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VILAFRANCACrònica 
de

781 aniversari de la Carta Pobla
u	 El dissabte 8 de febrer es va commemorar el 781 aniversari de la Carta de poblament. A 
les Sales Gòtiques de l’Ajuntament el consistori va fer lliurament de la Medalla de la Vila al Centre 
Excursionista de la localitat. A més també va atorgar el premi Explorador Andrés d’investigació a 
Marta Monferrer Artola pel seu treball “Agenda 21 Els Ports i l’activitat turística 10 anys després”.



NOTA. Esta revista recull l’activitat del poble des de 
Setmana Santa 2019 fins a gener 2020. Fins ara no s’ha 
editat/publicat per les restriccions de la normativa elec-
toral a causa de les eleccions d’abril, maig i novembre. 
A partir d’este moment, la revista serà trimestral.
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Gloria destructora
u	 Una altra nevada històrica. La borrasca Gloria va 
portar 80 centímetres de neu a Vilafranca i nombroses 
destrosses. Es van afonar cases i teulades d’empreses. 
També ho han patit les canals. Les dificultats d’accés 
al poble van ser notables. Des de l’Ajuntament es van 
mobilitzar tots els recursos disponibles públics i privats. 
Amb la col·laboració del Consorci de Bombers i la Ge-
neralitat es va treballar per obrir carreteres, accessos a 
masos i explotacions ramaderes. També es va demanar 
l’actuació de la Unitat Militar d’Emergències. Va ser la 
primera vegada que s’activava en un episodi d’aques-
tes característiques. Es van suspendre les classes i des 
del consistori es va treballar en els accessos als serveis 
bàsics. A les xarxes socials i Info Vila es va donar tota 
la informació disponible. També es va donar suport al 
servei de Menjar a Casa amb Creu Roja o es va demanar 
que no es tirara el fem per evitar el col·lapse dels con-
tenidors. A l’Ajuntament es van rebre una mitjana de 50 
telefonades diàries. Després de la nevada, davant l’allau 
de turistes, es va organitzar amb Protecció Civil la circu-
lació i l’aparcament. Des de l’Ajuntament es demanaran 
totes les ajudes que convoquen les administracions. Vi-
lafranca va rebre la visita del president de la Generalitat, 
Ximo Puig, i el de la Diputació, José Martí. Tots dos es 
van interessar pels danys i van comprometre la seua 
ajuda.



Poble
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Silvia Colom, nova alcaldessa

u	 Després de les passades eleccions del 26 de maig, Silvia Colom va ser elegida primera al-
caldessa de Vilafranca. Una vegada realitzat l’escrutini de vots, el resultat de regidors al consistori 
municipal és: PSPV 8 edils amb el 69,09% dels vots; Compromís 2 regidors amb el 21,82% dels vots; i  
PP un regidor amb el 9,09% dels vots. Els nous regidors són: Cándido Andrés Gascó, Bruno Morraja 
Deusdad, Maria Vicente García, Óscar Tena García, Rebeca Andrés Falcó, Cristóbal Troncho García, 
Valentín Miravet Sales, Francesc Monfort Granel, Lidia Domingo Marc, i Jairo Sans Peris. 

Quant a les eleccions autonòmiques, la força més votada a Vilafranca va ser el PSPV amb 660 vots 
seguit de Compromís amb 323 i el PP amb 157. A les Generals del 10 de novembre els tres partits 
més recolzats pels vilafranquins i vilafranquines van ser, per ordre, el PSOE, el PP i PODEMOS -EUPV. 

Martí visita les obres del nou Parador 
de Festes i el centre de visitants

u	 El president de la Diputació de Castelló, José Martí, va 
visitar Vilafranca per a conéixer l’estat de les obres del Para-
dor de Festes i del centre de visitants. L’antiga llotja medieval 
s’ha rehabilitat com a centre de visitants amb una ajuda de la 

Diputació de Castelló de 110.000 euros i una altra de 40.000 euros de l’Agència Valenciana de 
Turisme. Quant al Parador de Festes, les obres van començar el passat mes de març i s’estan rea-
litzant per fases, utilitzant el Pla 135 I i II del 2019, ajudes de l’IVACE i un préstec de 400.000 euros. 
El total del projecte és superior a 1.000.000 euros. El nou Edifici Polivalent ja es va inaugurar de 
forma oficiosa amb les celebracions de Cap d’Any organitzades per la Comissió de festes. 
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Noves lluminàries per a reduir el 
consum elèctric

u	 S’ha executat la renovació de lluminàries en 
nombrosos carrers de la localitat. La inversió ha si-
gut de 48.296 euros dels quals el consistori ha per-
cebut una ajuda de 24.148 euros de l’Institut Valen-
cià de Competitivitat Empresarial. Els nous fanals, 
que reduiran notablement el consum, segueixen els 
criteris d’eficiència energètica. 

Millora de l’evacuació d’aigua en 
l’Avinguda Castelló

u	 S’han realitzat obres per a millorar l’evacua-
ció d’aigua en l’Avinguda de Castelló i carrers adja-
cents. La nova canalització d’aigües pluvials uneix 
el carrer Sant Josep amb el nou col·lector del Carrer 
Independència. L’actuació l’ha finançada la Conse-
lleria d’Infraestructures de la Generalitat Valenciana, 
a través de l’àrea de carreteres.

2’3 milions 
d’euros de 
pressupost
u	 El pressupost de l’Ajuntament 
de Vilafranca per a l’exercici 2020 es fo-
namenta, segons va assenyalar la alcal-
dessa, Silvia Colom, al ple extraordinari 
celebrat a novembre, en “l’austeritat, el 
control de la despesa pública, la cerca 
de finançament i l’eficiència en la ges-
tió municipal”. Així les coses, el pressu-

post per a l’any 2020 és de 2.293.145’11 euros. 
Entre els punts més destacables, cal ressaltar que es mantindran estables els impostos i taxes a 

veïns i veïnes. També es continuarà ajudant a través de diverses subvencions a les diferents associa-
cions culturals, educatives i esportives del municipi, així com es seguirà destinant una partida pres-
supostària del 0’7% a organitzacions no governamentals (ONG) que treballen en països empobrits. 

Finalment, entre les obres més importants per al 2020 es troben noves fases de construcció del 
nou edifici polivalent, millores en urbanització i enllumenat, diverses compres d’interés local com un 
escenari i millores en el col·legi. Destacar que algunes de les obres i millores compten amb ajudes i 
subvencions de la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana. 
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Homenatge als socis de l’associació 
de jubilats i pensionistes Francolí

u	 L’associació de jubilats i pensionistes Fran-
colí de Vilafranca va homenatjar a dos dels seus 
socis més antics. Es tracta del matrimoni format 
per Manuel Morraja Carbó i Amparo Andrés 
Monfort. La rondalla i grup de ball de Vilafranca 
van oferir jotes i ball davant els homenatjats que 
van rebre una placa commemorativa. 

Clausura de les seus de l’UJI per a 
majors

u	 Vilafranca va ser l’emplaçament triat per 
l’UJI per a la clausura de la Universitat per a ma-
jors. El divendres 14 de juny, alumnes de totes les 
seus es van reunir en la localitat on es va progra-
mar una conferència sobre la pedra en sec i el 
concert de primavera del cor de la seu dels Ports.

Vilafranca, base d’operacions de 
l’UME per segona vegada en 2019

u	 El tercer batalló de l’UME va triar per se-
gona vegada Vilafranca com a base per a rea-
litzar les seues maniobres d’entrenament. Vint 
efectius de la unitat especialitzada de cerca i 
rescat en muntanya van realitzar exercicis tècnics 
de rescat vertical als barrancs de les comarques 
dels Ports, Alt Maestrat i l’Alcalatén. 

u	 Els i les alumnes que s’han format a l’IES 
Vilafranca ja han començat la vida post-institut 
amb classes a la universitat o mòduls formatius.  

L’IES celebra la graduació de segon 
de batxillerat



Reunió de l’Acord per 
l’Ocupació Els Ports

u	 L’AODL va participar en la primera 
reunió celebrada a La Mata. Amb l’Acord 
es busca potenciar l’ocupació a la comar-
ca. 

A la Xarxa Salut

u	 L’alcaldessa de Vilafranca, Silvia 
Colom, va recollir el certificat d’adhesió a 
la Xarxa Salut de la Comunitat Valenciana. 
Amb la seua unió a la xarxa de salut de 
la Comunitat, Vilafranca es compromet a 
desenvolupar accions de promoció de la 
salut i el benestar en la localitat.

Fòrum Nova Ruralitat

u	 Vicent Querol i Zaira Fabregat 
protagonitzar a la Casa Social un debat 
sobre el despoblament dins del Fòrum de 
la Nova Ruralitat.

Jornades de Bioconstrucció

u	 Vilafranca va ser el punt neuràlgic 
de la Bioconstrucció amb la celebració de 
la Trobada d’Alumnat de l’Institut Espan-
yol de Baubiologie IEB. Alumnes, experts i 
públic en general es van unir per a co-
néixer noves tècniques en bioconstrucció, 
compartir experiències i coneixements o 
endinsar-se en aquesta modalitat cons-
tructiva sostenible amb el medi ambient.

Campanya de Comerç

u	 L’Associació Vilafranca Espai de Comerç va 
impulsar una campanya comercial amb motiu del 
Nadal. Es va buscar potenciar les compres i usos 
dels serveis dels establiments locals. A més, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, es va enllumenar 
per primera vegada el poble en un acte diferent i 
amb molt bona acollida.

Joguets No Sexistes

u	 Des de l’Agència d’Igualtat es va impulsar 
una campanya de joguets igualitaris al Nadal. 
Amb la idea que tots i totes són iguals es va 
fomentar el consum de joguets no sexistes, sense 
importar el producte o el color i es va animar a 
comprar productes creatius com llibres o pintu-
res. 
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1,1 milions per al nou col·lector i 
millora de la depuradora 
u	 Han finalitzat les obres de construcció 
del nou col·lector de pluvials que evacuarà les 
aigües de l’Avinguda de Castelló, els voltants 
de la Casa de Cultura i carrers adjacents. La in-
versió ha sigut de més d’1,1 milions d’euros. En 
l’actuació també s’ha reformat la depuradora 
per a millorar la qualitat ambiental de les ai-
gües que s’aboquen després de ser sotmeses 
al tractament. Les obres han sigut visitades per 
l’alcaldessa de Vilafranca, Silvia Colom, regi-
dors del consistori i pel diputat provincial de 
Medi Ambient, Ignasi García.

Vilafranca i Mosqueruela més a prop

u	 L’alcaldessa de Vilafranca, Silvia Colom, va 
assistir a la inauguració de la millora d’un tram de 
set quilòmetres en la carretera A-1701 que uneix 
Mosqueruela amb Vilafranca, en el tram entre 
Mosqueruela i el límit de la província de Castelló. 
El vial continua cap a Vilafranca convertint-se en 
la CV-173 en territori castellonenc. Silvia Colom 
va indicar que en la part castellonenca continuen 
els treballs de millora perquè tot el vial estiga en 
perfectes condicions.

Amb el programa “Juntes”

u	 A l’IES es va dur a terme un taller per a 
fomentar i conscienciar sobre la prevenció de la 
violència de gènere i les relacions afectives i se-
xuals saludables. A més, es va presentar el pro-
grama “Juntes” dirigit a tota la població i amb el 
qual es busca sensibilitzar en matèria d’igualtat 
i previndre la violència de gènere. “Juntes”  és 
una iniciativa de Creu Roja, la Xarxa Valenciana 
d’Igualtat i l’Ajuntament.

Premi d’alumnes de l’IES 

u	 Dos alumnes de l’IES Vilafranca van 
rebre el premi per uns treballs sobre la 
no-violència de gènere. Així, es van traslladar 
fins a Castelló on van rebre els guardons.
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Reunió amb José Martí

u	 L’alcaldessa, Silvia Colom, va participar en 
el CEDES de Morella en la reunió entre el presi-
dent de la Diputació i els alcaldes i alcaldesses 
dels Ports. 

Seu 2020 de la IV Jornada de Salut 
Comunitària

u	 Vilafranca serà enguany la seu de la IV 
Jornada de Salut Comunitària del Departament 
de Salut de Castelló. Així ho va confirmar l’alcal-
dessa, Silvia Colom, qui va assistir a Benlloch a la 
tercera edició d’aquesta trobada en la qual pro-
fessionals sanitaris van exposar diferents temà-
tiques sobre l’assistència sanitària als pobles i 
comarques.

Millores al frontó municipal

u	 L’Ajuntament va dur a terme obres de mi-
llora en el frontó municipal. S’han arreglat i pintat 
les parets de la instal·lació. Com a novetat, les 
parets s’han pintat de color blau, ja que ofereix 
major visibilitat de la pilota.

Ruta Camí de la Conquesta

u	 A la Casa Social es va presentar el pro-
ducte turístic Camí de la Conquesta Gr331 fruit 
del Pla de Competivitat de la Mancomunitat Els 
Ports. La nova ruta circular de 166 km enllaça 
diferents pobles de la comarca i és apta per a 
senderisme, ciclisme o passejos a cavall.

Cau l'Om del Llosar

u	 Una forta ventada 
va tombar l’escultura de 
l’Om del Llosar. La caiguda 
no va causar danys per-
sonals. L’Ajuntament el va 
retirar. 
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Consell Rector del Camí del Cid

u	 Vilafranca va ser el punt de trobada del 
Consorci Camí del Cid, que va celebrar el seu 
Consell Rector per a ratificar el pla d’actuacions i 
pressupost de 2020, a més de nomenar al presi-
dent provincial, José Martí, nou president. L’acte 
va comptar amb l’alcaldessa, Silvia Colom. 

Lluita contra el despoblament

u	 Vilafranca va participar en la trobada d’al-
caldes i alcaldesses dels Ports amb la directora de 
l’Agència Valenciana Anti Despoblament (AVANT) 
Jeanette Segarra.

Nova cara per a la Casa de la Música

u	 Es van reparar els desperfectes causats per 
les pedregades i nevades de 2019. Es van col·lo-
car noves canals. Al mateix temps, es van pintar 
les façanes i les reixes dels finestrals. 

Pavimentació de la plaça de bous

u	 L’Ajuntament ha dut terme la pavimenta-
ció i adequació de l’entrada de la plaça de bous. 
Desapareixen, per tant, la grava i l’herba i es posa 
un paviment semblant al del casc antic. A més, 
s’ha realitzat un mosaic amb peces de colors da-
vant la porta central. Ara s’ha fet una part del to-
tal, des del primer contrafort fins al segon. S’han 
invertit 24.000 euros. La plaça de bous és de la 
Diputació la qual cedeix la instal·lació al consis-
tori a través d’un conveni per a la realització dels 
diferents actes que tenen lloc al llarg de l’any. Per 
la seua part, l’Ajuntament es compromet a realit-
zar diferents inversions de millora cada any.

Subvencions a ONG per a ajudar 
en països empobrits

u	 Es van convocar subvencions a Organitzacions No Governamen-
tals que desenvolupen programes de cooperació en països empobrits. 
Una línia d’ajudes que promou el consistori des de fa dues dècades. En 
l’exercici 2019 la totalitat de les ajudes ascendeix a 8.664 euros.
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Igualtat LGTBIQ
u	 Vilafranca es va sumar a les reivindicacions del 28 de juny, Dia In-
ternacional de l’Orgull LGTBIQ (Lesbianes, Gais, Transgènere, Bisexuals, 
Intersexuals i Queer). El municipi va dur a terme diverses accions per-
què la població se sensibilitze amb la causa i es comence a treballar 
contra la LGTBIfobia des de la base.

A més, el passat 17 de maig la localitat es va sumar també a les cele-
bracions del Dia Internacional Contra la Discriminació Sexual i de Gè-
nere amb una pancarta en la façana de l’ajuntament en la qual es podia 
llegir que Vilafranca vol un “món lliure de LGTBIfobia”.

#SenseEtiquetes
u	 Durant el mes de maig es va poder gau-
dir de l’Exposició #SenseEtiquetes gràcies a la 
Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I 
(UJI). En aquesta exposició es va sensibilitzar 
sobre els rols i els estereotips de gènere que 
limiten i condicionen a l’hora de prendre deci-
sions, com per exemple, al decidir estudiar una 
professió.

La revolució de les papallones a l’IES i l’escola

u	 Els xiquets i xiquetes del CEIP En Blasc d’ Alagó de Vilafranca es van sumar als actes reivin-
dicatius del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere amb la revolució de les papallones i la 
iniciativa “No ens talles les ales”.

u	 Els i les alumnes de l’IES Vilafranca van repartir murals amb papallones morades entre els 
comerços del municipi. Amb l’activitat es pretenia conscienciar de la igualtat de gènere i de la llui-
ta contra la violència sexista.
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Ràdio igualitària 

u	 L’agent d’igualtat participa en el progra-
ma de ràdio “Parlem d’igualtat als Ports”

Contra la violència masclista
 
u	 Veïns i veïnes es concentren  cada di-
marts per a condemnar la violència masclista.

Silvia Colom en l’Assemblea de Municipis i Províncies i al poble 
concentració per lluitar pel futur dels pobles seguint la convocatòria 
nacional de l’Espanya Buidada

Correllengua
 
u	 Alumnat i professorat del CEIP En Blasc 
d’Alagó i l’IES Vilafranca van participar en el 
Correllengua on, enguany, es va donar prota-
gonisme a Sant Vicent Ferrer. 

Inici de curs a l’En Blasc d’Alagó

u	 150 xiquets i xiquetes dels 3 als 12 anys 
van començar al setembre el curs en el col·legi. 
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Neteja de matolls en el ‘Riu de la 
Teuleria’ 

u	 Vilafranca s’ha beneficiat del pla de la 
Generalitat Valenciana i la Diputació de Castelló 
per a la neteja de matolls en el ‘Riu de la Teuleria’ 
fins a l’enllaç amb el camí de les Coves del For- 
call. L’objectiu d’aquestes iniciatives és previndre 
el foc en entorns urbans. Els treballs han suposat 
un important sanejament en el camí.

70 litres en menys de dues hores amb granís

u	 Al setembre es va registrar una intensa tempesta amb pluja, aparell elèctric i pedra. Els 
carrers i el paisatge de l’entorn de la localitat van quedar coberts de blanc. La pedra va caure en 
dos episodis. En el primer d’ells no es van produir incidències. En el segon episodi es va inundar el 
pati de butaques de la Casa de la Cultura. L’Ajuntament va requerir la presència dels bombers per 
retirar l’aigua. L’episodi també va provocar talls en el subministrament de llum i telèfon.

Nova Junta Directiva del Grup de 
Dones

u	 El Grup de Dones va presentar a Rosa 
M. García, Marta Tena, Lizbhet Robledo, Ma-
ribel Robo y María Pilar Vicente com a noves 
integrants de la seua Junta Directiva.

12 | Vilafranca



Cultura
Escola de Música de la UMV

u	 L’Escola de Música de la Unió Musical de 
Vilafranca (UMV) va clausurar el curs 2018-2019 
amb el cicle d’audicions instrumentals que es van 
celebrar a la Casa de la Música. 

Seu de la XXVI Trobada de Bandes 
Els Ports – Alt Maestrat

u	 Vilafranca va acollir la vint-i-sisena edició 
de la Trobada de Bandes de Música Els Ports- Alt 
Maestrat en la qual van participar la Unió Musical 
de Vilafranca, la Banda de Música Santa Quitèria 
de Tírig, la Unió Musical Catinenca de Catí, la 
Banda de Música Font d’en Segures de Benassal i 
l’Agrupació Musical Santa Cecília d’Albocàsser. 

L’art de les titelles amb Portsxinel·la

u	 Les titelles van arribar en Setmana Santa 
a Vilafranca amb el certamen Portsxinel·la. Les 
obres, “Xocolat” de la companyia del País Basc 
Teatro Paraiso i “Los músicos de Bremen” de 
Retablo de la Ventana de Madrid van fer gaudir a 
grans i menuts. 

Música i teatre amb Contrapuntum

u	 Música clàssica, contemporània i teatre 
units gràcies a la imaginació i la creativitat es van 
pujar a l’escenari de la sala Carles Pons acon-
seguint omplir-la de riures i aplaudiments.  Els 
músics i actors van ser Armando Bonet i Josep 
Sancho.  

El Cor de la Generalitat a l’església

u	 L’Església Santa María Magdalena va ser 
l’escenari triat per les veus femenines del Cor de 
la Generalitat per a oferir tot un espectacle mu-
sical. L’esdeveniment va estar conduït per Fran-
cisco Hervás al piano i Jordi Blanch a la batuta. El 
concert s’engloba dins de les actuacions progra-
mades per la Capitalitat Cultural de Vilafranca.
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'El Desentierro' amb Nacho Ruipérez

u	 Al videoclub es va projectar la pel·lícula 
guardonada en els premis de l’audiovisual va-
lencià del 2018 ‘El Desentierro’. El seu director, 
Nacho Ruipérez, es va traslladar a Vilafranca per 
a presentar-la i al final de la sessió es va fer un 
cinefòrum per a parlar de la pel·lícula.

Contacontes a la Biblioteca

u	 La Biblioteca Matilde Escuder va acollir la 
presentació del llibre ‘La llave que abre el cora-
zón’ d’Óscar Fabregat. Els xiquets i xiquetes van 
gaudir amb un contacontes.

El PERA a l'IES i la Residència 

u	 El certamen de Poesia en Espais Rurals 
Oberts (PERA) es va viure a l’IES amb “Comboi 
de lletres”, a la Biblioteca amb Lola Mascarell i 
la creació d’un arbre poètic i a la Residència de 
Majors amb un recital de poesia i música. 

La Discontinua
u	 Vilafranca va acollir la 
segona edició de La Disconti-
nua, les jornades sobre festi-
vals i esdeveniments culturals 
a les comarques de Castelló 
organitzades per la Diputació, 
la Universitat Jaume I i el ma-
teix Ajuntament de Vilafranca. 
El municipi va ser el centre 
del debat cultural a la provín-
cia. La cultura in situ també va 
estar present amb un conta-
contes per a adults oferit per 
Nono Granero i l’actuació de 
Santa Cecília de la Unió Musi-
cal de Vilafranca.
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VI Festival Música 775
u	 Del 2 al 4 d’agost es va 
celebrar la sisena edició del Festi-
val Música 775. Van actuar el Trio 
London amb Marc Monfort, Cecilia 
Tena i Carlos Villa; Marc Monfort 
(solista) i Luis Arias; Territoris sonors 
del segle XXI-Ensemble Vertex-Con-
tenidor#VLC; De soca-rel amb Jo-
natan Penalba i Noisound Live amb 
Pere Vicalet DJ; Jesús Maria Gómez, 
Joaquín Franco i Vicent Benavent. 

El VI Festival Música 775 va tan-
car amb l’actuació a l’aire lliure de 
Douces Melodies on la música i la 
fantasia van arribar fins a les Coves 
del Forcall.
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u	 Del 7 al 9 de juny es va viure la XX Mostra de teatre Capsigrany. Diferents 
espais de la localitat van acollir les variades representacions de companyies arriba-
des de tota Espanya per a satisfer a tota mena de públic.



EducAcció 2019
u	 La Casa de la Cultura va acollir la quarta edició del congrés educatiu “EducAcció” que amb el 
lema “l’actitud és el que compta!” va comptar amb la participació de més de 300 docents, així com 
amb pares i mares interessats en els temes a tractar i en participar en les diferents ponències i taules 
redones organitzades. 

Exhibició de transhumància i 
desafiament de ramaderies

u	 La Penya Taurina va organitzar una jorna-
da festiva on es va viure per primera vegada una 
exhibició de transhumància. A més es va celebrar 
el II Desafiament de ramaderies. La jornada es va 
completar amb un ‘tardeo’ i una festa nocturna.

‘Villafranca Del Arte’

u	 Combinant l’encant d’una casa de finals 
de l’Edat Mitjana amb la creativitat, Anne Burton 
va transformar la seua residència en una galeria 
d’art no convencional. També es van dur a terme 
tallers per a tota la família. 

“Flora ornamental de Vilafranca” de 
Ricard Pitarch

u	 El biòleg vilafranquí Ricard Pitarch va pre-
sentar el seu nové treball inspirant-se una vegada 
més en la vegetació de la seua terra.

Rafael Monferrer i “L’Església 
Parroquial de Vilafranca”

u	 Rafael Monferrer Guardiola va mostrar al 
públic vilafranquí el seu últim treball. Aquesta in-
vestigació forma part de tota una vida d’esforços, 
dedicació i estudi.
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Xilòfag Festival
u	 Com un xilòfag, insecte que s’alimenta 
bàsicament de fusta, Vilafranca es va nodrir 
de llibres i literatura. El protagonista, un clàs-
sic de la literatura universal, El Petit Príncep 
d’Antoine de Saint-Exupéry. Amb el suport de 
l’Ajuntament i la Universitat Jaume I, els dos 
clubs de lectura de la localitat i el restaurant 
l’Escudella es va organitzar aquest festival els 
dies 10 i 11 de maig.

A més, el mateix cap de setmana es va dur 
a terme el Festival SONORA amb l’actuació 
del grup Els Jóvens. Aquesta actuació, orga-
nitzada dins del Circuit Valencià de la Música 
Valenciana, es va realitzar amb motiu de la 
capitalitat cultural de Vilafranca.

Contes amb Boni Ofogo

u	 El narrador i escriptor d’històries Boni Ofo-
go va realitzar un contacontes en francés en l’IES 
Vilafranca en una activitat conjunta amb l’alum-
nat de secundària de Cantavieja. A més, va dur a 
terme un contacontes per a adults en el restau-
rant L’Escudella.

Exposició Paraules

u	 L’alcaldessa de Vilafranca, Silvia Colom, 
i el director del Consorci de Museus, José Luis 
Pérez Pont van inaugurar l’exposició ‘Paraules en 
la Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat 
Valenciana’ que pot visitar-se a les Sales Gòtiques 
de l’Ajuntament. La mostra compta amb obres de 
Mar Arza, Mira Bernabeu i Teresa Cebrián.
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Fórmules de Resistència

u	 Les Sales Gòtiques de l’Ajuntament van 
acollir l’exposició “Art Contemporani de la Ge-
neralitat Valenciana. Fórmules de Resistència” 
que compta amb obres de Tania Blanco, Maribel 
Domènech i Teresa Lanceta.

Vilafranca en el Punt de Trobada de 
Biblioteques

u	 La Biblioteca Matilde Escuder de Vilafran-
ca, juntament amb el Xilòfag Festival, va partici-
par en el VIII Punt de Trobada Bibliotecària que 
va acollir l’Alcora. Al saló d’actes del Museu de 
Ceràmica van explicar les activitats que organit-
zen al llarg de l’any per gaudir de la literatura i el 
projecte en el que s’emmarquen. La intervenció 
va estar introduïda per Josep Daràs, de la Biblio-
teca d’Onda.

Reclam 2019

u	 Vilafranca va ser l’únic municipi d’interior 
en acollir representacions del festival de teatre 
Reclam. Així, vilafranquins i vilafranquines van 
poder gaudir amb Mariana Pineda i Chucho. 

‘La Mujer Sola’

u	 Ana Plaza va interpretar el monòleg “La 
mujer sola” a la Casa de la Cultura de Vilafran-
ca. L’actriu, dins de les activitats programades al 
voltant del Dia internacional contra les violències 
masclistes, va encarnar al personatge creat per 
Dario Fo i Franca Rame.

Julio César Cano presenta ‘Flores 
Muertas’ 

u	 La Casa Social va acollir la presentació del 
llibre ‘Flores Muertas’ de Julio César Cano. Junta-
ment amb l’escriptor van estar l’alcaldessa, Silvia 
Colom, i Juan Sorribes. ‘Flores Muertas’ és el 
quart llibre d’una saga que discorre per Castelló i 
província; amb especial esment a Vilafranca, font 
d’inspiració per a l’autor.
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Espanta la Por

u	 La Biblioteca Matilde Escuder va realitzar 
un taller de disfresses i contes dins de la iniciativa 
‘Espanta la por’ del Museu Valencià d’Etnologia. 
El monstre triat per a dur a terme les activitats va 
ser ‘Queixalets’ de la rondalla valenciana d’Enric 
Valor.

Dia de la Biblioteca

u	 L’espai de lectura va construir, amb motiu 
del Dia de la Biblioteca que se celebra cada 24 
d’octubre des de 1997, un poema per la igualtat 
en el qual els versos es van amagar en globus de 
colors.

Intercanvi musical

u	 La Rondalla i Grup de Ball de Vilafranca i 
el Cor de la Unió Musical Covarxina de Les Coves 
de Vinromà van celebrar un intercanvi musical.

Certamen de Cant Valencià d’Estil Els Viatges de Carlos Carlos

u	 Dins de les activitats organitzades per 
la Capitalitat Cultural es va realitzar una ruta 
senderista a l’Escola del Canto del Benassal 
amb motiu de la gravació d’un programa 
especial dels Viatges de Carlos Carlos. Una 
jornada de germanor entre municipis en la 
que es va combinar cultura, ràdio i esport.

u	 El municipi va acollir la celebració del Dia 
del Cant Valencià d’Estil amb multitud d’acti-
vitats. La música de les albaes, els versos i les 
dolçaines i els tabals es van unir per a conformar 
una jornada amb la cultura valenciana com a 
protagonista.  

La Ravalera On Tour

u	 Es van descobrir els espais més singulars 
per oferir tres peces de microteatre.
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Festes

Sant Miquel

Sant Isidre al Peiró
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Pasqua del Llosar

Santa Llúcia

Mare de Déu del Llosar

Setmana Santa

San Cristóbal



Fira de la Magdalena

Vilafranca | 21

La Unió Musical i la 
Rondalla celebren 

Santa Cecília



Així vam viure el Nadal





Diversió, cultura, esport i igualtat per Sant Roc
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Diversió, cultura, esport i igualtat per Sant Roc
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Sant Antoni i Sant Blai

u	 La celebració del Dia de Sant Antoni 2020 s’ha unit a la de Sant Blai. A causa de la 
gran nevada, la festa de Sant Antoni es va dividir en dos parts. Un cap de setmana es va dur 
a terme l’Alto de la Malea, la Vida del Sant, la Diablera i l’encesa de la foguera i, posterior-
ment, es van unir les rondes de Sant Antoni i Sant Blai. 

Premi per la igualtat a les festes

u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha sigut guar-
donat en el primer premi de Festes Inclusives No 
Sexistes. L’alcaldessa, Silvia Colom Monferrer, i 
l’Agent d’Igualtat, Erica Domingo Sánchez van 
assistir a València al lliurament de premis. També 
van estar presents Mercè Gargallo Granel, Marisa 
Colom Monfort, Teresa Montañés Mollón, Tania 
López Garcia i Adela Tena Garcia, representants 
de la Comissió de Festes 2018, l’Aplec dels Ports 
2018 i el Punt Violeta. Cal recordar que Vilafran-
ca ha eliminat la figura de reines i dames en les 
festes patronals per a comptar amb els represen-
tants majors i infantils de la festa. 

Setmana de la Gent Gran

u	 Els veïns i veïnes de major edat de Vi-
lafranca van gaudir de la seua setmana amb 
diferents activitats, excursions i campionats. 
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Esports
Ciclisme
u	 El ciclisme ha tingut gran protagonis-
me en 2019 a Vilafranca. El dia 28 d’agost la 
Vuelta Ciclista a España va passar per sego-
na vegada pel poble, amb una etapa que va 
acabar a Ares del Maestrat. Després es va 
ubicar a la zona de la Plaça de Bous, el “Par-
que Vuelta”, amb activitats i promocions per 
a tots els públics.

També el vilafranquí Martí Garcia Miravet 
va participar en diferents proves ciclistes, 
inclosos el Campionat d’Espanya de Ruta, el 
Campionat Autonòmic sub 23, la Vilareal-Mo-
rella-Vilareal o la Volta Ciclista a Galícia.

A més, des del Club Ciclista Picaio es va 
organitzar per primera vegada una cursa 
d’escoles de ciclisme i joves vilafranquins i 
vilafranquines, com Lola Milian Signes, Laia 
Milian Signes, Álvaro Escuder Vidal i Nayara 
Ibáñez Tena, van participar en proves d’es-
coles. La Volta Ciclista a Vilafranca, Memorial 
Jofre Grau Biosca va arribar a la seua cinque-
na edició.

Frontenis
u	 L’equip A va aconseguir una tempo-
rada més mantindre la categoria a la Divisió 
d’Honor de Castelló a la temporada 2018-
2019 i aquesta 2019-2020 ho té molt ben 
encaminat. 

Pel que fa a l’equip B, els vilafranquins 
ocupen la zona alta de la Segona Divisió de 
Castelló.
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Apostant per la base, Tripicaio

u	 El Tripicaio Vilafranca ha tingut molt 
bons resultats durant 2019 participant en 
duatlons i triatlons escolars. Al rànquing pro-
vincial, Sofia Tena i Laia Fabregat van ser pri-
mera i segona en aleví femení, Martí Solsona 
primer aleví masculí i Miquel Segura primer 
infantil masculí.

A l’àmbit de les Curses de Muntanya, el Tri-
picaio Vilafranca va quedar segon per equips 
a la Lliga Castelló Nord.

Curses per 
Muntanya

u	 David Prades Monfort ha continuat pre-
nent part a curses del Campionat del Món i del 
Campionat d’Espanya, combinant-les amb al-
tres a les províncies de Castelló i Terol. També 
ha participat en proves d’esquí de muntanya.

Entreparets
u	 La XII Entreparets es va celebrar el 
22 de setembre. La categoria màxima de la 
carrera va comptar amb 240 participants. Així 
mateix, les proves cadet-juvenil i Marxa No 
Competitiva van tindre 29 i 250 corredors res-
pectivament. El podi de la XII Entreparets de 
Vilafranca va estar format per Ricardo Cherta 
amb 1h 52m 57s, Cristobal Adell amb 1h 53m 
17s i Jose Luis Felis amb 1h 55m 19s en la 
categoria masculina i per Ioana Petenchi amb 
un temps de 2h 29m 4s, Raquel Casares amb 
2h 33m 6s i Maria Obrero amb 2h 33m 9s en 
la femenina. La prova era puntuable a la Lliga 
Castelló Nord de Curses per Muntanya.
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Futbol
u	 L’Amateur del Vilafranca va tindre una 
temporada 2018-2019 molt roïna. L’equip 
entrenat per Fabrizio Burtet va acabar la lliga 
al lloc 14 de la classificació amb 3 victòries, 6 
empats, 19 derrotes, 30 gols a favor i 69 en 
contra. Els màxims golejadors van ser Planell 
amb 5 i Edo, Andreu i Borja amb 4.

En aquesta temporada 2019-2020 l’equip ha 
presentat moltes novetats amb Alex Tena diri-
gint l’equip amb una certa millora als resultats 
després de 19 partits disputats.

Futbol Sala
u	 El Femení Futbol Sala Vilafranca va 
continuar amb la seua participació en la Lliga 
Autonòmica de Futbol Sala amb Laura Segu-
ra i Miguel Puerto d’entrenadors. La passada 
temporada l’equip va acabar nové d’un total 
de 10 equips, amb 3 victòries, 3 empats i 12 
derrotes, 48 gols a favor i 61 en contra. Alicia 
i Andrea Sales amb 9 gols i Itziar amb 7 van 
ser les màximes golejadores. Aquesta tem-
porada l’equip està dirigit per Rosa Falcó, les 
vilafranquines són penúltimes a falta d’una 
volta per acabar la lliga.

u	 Els Ports FC se-
gueix amb un grapat de 
jugadors de Vilafranca 
a les seues categories 
de futbol base. Tots els 
equips tret de cadets i in-
fantils han jugat partits al 
Camp del Serrito. A més, 
són molts els xiquets i xi-
quetes amb pares i mares 
vilafranquins que juguen 
a diferents equips de la 
capital. 

Món del motor

u	 El món del motor ha tingut protagonisme vilafranquí al 
Campionat Autonòmic de Muntanya amb Miguel Angel Porcar, 
Alex Artola i Victor Andrés.
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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
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 @vilafranca_oficial
Turismo Vilafranca @TurVilafranca 



Puntes de fletxa de 14.000 anys 
d’antiguitat en la Cova la Foia 

u	 Aquest estiu es van dur a terme no-
ves excavacions en el jaciment arqueolò-
gic de la Cova la Foia de Vilafranca. Inés 
Domingo, investigadora de la Universitat 
de Barcelona, i Dídac Román, codirector 
de l’excavació i investigador de l’UJI, van 
realitzar, juntament amb un grup d’estu-
diants i acabats de graduar de diversos 
punts d’Espanya, la cinquena campanya 
d’excavacions en el jaciment. Així, aquest 
jaciment, el que segons assenyala Román 
és el més antic datat fins avui en  la comar-
ca dels Ports, té 14.000 anys d’antiguitat i 
forma part de l’època final del paleolític. 
Tots dos investigadors destaquen la rique-
sa en eines lítiques -aquelles fabricades 
en pedra- trobades. I és que, en la present 
campanya, treballant en una única capa de 
5 centímetres de profunditat, es van trobar 
més de 600 restes, com les puntes de fletxa 
i els raspadors utilitzats per a adobar les 
pells dels animals caçats. 
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Sant Roc rehabilitat i convertit en 
un nou espai cultural

u	 Després de la signatura del conveni en-
tre l’Ajuntament i el Bisbat, van començar les 
obres de rehabilitació de Sant Roc. D’aquesta 
forma, s’ha assegurat l’estructura, capelles i 
contraforts laterals, s’han tapat clivelles i s’ha 
canviat tota la teulada. Els treballs de reha-
bilitació de l’ermita han estat finançats entre 
Ajuntament i Bisbat i s’ha comptat amb una 
subvenció de 40.000 euros per part de la Ge-
neralitat. Amb la remodelació exterior s’ha 
completat una primera fase. El següent pas es 
demanar noves ajudes a les diferents adminis-
tracions per a millorar la part interior del tem-
ple. Sant Roc s’ha convertit així  en un nuevo 
edifici per a usos civils i religiosos. Un nou ús 
que ja han viscut els vilafranquins i vilafranqui-
nes. I és que, Sant Roc s’ha convertit en seu de 
diferents esdeveniments socioculturals. 

Visites guiades a La Covatina

u	 Des d’el Museu de la Valltorta i la Conse-
lleria de Cultura es van posar en marxa, dins del 
Pla de Posada en Valor de l’Art Rupestre de la 
província de Castelló, diverses visites als abrics 
de pintures rupestres del Parc Cultural Valltorta 
Gasulla entre els que es troba la Covatina. 

Ruta a la Volta Espessa i la Ferranda






