 
La nueva instalación duplicará 
la superficie actual y contará 
con dos plantas, una primera 
dedicada a los aparatos de 
musculación y la otra a las 
actividades con monitor. La 
obra se ha adjudicado a  la 
empresa local Javier Tena S.L 
por un importe de 49.486 €.
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EL TEMPS>>

Temperatura màxima       31,0ºC 
el  26 d'agost i el 2 de setembre

Temperatura mínima          -6,5ºC  
 el 3 de febrere

Oscil·lació extrema            37,5ºC

Mitjana de màximes          17,8ºC

Mitjana de mínimes             6,7ºC

Precipitació total             979,1 l/m2

Més precipitació: novembre  257,6 l/m2

Menys precipitació: octubre 2,0 l/m2

El dia amb màxima precipitació  
25 de maig (granissada)    112,0 l/m2

Precipitació mitjana anual 
(40 anys )     681,3 l/m

Precipitació mitjana anual 
(49 anys )     690,1 l/m

Dades recopilades per 

Ignasi Llopis

2014RESUM 
CLIMàTIC
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DIRECTORI >>
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
Ubicació: Av. Llosar, 26 - 12150 Vilafranca
Telèfon: 964 44 10 04 - Fax: 964 44 01 83
Correu: info@ajuntamentdevilafranca.es

Horari d’atenció al públic: 
De dilluns a divendres de 8:00h. a 15,30h
Dissabtes de 10:00h. a 13:00h

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

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

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

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

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

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

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

VILA FRANCA
Ajuntament:  964 441 004
Biblioteca:  964 440 814
Oficina de Turisme:  964 441 432
Assistenta social:  964 440 306
Psicòloga:  964 440 306

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

CASTELLÓ
Incendis Forestals:  964 242 500
Coordinació Creu Roja:  964 222 222
Delegació Hisenda:  964 202 900
Hospital General:  964 726 500
Hospital Gran Via:  964 356 900
Hospital La Magdalena:  964 730 000
Hospital Provincial:  964 359 700
Ambulatori Jaume I (Institut):  964 726 850

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

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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