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Presupuestos 2018:
las inversiones ascienden
a 1 millón de euros

u	 La principal obra para el 2018 es la 
construcción del nuevo Parador de Fiestas 
con una partida de 660.000 euros donde se 
abordará su demolición y una primera fase 
donde se construirá la estructura, cerramien-
tos y cubierta. Para esta obra el ayuntamiento 
comprará el solar anexo para ampliar la su-
perficie del edificio. El proyecto tiene previsto 
que cumpla con los criterios que marca la ley 
en insonorización, incendios, accesibilidad y 
climatización. 

Otra de las obras destacadas es la rehabili-
tación de la Lonja que cuenta con dos ayu-
das de la institución provincial que ascienden 
a 115.000 euros y que servirán para instalar 
un Centro de Acogida para los turistas. Tam-
bién se pretende la adecuación de la segunda 
planta del edificio donde se ubica la sede de 
la Mancomunidad por un importe de 20.000 
euros, procedentes de las arcas municipales. 
A lo largo del presente año se tiene previsto 
la firma de un convenio con el obispado de 
Segorbe-Castellón para posibilitar la rehabili-
tación de la ermita de San Roc. Ambas entida-
des financiarán al 50 % las obras. La actuación 
le permitirá al ayuntamiento su utilización 
para actos culturales. Se han presupuestado 
25.000 euros para este ejercicio.
 

u	Mantemiento de instalaciones
Un año más la voluntad del equipo de gobier-
no de mejorar y mantener las instalaciones 
municipales está reflejada en las cuentas. Exis-
te una partida importante para la reparación 
de aceras y asfaltado de viales. También se ha 
presupuestado la mejora de la sala de control 
técnico de la Casa de Cultura, de las fachadas 
del antiguo hospital y de las dependencias de 
la SAMU, nueva megafonía para el campo de 
fútbol, sustitución de farolas por tecnologia 
LED, nuevos columpios para el parque Bona 
Vista, archivo histórico, mantenimiento y me-
jora de la Plaza de Toros y mejora del mobi-
liario urbano.

u	Asociaciones, cultura, deporte y 0,7%
El presupuesto manifiesta el compromiso con 
las asociaciones locales que recibirán un total 
de 60.000 euros para desarrollar la importan-
te labor educativa, lúdica y cultural que reali-
zan a lo largo del año. También se mantendrá 
la intensa programación cultural, formativa 
y deportiva de años anteriores, tanto con ac-
tividades organizadas por el ayuntamiento 
como colaborando con la asociaciones loca-
les. Así mismo, se mantiene el compromiso  a 
través del 0,7 % para proyectos de desarrollo 
en países desfavorecidos.

Poble
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La residencia al completo
-Se han cubierto las 64 plazas 
-Proporciona empleo directo a 40 personas

u	 La residencia de la Terce-
ra Edad de Vilafranca ha com-
pletado sus 64 plazas. El nuevo 
gobierno en la Generalitat Va-
lenciana ha ido ampliando cada 
año las plazas concertadas, que 
en la actualidad llegan a 44. 
La ampliación del concierto de 
plazas es vital para que puedan 
acceder al servicio personas 
con menos recursos económi-
cos. Además, el Centro de Día 
está abierto y atiende, por el 
momento, a 5 usuarios. 

La residencia proporciona 
empleo directo a 40 personas. 
Además ha generado una no-
table actividad económica y so-
cial en en la localidad. 

En febrero de 2016 el presi-
dent de la Generalitat, Ximo 
Puig, junto al alcalde, Óscar 
Tena, y el presidente de la Fun-

dación Gerón, Antonio Aguilar, 
fue el encargado de inaugurar-
la de manera oficial. El centro 
se ha convertido en un espacio 
dinamizador y abierto a la so-
ciedad vilafranquina. Asocia-
ciones y grupos del municipio 
actúan en fiestas, celebraciones 
y eventos. 

Así mismo, en la residencia se 
desarrollan novedosas terapias 
como, por ejemplo, la llevada 
a cabo con tortugas. Para los 
vecinos de Vilafranca y muni-
cipios del entorno ha supuesto 
un gran avance social, ya que 
así se evitan marchar fuera del 
pueblo para ser atendidos.
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Transporte adaptado
u	 El Ayuntamiento de Vila-
franca ha puesto en marcha un 
servicio de transporte adap-
tado con varias finalidades: se 
encarga del transporte de las 
personas que acuden al Cen-
tro de Día y funciona como un 
transporte a demanda para los 
vecinos que necesitan acudir a 
servicios como, por ejemplo, el 
centro sanitario. 

Para prestar el servicio el 
Ayuntamiento de Vilafranca 
adquirió un vehículo totalmen-
te adaptado. Vilafranca es el 
único municipio del interior de 
Castellón que lo oferta. 

u ¿Quién puede 
solicitarlo?

Empadronados en Vilafranca, de 
cualquier edad, que padezcan 
alguna discapacidad física, psíqui-
ca o dificultades de movilidad, de 
forma continua o temporal

u Forma de acceso

Se puede formalizar la solicitud en 
las oficinas del Ayuntamiento o en 
el teléfono 964 441 004, con un 
mínimo de 48 h. de antelación

u Funcionamiento

Se recogerá a la persona en 

la puerta del domicilio y se le 

trasladará al Centro de Salud 

de Vilafranca, posteriormente 

se le recogerá en el mismo y 

se le trasladará al domicilio

u Horario

De lunes a viernes de 

8 a 15 horas

u	 Desde la residencia también se 
coordina el programa ‘Menjar a Casa’. En 
la cocina del centro se elaboran menús 
saludables que se reparten diariamen-
te, todos los días del año, a las personas 
suscritas a este servicio. De este modo a 
los usuarios les llega comida sana y de 
calidad, al menos, una vez al día. Los vo-
luntarios de Cruz Roja son los encarga-
dos de realizar el reparto diariamente.

‘Menjar a Casa’
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Reforma integral de la 
plaça de bous
u	 Entre 2016 i 2017 un 
taller d’ocupació, amb la con-
tractació de 17 persones entre 
alumnes treballadors i forma-
dors, ha permès restaurar bona 
part de la plaça de bous. S’ha 
recuperat la totalitat de les gra-
deries i del rotgle. Entre l’Ajun-
tament i la Diputació de Caste-

lló s’han aportat 110.000 euros 
per als materials. 

Així mateix també s’han desti-
nat els diners del conveni anual 
que signen les dues institucions 
per a mantenir el recinte. En 
2017, amb càrrec al conveni de 
millora, s’ha continuat amb la 

impermeabilització de les gra-
deries, el picat i l’arrebossat de 
la paret del carreró i la rehabili-
tació de la façana d’entrada. 

Els pròxims treballs a realitzar 
són: la millora de la instal·lació 
elèctrica i dues de les entrades 
al rotgle.

Un nuevo polifuncional
u	 Vilafranca contará con 
un nuevo edificio polifuncio-
nal. El objetivo es disponer de 
un local que reúna los requi-
sitos para la celebración de 
todo tipo de eventos socio-
culturales. Estas serán algunas 
de sus características:

- Inversión de 1,2 millones de euros

- Ampliación de la anchura en 2 metros

- Incremento de la altura

- Construcción según todas las normativas de sonoridad 
y edificios de pública concurrencia

- Ampliación de la longitud con un solar adyacente

u	 El nuevo Parador de Fiestas se convertirá en un edificio 
sociocultural moderno, en el centro de la localidad y a disposi-
ción de toda la sociedad vilafranquina. Durante 2018 se iniciará 
una primera fase que comprenderá la estructura y los cerramien-
tos del mismo. Para la definición del proyecto se ha realizado un 
concurso al que se ha invitado a varios arquitectos. El Ayunta-
miento contará con la ayuda de la Diputación de Castellón en la 
valoración de los criterios técnicos de los mismos, teniéndose en 
cuenta también la oferta económica. 
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L’abastiment d’aigua

u	 A l’estiu va ser necessari 
recórrer a camions cisterna per 
a garantir l’abastiment d’aigua 
a la indústria i el poble. El bro-
llador de la Tosquilla i els pous 
no van ser suficients.

u	 La Generalitat ha licitat la perforació del Pou de Llar-
gueres, al terme de Benassal. L’objectiu és garantir l’abasti-
ment d’aigua a Benassal i Vilafranca. Amb el nou pou s’aprofi-
tarà la infraestructura de bombeig i dipòsits ja existents.

En agost, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig, el de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, l’alcaldessa 
de Benassal, Mari Luz Monterde i l’alcalde de Vilafranca, Óscar 
Tena, van anunciar l’acord que ha permés fer possible aquesta 
actuació. 

Obres adjudicades
Les obres ja estan adjudicades i els treballs 

començaran a executar-se en el mes de març. 

1 milió per al 
Pou de Llargueres

900.000 euros 
per a depudora i 
nous col·lectors

Camions cisterna 
a l’estiu

u	 La Diputació ha aprovat 
el projecte i, ara, l’ha d’adjudi-
car. La inversió serà de 948.000 
euros i consistirà en la reforma 
de la depuradora i en la cons-
trucció d’un nou col·lector d’ai-
gües pluvials. Les obres estaran 
finançades per l’EPSAR (Entitat 
de Sanejament) i la Diputació. 

Està previst que els treballs 
s’executen enguany. 
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Mejoras 
en el municipio

114.000 euros 
en el área 
industrial

u	 El Ayuntamiento de Vilafranca ha me-
jorado el área industrial de la localidad. El 
consistorio ha invertido 114.000 euros en la 
creación de una nueva zona de aparcamiento. 
También se ha mejorado el asfaltado, la ilu-
minación y la instalación de seguridad. La ac-
tuación ha contado con una ayuda del Institut 
Valencià de Competitivitat Empresarial. 

Silvia Colom, edil de Obras y Servicios

u	 Seguint amb les millores al nucli antic 
del poble, l’Ajuntament ha empedrat un tram 
de la part inferior del carrer Arrabal. Els treballs 
s’han fet seguint els criteris estètics aplicats a 
la resta de carrers de la part històrica de la vila. 

Empedrat 
del carrer Arrabal

u	 En els períodes de vacances estivals 
l’Ajuntament es fa càrrec del manteniment 
de les instal·lacions del col·legi i el pati. En-
guany, una de les millores que s’ha realitzat 
ha estat la creació d’un espai multicolor de-
dicat específiament als més menuts. 

Àrea de joc infantil al 
pati del col·legi
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En breve...
Adjudicada la urbanització de Miralles del Carro

u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha adjudi-
cat la urbanització del carrer Miralles del Ca-
rro. L’obra s’executarà per poc més de 236.000 
euros. L’ajuntament ha sol·licitat una pròrroga 
per a la seua execució i així realitzar-la en una 
època amb temps més benigne. D’aquesta 
manera, s’asfaltarà i urbanitzarà un carrer que 
accedeix a la zona esportiva i que cada vegada 
té més trànsit de veïns.

Nou paviment en l’escorxador
u	 S’ha millorat el paviment de l’escorxa-
dor municipal per a adaptar-ho a les normati-
ves sanitàries. El consistori ha contractat a una 
empresa especialitzada. L’actuació s’ha realit-
zat perquè la instal·lació estiga a punt per a 
l’activitat habitual dels carnissers i també per 
a les matances que es realitzen durant l’època 
hivernal. 

La constant millora en les instal·lacions de 
l’escorxador ha propiciat que siga utilitzat no 
solament per empreses agroalimentàries lo-
cals, sinó també per altres procedents de mu-
nicipis veïns, incloent els de la província de 
Terol.

Nova furgoneta elevadora 
per a tasques de manteniment

u	 L’àrea d’obres i serveis públics de l’Ajun-
tament de Vilafranca ha presentat un nou vehi-
cle per a la realització de tasques d’electricitat 
i manteniment. Es tracta d’una furgoneta que 
compta amb un elevador integrat. Es destinarà 
a treballs elèctrics i reparacions en altura. El 
vehicle ha suposat una inversió de 54.000 eu-
ros.
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u	 El consistorio ha reiterado, a través de 
sucesivas mociones, su petición al Ministerio 
del Interior para que construya el nuevo cuar-
tel de la Guardia Civil en el terreno cedido por 
el municipio en la Avenida de Castellfort. La 
cesión data de 2008. En estos momentos la 
Guardia Civil ocupa las dependencias del anti-
guo centro sanitario, cedidas por el consisto-
rio, a la benemérita.

Petición para 
que Interior construya un 

nuevo cuartel

Renovació de la cabina 
tècnica en la sala 

de teatre

u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha inclòs 
una partida en el pressupost de 2018 per a 
modernitzar la cabina tècnica de la sala de 
teatre Carles Pons. 

L’objectiu és millorar els mitjans en les dife-
rents actuacions musicals i teatrals. Així ma-
teix, el consistori també ha previst altres millo-
res en l’edifici de la Casa de la Cultura.

Mejora de aceras
u	 Se ha mejorado la acera contigua a la 
plaza de toros. Se ha sustituido el antiguo em-
predrado irregular por nuevo pavimento. La 
actuación se ha realizado con cargo al presu-
puesto que cada año se destina al manteni-
miento de aceras. 

Il·luminació 
nadalenca

u	 Un any més Ajuntament i l’associa-
ció Vilafranca Espai de Comerç han posat 
llum al nadal. El consistori amb la il·lumi-
nació dels principals carrers del poble i els 
comerciants decorant i il·luminant els seus 
comerços. 
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Canvi de fanals i 
eficiència energètica

u	 L’Ajuntament continua amb progres-
siva col·locació de fanals LED. Les últimes 
actuacions s’han dut a terme en els carrers 
Benassal, Costanera Falcó, Raval i Maset. 
L’estalvi per al municipi és considerable. 
S’han substituït més de 70 lluminàries.

Actuaciones en pistas 
y caminos rurales

u	 En los últimos meses se han realiza-
do varias mejoras en los caminos y pistas del 
término. El municipio ha recibido una ayuda 
de 80.000 euros de la Generalitat Valencia-
na. Con este dinero se ha mejorado la pista 
que une el Bovalar con Palomita y la unión 
de este camino con la pista de Els Mollats. 
Así mismo se ha hormigonado un tramo de 
500 metros de la pista de la Parreta. 

Fibra óptica en edificios 
municipales

Valentín Miravet, 
edil de Nuevas Tecnologías

u	 El Ayuntamiento de Vilafranca ha insta-
lado un cable de fibra óptica entre las oficinas 
municipales y la Casa de Cultura. De este modo, 
según ha señalado el edil de Nuevas Tecnolo-
gías, Valentín Miravet, se dispne de fibra simé-
trica a 50 mb/s en la biblioteca y el aula de 
informática. En las oficinas municipales se ha 
renovado toda la red informática para mejorar 
la velocidad de conexión y la gestión adminis-
trativa diaria. El incremento en la velocidad de 
conexión también ha llegado al sistema Guifi.
net

Propostes de Compromís

u	 De les mocions presentades per Compro-
mís cal destacar una demanant una moratòria 
de l’import de l’impost de les plusvàlues com a 
conseqüència d’una sentència judicial que afecta 
només a aquelles propietats en les quals el preu 
de taxació és menor que el del cadastre. La moció 
va ser rebutjada a l’espera de què el govern can-
vie la llei.

El plenari ha aprovat per unanimitat la moció 
de la formació en la qual es demanava que en la 
denominació del poble figure primer l’opció en 
valencià: Vilafranca i després l’opció en castellà: 
Villafranca del Cid.

Partit Popular
El Partit Popular ha incidit en la necessitat de què 
la companyia telefònica implante la fibra òptica 
en tot el nucli urbà.
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u	 S’ ha procedit a la demolició de l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil. L’edifici estava en 
un estat ruinós. El teulat estava en mal estat i 
hi havia filtracions d’aigua que havien afectat 
al sostre i les parets. L’antiguitat de l’edifici i el 
seu mal estat de conservació feien inviable la 
rehabilitació o l’aprofitament per a altres usos. 

Demolició de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil

u	 El Ayuntamiento de Vilafranca trabajó 
para acondicionar una nueva sala polifuncio-
nal destinada a asociaciones musicales de la 
localidad. La sala se encuentra en los bajos del 
antiguo edificio de las viviendas tuteladas. El 
consistorio eliminó los tabiques para crear un 
espacio más grande. Así mismo, se mejoró la 
iluminación y la calefacción.

Nueva sala de ensayos para asociaciones musicales

u	 El consistori ha renovat el paviment de 
l’antic gimnàs. A més s’ha creat un nou espai 
polifuncional. Totes dues sales permenten 
desenvolupar múltiples activitats extraescolars 
i esportives. També s’ha creat un nou espai per 
al despatx de la instal·lació amb l’adquisició de 
mobiliari d’oficina. 

Millores al poliesportiu

u	 S’han repintat els passos de via-
nants i elements de seguretat vial en la 
circumval·lació des del centre sanitari 
fins l’Avinguda Llosar. A més s’ha ins-
tal·lat nova senyalització vertical a la 
Plaça Peiró Escala per regular el trànsit 
i s’ha complementat amb pintura de te-
rra. També s’han pintat passos de via-
nants a la zona esportiva i s’han instal·lat 
aparcaments per a bicicletes.

Pintura viària i 
nova senyalització
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5% más de 
consultas en la 
Tourist Info

u	 La oficina de turismo 
de Vilafranca ha registrado un 
incremento en el número de 
consultas en 2017 según ha ex-
plicado la concejal de Turismo, 
Miriam Bellés. Se han superado 
las 27.000 consultas, lo que su-
pone un aumento del 5% res-
peto a 2016. 

Los visitantes proceden en su 
mayoría de la Comunitat Va-
lenciana, aunque también de 
Catalunya y Madrid. En el caso 
de visitantes de países extran-
jeros, los turistas franceses son 

los más numerosos, seguidos 
de los alemanes, belgas y britá-
nicos. 

Incremento de ingresos
También es significativo el in-
cremento de ingresos por la 
venta de entradas a los monu-
mentos y museos, así como por 
las visitas guiadas realizadas 
por el centro histórico de la lo-
calidad. En torno a 1.400 perso-
nas visitaron el Museu de la Pe-
dra en Sec, la iglesia, la torre del 
Conjurar, el Ayuntamiento y el 
núcleo antiguo. La mayoría lle-
garon en grupo. La Tourist Info 
ha realizado 23 visitas guiadas a 
grupos de colegios y todo tipo 
de excursiones. En 2018 ya hay 
reservadas 10 visitas guiadas 
dentro del programa de visitas 
para mayores Castellón Sénior. 

Barómetro de redes sociales
En redes sociales la valoración 
de los visitantes de Vilafranca 
es muy buena ya que la locali-
dad figura entre los 15 primeros 
destinos turísticos de la provin-
cia de Castellón. 

Nou centre de recepció 
de visitants a l’antiga Llotja

u	 El poble comptarà amb un 
nou centre de visitants en l’anti-
ga llotja. Per a açò el consistori ha 
signat un conveni amb la Dipu-
tació de Castelló pel qual la ins-
titució provincial aportarà 50.000 
euros. Així mateix el municipi 
comptarà amb un altra ajuda de 
59.000 euros de la Diputació de 
Castelló per completar la reha-
biltiació. Des de l’àrea de turisme 
s’ha indicat que es renovarà el pa-
viment, els tancaments, l’adapta-
ció per a minusvàlids i els serveis.

Miriam Bellés, edil de Turismo
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Cooperació per 
al desenvolupament

u	 L’àrea de Benestar Social 
de l’Ajuntament de Vilafranca 
ha aprovat els projectes que fi-
nançarà amb càrrec al 0,7% del 
pressupost municipal. Des de 
fa 19 anys el municipi dedica 
aquesta partida del seu pressu-
post per a iniciatives que ajuden 
als més necessitats. La regidora 
de Benestar Social, Belén Pons, 
ha explicat que s’han presentat 
a la convocatòria tres ONG. Es 
tracta de Creu Roja, Mans Uni-
des i Adecoi. 

Creu Roja percebrà 1.400 eu-
ros per a un projecte destinat a 
la millora de les condicions de 
treball per a dones de Burkina 

Faso. És la segona fase d’aquest 
projecte. 

D’altra banda el consistori 
destinarà 2.824,25 euros per a 
Mans Unides que els dedicarà 
a un centre de formació de do-

nes, joves i xiquets. Finalment 
es dedicaran 4.439 euros per 
a un projecte de l’ONG Adecoi 
a Paraguai. Estarà destinat al 
desenvolupament de dones a 
través de la dansa al país sud-
americà.

Pla d’igualtat entre homes i dones
u	 L’Ajuntament de Vi-
lafranca ha aprovat un pla 
d’igualtat entre homes i dones. 
Es tracta de la culminació d’un 
intens procés de treball que 
s’ha desenvolupat durant els 
últims mesos en la localitat. La 
regidora de Benestar Social, Be-
lén Pons, ha explicat les prime-
res accions a engegar.

Les accions s’han dividit en 
diverses àrees, tals com a as-
sociacionisme i participació 
ciutadana, educació, cultura, 
formació, ocupació, conciliació 
de la vida familiar i laboral… en-
tre unes altres. S’ha previst que 

aquestes es desenvolupen du-
rant quatre anys. Per a realitzar 
el seguiment del Pla s’ha creat 
una comissió d’igualtat que de-
finirà el seu seguiment. La tèc-
nica d’Igualtat de l’Ajuntament 

de Vilafranca ha sigut l’enca-
rregada de la seua redacció. El 
consistori ha sol·licitat la impli-
cació de tot el municipi per a fer 
possible el desenvolupament 
d’aquest pla.

Belén Pons, regidora de Benestar Social



Vilafranca | 15

Lucha contra la 
violencia de género

u	Marcha contra la violencia de género

Vilafranca celebró una manifestación y una con-
centración contra la violencia de género. Desde 
la Casa de la Cultura partió una marcha que fi-
nalizó frente a la escultura de la planchadora de 
medias. Una gran pancarta mostró el rechazo 
contra la violencia machista. En la estatua se de-
positaron rosas rojas en recuerdo de las víctimas. 
Las ventanas de la Casa Social se iluminaron de 
color morado, el color distintivo de la jornada. 
Para finalizar el acto la concejal de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de Vilafranca, Belén Pons, 
leyó un manifiesto.

u	Vilafranca se suma al Pacto Contra la 
Violencia de Género

El Ayuntamiento de Vilafranca se sumó al Pacto 
Contra la Violencia de Género promovido por la 
Generalitat Valenciana. En este sentido desde el 
área de Bienestar Social se apuntó que el consis-
torio ya está trabajando en la elaboración de un 
Plan de Igualdad, para lo cual se ha contratado a 
una agente de igualdad.

u	Lazos morados contra la violencia de 
género

El Grup de Dones de Vilafranca colgó una pan-
carta en la Casa Social formada por un tapiz de 
lazos morados confeccionados con la colabora-
ción de las socias. El mural recordó a todas las 
mujeres asesinadas durante el 2017.
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Jornades de formació 
en emergències de Creu Roja
u	 Vilafranca va ser seu de 
les jornades de formació de 
l’Equip de Resposta Immediata 
(ERIE) de Creu Roja. Així, al vol-
tant de 60 persones van partici-
par en les sessions teòric-pràc-
tiques dutes a terme.

En la Casa Social va tenir lloc 
la part teòrica de la formació. 
En el poliesportiu i en els cen-
tres educatius del municipi es 
va dur a terme la part pràctica, 
basada en un simulacre d’una 
emergència real.

Així, segons va assenyalar 
Vicente Nebot, vicepresident 
de socors i emergències de 
l’associació, el personal par-
ticipant en les jornades es va 
dividir en alumnes, voluntaris 
formats que van actuar al seu 
torn com a víctimes simulades 
i caps d’equip, els quals es van 
encarregar d’anotar els errors 
comesos pels alumnes per a co-
rregir-los i que no es donen en 
una situació real.

La formació ERIE duta a terme 
a Vilafranca es va basar en l’àrea 
de l’alberg i el proveïment. O el 

que és el mateix, assegurar-se 
que les víctimes d’una catàs-
trofe disposen de recer, lloc 
on pernoctar, menjar i beguda, 
sempre sota unes condicions 
higiènic-sanitàries òptimes.

Durant els dos dies de forma-
ció pràctica, es van simular tots 
els passos que haurien de dur-
se a terme en cas d’emergència 
real. En les zones exteriors de 
les instal·lacions es van muntar 
les tendes utilitzades com a re-
cer exterior i en les zones inte-
riors es van implantar mesures 

de suport a simulades víctimes 
reals, els qui van arribar fins i tot 
a passar la nit en el punt ERIE.

Creu Roja Vilafranca
L’agrupació a Vilafranca, que 
compta amb entre 60 i 70 vo-
luntaris, té un paper molt actiu. 

Els voluntaris brinden assis-
tència en esdeveniments tau-
rins i esportius, duen a terme el 
repartiment del servei de men-
jar a casa, gestionen cases de 
suport per a persones en risc 
d’exclusió i duen a terme un 
pla energètic de renovació de 
bombetes en les cases de per-
sones que viuen soles o amb 
pocs recursos, entre altres.

Segons va recordar l’alcalde, 
Óscar Tena, Creu Roja Vilafran-
ca ha sigut guardonada amb la 
Medalla de la Vila.

u	 En diciembre se celebraron las II Jornadas del Comercio 
organizadas por Vilafranca Espai de Comerç y el Ayuntamien-
to. Además de las conferencias y cursos, tuvo lugar la pre-
sentación de la campaña Vilafranca Plastic Free, a favor del 
proyecto de investigación ‘Detección del cáncer mediante téc-
nicas no agresivas’ en el que participa la villafranquina Alba 
Loras.

Éxito de las 
II Jornadas de Comercio
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779 anys de Vilafranca

u	 El 17 de febrer es va celebrar el 779 
aniversari de la Carta Pobla de Vilafranca. 
Un any més, com des del 775 aniversari, 
l’acte va tindre lloc a les sales gòtiques. 
Al mateix es va fer entrega de la Meda-
lla de la Vila, que enguany va recaure en 
mossén Eduardo Garcia. L’alcalde de Vi-
lafranca, Óscar Tena, va ser l’encarregat 
de fer entrega del guardó. 

La tinent d’alcalde, Silvia Colom, va ser 
l’encarregada d’entregar el premi Explo-
rador Andrés a Cristina Albert Rabaza. El 
seu treball, un inventari dels arbres mo-
numentals del poble, ha estat reconegut 
amb este premi que s’atorga a les inves-
tigacions, tesi o treballs de final de carre-
ra sobre Vilafranca. 

L’acte va estar conduït per Guillem 
Monferrer i va comptar amb el cor de 
l’Associació Cultural Luis Miralles del Ca-
rro. La sala gòtica es va omplir de gom a 
gom. 
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u	 Eduardo Garcia Salvador 
va nàixer a Vilafranca el 23 de 
febrer de 1943. En els seus se-
tanta-cinc anys de vida ha via-
tjat fins a on ha sigut necessari 
i ha ajudat sempre que ha estat 
en la seua mà. La seua vida i la 
seua història són conegudes 
per tots en el municipi, encara 
que en aquests moments no re-
sideix al poble. A Vilafranca és 
conegut com Eduardo Garcia  i 
també com mossén Eduardo. 

Per tota una vida dedicada al 
sacerdoci i a ajudar als altres, 
mossén Eduardo ha sigut guar-
donat amb la màxima distinció 
vilafranquina: la Medalla de la 
Vila. Un reconeixement per al 
qual no té més que paraules 
d’agraïment. 

El rector viu i treballa a Les Al-
queries des de fa anys però mai 
oblida les seues arrels, el seu 
poble. Per això, el primer que 
mossén Eduardo diu en pre-
guntar-li per aquest reconeixe-
ment a tota una vida de treball 
i esforç és “gràcies”. Gràcies al 
poble que el va veure nàixer 
per pensar en ell; gràcies a totes 
aquelles persones que han pas-
sat per la seua vida i que donen 
forma a aquest premi i gràcies 
a aquells que han decidit que la 
seua persona era mereixedora 
de la Medalla de la Vila. 

Mossén Eduardo afirma que 
mai hauria sospitat que quan li 
cridaven des del consistori per 
a preguntar-li per la seua vida i 
les seues experiències era per-
què pensaven en ell com a can-
didat a la Medalla de la Vila. 

Tot el contrari, ell creia que 
volien informació per a escriu-
re algun article en la fulla pa-
rroquial o alguna cosa similar. 
“Volien saber sobre mi, però 

Una vida 
dedicada 
als altres

-El rector Eduardo Garcia rep 
enguany la Medalla de la Vila
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mai hauria somiat que fora per 
açò” recorda encara sorprès. 

Sempre treballant per als qui 
té més a prop
El seu interés pel sacerdoci va 
arribar quasi per casualitat. Re-
memora quan veia als joves sa-
cerdots que hi havia en el mu-

nicipi i que realitzaven activitats 
amb els xiquets i joves. Així, a 
través de l’interés pel treball 
dels rectors, va començar a for-
mar-se i aprendre sobre dife-
rents matèries i va ser ordenat a 
Altura en 1967. Després del seu 
pas pel seminari mai va deixar de 
formar-se. És llicenciat en teolo-
gia, parla francés i ha participat 
en diferents cursos i seminaris.  
La seua major vocació, la d’aju-
dar a qui te més a prop, li va 
portar a viure entre 1970 i 1977 
a Burkina Faso, on va formar 
part de les missions d’evange-
lització i va ajudar en la cons-

trucció d’un dispensari i una 
església. Però per a mossén 
Eduardo, la major fita a Àfrica 
va ser conèixer a la gent d’allí, 
parlar amb ells, ensenyar-los 
coses noves i estar en contacte 
permanent amb gents de totes 
les edats. De tornada a Espan-
ya, mossén Eduardo ha sigut 

sacerdot en diverses localitats 
com Castelló -va ser destinat a 
la Concatedral de Santa Maria 
només ser ordenat-, Benlloch, 
Serra d’en Galceran, Atzene-
ta, Xodos, Onda, Almassora, 
Useres, Costur i Les Alqueries. 
A aquest últim destí va arribar 
en 2009 i ací seguirà fins que li 
diguen el contrari o fins que el 
cos aguante.

Eduardo García també forma 
part de l’associació de sacer-
dots rurals Prado, ha sigut for-
mador en el seminari Mater Dei 
de Castelló, ha treballat activa-

ment amb la Pastoral Peniten-
ciària, ha sigut delegat de les 
missions i ha participat en els 
programes Junior d’activitats 
per a xiquets i xiquetes. En de-
finitiva, tota una vida treballant 
per a ajudar als altres. 

En 75 anys acabats de com-
plir, el passat 5 d’agost va cele-
brar en la seua Vilafranca natal 
el seu 50 aniversari sacerdotal. 
Amb els seus familiars i amics 
va viure un emocionant dia 
per al record que, després, el 
dia del Pilar, es va repetir a Les 
Alqueries, on també van voler 
fer-li un homenatge. Sense cap 
intenció de retirar-se de mo-
ment, el pròxim mes de febrer 
escriurà al Bisbe per a “recor-
dar-li” la seua edat. Mossén 
Eduardo dirà en aquest escrit 
que ha complit 75 anys i com és 
el seu estat de salut actual però 
no té cap intenció de retirar-se 
de la vida activa, ja que també li 
dirà que és “voluntari per al que 
em puguen necessitar o per al 
que puga ser útil”. “Mentre la 
salut dure seguiré ajudant” afir-
ma decidit.

“Mentre que la salut dure 
seguiré ajudant”

u	 El Parador de Festes de Vilafranca 
va viure una gran vesprada-nit solidària 
per a ajudar a la recerca de la Síndrome 
de microdelecció 5Q14.3 MEF2C. En la 
convocatòria es van reunir centenars de 
veïns de totes les edats amb l’objectiu 
de recaptar fons. La vetlada va comptar 
amb sopar popular, sorteig d’un cap de 
setmana al Gran Hotel Peñíscola, actua-
cions musicals, teatrals i de ball. Dife-
rents grups locals com l’Entrepit, el grup 
de ball flamenc, la xaranga Herederos 
del Coñac, el pallasso Nandet i el Mag 
Lanyo han oferit els seus espectacles.

Gran nit solidària 
per a investigar el MEF2C
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20 | Vilafranca



u	3 metres a Cabestany
Es van formar grans ventisquers com a conseqüèn-
cia dels forts vents. La carretera fins a Ares i la ca-
rretera de Benassal van estar tancades.

u	Classes suspeses
El dia 6 de febrer es van haver de suspendre al 
col·legi. També el dia 7 a l’IES per la impossibilitat 
que arribara el transport escolar amb els alumnes 
de pobles veïns. 

u	Servei 
d’acompanyament 
L’Ajuntament i Creu Roja van activar el servei per 
a atendre necessitats de persones majors en as-
pectes bàsics com medicines, visites mèdiques o 
aliments.

u	Neteja d’accessos 
a serveis públics
La brigada municipal es va encarregar d’obrir l’ac-
cés a l’escola infantil, col·legi, Casa Social, oficines 
municipals i centre sanitari, així com el nucli antic. 
També es van repartir sacs de sal pels carrers. Du-
rant dos dies es va tirar sal pels carrers per evitar la 
formació de plaques de gel. Per a esta faena es va 
utilitzar una abonadora. 

u	Ajuda a l’Anglesola
La llevaneu de Vilafranca va ser requerida per 
l’Ajuntament de l’Anglesola per obrir pas a una 
ambulància que transportava a una dona malalta.

u    Neteja de camins 
de masos
L’Ajuntament va mobilitzar les màquines disponi-
bles al poble per obrir les pistes dels masos ha-
bitats i les granjes. Es van haver de netejar grans 
ventisquers. 
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esports
Un any ple d’activitat

Duatló i triatló u	 El DC Sport Club Vila-
franca segueix formant espor-
tistes vilafranquins i d’altres 
pobles del voltant en les dis-
ciplines de duatló i triatló. Els 
atletes del club participen en 
proves de caràcter provincial, 
autonòmic i fins i tot alguna 
nacional.

Els alevins Miquel Segu-
ra i Paula Segura van quedar 
primers al rànking provincial 
2016-2017 de Duatló-Triatló.

L’infantil Ivan Pitarch va ser 
tercer al rànking provincial 
2016-2017 de Duatló - Triatló.

Motor
u	 El món del motor ha tingut protagonisme 
vilafranquí al Campionat Autonòmic de Muntanya. 
Així, Miguel Porcar es proclamava en 2017 subcam-
pió i campió de la seua categoria XII. A la prova del 
campionat disputada al Coll de Vidre van participar 
també altres vilafranquins com Alex Monfort i Vic-
tor Andrés.
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Curses de muntanya 
i Entreparets

u	 Curses per muntanya i Entreparets

Els corredors i corredores de Vilafranca han continuat participant en les curses de la Lliga Castelló 
Nord de Curses per Muntanya. L’Assocació Entreparets va organitzar al setembre la X edició de 
l’ Entreparets. 

David Prades Monfort ha continuat prenent part a curses del Campionat del Món i del Campionat 
d’Espanya. També va participar en el campionat francés d’universitats a l’illa de Reunión. 

Frontenis

u	 Quant al Frontenis, l’equip A va aconseguir una ve-
gada més mantindre la categoria a la Divisió d’Honor de 
Castelló a la temporada 2016-2017 i aquesta 2017-2018 
ho té molt ben encaminat.

Pel que fa a l’equip B, els vilafranquins van perdre la ca-
tegoria de Primera Divisió de Castelló i en aquesta 2017-
2018 lluiten a la Segona Divisió de Castelló per tornar a 
Primera.
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Els i les nostres futbolistes
u	 Futbol, segona regional

L’Amateur del Vilafranca va tindre 
una temporada 2016-2017 molt roï-
na. L’equip entrenat per Francis Roig 
només va poder sumar una victòria 
a casa en tota la temporada al Camp 
del Serrito, acabant la lliga al lloc 14 
de la classificació amb 4 victòries, 4 
empats, 22 derrotes, 37 gols a favor 
i 86 en contra. Els màxims golejadors 
van ser Pablo Andrés amb 7 gols, Edo 
amb 6 i Adrian Andres amb 5.

En aquesta temporada 2017-2018 
l’equip ha presentat moltes nove-
tats amb Paco Abellán d’entrenador. 
L’equip, que destaca per la seua jo-
ventut, ocupa les darreres posicions 
al Grup 1 de la Segona Regional, des-
prés de 17 partits disputats. 

u	 Els Ports F.C.

Els Ports FC continua amb un grapat de ju-
gadors de Vilafranca a les seues categories 

de futbol base, especialment a l’infantil i als 
equips alevins i benjamins. Alguns equips 
de futbol 8 disputen els seus partits de lo-
cals al Camp del Serrito.

u	 Equip juvenil

El Juvenil del Vilafranca va acabar la 
lliga 2016-2017 a l’onzena posició 
de la taula classificatòria. L’equip va 
estar dirigit per David Prades i Jordi 
Monferrer amb 12 victòries, 3 empats 
i 15 derrotes, 73 gols a favor i 66 en 
contra. Els màxims golejadors van ser 
Borja i Enric amb 14 gols, 9  va marcar 
Youness, 7 Gabi i 6 Mateu.

La temporada 2017-2018 ha co-
mençat amb problemes a la plantilla 
per falta de jugadors i amb molts ju-
gadors cadets incorporats des del Re-
nomar Els Ports FC. L’equip va estar 
dirigit per Anselmo Martinez i Sergio 
Porcar i actualment l’entrenador es 
Manel Prades. 
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u	 Futbol sala femení

El Femení Futbol Sala Vilafranca va guanyar la lliga de l’Associació d’Amics del Futbol Sala de Cas-
telló amb molta autoritat. L’equip entrenat per Juanan Garcia i Diego Gargallo va acabar amb 11 
victòries i 1 derrota, amb 62 gols a favor i 5 en contra. Alicia amb 12 gols i Ana i Celia amb 10 van ser 
les màximes golejadores. A més, van quedar subcampiones de Copa després de perdre a la tanda de 
penals davant l’Albocàsser i l’equip va representar la Comunitat Valenciana al Campionat d’Espanya 
per seleccions autonòmiques.

La gran novetat ha arribat aquesta temporada amb la participació de l’equip a la Lliga Autonòmi-
ca de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. L’equip vilafranquí juga amb equips de la 
província de Castelló i també alguns de la província de València. L’equip s’ha aclimatat molt bé a la 
nova competició i ocupa la zona alta de la taula.

La foto: 

Multitudinària Sant Silvestre
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El nou gimnàs 
ja està en marxa

u	 Vilafranca va inaugurar 
el passat mes d’abril de 2017 el 
nou gimnàs municipal amb una 
jornada de portes obertes. Es-
port i Diversió, empresa enca-
rregada de la gestió de la ins-
tal·lació, va oferir activitats de 
cicle indoor, així com circuits de 
GAP i CrossFit. En el frontó mu-
nicipal es va celebrar una classe 
de Kangoo Jumps.

El regidor d’esports Cristòbal 
Troncho ha destacat que “el 
nou gimnàs se situa al costat de 
la piscina climatitzada. Compta 
amb tres plantes. A la primera 
hi ha màquines de musculació 
i un espai per a l’entrenament 
funcional que inclou sessions 
de TRX. A la planta superior 
hi ha bicicletes el·líptiques i 
cintes. Aquest espai està des-
tinat a classes de fitness o ci-
cle indoor, a més de Pilates o 
aeròbic amb step. I a la tercera 
planta es duen a terme classes 
de ioga”.

Amb l’objectiu de donar a 
conéixer les noves activitats, 
durant l’abril aquestes van ser 
gratuïtes.

Cristòbal Troncho, regidor d’ Esports
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cultura
L’església al detall

u	 Vilafranca va celebrar el 28 de maig de 
2017 el 450 aniversari de l’inici de la construcció 
de l’església parroquial de Santa Maria Magda-
lena. Amb motiu d’esta efemèride les sales gò-
tiques de l’Ajuntament van acollir una exposició 
fotogràfica amb en un recorregut en detall sobre 
el patrimoni del temple. El fotògraf Carlos Mar-
tínez va ser l’encarregat de retratar tots els ele-
ments patrimonials. Per a la realització del treball 
es van col·locar els flaixos a l’altura dels capitels o 
els ornaments. 

Amb l’exposició es va editar un catàleg en què 
es pot veure una selecció de fotografies. L’histo-
riador Rafael Monferrer va escriure el text, en el 
que es recorda l’inici de les obres del temple al 
juny de 1567. A més de la síntesi històrica es van 
recopilar els rectors que han passat per la Vila. 
En la inauguració de l’exposició van estar pre-
sents l’alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, acom-
panyat per la corporació, el bisbe de la Diòcesi 
de Sogorb-Castelló, Casimiro López, l’arquitecte 
inspector de Patrimoni, Arturo Zaragozá, i el fo-
tògraf, Carlos Martínez.

-Una exposició de fotografies va recordar el 450 
aniversari de l’inici de les obres del temple parroquial

u	 L’església va acollir la interpretació del 
Rèquiem k.v 626 de W.A. Mozart a càrrec de 
l’orquestra i cor “Grup de Veus Música Viva”. 
Van actuar com a solistes Michelle M. Fran-
cis Cook (soprano), Felipe Cremades (contra-
tenor), Jesús Álvarez (tenor) i Lluís Martínez 
(baríton) sota la direcció de Miguel Ángel 
Martínez Montés. 

El Rèquiem 
de Mozart
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u	 L’esforç, les ganes i la 
passió han portat a la dissen-
yadora vilafranquina Paula Val 
Monferrer a presentar-se a di-
ferents concursos de caràcter 
nacional o local. Així, enguany 
els seus dissenys seran vistos i 
lluïts per milers de persones, ja 
que, després de moltes hores 
de treball, ha resultat guanya-
dora dels concursos de disseny 
de les polseres de les festes de 
la Magdalena de Castelló 2018 
i del cartell anunciador del 54 
Sexenni de Morella. 

Paula assenyala que la mo-
tivació per a presentar-se als 
concursos li ve de la seua fa-
mília i amics, els qui la recolzen 
en tot moment i li proposen 
presentar-se a nous certàmens, 
i de la seua forma de ser. Així, 
enguany el seu treball i esforç 
s’ha vist recompensat amb es-
creix. En el cas de la polsera de 
la Magdalena, ja són milers de 
persones les que llueixen el seu 
disseny. En ella, apareixen ele-
ments que “representen molt 
bé a les festes”, com són el cas-
tellonero i la castellonera que 
apareixen en cada extrem. 

Quant al cartell del Sexen-
ni, afirma que tenia la idea i el 
tema molt clars. “Volia alguna 
cosa que representara als mo-
rellans” i, per açò, va centrar 
la seua obra en l’elaborat tre-

ball que realitzen els veïns de 
Morella per a donar vida a les 
seues festes sexenals: el paper 
arrissat. 

Ella mateixa es va posar a la 
feina i amb molta paciència i 
tenacitat va confeccionar el car-
tell utilitzant aquesta tècnica 
que en el municipi gasten per 
a crear les carrosses de l’Anunci 
i la decoració dels carrers de la 
festa de la Mare de Dèu de Va-
llivana. 

Encara que l’orgull pels seus 
dissenys sempre està present, 
assegura que es va quedar 
molt sorpresa en saber que 
havia guanyat els dos concur-
sos, ja que com ella mateixa 
afirma, són molts els dissen-

ys que es presenten i que “el 
teu resulte guanyador és tota 
una sorpresa” i una alegria.  

Sempre al peu del canó
Paula Val s’ha presentat a di-
ferents concursos en els últims 
anys, com el Legfie Lycra a ni-
vell nacional en 2015 en el qual 
va quedar en segona posició i al 
concurs de portades dels llibres 
de festes de Vilafranca del 2015, 
al de polseres per a la Magda-
lena 2016 i al cartell de l’Anunci 
2017 en els quals no va resultar 
guanyadora. Pensant en el futur 
afirma que ja té nous projectes 
en ment. No obstant açò, enca-
ra no es pot saber a quins nous 
festejos o campanyes represen-
taran els seus dissenys d’ací a 
un temps.

Una vilafranquina que 
enlluerna a Morella i Castelló 
-Paula Val Monferrer ha dissenyat la polsera de la 
Magdalena 2018 i el Cartell del 54 Sexenni
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Noves troballes d’art 
rupestre prehistòric

u	 La Conselleria d’Educa-
ció, Investigació, Cultura i Es-
port van presentar dues de les 
últimes troballes d’art rupestre 
prehistòric que s’han produït al 
territori valencià i que es troben 
al terme municipal de Vilafran-
ca. 

Es tracta de dos jaciments 
d’art rupestre llevantí, una tra-
dició artística de gran singulari-
tat, descoberts el 2013 i el 2016, 
en el marc de dos projectes di-
rigits pels doctors Inés Domin-
go i Dídac Román, els dos de la 
Universitat de Barcelona, que 
van ser promoguts per l’Ajun-
tament de Vilafranca i finançats 
pel Ministeri de Cultura. 

Les troballes mostren noves 
representacions de les quatre 
espècies dominants a l’art lle-
vantí: els bòvids, els caprins, 

els èquids i els porcs senglars. 
Aquests estan integrats en es-
cenes molt dinàmiques.

 
La vulnerabilitat d’aquests 

béns va obligar a seguir uns 
procediments de conservació i 
protecció molt estrictes a l’ho-
ra de procedir a difondre’ls en 
els àmbits científics i socials. Per 
aquest motiu, aquestes dues 
troballes han resultat inèdites 
fins ara. 

Gràcies a dues ajudes conce-
dides per l’àrea de Cultura de la 
Generalitat Valenciana i la Fun-
dació Blasco de Alagón, s’ha 
pogut dur a terme la instal·la-
ció de tancaments preventius 
i la senyalització dels dos con-
junts, cosa què permet garantir 
la conservació d’aquestes dues 
noves mostres d’art prehistòric 
llevantí i, també, assegurar que 
les visites als jaciments es pro-
duïsquen de manera controla-
da. Així mateix, s’han començat 
els treballs de neteja dels jaci-
ments. 

Els masos en imatges
u	 El saló d’actes de la Casa Social de 
Vilafranca va acollir la presentació del lli-
bre “Masos del Terme de Vilafranca”. Es 
tracta d’una publicació que arreplega fo-
tografies i ubicacions de les masies del 
terme de la localitat. En l’acte, els autors, 
José Manuel Andrés Prades, Pablo Tron-
cho García i Jorge Sorribes Monfort, van 
signar exemplars. A més, es va projectar 
un vídeo sobre els masos. 

El llibre ha comptat amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Vilafranca i la Diputa-
ció de Castelló. Els beneficis que s’obtin-
guen es dedicaran a la recerca de la sín-
drome MEF2C.
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u	 Les sales gòtiques de 
l’Ajuntament de Vilafranca 
van acollir durant totes les 
dates nadalenques una ex-
posició monogràfica dedi-
cada a les nines Barbie. El 
tècnic de l’oficina de turis-
me, Guillem Monferrer, va 
ser el comissari coordina-
dor d’aquesta exposició. La 
mostra va rebre centenars 
de visites. Cal assenyalar 
que en l’exposició es podia 
realitzar un donatiu d’un 
euro a benefici de l’associa-
ció MEF2C.

Barbie en les sales 
gòtiques de l’Ajuntament

Els xiquets de Vilafranca 
gaudeixen amb els curts d’animació

u	 Els xiquets i xiquetes de Vilafranca van gaudir amb els curts 
d’animació del cicle Curts i Menuts. En aquest cas les animacions 
es van dedicar a l’hivern. El Saló d’Actes de la Casa Social va reunir 
a pares, mares i xicotets dins de les activitats nadalenques progra-
mades per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca. 

u	 Exposició ‘La Manopla’
La biblioteca municipal va aco-
llir l’exposició sobre els secrets 
de fabricació del curtmetratge 
“La Manopla” de Clémentine 
Robach. L’activitat va ser coor-
dinada per Caldo de Cultura i 
organitzada per l’Ajuntament 
de Vilafranca i la biblioteca mu-
nicipal.
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Música per 
Santa Cecília i Nadal

Unió musical u	 Tres noves músiques
Enguany la Unió Musical de 
Vilafranca ha incorporat a tres 
noves músiques. Sonia Morra-
lla, de Portell, amb percussió; 
Natàlia Bel, de Castellfort, amb 
saxo i Carla Monfort, de Vila-
franca, amb saxo. La formació 
dirigida per Pau Monfort va 
dedicar el concert a dos grans 
compositors americans del se-
gle XX: Aaron Copland i Leo-
nard Bernstein. Així mateix, es 
va fer lliurament a dues de les 
integrants de la banda d’un di-
ploma de reconeixement pels 
seus 25 anys en la formació. Les 
homenatjades van ser: María 
Jesús Gil i Leticia Lorenz.

u	 Concert de Nadal
El concert de Nadal de la UMV 
va replegar fons per a investi-
gar la malaltia rara MEF2C. Va 
ser una proposta ben especial 
que va comptar amb el conte 
musical i narrat de l’Arca de 
Noé. Zaira Fabregat va ser l’en-
carregada de la narració. Pau 
Monfort i José Manuel Leche 
van ser els encarregats de fer la 
transcripció per a banda.

Rondalla i Grup de Ball
u	 La Rondalla i Grup de 
Ball de Vilafranca i la rondalla 
i grup de ball La Perla de la 
Muntanya de Llucena van ce-
lebrar Santa Cecília amb una 
actuació a la Casa de Cultura 
de Vilafranca.
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10 anys de 
Dolces Cançons

u	 El 2 de desembre Dolces Cançons va oferir un concert 
extraordinari pels seus 10 anys d’existència. A més també van 
actuar a Nadal a la residència de gent gran.

Cor de la seu 
dels Ports

u	 El cor de la Seu dels Ports de la Universitat Jaume I va 
celebrar el seu tradicional concert de Nadal a l’església de Santa 
Maria Magdalena, sota la direcció de Fernando Blasco. A més va 
comptar amb la col·laboració dels alumnes de tercer de primària 
de Vilafranca, dirigits per María Jesús Gil. 

Premi 
per a la 
biblioteca

u	 La Biblioteca de Vila-
franca ha rebut el Premi Maria 
Moliner, es tracta d’un guardó 
molt important, ja que es valo-
ra la tasca realitzada durant tot 
l’any a la Biblioteca. Animació, 
foment lector i totes les activi-
tats dirigides a tots el col·lec-
tius de la població. Aquest any 
el projecte que la Biblioteca va 
presentar portava com a nom, 
“SOM MÉS DE MIL” per haver 
arribat a més de 1000 socis ins-
crits.

El premi Maria Moliner es 
realitza gràcies a la col·labo-
ració del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport amb la Fede-
ració Espanyola de Municipis i 
Províncies i amb la col·labora-
ció de la Fundació Coca-Cola. 
La Campanya d’Animació a la 
Lectura María Moliner és un 
concurs dirigit als municipis de 
menys de 50.000 habitants per 
premiar els millors projectes o 
activitats de dinamització lec-
tora, especialment entre joves 
i xiquets. 
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Una biblioteca de 10!
u	 Renovació del mobiliari

La biblioteca de Vilafranca està rebent conti-
nues millores. En els últims mesos s’han adqui-
rit noves taules per als lectors. A més hi ha nous 
aparadors per a les novetats bibliogràfiques.

A l’espai de lectura no deixen d’organitzar-se 
activitats. Zaira Piruleta ofereix periòdicament 
l’hora del conte per a xiquets, xiquetes, pares i 
mares. A més també ha tingut una notable aco-
llida el club de lectura que s’ha format.

Ara la biblioteca ja està preparant una nova 
edició de la festa del llibre amb els enigmes, 
adults i infantils, que podeu trobar al seu Fa-
cebook.

Com en anys anteriors a la primavera arribarà 
el sopar literari a l’Escudella. Dins de les activi-
tats anuals no falten altres activitats d’animació 
lectora o iniciaves com Recicla i Decora.

u	 Cita a cegues

A febrer s’ha posat en marxa la proposta “Cita a 
cegues amb un llibre”. Els llibres estaven embo-
licats ocultant tapa i títol sense saber d’aquesta 
manera de quin es tractava. 

Els interessats havien de triar un llibre només 
per les frases escrites sobre aquest. No es podia 
obrir fins a arribar a casa. D’equesta manera es 
va activar una manera diferent de triar lectures.

u	 Més usuaris cada any

A hores d’ara la biblioteca té més de 1.000 socis, 
un número que impressiona tenint en compte 
que el poble té poc més de 2.200 veïns censats.

Les activitats de la biblioteca les podeu seguir 
ací: https://www.facebook.com/biblioteca-
Vilafranca/
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festes

Visita dels 
reis mags
u	 Melcior, Gaspar i Baltasar no van faltar a la 
seua cita amb els xiquets i majors de Vilafranca. 
Van visitar l’escola infantil municipal, la residèn-
cia de majors i després van desfilar en cavalcada, 
acompanyats per la Xalera, fins al naixement de 
la Placeta de Dalt. A l’església van entregar re-
gals per a tots.
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Sant Antoni 
sense majorals

u	 Enguany l’Ajuntament es 
va fer càrrec d’organitzar la fes-
ta. Com que no va haver majorals 
no va haver-hi pastissos ni dia de 
troncs. No van faltar, això si, els 
actes tradicionals: barres, malea, 
vida del sant, barraca i ronda. Es va 
representar el sainet Jo se guardar 
un secret, a càrrec del grup de tea-
tre. Els cantadors de la ronda del 
diumenge van ser Javier Bardules i 
Elena Casaña. Des de l’Ajuntament 
es fa una crida perquè hi haja ma-
jorals per a la festa el 2019.
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En record de Juan Francisco 

u	 A la representació de la vida de 
Sant Antoni de 2018 es va retre especial 
homenatge al desaparegut Juan Fran-
cisco Garcia Cano. Els seus companys 
d’escena van recordar els 28 anys que 
ha dedicat a la seua passió pel teatre a 
la Vida de Sant Antoni i els sainets.



L’Aplec arriba 
a Vilafranca
-25 joves integren la 
comissió de la 40a edició
u	 Vilafranca acollirà el darrer cap de setma-
na del mes de juliol la 40a edició de l’Aplec dels 
Ports.

Durant l’estiu passat es va formar la comissió 
organitzadora de l’Aplec, integrada per uns 25 
joves de la localitat.

El primer pro-aplec, que tenia lloc el 18 de no-
vembre, servia per presentar el lema “Una terra 
plena de vida”. Va ser una jornada festiva, ano-
menada “una mirada des de la innocència”, i que 
va incloure una xarrada comarcal amb partici-
pació de representants municipals i joves d’al-
guns dels pobles de la comarca, activitats per als 
xiquets i xocolatada al Parador, sopar amb en-
trepans fets per l’organització, la projeccíó d’un 
audiovisual amb entrevistes als xiquets i xiquetes 
dels diffrents pobles de la comarca d’Els Ports i 
les actuacions musicals dels grups Hereus (Cas-
telló), Skartxos (Maestrazgo) i el DJ Manshtip 
(Cabanes). La festa va tindre una gran participa-
ció i més de 400 persones van assistir al sopar i a 
les actuacions posteriors.

El calendari d’activitats inclou una caminada 

teatralitzada per Vallibona en referència al per-
sonatge de La Pastora, prevista per al dissabte 
17 de març.

També en la segona festa pro-aplec que tindrà 
lloc a Villores el dissabte 14 d’abril, gran part dels 
actes estaran dedicats a la gent major de la co-
marca. Aquell dia està previst que es conega el 
cartell que servirà per promocionar aquesta 40a 
edició de l’Aplec. 

Per més endavant, està previst presentar l’Aplec 
ja amb el cartell complet d’activitats a llocs com 
Castelló, València, Barcelona o Reus.

Festes 2017 
amb beneficis

u	 La comissió de festes de 2017 de Vilafranca ha presentat els comptes de les celebracions 
patronals de Sant Roc de 2017. La regidora de festes, Silvia Colom, ha mostrat la seua satisfacció 
pel treball que ha realitzat la comissió i pels resultats obtinguts. La comissió ha presentat uns be-
neficis de 8.500 euros. Aquests diners s’invertiran en l’adquisició de noves taquilles, un element 
que s’ha considerat necessari. Així mateix, es comprarà una nova barra metàl·lica transportable i 
fàcil de muntar. Una altra inversió seran nous robers per al Parador de Festes.
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Sin Filtro, 
comissió 2018

u	 Els membres de la penya Sin Fil-
tro formen la Comissió de Festes 2018 
de Vilafranca.Aquest grup de joves de 
al voltant dels 30 anys, van ser Comis-
sió de Penyes l’any 2015.

Fins ara, han fet 3 activitats al Para-
dor de Festes per recaptar diners, or-
ganitzant les nits dels Sopars d’Empre-
sa, Nit de Nadal i Nit de Cap d’Any.

Una de les iniciatives que està portant 
a terme la Comissió 2018 és la cam-
panya “No és No”, per lluitar contra la 
violència masclista als espais d’oci de 
la localitat. El lema que s’ha escollit per 
a la campanya és “Repecta’m! Festes 
de Vilafranca lliures de sexisme”.

Les Festes Patronals en Honor a 
Sant Roc enguany seran del 10 al 19 
d’agost.

Sant Blai amb fred i neu
u	 Enguany, encara que no hi havia majorals, la festa es va celebrar igualment. A la parròquia es 
va celebrar la missa cantada per la rondalla de Vilafranca. No va faltar la benedicció dels caramels. 
A la planta baixa de les antigues vivendes tutelades, ara convertit en espai per a les associacions, es 
va celebrar un convit organitzat pels majorals de 2017. Fora nevava i feia fred. Dins la rondalla va 
amenitzar el matí de cant i ball. 
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el temps
2017, un any molt sec

u	 Temperatura màxima: 34,5ºC el 3 i 4  d’agost
u	 Temperatura mínima: -9,7ºC el 18 de gener
u	 Oscil·lació extrema: 44,2ºC
u	 Mitjana de màximes: 18,4ºC
u	 Mitjana de mínimes: 6,4ºC
u	 Mitjana de temperatures: 12,4ºC

u	 Precipitació total: 385,1 l/m2
u	 El mes amb més precipitació va ser: 
 gener amb 108,6 l/m2
u	 El mes amb menys precipitació va ser: 
 novembre amb 0,0 l/m2
u	 El dia amb màxima precipitació va ser el:  
 19 de gener amb 51,0 l/m2

Històric de temperatures
(1978 - 2017)

u	 Temperatura màxima: 38,5ºC
u	 Temperatura mínima: -12,0ºC
u	 Mitjana de temperatures màximes: 16,5ºC
u	 Mitjana de temperatures mínimes: 6,4ºC
u	 Mitjana de temperatures: 11,5ºC
u	 Precipitació mitjana: 668,0 l/m2

**Dades recopilades per Ignasi Llopis
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Un milió de visitants
u	 El febrer de 2001, el vilafran-
quí Ignasi Llopis va posar a la xar-
xa les dades que arreplegava cada 
dia de l’estació meteorològica de 
Vilafranca. Fins aleshores, aques-
tes dades, es publicaven al full pa-
rroquial i també en diversos fulls 
repartits per alguns bars i establi-
ments del poble.

Al principi, la pàgina web esta-
va allotjada en un dels dominis 
de Terra, i amb el pas del temps, 
l’Ajuntament de Vilafranca la va in-
corporar al seu propi domini, com 
una manera de publicitar la locali-
tat.Des de fa uns pocs anys, Ignasi 
Llopis també publica les dades del 

temps a la xarxa social Facebook.
Així, a la pàgina web www.ajun-

tamentdevilafranca/i_llopis po-
dem trobar una part dedicada a 
la meteorologia amb enllaços a 
altres portals meteorològics. Tam-
bé notícies i comentaris sobre 
l’actualitat vilafranquina on sovint 
apareixen fotografies, la cartellera 
del videoclub, els resultats espor-
tius i finalment enllaços a blogs i 
entitats de Vilafranca i de la zona.

A desembre de 2017 el compta-
dor de visites de la web superava 
el milió, un comptador que va co-
mençar la seua activitat l’1 d’octu-
bre del 2001.

Pròximament...
Jornades sobre l’

u	 El pròxim 21 d’abril Vilafranca acollirà les jor-
nades d’educació “Si arriba al cor, arriba al cap”. 
En elles, professors de diferents centres aprendran 
i compartiran els seus coneixements sobre noves 
formes de transmetre el coneixement, així com so-
bre tècniques i exemples d’innovació pedagògica.  
 
Les xarrades i ponències estaran distribuïdes al llarg 
del dia i estan enfocades tant per a primària com 
para secundària. A més, la ponència de les 17.30 ho-
res estarà oberta a la participació de pares i mares 
d’alumnes. Cal assenyalar que en l’activitat partici-
paran diferents centres com Escola el Sol i la Lluna 
(Castellar del Vallés), IES Jaume I (Borriana), el col·legi 
de la Vall d’Alba, els CPEE Castell Vell, CEIP Tomba-
tossals i el CEIP Pintor Castell de Castelló i el CPEE 
El Somni d’Alacant. Així mateix, diferents professio-
nals duran a terme xarrades sobre temes concrets.  
 
Tots aquells que vulguen participar poden 
inscriure’s en la web del Cefire de Vinaròs.  
 
Les jornades estan organitzades per l’Ajuntament de 
Vilafranca, l’IES del municipi, el CEIP Blasco de Alagón 
i el Cefire de Vinaròs.
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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. Av. Castelló, 63
Telèfon: 964 44 08 14
Horari d’atenció al públic:
Dilluns, dimarts,  dijous i divendres de 17:00h. a 
20:00h. Dimecres de 10:00h a 14:00h
Aula Mentor. Dimecres de 10:00 a 14:00 i de 
18:00h a 20:00h

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

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
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.

AIGUA - FACSA
Telèfon: 964 22 10 08
Servici permanent 24 hores: 964 22 64 49

GAS - ALFESA
Telèfon: 964 20 02 79
Fax: 964 24 57 13

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

VILAFRANCA
Oficina de Turisme: 964 441 432

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: 654 908 395

Correus: 964 441 140
Extensió Agrària: 964 441 092

Farmàcia: 964 441 014
Funerària Fabregat: 964 441 209

Gasolinera: 964 440 282
Grup Escolar: 964 336 130 
Guàrdia Civil: 964 441 002

Guàrdia Civil (a partir 20h.): 062
Institut ESO: 964 336 135

Notaria: 964 441 053
Parròquia: 964 441 080

Serveis veterinaris: 608 123 444

MANCOMUNITAT ELS PORTS 
Treballadora social / Psicòloga:  

964 440 306

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: 964 726 850

Emergències: 112
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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

www.hicid. es

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
www.autobusesaltaba.com

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
www.autosmediterraneo.com

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

Directori

Troban’s a les xarxes socials !

Ajuntament de Vilafranca @ajvilafranca @turismevilafranca
Turismo Vilafranca @TurVilafranca 



Om (2 exemplars)

Pi negral (34 exemplars)

Sabina TuríferaLOCALITZACIÓ: Mas de Colau ALTITUD: 1.200 m PERÍMETRE DEL TRONC: (a 1,30 m): 2,9 m 
PERÍMETRE BASAL: 3,68 m COPA (DIAM. MAJOR): 13 m COPA (PERP. DIAM. MAJOR): 11 m 

ALÇADA: 13 m ESTAT: Feble

LOCALITZACIÓ: El Regatxal  ALTITUD: 1.390 m  PERÍMETRE DEL TRONC:(a 1,30 m): 3,18 m 
PERÍMETRE BASAL: 3,46 m COPA (DIAM. MAJOR): 19,9 mCOPA (PERP. DIAM. MAJOR): 17 m 

ALÇADA: 14 m ESTAT: Saludable

LOCALITZACIÓ: El Llosar ALTITUD: 1.130 m  PERÍMETRE DEL TRONC: (a 1,30 m): 4,41 m PERÍMETRE BASAL: 5,8m ALÇADA: 10 m ESTAT: Mort. En els anys 80 es va veure afectat pel fong de la grafiosi

Un passeig 
pels arbres 

monumentals

Cristina Albert, Premi Explorador Andrés

u	 Cristina Albert Rabaza va nàixer a Vi-
lafranca el 15 de maig de 1993, és graduada 
en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 
per l’UJI i, enguany, ha resultat guanyadora del 
Premi Explorador Andrés amb un inventari per 
a la protecció de l’arbrat monumental d’inte-
rés local de Vilafranca.

Al premi va presentar el seu Treball Fi de 
Grau, en el que es cataloguen seixanta arbres 
del terme municipal de Vilafranca per la seua 
mida, espècie i estat de conservació entre 
altres. En les seues paraules, la gran varietat 
d’arbres que es pot trobar a Vilafranca accen-
tua “la riquesa del nostre medi natural, agrí-
cola i urbà”, al mateix temps que representa 
“una part singular del patrimoni mediambien-
tal i cultural Vilafranquí i, n’és, d’interés públic 
evident la protecció i conservació”.


