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Poble
El SAMU 24 horas 
es una relidad

u	 El SAMU ya está operati-
vo 24 horas en Vilafranca. Des-
de la madrugada del pasado 1 
de enero el servicio se encuen-
tra activo para prestar servicio 
a los vecinos y vecinas tanto de 
Vilafranca como de municipios 
cercanos. Y es que el SAMU no 
solo atiende emergencias en 
las comarcas de Els Ports y el 
Alt Maestrat sino que también 
presta servicio a trece pueblos 
de la provincia de Teruel, con-
cretamente de las comarcas del 
Maestrazgo y Gúdar-Javalam-
bre, por un convenio firmado 
entre las dos comunidades. 

El SAMU Alfa 7 está compues-
to por cuatro técnicos en emer-
gencias –conductores-, seis en-
fermeros y seis médicos con un 
coste anual cercano a un millón 
de euros. Así, ha sido necesaria 
la contratación de tres médicos 
y tres enfermeros para hacer 
posible la ampliación del servi-
cio a 24 horas. Hasta este mo-
mento el servicio estaba opera-
tivo sólo 12 horas al día.

Recortes en el servicio
El PP en la Generalitat Valencia-
na intentó eliminar el servicio 
en 2013. Sin embargo, la fuer-
te oposición del Ayuntamiento 
de Vilafranca y la manifestación 
de los vecinos y vecinas de la 
localidad, con el apoyo de los 
de municipios vecinos lo impi-
dieron. Aun así, no se consiguió 
que se recortara el servicio de 
14 a 12 horas. 

Así las cosas, el programa 
electoral de la pasada campa-
ña el PSOE se comprometió a 
ampliar el horario del SAMU a 

24  horas y ha sido la conse-
llera Ana Barcelo, tras muchas 
dificultades y retrasos,  quien 
finalmente ha hecho realidad la 
ampliación de este servicio tan 
esperado. Asimismo, cabe re-
saltar que el equipo del SAMU 
se aloja en una vivienda de la 
localidad cedida por el Ayunta-
miento, ya que, cuando se pro-
yectó el nuevo centro sanitario 
en Vilafranca la Generalitat no 
previó un espacio para el per-
sonal médico de la ambulancia, 
a pesar de las peticiones que el 
consistorio realizó en este sen-
tido.
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u	 PROYECTO 

SAMU 24 horas con base en Vilafranca

Ejecución sondeo Pozo de Llargueres II

Plazas concertadas Residencia Tercera Edad

Ampliación depuradora y colector pluviales

Nuevo parking zona industrial Marie Claire

Urbanización calle Miralles del carro

Ampliación polígono industrial La Fos

Demolición derribo Parador de Fiestas

Redacción proyecto técnico nuevo Parador de Fiestas

Construcción 1ª fase nuevo Parador de Fiestas

Construcción 2ª fase nuevo Parador de Fiestas

Construcción 3ª Fase nuevo Parador de Fiestas

Mejora Plaza de Toros 

Compra solar para ampliación Parador de Fiestas

Reparación bomba pozo Llargueres

Reparación desperfectos canales 

Mejora camino rural Pla de Mossorro

Renovación 150 luminarias 

Mejora zona verde Avd. Llosar

Rehabilitación edificio Lonja 

Contenido Centro de Turismo en la Lonja

Plan de mejora urbana (aceras, asfaltado calles)

Rehabilitación Ermita de San Roc

Mejora instalaciones colegio Blasc d’Alagó

Mejora CV-173 La Pobla - límite provincia (3 kilómetros)

u	 ENTIDAD
Conselleria de Sanidad

Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente

Conselleria de Igualdad

Diputación/Entidad de saneamiento

IVACE

Plan 135/Ayuntamiento/contribuciones

IVACE

IVACE 2017

IVACE

Plan 135 (2018) /Ayuntamiento

Plan 135 (2018 II)/IVACE 2018

Plan 135 2019 - Ayuntamiento

Diputación/Ayuntamiento

Ayuntamiento

Diputación/Ayuntamiento

Dirección General de emergencias

Dirección General de emergencias

IVACE

Diputación

Diputación

Agencia Valenciana de turismo

Ayuntamiento

Obispado/Ayuntamiento

Conselleria de Educación

Conselleria de Obras Públicas
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u	 INVERSIÓN
995.000 euros

950.000 euros 

854.000 euros 

950.000 euros

107.000 euros 

255.000 euros 

99.346 euros 

73.033 euros 

54.180 euros 

592.696 euros 

202.786 euros 

370.900 euros 

18.000 euros 

30.000 euros 

15.000 euros 

39.771 euros 

30.000 euros 

48.296 euros 

30.000 euros 

105.095 euros 

59.854 euros 

40.000 euros 

110.150 euros 

56.936 euros 

459.000 euros 
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u	 El Ayuntamiento de Vilafranca ha apro-
bado el presupuesto municipal de 2019. En las 
cuentas no se suben impuestos y se mantienen 
los gastos de personal. El presupuesto incluye 
una notable actividad inversora de mejora ur-
bana. 50.000 euros para cambiar viejas farolas 
por el sistema LED, 57.000 para mejorar instala-
ciones en el colegio, la renovación de las cana-
les y la pintura de la Casa de la Música, la am-
pliación de las instalaciones Guifi.net, 27.000 
euros para jardines, renovación de columpios, 
mobiliario urbano y rejas de desagüe, 15.000 
euros para el Plan de Mejora Urbana, 24.000 
para la plaza de toros o mejoras en el camping 
son sólo algunas de las actuaciones de mante-
nimiento previstas. 

Las cuentas también incluyen algunos de los 
proyectos descritos en la anterior hoja de inver-
siones. El Parador de Fiestas, la rehabilitación 
de la ermita de Sant Roc o la ampliación del 
polígono industrial son actuaciones previstas. 

-Apoyo a asociaciones y solidaridad
Una buena parte de las cuentas municipales se 
dedica a apoyar a todas las asociaciones y en-
tidades que dinamizan el municipio. No falta 

tampoco el 0’7% que se destina a proyectos de 
cooperación y solidaridad. 

-Jóvenes y conciliación laboral y familiar
El carácter social de los presupuestos se reafir-
ma en el dinero destinado a la Escuela Infantil, 
la biblioteca, el servicio de transporte adapta-
do, el programa Menjar a Casa, las actividades 
extraescolares, la Escola Matinera, el Aula In-
formática, el Espai Jove, el polideportivo, la UJI 
para mayores, la agencia de igualdad, el taxi ru-
ral o la vivienda para el personal del Samu; sin 
olvidar tampoco el mantenimiento de servicios 
que propician actividad económica, como es el 
caso del matadero municipal. 

-Actividad cultural y festiva
Así mismo, desde el municipio se seguirá apo-
yando toda la actividad cultural y festiva apos-
tando por la música, la literatura, el teatro y la 
colaboración con todas las mayoralías. Del mis-
mo modo, al no haber Comisión de Fiestas, el 
consistorio se hará cargo de su organización. 

Presupuesto 2019:  
2.613.281 € para mejoras, 
servicios y cultura
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u	 La residencia de mayores de Vilafranca está completa. La Generalitat Valenciana ha ampliado 
el número de plazas concertadas a 54. Además se han creado 10 plazas públicas para el centro de 
día. Más de 30 personas trabajan directamente en la residencia que, además, se ha convertido en 
referente comarcal en la atención a personas mayores. Todas las plazas, tanto las públicas como las 
privadas están completas

-Menjar a casa
Desde la residencia, el Ayuntamiento de Vilafranca, con la colaboración de Cruz Roja, ofrece el ser-
vicio Menjar a Casa

-Transporte
El Ayuntamiento pone a disposición de los usuarios del Centro de Día unos servicio de transporte. 
Además, el servicio también se presta para aquellas personas que necesitan ir al médico y tienen 
dificultades de movilidad. 

-Cuatro nuevos servicios
Gracias a una subvención de la Generalitat Valenciana de 71.800 euros la residencia ha implantado 
cuatro nuevos servicios de mediación familiar, terapia con animales, musicoterapia y unidad de res-
piro. Además la residencia organiza actividades dirigidas a los familiares y a toda la sociedad local.

La residencia de mayores al 
completo, centro de día en marcha 
y nuevos servicios

La residencia de mayores al 
completo, centro de día en marcha 
y nuevos servicios



u	 El alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, ha 
anunciado que se dedicarán 110.000 euros para 
la primera fase de restauración de la ermita de 
Sant Roc.

Tras años más de diez años de gestiones por 
parte del consistorio, la Generalitat Valenciana 
aportará 40.000 euros, el obispado 35.000 € y el 
Ayuntamiento otros 35.000 € para acometer las 
acciones más urgentes de consolidación de la er-
mita y así evitar un deterioro completo. 

El Ayuntamiento de Vilafranca y el obispo fir-
maron un convenio por el que se compartirá el 
uso de la ermita durante los próximos 25 años, lo 
que permitirá que el Ayuntamiento pueda hacer 
un uso cultural de este edificio religioso. 

Las obras, que se iniciaron a mediados del pasa-
do septiembre, consisten en la sustitución de una 

-La iglesia cederá durante 25 años el uso del 
templo al Ayuntamiento

110.000 euros para la 
ermita de Sant Roc
110.000 euros para la 
ermita de Sant Roc

8 | Vilafranca



parte de la cubierta y la formación de un zuncho 
perimetral de hormigón con tirantes horizontales 
metálicos para asegurar los muros laterales. 

“Abstención incomprensible”
Óscar Tena ha lamentado que el PP y Compromís 
se hayan abstenido en el acuerdo que desbloquea 
“tras 40 años de ermita cerrada, la restauración 
del templo”.

El alcalde ha manifestado: “No entendemos la 
abstención del PP y del grupo municipal de Com-
promís cuando ha sido una Conselleria dirigida 
por un conseller de Compromís y con un director 
territorial también de Compromís, la que ha aten-
dido la petición de restaurar Sant Roc con una 
aportación de 40.000 euros”.

Finalmente, Óscar Tena ha señalado que “más 
allá de quien tiene la propiedad formal del edifi-
cio, es un patrimonio que está en el municipio y es 
del pueblo. Además, con el acuerdo podrá tener 
un uso cultural y no solo religioso”.
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u	Se ha adquirido un solar    
 adyacente para su 
 ampliación

u	 Inversión de 1,4 millones

u	Planta de 1.025 m2

u	Escenario de 120 m2

u	Camerinos

u	Sala de baile de 600 m2

u	Acceso vestíbulo de 50 m2

u	Cocina y cámaras 
       frigoríficas

u	Altura de 7,5 metros

u	 Insonorizado y con 
 criterios de eficiencia   
 energética

u	Con Licencia de Actividad   
  para la celebración de     
 todo tipo de eventos 

u	En marcha en 2019

u	Se mantiene la histórica   
  chimenea

u	Más de 250 m2 para 
 instalaciones técnicas

Así será el nuevo 
Parador de Fiestas
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u	 El polígono industrial de Vilafranca contará con 15 nuevas parcelas que ya están urbanizadas. 
La superficie del nuevo espacio para empresas es de 6750 metros cuadrados. Las parcelas de la pri-
mera fase ya están todas vendidas, lo que demuestra el éxito de la instalación.

15 nuevas parcelas en el polígono industrial
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La antigua Lonja, nuevo centro 
de recepción de visitantes

u	 La antigua Lonja, situada 
entre el Museo de la Pedra en 
Sec y el antiguo horno ha sido 
sometida a una profunda trans-
formación. Una vez finalizados los 
trabajos se convertirá en el nuevo 
centro de recepción de visitantes 
y un espacio para dar a conocer 
los encantos de Vilafranca. 

Historia y patrimonio, la piedra 
en seco, las pinturas rupestres, los 
espacios naturales y la industria 
textil son los cinco ejes temáticos 
que integran el espacio, que tam-
bién ofrecerá la venta de produc-
tos de la localidad. 

La mejora ha sido posible con 
la aportación de la Diputación 
de Castellón y fondos municipa-
les. La inversión ha superado los 
170.000 euros. 

Nueva sala de ensayos

u	 En las antiguas viviendas 
tuteladas se ha acondicionado la 
planta baja como sala de ensayos 
para diferentes agrupaciones mu-
sicales de la localidad. Para ello se 
han eliminado los tabiques exis-
tentes y se ha dotado de la ilumi-
nación adecuada.

12 | Vilafranca



Vilafranca | 13

Protección y restauración 
de las pinturas rupestres 

u	 El Ayuntamiento de Vilafranca ha llevado 
a cabo el cerramiento de las pinturas rupestres 
de La Volta Espesa y La Ferranda. Para ello ha 
contado con ayuda de la Generalitat Valenciana. 
Hasta el barranco del Río Monlleó se trasladaron 
las piezas de los cerramientos que luego fueron 
portadas a mano hasta los abrigos por parte de 
la brigada municipal. 

El transporte se tuvo que realizar manualmente 
por la imposibilidad de acceder con vehículos u 
otros medios. De este modo las pinturas rupes-
tres ya están protegidas. 

-Restauración de las pinturas
Por otra parte, la restauradora Gema Barreda 

Usó ha sido la encargada de acondicionar y revi-
talizar las pinturas rupestres de La Volta Espesa 
con una ayuda del Ministerio de Cultura. 

-Mejora del camino de Vistabella
En los últimos meses también se ha llevado 

a cabo la limpieza del camino de Vistabella, de 
modo que también se mejorará la accesibilidad 
de las pinturas rupestres.

Así mismo, también se ha limpiado el Camí de 
Lázaro desde el Mas del Cantal Foradat a la Fe-
rranda. El objetivo es crear una ruta circular para 
visitar los yacimientos.



En marcha las obras del 
colector que pondrá fin a las 
inundaciones

u	 La construcción del co-
lector en Vilafranca ya está en 
marcha. Estas obras incluirán 
también la ampliación de la 
depuradora municipal con una 
balsa de decantación destinada 
a recoger aguas fecales en mo-
mentos de fuertes lluvias para 
luego derivarlos a la instalación 
principal de la depuradora. 

Los trabajos, que se inicia-
ron el pasado febrero, prevén 
la realización de un colector 
separativo de aguas pluviales 
con más capacidad de caudal 
desde la zona de la calle Abdó 

i Senent hasta el barranco de la 
Fos, para evitar las constantes 
inundaciones que se producían 
en esta zona en momentos de 
lluvias torrenciales.Se trata de 
una importante obra con un 
presupuesto que asciende al 
millón de euros y que ha sido 
licitada por la Diputación de 
Castellón y financiada por esta 
institución junto con la entidad 
de saneamiento de aguas resi-
duales de la Generalitat Valen-
ciana (EPSAR).

 La empresa adjudicataria fue 
la UTE formada por la empresas 

Civicons y Pavasal. La realiza-
ción del colector y la abertura 
de la zanja en las zonas urba-
nas se harán por tramos para 
provocar las mínimas moles-
tias a los vecinos y tendrá una 
profundidad de entre cuatro a 
ocho metros. 

Se trata de una obra compleja 
y de larga duración que se pre-
vé finalice durante el verano. 
Óscar Tena, primer edil de la 
localidad, ha calificado el inicio 
de estos trabajos como “una 
excelente y esperada noticia 
para todo el municipio”.
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u	 El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la construcción del nuevo Pozo 
Llargueres II, en el que el Consell ha invertido más de un millón de euros, ha logrado el objetivo de 
llegar al acuífero más importante del Maestrat, que permitirá dotar de “agua para siempre” a las 
poblaciones de Vilafranca y Benassal.

Así lo afirmó en su visita al Pozo Llargueres II, en el que el sondeo efectuado en una excavación de 
1.080 metros de profundidad ha hecho posible alcanzar la formación del Jurásico Inferior ‘Cortes de 
Tajuña’, de una gran productividad hidráulica.

El president ha enmarcado esta nueva infraestructura en la estrategia de lucha contra la despobla-
ción que lleva a cabo el Consell. Por ello, ha expresado su satisfacción por el hecho de que el nuevo 
pozo vaya a garantizar “agua para siempre” a una población con problemas de abastecimiento 
como Vilafranca, donde la industria tiene un peso importante que, ha añadido, desde la Generalitat 
“se está intentando apoyar”. “Los servicios públicos tienen que ser de gran calidad, pero hay una 
cuestión básica para que haya cualquier tipo de garantía de asentamiento poblacional: el agua es 
básica”, ha asegurado.

Puig ha destacado la importancia del agua como servicio público básico para la actividad econó-
mica y ha considerado fundamental que la industria “no tenga ninguna duda” de que va a disponer 
de agua para evitar que abandone las zonas del interior.

El Pozo Llargueres garantiza el 
agua para Vilafranca y Benassal
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Planta de tratamiento 
de bioresiduos 
u	 Vilafranca cuenta con 
una nueva planta de tratamien-
to de bioresiudos alimentada 
con energía renovable. La nue-
va instalación se ubica en una 
nave cerrada. Con composta-
dores aeróbicos electromecáni-
cos se produce compost de alta 
calidad con la fracción orgánica 
recogida en Ares del Maestre, 
Benassal, Castellfort,  Castell de 
Cabres, Cinctorres, Culla, Forca-
ll, Herbés, La Mata de Morella, 
Morella, Olocau del Rey, Palan-
ques, Portell de Morella, La Po-
bla de Benifassà, Todolella, To-
rre d´En Besora, Vilafranca del 
Cid, Villar de Canes, Vallibona, 
Villorés y Zorita.

La instalación funciona con 
energía solar fotovoltaica y la lí-

nea de tratamiento dispone de 
una línea de alimentación au-
tomatizada que facilita tanto la 
apertura de las bolsas como el 
posterior triturado y mezcla de 
los bioresiduos con el estructu-

rante, mejorando así la eficien-
cia de la posterior fermentación 
y maduración. Señalar que esta 
instalación es la primera que se 
ubica en la Comunidad Valen-
ciana. 

-Es la primera de la Comunitat Valenciana

Nuevos silos de sal

u	 La Generalitat 
Valenciana ubicará en 
el polígono industrial 
de Vilafranca dos nue-
vos silos de almacenaje 
de sal. De este modo se 
contará con mayor ca-
pacidad de almacenaje 
cuando se necesite en 
caso de hielo y nevadas.
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Ya se pueden separar 
los residuos orgánicos

u	 Vilafranca ya cuenta con 
servicio de recogida de residuos 
orgánicos accesible a toda la 
población. Hace algunos meses 
el Ayuntamiento comenzó el 
servicio facilitando los contene-
dores marrones a los grandes 
productores: bares, restauran-
tes y grandes supermercados, 
establecimientos que generan 
más volumen de residuos orgá-
nicos.

La empresa encargada de la 
recogida ha repartido una vein-
tena de contenedores por toda 
la población. Estos son más 
pequeños que los verdes con-
vencionales y de color marrón. 
En ellos los ciudadanos pueden 
depositar restos de verdura, 
fruta, pescado, carne y huesos, 
poso de café, restos de infusio-
nes, comida sólida en mal es-
tado, restos de flores y plantas, 
serrín de madera natural, cás-
caras de frutos secos, huevos 
y marisco, tapones de corcho, 
papel de cocina y servilletas de 
papel usadas.

Las bolsas donde se deben 
depositar estos residuos tie-
nen que ser también biodegra-
dables. Por eso, para mostrar 
como son y concienciar a la 
población, el ayuntamiento las 
ofrecerá gratuitamente durante 
varios meses. Según el consis-
torio se trata de un nuevo paso 
del pueblo de Vilafranca en la 
recogida selectiva de basuras, 
que en 2020 será obligatoria 
por la Unión Europea. Aproxi-
madamente, el 40% de los resi-

duos que se producen son ma-
teria orgánica. A partir de estos 
residuos se hará compostaje, 
un proceso de descomposición 
biológica de la materia orgá-
nica contenida en la basura en 
condiciones controladas. El ma-
terial resultante de este proceso 
no es un abono aunque contie-
ne nutrientes y oligoelementos. 
Se trata de un regenerador or-
gánico del terreno, por eso se 
llama abono orgánico.

Sustitución de canales tras las nevadas

u	 El Ayuntamiento de Vilafran-
ca ha sustituido las canales que re-
sultaron dañadas por las nevadas. 
Con una ayuda de la Generalitat 
Valenciana se han realizado los tra-
bajos en la Casa de la Música, el po-
lideportivo y la piscina. La inversión 
aproximada para realizar la obra ha 
sido de 40.000 euros. 
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La UME moviliza 500 efectivos

u	 La Unidad Militar de 
Emergencias ha vuelto a elegir 
Vilafranca para sus maniobras 
invernales. El camping munici-
pal se ha convertido en la base 
de operaciones. En Vilafranca 
y alrededores se ha llevado a 
cabo el simulacro de resca-
te; ejercicio principal de este 
Batallón de Intervención de 
Emergencias. La simulación ha 
consistido en el rescate de un 
grupo de 30 escolares y pro-
fesores que se han extraviado 
en el monte al caer la noche 
sorprendidos por la densa nie-
bla. Los efectivos de la UME se 
pusieron en marcha durante la 
noche al recibir el aviso del 112. 
Así, se trabajó con el objetivo 
principal del rescate humano 
con fuertes heladas nocturnas. 

Las condiciones climáticas y 
orográficas de Vilafranca, ha-
cen de su término municipal 
un sitio idóneo para reproducir 
este tipo de emergencias.

Al simulacro, además de los 
494 militares la UME del bata-
llón de Bétera y de Zaragoza y 
los 97 medios mecánicos, se su-
maron también efectivos de la 
Agencia Valenciana de Seguri-
dad y Respuesta a las Emergen-
cias con drones que sobrevola-
ron la zona; operativos de Cruz 
Roja, trabajando en el albergue 
de damnificados y voluntarios 
de Protección Civil. El operativo 
finalizó con  27 supervivientes 
y 4 fallecidos. La Subdelegada 
del Gobierno, Soledad Ten, jun-
to con el alcalde de Vilafranca, 

Oscar Tena, y altos mandos del 
112 y de Protección Civil vi-
sitaron la zona supervisando 
las maniobras, en el puesto de 
mando autorizado y en las dife-
rentes áreas de trabajo.

El Teniente Coronel Olaf Cla-
vería, jefe del Tercer Batallón de 
Intervención ha hecho hincapié 
“en la importancia de peinar la 
zona al 100% y priorizar el res-
cate humano” además de inci-
dir en “la importancia que tiene 
en este tipo de rescates el tra-
bajo coordinado y organizado 
con todos los organismos para 
lamentar las mínimas pérdidas 
posibles”. La estancia de la UME 
ha supuesto una importante in-
yección económica en la Vila.
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El C.F. Villafranca, 
Medalla de la Vila

u	 L’Ajuntament de Vilafranca va concedir la Medalla de la Vila al C.F. Villafranca en 
l’acte de celebració del 780 aniversari de la concessió de la Carta de Població per part 
de Blasco de Alagón.

L’entrega es va fer en un acte solemne a les sales gòtiques de l’Ajuntament en el qual 
van assistir autoritats locals, l’actual directiva del club i alguns dels presidents, exjuga-
dors i directius que han passat pel club al llarg de la seua història. Les primeres dades 
d’existència del club són de principis del segle XX però no va ser fins fa 40 anys que el 
club es va federar oficialment i aquest ha estat en actiu fins a l’actualitat en categories 
amateur, juvenil i futbol sala femení.

En l’acte, l’edil local, Óscar Tena, va destacar que “la celebració del naixement del 
poble és una data important per a tots els vilafranquins i vilafranquines, i a més, fer-
ho entregant la Medalla de la Vila a la primera entitat esportiva que ha estat present 
durant generacions en la vida de joves futbolistes i afeccionats afavoreix encara més 
la idea que un poble el fan persones i no edificis”. Van intervindre el propi alcalde i 
membres de l’actual directiva. La jornada va estar amenitzada per un duet de piano i 
veu de l’Associació Cultural Miralles del Carro.
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u	 El passat dijous 24 de novembre de 2018 va aparèixer al 
BOE la resolució de declaració de l’església parroquial de San-
ta Maria Magdalena de Vilafranca com a Bé d’Interès Cultural 
amb la categoria de Monument. Així conclou un llarg procés 
que es va iniciar el 10 de novembre de 1987, quan  Rafael  
Monferrer, a iniciativa pròpia, presentava a la Inspecció de Pa-
trimoni Històric de Castelló la documentació amb la memòria 
preceptiva, la sol·licitud per iniciar la tramitació d’incoació de 
l’església com a Bé d’Interès Cultural. El decret aprovat en ses-
sió plenària pel Consell de la Generalitat Valenciana ha establit 
els límits de l’entorn del BIC i el règim de protecció d’aquest, 

L’Esglèsia ja és BIC
així com els usos permesos i els 
criteris d’intervenció. Cal assen-
yalar que juntament amb la de-
claració de l’Església com a Bé 
d’Interès Cultural també s’han 
catalogat altres béns patrimo-
nials de Vilafranca com l’Ajunta-
ment Gòtic, el palau dels Brusca i 
la Llotja.

-Construcció històrica
L’Església de Santa María Mag-
dalena va ser construïda entre 
1567 i 1572. Pere Maseres va 
ser el mestre principal de l’obra 
però va ser Ramón de Pertusa 
qui la va concloure, compta amb 
elements gòtics i renaixentistes. 
La seua forma de construcció la 
converteix en un exemple clau de 
la transició entre el gòtic i el re-
naixentista a la província de Cas-
telló. A més, a causa de reformes 
posteriors a la seua construcció 
també inclou elements barrocs.

Primer Premi d’Investigació Jove
u	 La Iª edició del Premi d’Investigació Jove, 
organitzat per la Federació d’Instituts d’Estudis 
Comarcals del País Valencià (FIECOV), ha recai-
gut en el treball realitzat per cinc alumnes de 
3r d’ESO de l’IES Vilafranca. Amalia Honrubia, 
Àlex Andrés, Ruth Carceller, Javier Vives i Enric 
Tena han realitzat un estudi que analitza l’evo-
lució climàtica a Vilafranca en els últims 40 anys. 
Aquests joves han comptat amb les dades de 
temperatures, precipitació, pressió atmosfèrica, 
etc. que dia a dia recull l’observador meteorolò-
gic local Ignasi Llopis. Els alumnes han comptat 
amb la supervisió i el suport dels professors Jordi 
Marín i Melchor Rovira, tots dos afeccionats a la 
meteorologia.

El centre va rebre un lot de llibres per a ampliar 
la biblioteca i als alumnes premiats se’ls va fer 
lliurament d’un xec de 500€. En l’acte els guardo-

nats també van exposar als assistents les conclu-
sions del seu treball. A més del premi en metàl·lic, 
el treball serà publicat per la FIECOV i pel Centre 
d’Estudis d’Els Ports i està previst que el pròxim 
21 d’abril es presente al poble de Vilafranca en 
un acte que comptarà, a més, amb la participació 
del divulgador científic Martí Domínguez.
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Trufa y desarrollo rural

u	 Vilafranca acogió una jornada de la trufa 
como herramienta de desarrollo rural. Esta estaba 
impulsada por la Generalitat y enmarcada dentro 
del plan de formación agraria de la Consejería de 
Agricultura. La sesión se vertebró sobre dos ejes: el 
cultivo de la trufa y los nuevos modelos de negocio 
para su explotación y comercialización. 

Kit de emergencia rápida
u	 El Ayuntamiento de Vilafranca ha sido uno de los prime-
ros en recibir el kit de comunicación de emergencias de la Ge-
neralitat Valenciana. Con este nuevo sistema de comunicación 
para emergencias las localidades quedan conectadas de forma 
directa con el sistema de emergencias del 112; de manera que 
pueden avisar de una incidencia aunque se pierda la cobertura 
telefónica o se caiga la red. 

Estos equipos de emergencias, por sistema de radio, serán muy 
útiles en casos de nevadas o fuertes lluvias y permitirán a estar 
conectados con el Centro de Coordinación de Emergencias de la 
Eliana o con otros grupos conectados a la Red de Comunicacio-
nes Móviles Digitales de Emergencias y Seguridad de la Comu-
nidad Valenciana. 

Mejora del 
jardín central de 

la Avenida Llosar
u	 El Ayutamiento continua con la mejo-
ra del jardín y aceras de la parte central de la 
Avenida Llosar. En este caso se han invertido 
27.000 euros procedentes de la Diputación 
de Castellón. Se ha continuado con la línea 
estética iniciada en los primeros trabajos 
para ofrecer un aspecto más homogéneo a 
todo el jardín de la Avenida del Llosar
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Poda de los chopos de 
las Fuentes del Llosar 

u	 El Ayuntamiento de Vilafranca ha rea-
lizado la poda de los chopos de las Fuentes 
del Llosar. La Teniente Alcalde, Silvia Colom, 
ha explicado que se han retirado las ramas 
de los ocho chopos más próximos a los jue-
gos infantiles. Una empresa especializada se 
ha encargado de los trabajos. De este modo 
se evitará la caída de ramas sobre este espa-
cio infantil. También se han retirado ramas 
muertas que podían desprenderse como 
consecuencia de los fuertes vientos que so-
plan durante el otoño y el invierno. El Ayun-
tamiento tiene previsto seguir con los traba-
jos el próximo año en el resto de árboles de 
la zona.

Dimiten los dos 
concejales del PP

u	 Los dos concejales del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Vilafranca: Vicente Ma-
rín Monfort y Alfonso Prades Alcón han presen-
tado su dimisión en el pleno ordinario que el 
Ayuntamiento de Vilafranca ha celebrado esta 
tarde. El anuncio de la dimisión se ha realizado 
en el turno de ruegos y preguntas. El portavoz 
del PP, Vicente Marín ha sido el encargado de 
explicarlo. Marín ha señalado que presentan la 
dimisión “porque no nos gusta la política del 
PP a nivel nacional y provincial y decidimos 
que lo dejamos. Hemos luchado en Castellón 
por cosas y es como si hablarás con la pared”. 
El alcalde es ha agradecido su labor en la le-
gislatura y la cordialidad que se ha mantenido 
en los plenos y en el día a día del municipio y 
les ha deseado lo mejor en la faceta personal 
y profesional. El edil Alfonso Prades Alcón ha 
señalado que por parte del partido ha habido 
“falta de seriedad” por parte del partido.    

La transhumància arriba a la ruta 
del Llosar i a Vilafranca

u	 Un any més, les vaques 
dels germans Martorell de For-
tanete, han recorregut la ruta 
del Llosar en el seu camí fins als 
Ports de Tortosa-Beceite. 104 va-
ques avilenyes han realitzat el seu 
camí entre Terol i Tarragona pas-
sant per Vilafranca a la recerca de 
pastures d’hivern i un clima més 
agradable. Quan arribe la prima-
vera faran el recorregut al revés, 
buscant les verdes pastures de 
Terol.
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Daños por la gota fría

u	 El Ayuntamiento de Vilafranca ha revi-
sado las pistas y caminos rurales del término 
municipal tras las fuertes lluvias del pasado 
mes de octubre de 2018. El Ayuntamiento se 
ha acogido a las líneas de ayudas convocadas 
por Generalitat y Diputación para reparar los 
daños. El consistorio ha revisado, así mismo, 
las instalaciones municipales, que no han sufri-
do desperfectos. Desde el Ayuntamiento se ha 
destacado la coordinación existente con Emer-
gencias en el corte del camino rural de Portell 
y acciones preventivas en el pasado temporal 
de lluvia.

Mossén 
Messeguer, el 
millor guia
u	 Dins de les Jornades Coneix Els Ports, Vi-
lafranca va viure una visita guiada molt especial. 
I és que, Antoni Messeguer, rector de la locali-
tat en l’edat mitjana i impulsor de la construcció 
de l’església va dirigir als assistents. La visita va 
partir des de l’estàtua de la dona treballadora, 
passant per la plaça En Blasc, el carrer Major, el 
Museu de la Pedra En Sec, l’Antic Ajuntament i la 
mateixa església. 

Al llarg del recorregut es va abordar el moder-
nisme en la localitat durant el segle XX, la im-

portància dels tractants locals en l’evolució de la 
indústria i l’auge de la burgesia, sense obviar la 
primera localització del municipi en el Riu de les 
Truites durant la conquesta del Regne de Valèn-
cia i el canvi a la ubicació actual per qüestions 
estratègiques i defensives. En la plaça de l’Esglé-
sia també es va abordar la Vilafranca comercial i 
centre d’intercanvi de l’edat mitjana. A les sales 
gòtiques de l’Ajuntament es va oferir als assis-
tents una degustació de productes típics locals a 
manera d’esmorzar i per a reposar forces.

Vilafranca Espai Comerç, 
Nadal i Plastic Free

u	 L’associació de comerciants Vilafran-
ca Espai de Comerç va posar fi a la campan-
ya Vilafranca Plastic Free en un acte que va 
comptar amb la presència d’Alba Loras, in-
vestigadora de l’Institut Universitari La fe de 
València i a la qual se li va fer lliurament d’un 
xec de 400€, diners que aniran destinats a 
finançar la investigació en la qual treballa. 
Loras es va mostrar molt orgullosa per la so-
lidaritat i implicació que ha mostrat l’asso-
ciació i el seu poble en el seu projecte d’in-
vestigació. També cal destacar la campanya 
de comerç de Nadal de l’associació, per a, 
un any més,  incentivar el comerç local. Així, 
enguany s’han sortejat diversos lots de pro-
ductes fets pels comerciants locals. 
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Abono Social Telefónico
u	 El abono social telefónico es un descuento que se aplica a la factura del teléfono, sería un 
95 % de descuento en la factura mensual o un 70%  en la cuota de alta inicial e instalación de la 
línea fija telefónica. Este abono social es un gran desconocido y va especialmente dirigido a los 
jubilados o pensionistas que cumplan con las características  exigidas: que la renta familiar no 
supere 9.023 ,50 euros según el último certificado de IRPF.

La solicitud se puede realizar a través de  correo electrónico, carta o fax. Independientemente 
de cual sea la vía de solicitud se tendrá que presentar la misma documentación:

•    Libro de familia
•    Fotocopia DNI de todos los miembros de la unidad familiar
•    Certificado de empadronamiento
•    Certificado de IRPF
•    Certificado de Pensión mensual expedido por la seguridad social

Nueva Normativa del Bono Social Eléctrico
u	 La última modificación sobre el bono 
social eléctrico supone que se elimine el perio-
do de solicitud, lo que hace que simplemente 
con cumplir con las características requeridas 
lo puedan solicitar los colectivos vulnerables 
de forma ilimitada.

El descuento a realizar continúa siendo el 
mismo, un  25%, 40% y hasta un 50% según 
las características del solicitante. Sin embargo, se amplían las coberturas llegando a las familias mo-
noparentales  y familias en riesgo de exclusión social.

El descuento se aplica al total de la factura lo que es más conveniente para el beneficiario, se pasa 
a la tarifa regulada por el gobierno PVPC (mercado regulado), lo que supone tener un precio cada 
hora del día y de esta manera poder tener el mayor beneficio en la factura eléctrica.

Nuevo Bono Social térmico
u	 Este año 2019 entra en vigor el nuevo 
bono social térmico, este bono social va dedi-
cado al suministro de gas. Sin importar el tipo 
de gas que se utilice en la vivienda se puede 
tener acceso al bono. Una de las caracterís-
ticas principales para ser beneficiario de las 
ayudas es tener ya concedido el bono social 
eléctrico. 

Así las cosas, expertos en pobreza energética informan que con este bono social se intenta com-
batir de nuevo la pobreza energética y conseguir que más colectivos vulnerables soliciten los bonos 
sociales a los que tengan acceso y así poder ahorrar en las facturas de suministros de primera ne-
cesidad. El sistema del bono social térmico es mediante cheques descuento, abonado en una vez el 
importa total que corresponda al solicitante.

Próximamente se esperan  más reformas y mejoras para este bono social en cuestión.
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u	 El Ayuntamiento de Vilafranca ha finalizado 
las obras de asfaltado y urbanización de la Calle 
Miralles del Carro. De este modo el vial, anterior-
mente de tierra, ha quedado completamente ur-
banizado y con la dotación de servicios como en el 
resto de calles de la localidad. La inversión aproxi-
mada ha sido de 230.000 euros. Desde el área de 
Obras la edil Silvia Colom ha apuntado que “la obra 
permite mejorar una calle cada vez más transitada 
ya que sirve de acceso a toda la zona deportiva del 
municipio”.

Finaliza la urbanización 
de Miralles del Carro

Reasfaltado en el 
Pla de Mosorro

u	 El Ayuntamiento, con una ayuda de la Ge-
neralitat Valenciana, ha llevado a cabo tareas de 
reasfaltado en un tramo del Pla de Mosorro. La 
inversión se ha situado en torno a los 30.000 eu-
ros.

150 nuevas 
farolas LED

u	 Se instalarán en el barrio del entorno de 
las Eras Cementerio Viejo, Sant Roc y la pla-
za de toros. El Ayuntamiento ha percibido una 
ayuda de 50.000 euros de la Generalitat Valen-
ciana.

Propostes de Compromísu	 Es va aprovar una moció per a de-
manar a À punt que Vilafranca siga inclosa 
a Els Ports i no a l’Alt Maestrat. La formació 
també va proposar crear una xarxa de rutes 
BTT, la senyalització i la creació d’un centre 
de bicicletes de muntanya al poble. Des del 
partit polític també s’ha demanat que torne 
a prestar-se el servei administratiu a l’oficina 
agrària de la localitat. Una altra de les mo-
cions anava referida al pacte contra la violèn-
cia de gènere que no es complia en temps 
del govern a Madrid.



Inversión de 1,5 millones 
en la CV-15

u	 La Conselleria de Infraestructuras viene 
realizando en los últimos cuatro años mejo-
ras en la carretera CV-15 Vilafranca-Castellón. 
Reasfaltados y mejoras en la señalización han 
sido los principales trabajos tras veinte años de 
olvido en el vial. La inversión desde Albocàsser 
hasta Vilafranca ha superado los 1,5 millones.

Mejoras en la carretera 
de Mosqueruela

u	 La Conselleria de Infraestructuras ha 
realizado sucesivas mejoras en el tramo vil-
lafranquino del vial CV-173 Vilafranca-Mos-
queruela. A estas mejoras cabe sumar la no-
table mejora que, por fin, se está ejecutando 
en la parte aragonesa. Desde Infraestructu-
ras se ha reasfaltado, ampliado la calzada y 
mejorado la señalización. La inversión du-
rante los últimos cuatro años se ha aproxi-
mado a los 500.000 euros.

Dos nuevos balcones en 
el antiguo hospital

u	 El Ayuntamiento de Vilafranca ha co-
locado dos balcones en el  antiguo hospital. 
De este modo se ha atendido una petición 
vecinal. En ambos casos se han instalado 
balcones de madera con labrado artesanal.

80 nuevos nichos 
en el cementerio

u	 El Ayuntamiento ha instalado 80 nuevos 
nichos en el cementerio municipal. Se trata de 
estructuras prefabricadas que garantizan la ca-
pacidad del campo santo.
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u	 Vilafranca ha participado en el Plan de Competitividad Turística que ha llevado a cabo la 
Mancomunitat Comarcal Els Ports. 

En 2018 las tareas han estado centradas en la consolidación y creación de productos turísticos. 
La acción principal ha sido un sendero de gran recorrido circular que pasa por la mayoría de los 
pueblos de la comarca de Els Ports. Con más de 160 km de camino, se complementa con una 
aplicación informática que permite al visitante dar a conocer la histórica y edificios simbólicos de 
la comarca a través de visualizar recreaciones históricas y audios explicativos.

Vilafranca en el 
Plan de Competitividad 
Turística Els Ports

Acondicionamiento de la segunda 
planta del edificio de la Mancomunitat

u	 El Ayuntamiento ha ejecutado las obras 
de acondicionamiento de la segunda planta del 
edificio de la Mancomunitat Els Ports. Con fondos 
propios se ha ejecutado el enlucido, la instalación 
de puertas y la instalación eléctrica. La primera 
planta se destina a las dependencias de la Manco-
munitat y en la planta baja se comparten servicios 
entre Ayuntamiento y ente comarcal.
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Charla ayudas Leader

u	 La Mancomunitat Els Ports ha acogi-
do una jornada informativa sobre las ayudas 
de los Fondos Leader llevada a cabo por el 
Grupo de Acción Local Altmaestports Leader. 
La jornada, que contó con la asistencia par-
ticulares, empresarios y autónomos, estuvo 
dirigida por el alcalde del municipio, Óscar 
Tena; el presidente del grupo, David Vicente 
Segarra; y el gerente del mismo, José Anto-
nio Cruz. 

El Grup de Criança 
dinamitza Vilafranca

u	 El Grup de Criança de Vilafranca dirigit a 
pares i mares amb xiquets menuts ha començat 
les seues activitats. D’aquesta forma, durant el 
matí, de 11h a 13h en l’Espai Jove es duran a 
terme activitats dirigides. A més, el dijous de 
17h a 19h, també en l’Espai Jove, hi haurà un 
espai de joc lliure. Per a més informació con-
sultar en el 964 44 03 06.

Graduació històrica en l’IES 
u	 La Casa de Cultura ha sigut l’escenari d’un moment històric: la festa de graduació de la pri-
mera promoció de Batxillerat i els cicles formatius de l’IES de la localitat. Es tracta d’un acte rellevant, 
ja que fa 40 anys es va suprimir el Batxillerat a Vilafranca. Des d’aquest curs es torna a cursar en 
el municipi amb la integració d’estudiants de pobles veïns tant de Castelló com de les comarques 
turolenques. L’acció conjunta de l’Ajuntament de Vilafranca, l’IES i els pobles del Maestrazgo de Te-
rol, així com l’acord entre els governs d’Aragó i Comunitat Valenciana, va fer possible recuperar els 
estudis. L’alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, ha destacat els vincles d’amistat que s’han generat entre 
els alumnes de Vilafranca i els arribats d’altres municipis. Des de l’Ajuntament s’ha agraït el treball 
de tot l’equip de l’IES, dirigit per Alfonso Roig. Tena també ha valorat la implicació dels responsables 
de les respectives conselleries d’educació a València i Saragossa. “És possible fer una altra política 
per a millorar la vida dels habitants de l’interior” van destacar.
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u	 Els xiquets i xiquetes 
del CEIP Blasco d’Alagón i 
l’IES Vilafranca van participar 
en les activitats promogudes 
amb motiu del Correllengua 
2018 per a reivindicar la cul-
tura catalana i l’ús de la llen-
gua pròpia. 

Defensant la nostra cultura

Els alumnes de l’IES 
identifiquen bolets

Inici de curs a 
l’escola infantil

u	 Els alumnes de l’IES Vilafranca van tenir l’opor-
tunitat d’aprendre sobre els bolets i les seues propie-
tats. Així, els joves, acompanyats del professor Melchor 
Rovira, van eixir a la muntanya a la recerca d’aquest 
preuat menjar i van aprendre a identificar-ho, classifi-
car-ho i saber que bolets són o no comestibles.

Vilafranca | 29



Ferran Arasa i 
Ricard Pitarch

Premi Ciutat de 
Castelló

u	 Dos vilafranquins: l’arqueòleg Ferran 
Arasa i Gil i el botànic Ricard Pitarch i García 
han sigut guardonats amb el Premi Ciutat de 
Castelló en un acte en el qual Violeta Tena 
ha sigut l’encarregada de llegir el Pregó del 
Llibre.

Ferran Arasa i Gil ha sigut guardonat amb 
el Premi Ciutat de Castelló d’Humanitats, 
mentre que Ricard Pitarch i Garcia ha rebut 
el Premi Ciutat de Castelló de Ciències Expe-
rimentals i Tecnologia.

L’acte de lliurament s’ha celebrat en el Tea-
tre del Raval de Castelló amb la presència de 
l’alcaldessa de la ciutat, Amparo Marco, i el 
conseller d’Educació, Vicent Marzà.

L’Ajuntament de Vilafranca ha transmès 
l’enhorabona del poble als dos guardonats. 
En l’acte s’ha destacat el valor dels premiats 
per enriquir la cultura de la ciutat de Cas-
telló. L’alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, ha 
assenyalat que “és de justícia que es reco-
nega l’esforç per la investigació i divulgació 
que han realitzat i continuen realitzant tots 
dos des de les seues facetes d’arqueòleg i 
botànic”.

Jornada 
d’Educació en 

Igualtat

u	 La Casa Social va acollir la jorna-
da “Com dur la Igualtat a les aules” que va 
congregar a una trentena de persones entre 
docents, membres de l’AMPA dels centres 
educatius del municipi i públic en general. 
Durant el matí es van succeir diferents xarra-
des i ponències sobre la coeducació, cosa 
que és el mateix, sobre l’educació en igualtat 
i valors en qualsevol àmbit. Així, la jornada 
va versar sobre com implementar la igualtat 
en els centres escolars, abastant conceptes 
com la diversitat, l’empatia, la solidaritat, les 
noves masculinitats, el patriarcat i la invisibi-
lització de les dones en els llibres de text o 
en el currículum ocult. 

L’obertura de l’esdeveniment va ser rea-
litzada per la regidora d’Educació, Silvia 
Colom. Seguidament, va tindre lloc la con-
ferència “Un professor contra el patriarcat, a 
qui li importa la igualtat?” per Agustín Za-
ragozà, agent d’igualtat i professor d’ètica i 
filosofia en l’IES Blasco Ibáñez de Silla. Am-
paro Zacarés, doctora en Filosofia i Ciències 
de l’Educació de la Universitat de València va 
parlar sobre l’ “Aprenentatge de la igualtat i 
Projecte educatiu de Centre”. A continuació, 
va ser el torn de Paqui Méndez, presiden-
ta de l’Associació per la Coeducació del País 
Valencià qui amb “La Coeducació: una tas-
ca de tota la comunitat educativa” va donar 
una classe magistral sobre el tema i la forma 
d’implantar la coeducació en tots els nivells 
educatius, des d’infantil fins a batxillerat.
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Ampliación del comedor escolar

u	 La Generalitat Valenciana ha amplia-
do el comedor escolar. El Ayuntamiento fue 
el encargado de redactar el proyecto y la Ge-
neralitat de ejecutar las obras. De este modo 
se amplia a 90 plazas el espacio disponible.

Mejoras en el camping
u	 El Ayuntamiento ha ampliado la cocina 
y ha instalado aire acondicionado en el cam-
ping municipal. De este modo se ha mejorado 
el servicio que se presta en el bar restaurante 
de esta instalación turística.

Ajuda a projectes socials
u	 Un any més Vilafranca 
ha decidit on aniran a parar els 
fons del 0’7% del pressupost 
municipal. Des de fa 20 anys 
el poble destina estos recursos 
per a diferents projectes. Així les 
coses, es destinaran 2.000 euros 
al projecte “Aigua potable i sa-
nejament rural en la comunitat 
del Mangrullo (Paraguai)”. Per 
la seua banda, Creu Roja rebrà 
altres 2.000 euros per a dur a 
terme el projecte “Enfortiment 
i resiliència de 300 famílies en 
les comunitats vulnerables a la 
inseguretat alimentària nutri-
cional a la regió del Sahel, pro-
víncia de Yagha (Burkina Faso)”.

Una altra associació que veurà 
el seu projecte enfortit gràcies 
al 0,7% de Vilafranca es Escoles 
Pel Món que amb 2.000 euros 

podrà finançar el projecte “El 
teatre i el conte com a eina per 
a promoure la igualtat de gè-
nere i prevenir l’exclusió social 
de la infància i l’adolescència 
(Perú)”. També rebran una aju-
da de 1.332 euros Ameáfrica i 

Youcanyolé. La primera asso-
ciació els destinarà al projecte 
“Acondicionament i rehabilita-
ció de l`escola St. Joseph Frei-
nandemetz (Haití) i la segona a 
“Quart Medical Camp (Kenya)”. 
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Agència d’igualtat entre 
dones i homes
u	 Els pobles de la comarca 
dels Ports tindran una agència 
d’igualtat entre dones i homes. 
Serà a través de la Mancomu-
nitat. Així ho ha explicat la di-
rectora general de l’Institut Va-
lencià de la Dona, Maria Such, 
que ha visitat Vilafranca, on s’ha 
reunit amb els serveis socials de 
la Mancomunitat i alcaldes de 
la comarca.

A l’avantprojecte de pres-
supostos de la Generalitat hi 
haurà una partida específica 
per a l’agència d’igualtat de la 
Mancomunitat Els Ports. Aquest 
servei se sumarà als ja existents 
a Vilafranca i Morella. El servei 
tindrà la seu a les oficines de la 
Mancomunitat a Vilafranca.

Restauración del panel cerámico 
de la Casa de la Cultura

u	 El ceramista de Onda, Ximo Safont, ha sido el encargado de restaurar el Panel Cerámico de la 
Casa de Cultura
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Lucha contra la 
violencia de género

u	La Unión hace la fuerza

Vilafranca se ha reunido frente a la 
estatua de la planchadora de me-
dias cada vez que se ha cometido 
un atentado de violencia machista. 
Con estas concentraciones, se busca 
concienciar a la sociedad de la nece-
sidad de un cambio y de la lucha por 
la igualdad y el respeto a la vida. La 
violación de “La Manada”, el asesina-
to de la joven profesora Laura Luel-
mo o el de otras muchas mujeres a lo 
largo del año son el fiel reflejo de un 
problema diario que desde el consis-
torio se lucha por cambiar. El Ayunta-
miento de Vilafranca también se con-
centró en repulsa contra el asesinato 
transfóbico de una mujer transexual 
en Castellón.

Por ello, durante el año se han im-
plantado diferentes medidades con-
tra el acoso sexual y la violencia de 
género como el fomento de la igual-
dad en las fiestas y el punto contra la 
violencia de género y de protección 
contra el acoso instalado durante los 
festejos patronales. 

u	Educación en la igualdad 

Los alumnos y alumnas del IES Vila-
franca y del CEIP Don Blasco de Ala-
gón participaron de forma activa en 
los actos contra la Violencia de Gé-
nero. Los jóvenes dicen NO a la vio-
lencia. 
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u	 El Ayuntamiento de Vilafranca, a través de 
la Agencia de Igualdad, ha llevado a cabo la cam-
paña ‘Dones Extraordinàries’ en la que han partici-
pado mujeres del municipio de todas las edades. 

Así, con motivo de la Setmana de la Dona se han 
elaborado diferentes carteles con las participan-
tes en la campaña y mensajes de apoyo y lucha 
contra la violencia de género y en pro de la igual-
dad entre hombres y mujeres. Así, bajo el lema 
#NiUnPasEnrere el Ayuntamiento de Vilafranca 
busca dar visibilidad a este problema y luchar por 
solucionarlo. 

Mujeres extraordinarias



Dia de la Dona 2019
u	 Homes i dones de totes les edats 
s’han mobilitzat a Vilafranca amb motiu del 
Dia Internacional de la Dona 2019. D’aques-
ta forma, des del monument en honor a la 
dona treballadora, l’estàtua de la planxado-
ra de calces, va partir una marxa reivindica-
tiva en la qual va participar el Grup de Do-
nes. Després de la marxa, es va dur a terme 
una concentració i lectura de manifest en el 
Parc Na Violant Escuder en la qual també 
van participar els alumnes del CEIP Balasc 
d’Alagó i de l’IES. L’equip de govern va par-
ticipar en totes les activitats dutes a terme. 

u	 Es va celebrar la Setmana de la Dona 
amb diferents activitats com un café-tertú-
lia en el qual van participar totes les dones 
i xiquetes de la campanya municipal “Do-
nes Extraordinàries”; i diferents tallers per 
la igualtat en els centres educatius. 

u	 Es va dur a terme el recital poètic 
“Em dic Maria” a càrrec de la Ravalera Tea-
tre i el dinar de germanor del Grup de Do-
nes. 

u	 Els alumnes dels centres educatius 
van participar en diverses activitats per a 
fomentar la igualtat entre homes i dones

u	 Les Sales Gòtiques de l’Ajuntament 
acullen l’exposició “Dones Extraordinàries”
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esports
Els i les nostres futbolistes

u	 Categoria Masculina

L’equip Amateur del C.F. Villafranca 
no va tindre massa bons resultats en 
el 2018. Així, la passada temporada 
van acabar al lloc 15 de la lliga. Quant 
al juvenil, en 2018 es va acabar en la 
zona mitjana de la taula però per a 
aquest 2019 no s’ha pogut crear equip 
per la falta de jugadors. Per eixe motiu, 
alguns jugadors han passat a l’equip 
Amateur i d’altres continuen la seua 
etapa juvenil al Renomar Els Ports. 

u	 Futbol sala femení

El Femení Futbol Sala Vilafranca va 
debutar en la temporada passada a la 
Lliga on van acabar en la zona mitjana 
de la classificació. A més, cal assenyalar 
que hi ha vilafranquins i vilafranquines 
practicant futbol sala al sènior masculí 
del Maestrazgo, el juvenil femení del 
Maestrazgo, el sènior masculí Culla i el 
sènior masculí Vilar de Canes. 

u	 La regidoria d’Esports ha instal·lat noves 
xarxes a la part del camp de futbol que dóna al 
carrer Santa Teresa. D’esta manera s’evita que 
les pilotes isquen fora del recinte esportiu quan 
es llancen per damunt de la porteria.

Noves xarxes
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Directiva 
C.F. Villafranca
u	 Després d’uns mesos d’incertesa uns pocs juga-
dors i socis han agafat la gestió del club esportiu per a 
la temporada 2018-2019. D’aquesta forma, el president 
és Carlos Tena, el vicepresident Cristobal Gil, el tresorer 
Alberto Planell, el secretari Javier Tena i els vocals Alex 
Tena, Nicolas Garcia, Fermin Molina i Hector Tena. 

Frontenis

u	 Quant al Frontenis, l’equip A va 
aconseguir una vegada més mantenir la 
categoria a la Divisió d’Honor de Caste-
lló a la temporada 2017-2018 i ha incor-
porat jugadors per al present any. 

Pel que fa a l’equip B estan a la Segona 
Divisió i lluiten per pujar a primera. 

  Nou Club Triatló Tripicaio



Curses de muntanya i 
Entreparets

u	 Els i les atletes vilafranquins participen a diverses curses de la Lliga Castelló Nord, així com, en 
diverses proves de les províncies de Castelló i Terol. El corredor David Prades ha participat en proves 
del Campionat d’Espanya i de la Copa del Món. 

Pel que fa a la XX Cursa per Muntanya Entreparets, els guanyadors van ser Álex Marín Fabre i Diana 
Martorell Canos. 

u	 Amb motiu de l’Entreparets, la Casa Social va acollir l’activitat “Campiones invisibles” en la 
qual es va projectar un curt i va haver-hi una taula redona sobre la igualtat en l’esport. Les espor-
tistes Cinta Tena, campiona d’Espanya 2007 en llançament de martell; Laia Cañes, subcampiona 
del món 2018 en carreres de muntanya i Esther Altabás, campiona del món 2016 de taekwon-Do 
ITF van participar en l’activitat.

Campiones Invisibles
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Motor

u	 Miquel Porcar i Victor Andrés han participat 
en el Campionat Autonòmic de Muntanya d’Auto-
mobilisme. Miquel Porcar s’ha proclamat campió de 
Llevant de Curses de Muntanya.

Multitudinària Sant Silvestre

Volta Ciclista Vilafranca
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u	 A juny de 2018 es va 
celebrar una nova edició de 
la Volta Ciclista a Vilafranca, 
memorial Jofre Grau Biosca. 
Al voltant d’un centenar de 
corredors cadet van recórrer 
les carreteres dels voltants de 
Vilafranca, passant per Por-
tell, Cinctorres i Castellfort. 
Es van omplir els hotels de la 
zona amb els equips i acom-
panyants.

u	 180 corredors i corredores van participar en la tretzena Sant Silvestre Vilafranca. A categoria 
masculina el guanyador va ser David Ahicart, seguit d’ Andres Pasqual i Quique Tena. En categoria 
femenina guanyava Carmen Sos seguida de Maite Ahicart i Begoña Colomer.
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cultura
Vilafranca és Capital 
Cultural Valenciana
u	 L’àrea de Cultura de la Generali-
tat Valenciana ha anomenat a Vilafran-
ca com a Capital Cultural Valenciana 
per al període entre el 25 d’abril de 
2019 i el 25 d’abril de 2020. Vilafranca 
ostentarà el títol amb Altea (Alacant). 
Així les coses, Vilafranca ha sigut re-
coneguda Capital Cultural Valenciana 
2019/2020 com a municipi de menys 
de 5.000 habitants. 

El guardó ve donat gràcies a la gran 
oferta cultural del municipi en la que 
participen l’Ajuntament, les associacions i altres entitats. Cal recordar que a la localitat es confeccio-
nen agendes actives trimestrals amb programació sociocultural, esportiva, educativa i de formació 
en les que s’integren activitats per a tots des d’una vessant participativa, interdisciplinari i intergene-
racional. L’àrea de Cultura de l’Ajuntament va presentar el projecte VILAFRANCA CULTURA ACTIVA 
I PARTICIPATIVA que va ser escollit entre les candidatures que van concórrer.

Per al nomenament com a Capital Cultural també s’ha tingut en compte l’estreta col·laboració 
entre Ajuntament i centres educatius per tal de fomentar la cultura i l’art entre l’alumnat. La Pedra 
en Sec, tan important dins del patrimoni arquitectònic del municipi i recentment anomenada Patri-
moni Mundial per la UNESCO ha estat decisiva a l’hora d’escollir a Vilafranca com a Capital Cultural 
Valenciana. 
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EducAcció
u	 La Casa de la Cultura va aco-
llir una nova edició del congrés edu-
catiu “Educacció” emmarcat sota el 
lema “Si arriba al cor, arriba al cap”. 
En aquesta edició van ser més de 200 
els docents participants. Al llarg del 
dia es van succeir diferents xarrades i 
ponències sobre els models educatius 
i les formes d’aprenentatge en xiquets 
i joves. A més, a la jornada d’obertura 
va assistir el conseller d’ Educació, Vi-
cent Marzà.

Així, durant el matí es van oferir les 
ponències: “Espais d’aprenentatge” 
impartida per Siro López i “Nous mo-
dels organitzatius” duta a terme per 
membres de l’Escola el Sol i la Lluna 
(Castellar del Vallés) i l’IES Jaume I 
(Borriana). Ja a la vesprada, es van dur 
a terme comunicacions simultànies. 
Les dirigides a professors de primària 
van ser: “TIL” del col·legi de la Vall 
d’Alba, “Si vols pots. Per una educació 
inclusiva” del CPEE Castell Vell, CEIP 
Tombatossals, CEIP Pintor Castell i 
CPEE El Somni, i “Valorem l’Educació 
Plàstica. Experiència d’aula” per Ire-
ne Martí Tugal. Quant a les comuni-
cacions dirigides a secundària es tro-
baven “Booktrailer com a experiència 
educativa interdisciplinària” de Sanja 
Dabic, Beatriz Aledón i Lledó Queral; 
“No estàs sol: una experiència educa-
tiva a través de la música” per Inma 
Bellés i Maria Gimeno i “A la recerca 
del tresor que portem dins. L’aula de 
secundària vista des de l’Educació So-
cial” per Caterina Monfort. La jornada 
va acabar amb la ponència “El nostre 
cervell prefereix aprendre jugant” di-
rigida per Eva Forcadell. Aquesta úl-
tima oberta al públic i a la qual van 
assistir pares i mares d’alumnes inte-
ressats en el tema.
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u	 Les XXI Jornades 
d’Avaluació del Programa 
d’Extensió Universitària, 
PEU, de l’UJI es van dur a 
terme a la Casa de la Cultu-
ra de Vilafranca. Aquestes 
jornades són un punt de 
trobada on tècnics, col·la-
boradors i empreses ava-
luen els èxits aconseguits i 
les accions requerides per a 
redirigir el programa en els 
aspectes en què siga neces-
sari.

Gran assistència i participació 
en les Jornades d’Avaluació de l’UJI

Taller de jocs 
tradicionals

u	 L’Espai Jove de Vilafranca ha acollit un 
curs d’iniciació als jocs tradicionals. L’activitat 
ha sigut dirigida per Juanjo Trilles, membre 
de la Federació d’Esports i Jocs Tradicionals 
de la Comunitat Valenciana.

Curts i Menuts

u	 Desenes de xiquets i xiquetes des dels 2 
anys, acompanyats d’adults, van gaudir amb diver-
sos curtmetratges d’animació de temàtica infantil 
dins de “Curts i Menuts”. La temàtica seguida ha 
sigut “La Música” degut a la proposta d’ Stépha-
nie Tirloy de Caldo de Cultura. A més de gaudir 
amb el cinema i els dibuixos animats, la música 
també va omplir la Casa Social de Vilafranca amb 
l’actuació del saxofonista natural de Mosqueruela, 
Roberto Solsona.
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Èxit de 
Contemplation Duo
u	 L’Escola de Música de Vilafranca va acollir el concert 
didàctic de Contemplation Duo. Un saló ple va gaudir de les di-
ferents peces interpretades amb estils d’allò més diversos com 
a pop, rock o grans temes de bandes sonores. 

Cal recordar que l’activitat la van organitzar l’Ajuntament de 
Vilafranca, la Universitat Jaume I i la Unió Musical de Vilafranca.

Fem teatre!
u	 Els Ajuntaments de Vila-
franca i Morella, juntament amb 
l’UJI van dur a terme un taller 
d’iniciació al teatre impartit per 
Regina Prades, actriu, directora 
i professora d’art dramàtic. 
El taller va tindre lloc en la Casa 
de la Cultura de Vilafranca.

Exposició de 
Karlitos Solà

u	 Les Sales Gòtiques de 
l’Ajuntament de Vilafranca van 
acollir l’exposició “Una mirada 
intrusiva” del fotògraf Karlitos 
Solà. L’Ajuntament de Vilafran-
ca va organitzar aquesta mos-
tra fotogràfica en la qual col·la-
boren Turisme Vilafranca, Els 
Ports és autèntic i Railowsky. 

Tots Sants 
als Andes

u	 La Casa Social va acollir 
una xarrada de Josep Monfe-
rrer sobre la festivitat de Tots 
Sants en les muntanyes dels 
Andes a Bolívia.

Mari Palante!
u	 La Sala Carles Pons de 
la Casa de Cultura va albergar 
l’obra Mari, palante! dins del 
cicle de teatre Reclam 2018. La 
representació, duta a terme per 
Teatreliana i Reyes Ruiz i re-
comanada per a majors de 12 
anys va ser tot un èxit. 
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La nostra biblioteca
Èxit del conta-contes 

d’ #Espantalapor

u	 La Biblioteca Matil-
de Escuder de Vilafranca va 
acollir l’actuació de Rebom-
bori Cultural amb “El Refugi 
dels Monstres Oblidats”. Els 
xiquets i xiquetes van gaudir 
amb aquest conta-contes 
organitzat amb motiu de la 
festivitat de Tots els Sants. La 
Biblioteca Matilde Escuder 
de Vilafranca participa en el 
projecte del Museu Valen-
cià d’Etnologia per a donar 
a conèixer els “monstres” 
de les llegendes i rondalles 
valencianes.

u	 La Biblioteca Matilde 
Escuder de Vilafranca ha si-
gut guardonada amb el premi 
Maria Moliner a l’animació 
lectora gràcies al projecte “Lle-
gint Creixes, Leyendo Creces”. 
Cal recordar que la Biblioteca 
vilafranquina realitza diverses 
activitats durant l’any per a fo-
mentar la lectura entre xiquets 
i xiquetes de totes les edats.

Premi a la 
labor 
cultural
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Un gran any per a la lectura

Escape room literari
u	 Durant l’estiu es va celebrar el Club 
de Lectura Juvenil en el qual els joves 
lectors van devorar “Les portes de Lia”. 
Enguany, els participants en el Club de 
Lectura també van formar part del projec-
te Anigmàt-k de la Xarxa Jove de Castelló 
Nord. El colofó de l’activitat va ser un 
Escape Room organitzat pels alumnes de 
l’IES del municipi en la mateixa biblioteca 
basada en el llibre.

Nit a la Biblioteca

u	 Gimcanes, contes, risses i moltes hores de diversió durant una nit d’aventura

Contes eròtics ‘NUA’

A benefici de MEF2C
u	 Presentació del llibre “Un Viaje emocionante” 
d’Aina Farias Martorell



Santa Cecília

u	 La Unió Musical de Vilafranca va celebrar Santa Cecília amb la cercavila que arreplega a 
les noves incorporacions a la formació. Enguany han sigut dos: Laia Tena, clarinetista i Carla Tena, 
fagotista, les dues formades en l’escola de música de la formació.

Pau Monfort, director de la banda, els va fer lliurament d’un fermall amb el seu instrument en la 
porta de les seues cases. Després d’arreplegar a les dues integrants la formació musical va con-
tinuar la cercavila pels carrers del poble. Com es va fent des de fa diversos anys, els recentment 
entrats “paguen la novatada”: aquells que es van incorporar l’any passat col·loquen a “els nous” 
una L en l’esquena que hauran de portar al llarg de tota la cercavila.

La Unió Musical de Vilafranca va finalitzar la celebració de Santa Cecília amb un concert en el 
qual interpretaren obres de Bernstein, Debussy i Rossini.
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Setmana dels majors
-Al setembre es van celebrar multitud d’activitats

Taller 
intergeneracional

u	 Lledó Ballester, educadora 
social de la Mancomunitat Comar-
cal Els Ports ha sigut l’encarregada 
de coordinar l’activitat que es va 
celebrar a una aula del CEIP Don 
Blasco de Alagón. Xiquets i majors 
van interactuar sobre les seues ex-
periències, vivències i manera de 
veure la realitat de la vila.

Campionat mixt 
de guinyot

u	 Els socis i sòcies de l’as-
sociació de pensionistes i jubilats 
Francolí de Vilafranca van celebrar 
el campionat mixt de guinyot. Els 
campions van ser Victorino Roig 
i Federico Salvador. Els subcam-
pions Gregorio Troncho i Ricardo 
García. Per a finalitzar es va cele-
brar un berenar.

Visita a les Coves 
del Forcall

u	 Els majors van fer la ruta, 
d’uns cinc quilòmetres, que se-
para el municipi de les Coves del 
Forcall. Així, van gaudir d’una jor-
nada diferent en un dels llocs més 
emblemàtics de Vilafranca. 

u	 Van ser organitzades per 
l’Associació de pensionistes i jubi-
lats Francolí i l’Ajuntament.
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u	 Sota la direcció de 
Pere Joan Carrascosa es van 
dur a terme quatre concerts 
que van ser molt bé rebuts 
per veïns i visitants. La Casa 
de la Cultura va acollir l’ac-
tuació de Gabriel Schwabe 
i Michail Lifits. La plaça de 
l’Església va comptar amb 
Nesrine Belmokh, Mathieu 
Saglio i David Gadea. La 
Casa de la Música va acollir 
“De París a Rio” amb l’ac-
tuació de Gabriel Schwabe, 
Bernhard Schmidt, Miguel 
Cariñena, Josep Trescolí, 
Pere Joan Carrascosa i Be-
lén Roig. La clausura del 
certamen va tenir lloc al pa-
ratge natural de Les Coves 
del Forcall. Entre natura, els 
assistents van gaudir amb 
les peces interpretades per 
Bernhard Schmidt, Miguel 
Cariñena, Josep Trescolí i 
Pere Joan Carrascosa.

Èxit del V Festival de Música 775

La UMV a la trobada de 
Bandes de Tírig

u	 Tírig va acollir la XXV Trobada de Bandes de Música amb diferents agrupacions de l’Alt Maes-
trat i dels Ports. La Unió Musical de Vilafranca, dirigida per Pau Monfort, no va faltar a la cita. Així, 
l’agrupació va interpretar el pasdoble “The Stars And Stripes Forever” de John Philip Sousa i l’obra 
Jeremiah de Leonard Bernstein.
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Dolces Cançons torna a l’escenari amb un 
repàs musical dels seus últims 10 anys

u	 L’Associació cultural Dolces Cançons ha 
tornat als escenaris amb un concert a la sala Car-
les Pons de la Casa de la Cultura amb un reperto-
ri que repassa les cançons habituals que el grup 
tocava des dels anys 70 fins als 90. La formació 
musical va oferir un concert de tots els temes 
que han interpretat al llarg dels seus deu anys 
d’existència, després d’uns mesos d’inactivitat. A 
més, l’agrupació ha presentat la nova incorpora-
ció vocal que complemente el grup musical.

Restes del Paleolític a la 
Cova de la Foia

u	 La quarta campanya 
d’excavacions al jaciment ar-
queològic de la Cova de la Foia, 
al terme municipal de Vilafran-
ca, ha constatat la presència de 
restes pertanyents a l’època pa-
leolítica. Un equip d’arqueòlegs 
format per Ines Domingo, Dídac 
Roman i huit estudiants han tre-
ballat a la zona. En aquest nivell 
d’excavació han trobat nom-
broses restes d’instruments que 
els pobladors d’aquesta època 
van utilitzar per a la caça com 
les punta de fletxa. També ei-
nes per polir les pells amb què 
confeccionaria la seua indu-
mentària o la coberta dels seus 
habitatges.

Així mateix, els arqueòlegs 
han trobat en el jaciment restes 
de peces de fabricació dels es-
tris de caça. D’aquesta manera, 
“les persones que vivien ací no 
només venien a aquesta zona a 
caçar o a adobar les pells, sinó 
que fabricaven ací els seus ins-

truments pel que podem de-
duir que estaven relativament 
establerts en aquest lloc”, afir-
ma l’arqueòloga Ines Domingo.

Les primeres excavacions van 
començar en 2015 per confir-
mar la presència de restes de 
valor. Les campanyes del 2016 i 
2017 van servir per a trobar una 
ocupació medieval i, després 
d’aquesta quarta intervenció, 
preveuen realitzar dos o tres 
més amb l’objectiu de seguir 

aprofundint en el coneixement 
dels primers pobladors de la 
localitat. Els treballs de l’equip 
d’arqueòlegs compten amb el 
patrocini de l’Ajuntament de 
Vilafranca.
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Premi Tresdeu al Millor 
Esdeveniment de l’any
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Dia del Llibre
u	 Vilafranca ha celebrat el Dia del Llibre 
amb múltiples activitats. Una d’elles ha si-
gut el contacontes organitzat en la biblioteca 
municipal amb Tània Muñoz “Comptadora 
d’Històries”. A més els assistents van poder 
contemplar l’exposició “Vilafranca és lectora”. 
L’exposició arreplega en un collage les fotogra-
fies enviades pels lectors a la biblioteca munici-
pal. 

D’altra banda, el tema el protagonista d’en-
guany ha sigut Julio Verne i l’obra “La Volta al 
món en 80 dies”. A la Biblioteca es va projectar 
la pel·lícula “1956” amb un col·loqui-debat. Així 
mateix, el restaurant l’Escudella va tornar a ce-
lebrar el seu tradicional sopar gastro-literari.

Gemma Cardera 
Gil presenta 

“Lawless, cacería 
en los distritos”

u	 L’escriptora Gemma Cardera Gil va 
presentar el seu llibre “Lawless, cacería en 
los distritos” en la Casa Social de Vilafranca 
davant l’atenta mirada de desenes de veïns 
que no van voler perdre’s l’activitat. Així, 
després de la presentació de la novel·la es 
va procedir a una signatura d’exemplars.

Vicent Royo, “Les 
arrels històriques 

de la comarca dels 
Ports”

u	 L’escriptor Vicent Royo ha presentat 
a Vilafranca “Les arrels històriques de la co-
marca dels Ports” a la Casa de la Cultura 
amb la presència de l’enginyer agrícola, Ju-
lio Monfort, el professor Jordi Marín en re-
presentació del Centre d’Estudis dels Ports i 
l’alcalde de Vilafranca, Óscar Tena. El llibre, 
publicat per Onada Edicions, narra la his-
tòria de la creació de la societat rural dels 
Ports i perfila els contorns de la identitat 
col·lectiva de la zona. 
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Portsxinel·la, l’art 
amb titelles

Classe de toreig

u	 La plaça de bous de Vilafranca va acollir 
una classe pràctica de l’Escola Taurina de Castelló. 
Durant el dia es van bregar sis vedelles de San-
tiago Domeq. Els encarregats de fer-ho van ser 
Marcos Andreu, Joan Marín, “El Ceci”, Cristian Ex-
pósito i Jorge “Rivera”. “El Ceci” i Joan Marín van 
tallar una orella cadascun.

Trobada de jota 
i bureo

u	 Un any més el grup de bureo de Vilafranca 
i La Iglesuela del Cid ha organitzat una trobada 
de bureo. No ha faltat la ronda, el menjar de ger-
manor i una vesprada de bureo en el Parador de 
Festes. A més dels balladors, cantadors i músics 
d’ambdues localitats s’han congregat aficionats a 
la música popular procedents de pobles de Caste-
lló i Terol.

La pedra en sec 
vilafranquina a 

Quartell

u	 El Molí Nou de Quartell (València) 
va acollir durant l’estiu una mostra iti-
nerant del Museu de la Pedra en Sec de 
Vilafranca. En aquesta, els visitants van 
conèixer l’arquitectura de la pedra en sec: 
part fonamental del patrimoni cultural 
vilafranquí. L’exposició mostra maque-
tes de diferents construccions fetes amb 
aquesta tècnica. A més, al Molí es podia 
comprar el llibre “Els Homes i les pedres. 
La pedra seca a Vilafranca: un paisatge 
humanitzat”. 
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Mostra Internacioal de 
Cinema Educatiu 2019
u	 Vilafranca es va conver-
tir en seu de la Mostra Inter-
nacional de Cinema Educatiu, 
MICE, en la seua setena edi-
ció. Aquest festival, organitzat 
per l’associació cultural Jordi 
El Mussol de València, recorre 
tota la Comunitat Valenciana 
amb una proposta de pel·lícu-
les realitzades per alumnes dins 
d’entorns d’aprenentatge i diri-
gides a xiquets, xiquetes, joves, 
professorat i públic en general. 
La proposta naix per la preo-
cupació sobre l’educació en un 
moment en què l’obtenció del 
coneixement es realitza mit-
jançant experiències mitjança-
des i dirigides amb una inne-
gable influència dels mitjans de 
comunicació i les tecnologies.

La Mostra s’ha desenvolupat 
entre el 7 i el 23 de febrer i du-
rant una setmana les activitats 
es van concentrar en Vilafranca. 
A més de projeccions de curt-
metratges per a totes les edats 
durant set dies, el divendres va 
ser la jornada gran a Vilafranca. 

La localitat es va convertir 
per un dia en seu de la Mostra. 
Per a l’ocasió es va programar 
la projecció de la pel·lícula ale-
manya Lola auf der Erbse (Lola i 
el pésol) en presència d’una re-
presentació de l’organització de 
la Mostra i del director del film 
Thomas Heinemann. Aquests 
van ser rebuts per les autoritats 
locals, els alumnes del col·legi i 
de l’institut,, i per la rondalla de 
Vilafranca i el grup de ball, els 
qui van interpretar una xicote-
ta mostra del folklore i els balls 

tradicionals vilafranquins com 
el Ball Pla i la jota a les portes 
de la Casa de la Cultura.

Els alumnes van gaudir de 90 
minuts d’una història, en versió 
original subtitulada, que abor-

da dos arguments universals 
molt presents en el dia a dia 
dels joves adolescents: el di-
vorci dels progenitors i l’ober-
tura als nouvinguts procedents 
dels fluxos migratoris d’Àfrica i 
Orient Mitjà.
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u	 La Unió Musical de Vilafranca ha aconseguit el primer premi de la segona secció en 
el Certamen Provincial de Bandes de Música celebrat a l’Auditori i Palau de Congressos 
de Castelló. L’agrupació vilafranquina ha quedat a tan sols mig punt de la guanyadora de 
la menció d’honor, “La Esmeralda” d’Almassora. La formació, dirigida per Pau Monfort, 
va interpretar com a obra obligada “Castelló suite simfònica” de Bernardo Adam Ferrero 
amb quatre parts: Introducció i Dansa, el Bolero de Castelló, Salve a la Mare de Déu del 
Lledó i Jota de Castelló. Així mateix, com a elecció lliure, l’agrupació va delectar al públic 
amb Lollapalooza, Tromba Lontana i Short Ride in a Fast Machine de John Adams. Des de 
l’Ajuntament de Vilafranca es felicita a tots els membres de la Unió Musical de Vilafranca 
pels seus 361,3 punts i aquest merescut primer premi de secció.

La Unió Musical, primer premi en el 
certamen de bandes

Jornades sobre l’u	 El congrés sobre educació de Vilafranca ja té data 
per a la seua edició de 2019: el 13 d’abril. D’aquesta for-
ma, sota el lema ‘EducAcció, l’actitud és el que compta!’ 
la Casa de la Cultura serà el punt de trobada de docents, 
pares i mares interessats en el tema. Quant al progra-
ma, la jornada serà de 9h a 17.30h, temps en el qual se 
succeiran diferents ponències i taules redones. Així, de 
10h a 11.30h Eline Belgau Lund oferirà la ponència ‘Els 
mestres com agents del canvi’ a la qual seguirà de 12h a 
13.30h la xarrada ‘És quan erro, quan més aprenc’ oferi-
da per Juanfra Álvarez Herrero. 

Després d’una aturada per a dinar, de 15.30h a 17.30h 
serà el torn de les comunicacions de primària i secun-
dària (Petxa-kutxa) amb ‘Aules matèria:avantatges i in-
convenients’ de Joan Albert Gimero Rovira de l’IES Ho-
nori Garcia de La Vall d’Uixó; ‘La setmana de les mates’ 
de Pau Gil de l’INS Berenguer IV de Cambril; ‘La dina-
mització de la biblioteca’ oferida per Rosa Soriano i San-
dra Clemente de l’IES Ramón Cid de Benicaró; ‘STEAM 
als Ports: projecte de robòtica intercentres i internivells’ 
d’Escoles i instituts de la comarca dels Ports amb Jor-
di Marín de l’IES Vilafranca; ‘Ambients a primària, al-
tres formes organitzatives’ amb Rebeca Troncho d’Els 
Vinyals de Lliçà de Vall; i el ‘Projecte interdisciplinari de 
centre: 2018, any Europeu del patrimoni Cultural’ amb 
Sergio Andrés i Araceli Vicent del CEIP Sant Miquel de 
Vilafamés. La jornada la tancarà des de les 17.30h la 
ponència ‘La nota de tall: mentalitat de creixement’ ofe-
rida per Loli García. Aquesta activitat està oberta a totes 
les famílies interessades en el tema. Pròximament!
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festes
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Nadal per a tots

u	 La Unió Musical de Vilafranca 
va obsequiar als afeccionats a la músi-
ca amb el tradicional concert de Nadal. 
La formació que dirigeix Pau Monfort 
Pitarch va interpretar El Trencanous. El 
concert, com ja ocorreguera en Santa 
Cecília, es va desenvolupar a la Casa de 
la Música.

Solidaritat a la residència de majors

Majors i xiquets 
canten units

u	 La Casa de Cultura de Vilafranca va acollir el concert 
de Nadal del cor de l’UJI per a majors en la Seu dels Ports. 
Els alumnes de Vilafranca i altres pobles de la comarca van 
interpretar nadales i cançons populars. I no ho van fer solos; 
també van intervindre els alumnes del col•legi Don Blasco 
de Alagón.

Concert de la Unió Musical

u	 La residència de majors de la localitat es 
va convertir en el centre d’una activitat musical i 
solidària amb ‘Tu cara me suena Resisuena’. No 
va faltar un mercat ambulant solidari i actua-
cions musicals amb la col•laboració d’ ATADI, a 
benefici de l’associació MEF2C que treballa per 
la investigació d’aquesta malaltia estranya.



La llum del Nadal
u	 L’Ajuntament de la localitat va apostar un any més per 
decorar les dues avingudes i el carrer Major amb emblemes 
nadalencs lluminosos que aporten al poble la calor pròpia 
d’aquest temps malgrat el fred de l’hivern. Els arbres de l’avin-
guda Llosar també van ser engalanats per a l’ocasió. Es tracta, 
un any més d’il·luminació Led, que suposa un consum elèctric 
molt baix, seguint amb la política d’enllumenat que va iniciar 
l’Ajuntament anys arrere amb la substitució de les bombetes 
dels fanals dels carrers. No obstant això, la novetat d’enguany 
va ser el nou arbre de la plaça Don Blasco. La proposta trenca 
amb la tradició de talar i col·locar un pi en el centre de la plaça. 
Una aposta innovadora i alhora respectuosa amb el medi am-
bient.

Campanya 
per a evitar 
joguets 
sexistes
u	 L’Agència d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Vilafranca va 
posar en marxa per a aquest 
Nadal una campanya de cons-
cienciació contra els prejudicis 
sexistes en els regals nada-
lencs. Així, va elaborar una llista 
de consells a tenir en compte.

D’aquesta manera, entre les 
recomanacions estava la d’evi-
tar els joguets que transmeten 
la idea de ser de xiquets o de 
xiquetes. Així es va indicir en 
què “no hi ha colors de xiquet o 
de xiqueta”. També, es va acon-
sellar evitar els joguets, jocs o 
videojocs violents. De vital im-
portància, es va dir, és que fo-
ren segurs i estigueren d’acord 
amb la seua edat, així com que 
fomentaren la cooperació, el 
desenvolupament de les habi-
litats afectives i personals i, per 
descomptat, la igualtat.
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Música amb Trobadorets

Activitats de la Parròquia
u	 La Parròquia Santa María Magdalena va dur a terme 
diferents actes solidaris i culturals amb motiu dels dies de 
pont i festes nadalenques. Així, es va realitzar la ‘canastilla’ 
solidària de recollida de fons i el concert de nadal de la Co-
ral Alba d’Alfara de la Barona.
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Regals i màgia amb
els Reis Mags

u	 Melcior, Gaspar i Baltasar no van faltar 
a la seua cita amb els xiquets i majors de Vi-
lafranca. Van visitar l’escola infantil municipal, 
la residència 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 regals per a tots.
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El foc regna per 
Sant Antoni
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u	 La festa de Sant Antoni es viu 
intensament a Vilafranca. El Dia de la 
Malea; a les 10h es va eixir de la Man-
comunitat cap a la muntanya on es va 
recollir la ‘malea’. En acabar, dinar de 
pa i porta per a tots els assistents. A la 
vesprada, a les 15.30h va ser l’entrada 
de la ‘malea’ i el tradicional ‘Alto’ en 
el Rellotge amb la representació del 
diàleg entre el guarda forestal i el cap 
dels ‘arrieros ‘de la Malea i dites tra-
dicionals sobre l’actualitat del muni-
cipi. Seguidament ronda pel poble en 
la qual participa la Rondalla de Vila-
franca. La jornada va continuar a les 
18.30h amb la representació de l’Ac-
te-Sacramental de la Vida de Sant An-
toni Abat i del Sainet ‘Els badalls de la 
fam’ a la Casa de la Cultura. A la nit, va 
ser el moment en què els diables visi-
ten el poble i es va celebrar la ‘cremà 
de la barraca’.El diumenge es va viure 
el Dia de Sant Antoni Abat. A les 10h, 
missa en honor al sant cantada per la 
Rondalla de Vilafranca. A continuació, 
processó i benedicció dels animals en-
front de la imatge de Sant Antoni al 
carrer Major. Res més acabar va co-
mençar la ronda de Sant Antoni en la 
qual van participar Sant Antoni, Luz-
bel i l’Angelet; el Grup de Rondalla i 
Ball de Vilafranca, els cantadors Ro-
berto Pío i Lorena Larrea –guanyadors 
dels Premis Extraordinaris de Jota 
Aragonesa 2018- i les cavalleries. La 
bona notícia és que hi ha majoralies 
per als pròxims quatre anys.
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Música per Sant Blai
u	 Tot i el fort vent, es va celebrar la fes-
tivitat de Sant Blai. Davant l’absència de ma-
jorals, el Grup de Ball i Rondalla de Vilafran-
ca va ser l’encarregat d’organitzar la jornada. 
Després de la missa es va celebrar el convit 
al local d’assajos de la rondalla i grup de ball. 
Després es va cantar i es va ballar a la Placeta 
de Baix.

Sant Cristòfol igualitari
u	 Sis joves del poble han agafat la majoralia aquest any, amb la novetat que ha estat la 
primera majoralia mixta de la història de Vilafranca. Dues xiques i dos xics que han hagut de 
buscar-se els corresponents “manolos” o “manoles”. La jornada festiva s’iniciava el dissabte al 
migdia amb el dinar de socis que va aplegar més de 200 assistents. El bon temps va acompanyar, 
cosa que va afavorir que la gent s’apropara a passar la vesprada al cos taurí vilafranquí. A meitat 
vesprada els majorals van oferir a la mateixa plaça el berenar per als socis i el duo color va portar 
la música a la vesprada taurina. La festa continuava a la nit amb el ball pla a la plaça D’en Blasc. 
Menuts i grans van ballar a ritme de les sis danses típiques vilafranquines interpretades per la 
Unió Musical de Vilafranca. La raspa i tot seguit tots a per la bosseta. La jornada es tancava a la nit 
al parador amb l’orquestra Mòdena. El diumenge de matí, la majoralia, els “manolos” i “manoles” 
i el sant vestit i ben mudat, acompanyat de tot el seguici de vehicles van eixir en processó cap a 
l’ermita de la verge del Llosar. Allí es va oficiar la missa en honor al sant i al Peiró de la glòria es 
va fer la benedicció de tota mena d’automòbils, camions i qualsevol tipus de vehicle de motor. 
La processó va continuar fins a la creu dels caiguts ambientada pel soroll dels clàxons que van 
ser la nota dominant el matí del diumenge.
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Fira de la Magdalena

u	 La Unió Musical va ser l’encarregada 
d’inaugurar la XXII Fira de la Magdalena. Així, 
tots els músics, amb Pau Monfort a la batuta, 
van oferir un concert extraordinari al frontó 
municipal on van interpretar peces de John 
Adams, Nèstor Zarzoso i Ottirino Respighi.  

Concert de la Fira



Bous, igualtat i cultura a les Festes de Sant Roc
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Bous, igualtat i cultura a les Festes de Sant Roc

u	 La Comissió de Festes de Vilafranca 2018 ha presentat el balanç de comptes de les celebra-
cions amb un saldo negatiu de 3.930 euros. L’ens està a l’espera de rebre una ajuda pròxima als 
1.000 euros el que reduirà el deute dels festejos que haurà d’assumir la Regidoria de Festes. Una 
quantitat molt més que raonable tenint en compte tots els actes realitzats. D’aquesta forma, la re-
gidora de l’àrea, Silvia Colom, ha assenyalat que “si el temps haguera acompanyat el saldo de la 
Comissió hauria sigut positiu”. Així i tot, afirma, els festejos han sigut tot un èxit. Finalment, des de 
l’àrea de festes es lamenta que no hi haja voluntaris per a formar la Comissió de Festes 2019 i es fa 
una crida a tots els veïns perquè s’animen i participen de forma activa en els festejos del municipi.

Gran treball de la Comissió de festes
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Dia del Llosar

Pasqua del Llosar
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Pasqua i Setmana Santa

Pasdobles a la Placeta de Baix
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u	 L’Associació de pen-
sionistes i jubilats Francolí de 
Vilafranca ha retut homenat-
ge a dos dels seus socis. Ha 
sigut en la tradicional jornada 
festiva que organitza cada any 
l’entitat. Els homenatjats han 
sigut Samuel Guardiola Prats 
i Julia García Centelles. 

Sant Miquel

Homenatge als majors

Festa de la 
Penya Taurina
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Vivim Carnestoltes!
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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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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
Dilluns i dimecres: 

Ruta Vilafranca - Morella: Eixida 6’15h · Arribada 7’40h
Ruta Morella - Vilafranca: Eixida 18’05h · Arribada 19’25h

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

Troba’ns a les xarxes socials !

Ajuntament de Vilafranca @ajvilafranca @turismevilafranca
Turismo Vilafranca @TurVilafranca 



el temps
2018, l’any de la gota freda

u	 Temperatura màxima: 33ºC el 3 d’agost
u	 Temperatura mínima: -8,5ºC el 24 de febrer
u	 Oscil·lació extrema: 41,5ºC
u	 Mitjana de màximes: 17,3ºC
u	 Mitjana de mínimes: 6,5ºC
u	 Mitjana de temperatures: 11,9ºC

u	 Precipitació total: 1031,5 l/m2
u	 El mes amb més precipitació va ser: 
 octubre amb 227,3 l/m2
u	 El mes amb menys precipitació va ser: 
 desembre amb 15,0 l/m2
u	 El dia amb màxima precipitació va ser el:  
 18 d’octubre amb 110,4 l/m2

Històric de temperatures
(1978 - 2018)

u	 Temperatura màxima: 38,5ºC
u	 Temperatura mínima: -12,0ºC
u	 Mitjana de temperatures màximes: 16,1ºC
u	 Mitjana de temperatures mínimes: 6,2ºC
u	 Mitjana de temperatures: 11,2ºC
u	 Precipitació mitjana: 676,8 l/m2

**Dades recopilades per Ignasi Llopis
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