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Poble
2020, l’any de la COVID19
u	 El passat mes de març de 2020, el dia a dia del món va canviar de forma radical. El 14 
de març el Govern va decretar l’Estat d’Alarma i el confinament domiciliari a causa de la CO-
VID19, una nova malaltia pràcticament desconeguda i que ha fet que tots i totes comencen a 
veure la vida i el que és important d’una forma diferent. L’ús de la mascareta, el manteniment 
de les distàncies de seguretat i el llavat freqüent de mans s’han convertit en la nova rutina 
des del començament de la desescalada al mes de maig. 

L’Ajuntament de Vilafranca ha volgut, en tot moment, ajudar a veïns i veïnes, empresaris i 
empresàries locals davant la crisi no només sanitària sinó econòmica provocada per la CO-
VID19. El repartiment de mascaretes,  la desinfecció dels carrers, una tornada a l’escola di-
ferent i la reobertura dels serveis públics amb totes les mesures sanitàries recomanades o 
la realització d’activitats en línia per a fer més fàcil el confinament són només alguns dels 
aspectes a destacar. 

u	 Personal municipal, membres de la Unitat Mi-
litar d’Emergències (UME) i del Consorci Provincial de 
Bombers han sigut els encarregats de netejar i desin-
fectar els carrers i espais públics de major afluència 
de pas com poden ser la residència de la tercera edat 
o l’exterior del centre de salut. 

Vilafranca | 3



Repartiment de 300 litres de gel 
hidroalcohòlic als comerços locals

u	 L’Ajuntament va adquirir i repartir 300 
litres de gel hidroalcohòlic entre els locals co-
mercials del municipi en la lluita contra l’avanç 
de la COVID19. 

Mampares de protecció i distàncies 
de seguretat

u	 S’han repartit, als diferents comerços i 
punts d’atenció al públic de la localitat, mam-
pares protectores de metacrilat per a col·locar 
en els taulells. A més, també s’han entregat 
adhesius per a marcar en el sòl les distàncies de 
seguretat interpersonal recomanades. 

Les veïnes es bolquen en la 
confecció de mascaretes

u	 Veïnes de Vilafranca de totes les edats 
s’han oferit voluntàries per a confeccionar mas-
caretes i repartir-les entre aquells que les neces-
sitaven en el municipi. Quinze dones han donat 
teles, han cosit o han repartit les mascaretes.

Mascaretes vilafranquines

u	 L’Ajuntament de Vilafranca i el Grup de Dones 
han confeccionat mascaretes personalitzades. 
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Cap veí sense mascareta

u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha adquirit 
mascaretes higièniques homologades i KN95/
FFP2 per a grans i menuts. Indicar que les 
KN95/FFP2 s’han comprat a través de la Dipu-
tació de Castelló. Les mascaretes higièniques 
reutilitzables s’han repartit entre tots els xiquets 
i xiquetes del municipi, mentre que les KN95/
FFP2 s’han entregat a totes les persones majors 
de 14 anys. 

Presència militar per a ajudar a 
complir el confinament

u	 El Regiment Lusitania 8 situat a Marines 
(València) ha estat a Vilafranca per a ajudar a 
la Guàrdia Civil en les tasques de coordinació i 
compliment del confinament per l’Estat d’Alar-
ma derivat de la COVID19.

Banderes a mig pal

u	 Les banderes de l’ajuntament s’han 
penjat a mig pal en senyal de record a totes les 
persones que han perdut la vida a causa de la 
COVID19 i com a homenatge a totes les famílies 
que han perdut a alguna persona estimada. 

Primer ple telemàtic de la 
història a Vilafranca
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Bonificacions i no cobraments de taxes, ajuda contra la COVID19

u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha aprovat la bonificació de diferents taxes de serveis no 
gaudits durant l’Estat d’Alarma. Així mateix, s’ha creat una línia d’ajudes al comerç local. Quant a 
l’hostaleria, es va decidir no cobrar la taxa d’ocupació de via pública a bars i restaurants per tal 
d’ampliar el número de terrasses. 
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u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha dissenyat cartells informatius per a donar a conéixer als seus 
veïns, veïnes i visitants totes les mesures higièniques i sanitàries per a fer front a la COVID19.
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Trobada d'alcaldes i alcaldesses de la 
Diputació de Castelló

u	 El tinent d’alcalde de Vilafranca, Cándido 
Andrés, va acudir a la trobada d’alcaldes i al-
caldesses de la província de Castelló celebrada 
a Catí. Andrés va assistir en lloc de l’alcaldessa, 
Silvia Colom, qui no va poder acudir.

Reforç del personal de neteja per al 
col·legi

u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha reforçat, 
amb dues contractacions, el personal de neteja 
per al col·legi En Blasc d’Alagó, l’escola infantil 
municipal i la resta d’edificis públics i instal·la-
cions municipals. El consistori ha contractat dues 
persones durant un any. Serà gràcies als progra-
mes d’ajudes EMPUJU de la Generalitat Valencia-
na. L’alcaldessa, Silvia Colom, ha assenyalat que 
l’ajuntament ha intensificat des de fa mesos tot 
el treball de neteja i desinfecció en les instal·la-
cions municipals i, ara, de manera especial, en les 
educatives que depenen del consistori.

Un pas més prop de millorar el proveïment d’aigua 
amb el Pou Llargueres II

u	 L’alcaldessa de Vilafranca, Silvia Co-
lom, va visitar les obres del nou Pou Llar-
gueres II acompanyada del Director General 
d’Aigua, Manuel Aldeguer, i l’alcaldessa de 
Benassal, Mari Luz Monterde.

El nou Pou Llargueres II proveirà d’aigua als 
municipis de Vilafranca i Benassal. El cabal 
disponible serà de 40l/S (un 60% més que 
en aquests moments). Les obres de la nova 
instal·lació hídrica van començar el passat 
13 de juny. Està previst que finalitzen el més 
prompte possible. 

Recordar que en 2018 la Generalitat Valen-
ciana va realitzar les obres de sondeig, a 
1.080 metres de profunditat i un aforament 
amb un resultat de cabal de 25l/s. En aqueix 
moment, encara que aquest es considerava 
suficient, es va decidir dur a terme l’actual 
reforma, amb una inversió de 486.129’38 
euros, per a assegurar el proveïment d’ai-
gua a tots dos municipis, així com el seu ús 
ramader i turístic. 

Treballs de manteniment i 
millora en la piscina

u	 S’ha aprofitat l’aturada en els ser-
veis públics per l’Estat d’Alarma per a dur a 
terme treballs de manteniment i millora en 
la piscina coberta. Així, aquesta s’ha bui-
dat i s’han rejuntat els taulells per a evitar 
filtracions. Els treballs s’han realitzat amb un 
material especial que aguanta millor el clor. 
A més, s’ha arreglat el depòsit i s’ha millorat 
la seua impermeabilització.
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La Diputació millora diverses pistes

u	 La maquinària de la Diputació de Castelló 
ha treballat en la reparació de nombrosos camins 
rurals en el terme de Vilafranca. El regidor res-
ponsable d’Obres i Serveis, Cándido Andrés, ha 
indicat que s’ha treballat, principalment, en ca-
mins danyats, en accessos a masies i explotacions 
agropecuàries i viàries molt transitats.
En aquest sentit s’ha reparat tot el camí del Riu 
de la Teuleria. Així mateix s’ha millorat l’accés al 
Corral del Bovalar, per a poder procedir a la seua 
reparació. També s’ha actuat en els accessos al 
Mas de Tena i la Torre Figuera. Un altre àmbit 
d’actuació han sigut els camins de l’entorn del 
cementeri i el camí que condueix a l’heliport.
Així mateix s’han reparat viaris als voltants de la 
bassa de la Trinitat i el camí que va des del Mas 
de Faio fins a la Estrella. Així mateix les màquines 
també han executat millores en la pista de Palo-
mita. Des de l’Ajuntament s’ha agraït a la Diputa-
ció de Castelló l’ajuda prestada.

Revestiment acústic de les parets del 
nou edifici polivalent 

u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha dut a ter-
me obres de millora en el nou edifici polivalent. 
D’aquesta manera, s’han revestit les parets de 
material acústic per a evitar que es transmeten 
sons a l’exterior. El Fons de Compensació del 
Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana ha finançat 
91.358 euros de l’obra. La instal·lació ha tingut un 
cost total de 100.493’20 euros, sent la diferència 
aportada per l’Ajuntament.

Sessió en línia del Fòrum de 
Municipis d'Interior

u	 L’alcaldessa de Vilafranca, Silvia Colom, ha 
participat en el fòrum de municipis d’interior de 
la Comunitat Valenciana que, enguany a causa de 
la Covid19, s’ha celebrat de manera online.
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Tres contractes ECOVID

u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha incorporat 
a tres persones dins de les ajudes Ecovid de la 
Generalitat Valenciana. Ja estan treballant en el 
municipi dos administratius i una altra persona 
que es fa càrrec de tasques de reforç a l’Escola 
Infantil Municipal. L’alcaldessa, Silvia Colom, ha 
assenyalat que d’aquesta manera el municipi 
continua fomentant l’ocupació i reforça els ser-
veis públics per a veïns i veïnes. 

Vilafranca escollida per a un projecte pilot contra el despoblament
u	 Vilafranca ha estat escollida per la Di-
recció d’Innovació en la Construcció i l’Agèn-
cia Valenciana Antidespoblament per a iniciar 
un projecte pilot per crear una plataforma 
virtual per frenar el despoblament. Per aquest 
motiu l’empresa Imedes ha iniciat un estudi 
sobre el terreny de catalogació i recopilació de 
totes les cases, solars, locals comercials o pa-
llisses que estiguen en venda o en lloguer. A 
banda també es recolliran tots els serveis que 
té el municipi. Es pretén comptar amb la par-
ticipació ciutadana per a recopilar la màxima 
informació possible. D’aquesta manera aque-
lles persones interessades a vendre o llogar 
poden contactar directament amb Imedes.

A efectes pràctics el projecte naix amb la vo-
luntat de crear una via per a frenar el despo-
blament i facilitar a futurs compradors i lloga-
ters l’accés a l’habitatge. Imedes va proposar 
3 municipis a l’Agència Valenciana Antides-
poblament per iniciar el pilot i Vilafranca ha 
estat l’escollit. La situació pandèmica limita el 

contacte de tu a tu amb la població. Tot i això 
es fan reunions telemàtiques i telefòniques i 
es faciliten plantilles. 

El projecte recull els elements essencials dels 
béns immobles i aquells que més interessen a 
les futures persones compradores o llogateres. 
Una vegada finalitzada la recopilació d’infor-
mació aquesta serà traslladada a la Generalitat 
per encetar la següent etapa.

Continua la millora de l’Avinguda Llosar

u	 L’Ajuntament de Vilafranca està duent a terme 
diferents treballs de millora en  l’Avinguda del Llosar. 
Així, s’està aplicant una estètica comuna en tota la zona. 
Cal indicar que una empresa local és l’encarregada de 
realitzar les obres, les quals compten amb un pressu-
post de 25.000 euros. 
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Classe sobre els riscos de la 
pornografia

u	 L’Agència d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Vilafranca i la Diputació de Castelló han orga-
nitzat un col·loqui per alertar dels riscos de la 
pornografia i la violència sexual. L’activitat s’ha 
celebrat a l’IES de la localitat a càrrec de les co-
municadores i actrius Towanda Rebels.

Vilafranca fomenta la igualtat amb 
l’exposició “Dona i Discapacitat”

u	 Vilafranca ha acollit l’exposició “Dona 
i Discapacitat” amb l’objectiu de visibilitzar la 
doble discriminació que pateixen les dones amb 
diversitat funcional, per la seua condició de do-
nes i per la de persones amb diversitat funcional. 
L’exposició, dirigida principalment a l’alumnat 
dels centres educatius, ha servit com un punt 
de partida per a, des de l’Agència d’Igualtat de 
Vilafranca, treballar amb els i les joves temes 
com la igualtat entre homes i dones, els rols i els 
estereotips de gènere; així com el concepte de 
diversitat funcional, la doble discriminació que 
pateixen les dones amb diversitat funcional o 
les barreres arquitectòniques i socials. L’Agent 
d’Igualtat, Erica Domingo, ha impartit xarrades a 
l’alumnat de segon de primària del CEIP En Blasc 
d’Alagó i als i les joves del Cicle de Dependència 
de l’IES Vilafranca. Indicar que “Dona i Discapaci-
tat” ha sigut organitzada gràcies a la col·labora-
ció entre la Fundació Isonomia de la Universitat 
Jaume I i l’Agència d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Vilafranca. 

u	 L’Associació de persones 
Jubilades i Pensionistes FRANCOLÍ 
ha agraït a la Diputació de Cas-
telló així com a la Mancomunitat 
Comarcal dels Ports la tramitació 
de la Subvenció per l’equipament 
amb la que aquest any han po-
gut equipar el seu local amb una 
televisió, amb la que dur a terme 
activitats que promoguen la convi-
vència. 
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21 alumnes de Vilafranca 
emprenen el curs de l’UJI per a 
majors sense desplaçaments

u	 El curs de la Universitat per a majors 
a Vilafranca es va iniciar el passat més d’oc-
tubre. Enguany, a causa de la COVID19 la 
seu dels Ports de la Universitat per a majors 
ha estat dividida en dues subseus, Vilafran-
ca i Morella, per evitar juntar gairebé 50 
persones en una mateixa sessió. Així, una 
vintena d’alumnes de la localitat assisteixen 
a les classes de les assignatures proposades 
sense necessitat de desplaçar-se.

La majoralia de Sant Antoni ha sortejat a “Confinado”
Enhorabona al guanyador

Tot i que la majoria de les assignatures impartides són de manera presencial, en aquesta edició 
també s’imparteix una matèria de manera telemàtica per mantenir les capacitats ja adquirides el 
curs passat de treball online. A més, la Universitat en tot moment els ofereix suport informàtic per 
resoldre dubtes.
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Presentat un documental que narra els ‘nous ponts’ 
del Batxillerat a Vilafranca

u	 La Sala de Teatre Carles Pons de Vilafranca va acollir la presentació d’un documental so-
bre la creació del Batxillerat al municipi. L’acte va comptar amb la presència, entre d’altres, del 
director general de política lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, així com 
dels alcaldes de La Iglesuela del Cid, Fernando Safont, Cantavieja, Ricardo Altabás, Vilafranca, 
Silvia Colom i l’exalcalde de Vilafranca, Óscar Tena.

El documental és el resultat del projecte d’investigació dut a terme pel Grup de Recerca Des-
igualtats i Resistències, format pel vilafranquí Vicent Querol, Emma Gómez Nicolau i Xavier Gi-
nés, un projecte que ha tingut el suport de la Conselleria d’Educació. L’edició del vídeo ha estat 
realitzada per Impact Ant.

L’investigador Vicent Querol va ser qui va veure en la implantació del Batxillerat en la seua 
localitat una oportunitat per a mostrar i tractar d’entendre com canvia la vida en un territori en 
disposar d’un nou i important servei, en aquest cas educatiu.

Així, els 30 minuts de documental narren aquesta experiència d’èxit a través de la vida dels i les 
joves de la primera promoció del Batxillerat a l’IES Vilafranca. Joves no només del municipi, sinó 
també de localitats veïnes de la Comarca del Maestrazgo de Terol, amb un context lingüístic 
diferent. El documental parla de joves que per primera vegada en generacions no han hagut 
de desplaçar-se fora del seu municipi o recórrer grans distàncies per a cursar els seus estudis 
preuniversitaris, amb el que això implica per a la seua identitat, els seus vincles amb el poble i el 
seu arrelament i els seus projectes de futur.

La visió de l’audiovisual és en primera persona. És el propi alumnat qui compta les seues ex-
periències i vivències. També s’ha comptat amb les aportacions del personal educatiu de l’IES 
Vilafranca, dels alcaldes de La Iglesuela del Cid i Cantavieja i de l’alcalde vilafranquí en aquells 
moments, Óscar Tena. D’aquesta manera, els espectadors tenen l’oportunitat de conéixer qui-
nes són les inquietuds, les incerteses o la visió de futur dels joves amb aquesta nova etapa edu-
cativa. A més, aborda el contacte entre llengües, on la llengua no ha sigut un problema, més bé 
una oportunitat, ja que l’alumnat aragonés ha realitzat un programa voluntari d’immersió en 
valencià. Dins i fora de les aules, com també tracta de reflectir el documental, existeixen ja nous 
vincles que uneixen als i les joves amb un territori de relacions més ampli. 

L’audiovisual explica la vida 
dels i les joves de la primera 
promoció del Batxillerat amb la 
incorporació de l’alumnat de la 
Comarca del Maestrazgo
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Una ramadera d’Ares referent de la 
Dona Rural a les aules vilafranquines

u	 La ramadera i emprenedora d’Ares Alba 
Querol Garcia va oferir una xarrada a l’alumnat 
de 1r i 2n de primària del CEIP En Blasc d’Alagó 
de Vilafranca amb motiu de la celebració del Dia 
de les Dones Rurals.

Querol va explicar a les xiquetes i xiquets com és 
el seu dia a dia i quines eines utilitza. També, les 
seues motivacions per continuar l’ofici familiar o 
la seua voluntat de viure i treballar al seu poble. 
Els estereotips masclistes, les opcions laborals, la 
necessitat de referents, la igualtat d’oportunitats, 
la situació de les dones rurals… van ser alguns 
dels temes que es van parlar en aquesta xarrada.

L’IES Vilafranca reivindica el 9 d’octubre amb un 
Correllengua lúdic i festiu

u	 L’Institut de Vilafranca va commemorar el Correllengua amb motiu de la celebració del 9 
d’octubre, diada dels valencians i valencianes. L’activitat va centrar el gruix dels actes a la plaça 
de bous, on es van realitzar concursos sobre les diferents varietats dialectals de la llengua i de 
les zones geogràfiques d’ús, lectura de manifestos i homenatges a autors destacats.

Els i  les alumnes de secundària, batxillerat, cicles formatius i professorat van desfilar en cer-
cavila des del centre fins a la plaça de bous amb pancartes reivindicant l’ús social del valencià, 
encapçalats per un grup de músics, d’alumnes i professors, que posaven la nota musical.

Ja a l’arena, separats a les graderies, cada curs representava una varietat dialectal del català. Els 
professors del departament de valencià anaven proposant qüestions relacionades amb les par-
ticularitats de la llengua en cada domini lingüístic i els alumnes responien per acumular punts. 
A banda, també es van llegir fragments de poemes de Carmelina Sanchez-Cutillas, escriptora 
de l’any 2020-21, reivindicant el feminisme, i de Josep Carner, icona del noucentisme català i 
de la llibertat al llarg del segle XX. Com en cada Correllengua, també es va llegir un manifest en 
defensa del català i es va interpretar la Muixeranga.
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Teatre, història i exposicions per a reivindicar el Dia 
de la Dona

u	 El Dia de la Dona de 2020 es va llegir un 
manifest reivindicatiu. Els xiquets i xiquetes de 
l’escola van crear un calendari feminista, l’alum-
nat de l’IES va fer l’exposició “Les nostres dones, 
la seua saviesa”; Arantxa Català i Antonio Guerre-
ro van representar “Me quiere no me hiere” i es 
va celebrar un sopar de germanor.
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Llaços morats contra la violència de 
gènere en Creu Roja
u	 La barana de Creu Roja Vilafranca s’ha omplit de llaços morats i missatges reivindicatius i 
de suport amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere celebrat el passat  25 de 
novembre. Els xiquets i xiquetes del Col·legi En Blasc d’Alagó de Vilafranca van aportar les seues 
creacions, amb missatges i dibuixos.

Paula Vall guanya el concurs de pancartes del Punt Violeta

u	 Els i les alumnes de l’IES Vilafranca 
han creat diversos vídeos dins de la cam-
panya “Jo no sóc còmplice”

“Jo no sóc còmplice”  
de l'IES Vilafranca

Prevenció de la violència i foment del 
“bon tracte”

u	 La placeta de l’Església de Vilafranca va 
acollir l’activitat “De portes cap a dins” que va con-
sistir en una conferència i un taller interactiu per a 
públic juvenil-adult. 
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Primer Pla Municipal d’Actuació Contra la Violència 
de Gènere
u	 El personal tècnic de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Vilafranca, format per l’Agent 
d’Igualtat qui pertany a la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat, ha redactat el primer Pla Mu-
nicipal d’Actuació Contra la Violència de Gènere. “El Pla té com a objectiu construir un muni-
cipi posicionat fortament contra la Violència de Gènere i garantir una protecció integral a les 
víctimes de Violència de Gènere i a les seues filles i fills, a través d’una actuació coordinada” ha 
ressaltat l’Agent d’Igualtat, Erica Domingo.

D’aquesta forma, el Pla d’Actuació Contra la Violència de Gènere de Vilafranca busca “complir 
amb els mandats del Pla d’Igualtat Municipal avançant un pas més, establint d’una manera 
simple els recursos als quals pot acudir una víctima o persona que siga coneixedora d’un cas de 
violència de gènere”, ha indicat Domingo.

L’àrea d’Igualtat ha creat un document senzill, concís i pràctic, que arribe amb més facilitat al 
grosso de la ciutadania. De la mateixa manera, tal com afirma l’Agent d’Igualtat, és un “docu-
ment viu”, ja que s’ampliarà, completarà i avaluarà amb la finalitat de continuar prevenint els di-
ferents tipus i graus de violències contra les dones i sensibilitzar en matèria d’igualtat a tots els 
veïns i veïnes. Indicar que el Pla pot consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament de Vilafran-
ca. L’Ajuntament de Vilafranca ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Castelló per a 
l’elaboració de Plans Municipals Contra la Violència de Gènere; amb la qual es donarà difusió i 
visibilitat al Pla Municipal d’Actuació Contra la Violència de Gènere de l’Ajuntament.

Per Nadal, regala igualtat

u	 L’Agència d’Igualtat de l’Ajun-
tament de Vilafranca ha participat 
en la campanya “Per Nadal, demana 
igualtat” impulsada per la Manco-
munitat Comarcal Els Ports i Igual-
tat Els Ports, de la qual forma part 
l’Agència d’Igualtat de Vilafranca.

Així, s’ha buscat conscienciar a les 
famílies i als xiquets i xiquetes que 
tots els joguets són per a tots i totes, 
sense importar els colors o qualsevol 
estereotip de gènere preexistent. 
La campanya ha buscat fomentar 
la compra de joguets igualitaris, 
seguint els gustos i opinions dels 
menors, que fomenten la cooperació 
i el treball en equip, siguen estimu-
lants i desenvolupen les habilitats 
dels xiquets i xiquetes. Igualment, 
s’ha recomanat evitar joguets o vi-
deojocs violents.

Calandra va oferir un taller formatiu amb 
motiu del Dia Internacional de l’Eliminació 
de la Violència contra la dona

Escales de l’arc de Sant Martí i una pancarta 
reivindicativa mostren suport al Dia 
Internacional contra la LGTBIQFòbia
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Cultura

u	 Es va assistir en desem-
bre a l’acte on Alcoi i Bocairent 
van prendre el relleu d’Altea i 
Vilafranca com a Capitals Cultu-
rals de la Comunitat Valenciana 
2021. Allí es va posar en relleu 
l’esforç que Vilafranca ha fet per 
reprogramar els actes previstos 
amb la pandèmia de COVID19. 

u	 Silvia Colom tampoc va 
faltar a l’acte de cloenda de la 
Capitalitat Cultura d’Altea, muni-
cipi amb qui Vilafranca ha com-
partit l’experiència. 

u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha pre-
sentat una escultura per a commemorar la 
Capitalitat Cultural del municipi 2019-2020. 
Així, l’acte de presentació va comptar amb 
la participació de l’alcaldessa, Silvia Colom, 
el Director General de l’Institut Valencià 
de Cultura, Abel Guarinos, i l’artista visual i 
dissenyadora de l’escultura, Ana Roig.

Situada a l’Avinguda del Llosar, l’escultura, 
representació del reconeixement de la Ca-

pitalitat Cultural, s’ha creat amb la intenció 
“que el poble tinga un símbol per a recor-
dar que Vilafranca va ser Capital Cultural 
Valenciana”, ha indicat l’alcaldessa.

Així mateix, Abel Guarinos va assenyalar 
que és “important” que els pobles xicotets 
“tinguen vida cultural i Vilafranca ha de-
mostrat que sap gestionar la cultura i que 
té espais magnífics per a exhibir la cultura”.



Cultura i seguretat de la mà a l’estiu 

u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha presentat 
a veïns, veïnes i visitants una completa agenda 
cultural durant aquest peculiar i diferent estiu 
2020.

Seguint sempre totes les mesures de segure-
tat recomanades enfront de la COVID19, com 
poden ser l’ús de mascareta i el respecte de les 
distàncies de seguretat entre persones, Vilafran-
ca ha gaudit amb actuacions musicals, teatres, 
tallers, presentacions literàries i nits de cinema. 
Entre moltes altres activitats, el grup El Diluvi ha 
triomfat malgrat la pluja prèvia de la vesprada, 
la plaça de bous ha acollit diverses activitats 
com un increïble espectacle de l’aigua i els més 
xicotets han gaudit com mai amb Portsxinel·la. 
A més, l’alberg La Parreta ha realitzat rutes 
guiades teatralitzades al patrimoni de la pedra 
seca i l’Oficina de Turisme ha continuat donant 
a conéixer el ric patrimoni històric – cultural del 
municipi amb visites a l’Església Parroquial o les 

Sales Gòtiques de l’Ajuntament, on, a més, s’ha 
pogut gaudir d’exposicions fotogràfiques.
L’alcaldessa, Silvia Colom, ha ressaltat que és 
“un orgull” haver pogut dur a terme totes les 
activitats realitzades “amb una gran participació 
i respecte cap a les mesures de seguretat en-
front de la COVID19 dels i les participants”. “A 
Vilafranca hem apostat per realitzar una agenda 
cultural diferent i adaptada però que fera gaudir 
a grans i xicotets per igual”, ha indicat l’alcal-
dessa, qui ha afegit que el balanç “que realitzem 
és molt positiu, ja que la cultura, el civisme i el 
respecte han anat de la mà en un estiu atípic 
com aquest”. Les activitats s’han realitzat amb 
la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura. 
Així mateix, cal destacar el treball realitzat per 
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament per a prepa-
rar la programació i organitzar i coordinar els 
esdeveniments amb les mesures de seguretat 
recomanades enfront de la COVID19. 
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Rubén Prades i Carlos Álvarez: 
músics al seu carrer

Presentació de Portsxinel·la

Nit dels Ciris

Presentació de l’Esperit amb Martí 
Domínguez i Raül G. Devís

Festival de Jota del Grup de Rondalla 
i Ball de Vilafranca

Papers Els Ports amb Josep Lluís 
Carbó, Julio Monfort i Óscar Pérez 

Musicada del llibre “La Cuina dels 
Ports” amb Luis Gargallo, Guillermo 
Miró, Sara Gargallo i Cançons 
d’Artiga

“Palabra de Vilafranca” amb Juanma 
Velasco
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El Xilòfag protagonista de la 
jornada Vies de Lectura 2020 de la 
Fundació Full
u	 El passat 15 d’octubre, el 
Menador de Castelló va acollir la 
jornada “El foment lector com a 
eina de transformació social” dins 
de Vies de Lectura 2020 organitza-
da per la Fundació Full. Ana Querol, 
tècnica de Cultura de l’Ajuntament 
de Vilafranca, i Rosario Milán, pro-
fessora jubilada i membre del Club 
de Lectura de la Biblioteca Matil-
de Escuder, van explicar el procés 
de creació del Festival Xilòfag de 
foment i difusió de la lectura. Així, aquelles persones que van gaudir de l’esdeveniment tant de 
manera presencial com per streaming, van poder conéixer la història que hi ha darrere del Xilòfag 
i com els llibres serveixen de connexió entre tres mons: literatura, gastronomia i art. La primera 
edició del Festival es va celebrar el 2019 i va comptar amb El Petit Príncep com a eix principal. 
L’edició d’enguany ha sigut ajornada a causa de la pandèmia de COVID19. Cal recordar que des de 
la Biblioteca Matilde Escuder de Vilafranca es realitzen al llarg de l’any diverses activitats de dina-
mització lectora i foment de la lectura entre xiquets, xiquetes, joves i adults.

Contacontes que uneixen

u	 L’alberg La Parreta de Vilafranca va acollir 
el contacontes “Vecinos” sobre les diferències 
que uneixen. L’activitat va reunir un nodrit grup 
de pares, mares i xiquets i xiquetes d’entre 3 i 9 
anys que, a més, van gaudir d’un berenar. Cal in-
dicar que en tot moment es van seguir les mesu-
res de seguretat enfront de la COVID19. 

La culpa climàtica protagonista a 
la Casa Social

u	 La Casa Social de Vilafranca va acollir 
una jornada dins de Diàlegs dels Ports. Els i 
les assistents van escoltar una xarrada ofe-
rida per l’ambientòleg i divulgador climàtic 
Andreu Escrivà en la qual es va parlar sobre 
les formes d’evitar la culpa climàtica i passar 
a l’acció. Escrivà va estar acompanyat per la 
periodista Violeta Tena. L’esdeveniment va 
ser organitzat per l’Ajuntament de Vilafranca i 
el Centre d’Estudis dels Ports. 
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El projecte Anigmàti-k guanya el premi Culturama 
Innovació Social en Joventut 
u	 La Biblioteca Matilde Escuder de 
Vilafranca, juntament amb la Mancomu-
nitat Alt Maestrat, l’Assemblea de Joves 
d’Atzeneta del Maestrat i la Mancomunitat 
Comarcal Els Ports, ha sigut guardonada 
amb el premi Culturama Innovació Social en 
Joventut pel projecte Anigmàti-k.

Anigmàti-k es basa en, sobre la lectura 
d’una novel·la, crear i oferir diverses acti-
vitats participatives per als i les joves de la 
zona. Així, s’ha buscat impulsar la lectura, al 
mateix temps que estrényer els llaços entre 
la gent jove dels municipis participants i 
oferir una alternativa d’oci educatiu.

El premi Culturama està dotat amb un guar-
dó i 1.000 euros, així mateix serà publicat 
en el llibre de pràctiques innovadores en 
joventut Culturama. En el premi Culturama 
col·laboren la Direcció General de Joventut 
de l’IVAJ, l’Àrea de Joventut i Esports de 
la Diputació de València, la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de València, l’Àrea 
d’activitats culturals de la Universitat Poli-

tècnica de València VACE, el Consorci Xarxa Joves.
net, el Consell Valencià de la Joventut i l’Associació 
de Professionals de Joventut de la Comunitat Valen-
ciana.

Cal assenyalar que aquest és el segon reconeixe-
ment que aconsegueix el projecte Anigmàti-k, ja que 
anteriorment havia estat guardonat amb els premis 
Carnet Jove 1000 per cent de l’IVAJ.

Exposició fotogràfica “Anant per casa”

u	 La fauna i els ecosistemes de la zona són els 
protagonistes de l’exposició fotogràfica “Anant per 
casa”. El fotògraf vilafranquí Jesus Tena Caballer ha 
captat en una vintena d’instantànies el valor de l’en-
torn natural de la zona. S’ha pogut gaudir a les Sales 
Gòtiques de l’ajuntament. 

Vilafranca, únic municipi d’interior en 
la Mostra de Teatre Reclam

u	 Vilafranca ha sigut, un any més, l’únic muni-
cipi de l’interior de la província de Castellò que ha 
gaudit amb representacions de la XXVIII edició de la 
Mostra d’Arts Escèniques Reclam de la Universitat 
Jaume I. 
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Festival de Poesia, PERA
u	 Les famílies de Vilafranca van 
gaudir amb les representacions or-
ganitzades dins del festival de Poesia 
en Espais Rurals Oberts, PERA. En 
la primera jornada es va inaugurar 
l’exposició “Poesia Visual” a la Casa 
de la Cultura i es va realitzar el taller 
“Llenços poètics” de la mà de Vila-
franca de l’Art.  Mar Benegas va rea-
litzar un taller d’animació a la lectura 
i poesia infantil i un recital de poesia 
per a xiquets i xiquetes entre 6 i 12 
anys. Cantataticó va delectar amb un 
espectacle de poesia experimental.

Tambés es va gaudir amb la instal·la-
ció poètica “Laber-intro poético” a les 
Sales Gòtiques. Es tracta d’una crea-
ció de Pedro Gómez en col·laboració 
amb els poetes del Grup Almadar de 
Castelló. La clausura del PERA 2020 a 
Vilafranca va estar a càrrec del grup 
de Poetes Almadar amb “Terra de 
Poesia” i micro obert al Bar Caburei 
del Càmping El Llosar.

També s’han programat activitats 
online per a arribar als més majors. 
El programa Masdepoetes ha portat 
“Gràcies” fins als usuaris i usuàries 
de la residència de majors ATADI de 
Cantavieja i la Residència de Majors 
Fundació Gerón de Vilafranca.
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Ruta teatralitzada per la pedra en sec

u	 Els vilafranquins i vilafranquines han gau-
dit amb rutes guiades teatralitzades per l’entorn 
de la pedra en sec. L’activitat ha sigut organit-
zada per l’Ajuntament de Vilafranca i l’Alberg La 
Parreta i ha estat guiada pel pallasso Nandet. 

“El Sáhara. La terra promesa” amb 
Vicent G. Devís, Cinta Monferrer i 
Nabi Fec Embarec

Cinema a la Fresca a la plaça de 
bous

Vilafranca i l’UJI s’uneixen en 
pro de la cultura

u	 L’alcaldessa de Vilafranca, Silvia 
Colom, va participar en la signatura del 
conveni del projecte Enclau_UJI. Aquesta 
iniciativa uneix a 16 localitats de l’interior 
de la província de Castelló i a la Univer-
sitat Jaume I amb l’objectiu de realitzar 
activitats per a la conservació i valoració 
del patrimoni en aquests municipis, la 
dinamització ciutadana a través de nous 
espais com clubs de lectura, ràdios locals 
en xarxa o fires, i la realització de jornades 
i de projectes experimentals per a resol-
dre problemes en el territori.

Recorregut per la història

u	 Veïns, veïnes i visitants van gaudir d’una 
completa visita guiada pel centre històric de 
Vilafranca en la qual van conéixer la història i el 
passat vilafranquí. Els assistents van descobrir 
l’esplèndid centre històric amb edificis modernis-
tes, cases amb escuts, l’església d’estil renaixen-
tista, la Torre del Conjurar, el Museu de la Pedra 
en Sec, l’Ajuntament, els curiosos carrerons plens 
de misteris i la muralla medieval del Portal de 
Sant Roc. La visita, va ser organitzada per l’Ofici-
na de Turisme.
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Un món de joc
u	 Grans i menuts van gaudir amb la inauguració de l’exposició interactiva “Un món de joc” amb 
la qual redescobrir els jocs de sempre i conéixer alguns d’altres llocs. La mostra es va poder visitar a 
les Sales Gòtiques i la plaça de l’Església va acollir una sessió de jocs. 

u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha presentat una campanya per a donar a conéixer la riquesa 
del Paratge Natural Municipal del Bosc de Palomita. L’objectiu és, que des de les seues cases, 
els veïns, veïnes i visitants coneguen la singularitat d’un bosc, excepcionalment ben conser-
vat, que a més de ser paratge natural municipal conté en el seu si una microreserva de flora 
i compta amb la primera ruta eqüestre homologada de la Comunitat Valenciana. A més dues 
senderes de curt recorregut permeten realitzar caminades aptes per a tota la família. 

La campanya consta d’un vídeo de dos minuts amb imatges espectaculars i l’edició d’una guia 
de naturalesa de les espècies més comunes del paratge i els seus voltants on són protagonis-
tes l’àguila calçada, l’astor, el cabirol, la papallona isabelina, el teix, el til·ler o l’orquídia dels 
pantans. La campanya s’acompanya de l’etiqueta #VilafrancaPalomita.

El bosc de Palomita és un exemple de simbiosi entre el salvatge i l’antròpic, lloc molt unit a les 
tradicions i costums de la localitat, a més d’un símbol natural en ser una mostra representativa 
dels millors boscos de la província de Castelló.
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u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha dut a terme durant el confinament a casa i l’Estat 
d’Alarma diverses activitats a través del canal de Youtube “Vilafranca es queda a casa”. 
Tot un èxit amb 500 subscriptors i més de 32.000 visualitzacions. Des de l’Ajuntament 
de Vilafranca, s’agraeix la col·laboració i participació de totes les persones que han 
plenat les setmanes de confinament de cultura i entreteniment online des de “Vila-
franca es queda a casa”.

“Vilafranca es queda a 
Casa”
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u	 Com cada primer cap de setmana 
d’agost des de fa 7 anys, Vilafranca va viure 
una nova edició del Festival de Música 775, 
de nou sota la direcció musical de Pere 
Joan Carrascosa. El festival s’inaugurava 
amb l’actuació del Cor de la Generalitat i 
la formació Harmonia del Parnàs i sota la 

direcció musical de Marian Rosa Montagut. 
La proposta incloïa també la participació 
de l’actor Alberto Baño. El grup barroc Eus-
kal Barrokensemble va ser el protagonista 
del segon dia. El tercer dia va ser el torn de 
l’actuació d’Andreu Valor qui també es va 
encarregar del concert de cloenda. 
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Exposició “Processos de transformació”

u	 Les Sales Gòtiques de l’Ajuntament de Vilafranca van acollir la mostra “Processos de trans-
formació”. A la presentació van assistir l’alcaldessa de Vilafranca, Silvia Colom, i el director del Con-
sorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont. La mostra compta amb obres de 
Pilar Beltrán, Blesa i Rosa, Hugo Martínez-Tormo, Sebastià Miralles i Xavier Monsalvatge.

Cal assenyalar que “Processos de transformació” és la tercera i última exposició del cicle d’exposi-
cions al voltant de la Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana, exposicions acolli-
des pel municipi amb motiu de la Capitalitat Cultural Valenciana.

u	 La Sala de Teatre Carles Pons de la 
Casa de la Cultura de Vilafranca va aco-
llir un homenatge al dramaturg, actor i 
doblador que li dóna nom: el vilafranquí 
Carles Pons.

D’aquesta forma, Sergio Altaba, Vanessa 
Altaba, Adrián Bayot, Laura Cubertorer, 
Zaira Fabregat, Anna Folch, Cecília García, 
Berta Gil, Silvia Miralles, Miguel Ángel 
Prades, Javier Soligó, Violeta Tena, Rafa 
Vicente, Raül Torrent, Santi Vicente, Ed-
mundo Vicente, Nando Vives, Josep Ma-
ria Zapater i membres de l’Aula de Teatre 
Carles Pons de l’UJI es van encarregar 
d’interpretar diverses peces extretes de 
l’obra “Parelles de fet, de fet parelles” 
escrita pel mateix Pons.

Cal assenyalar que l’activitat va estar or-
ganitzada per l’Ajuntament de Vilafranca, 
el Centre d’Estudis dels Ports i La Xalera i 
es va emmarcar dins dels esdeveniments 
organitzats amb motiu de la Capitalitat 
Cultural Valenciana del municipi.

Homenatge a Carles Pons
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#VilafrancaBerenaACasa 
per Sant Vicent

u	 L’activitat va estar organitzada per l’Associació Intercomarcal de Bureo La Iglesuela-Vila-
franca.

Festa del Bureo

Festes
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Dia del Llosar adaptat a la COVID19

u	 Veïns i veïnes de Vilafranca van celebrar 
el Dia del Llosar adaptat a la normativa sanitària 
actual a causa de la pandèmia de COVID19. Així, 
la tradicional processó i missa en l’ermita del 
Llosar van ser substituïdes per una missa en la 
parròquia del municipi. L’eucaristia es va poder 
seguir en directe des del canal de Youtube de la 
Parròquia.

Dia de Sant Roc

u	 L’ermita de Sant Roc va acollir la missa en 
honor al sant seguint els protocols establerts en-
front de la COVID19. En la celebració tampoc va 
faltar el Rosari del Portalet de Sant Roquet ni el 
concert de quartet de clarinets de la Unió Musical 
amb Ruben Mestre, Pau Monfort, Diego Garcia i 
Félix Edo. 

Missa de la Pasqua del Llosar

u	 Els veïns i veïnes de Vilafranca, sem-
pre seguint les indicacions de distància entre 
persones, higiene de mans i ús de mascaretes, 
van celebrar el dia de la Pasqua del Llosar 
amb una missa en honor a la patrona del mu-
nicipi a l’església de Santa María Magdalena.

Cal recordar que l’Ajuntament i la Parròquia 
van decidir suspendre els actes religiosos del 
dia de la Pasqua del Llosar com són la proces-
só de la Mare de Déu i la missa a l’ermita del 
Llosar. Per això, es va optar per fer una missa 
amb aforament reduït a l’església local.

Llums per Nadal
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u	 El món de l’es-
port també s’ha vist 
afectat per la pandèmia 
de la COVID19. Tant a 
2020 com en aquest 
2021, les diferents 
competicions s’han vist 
afectades per la crisi sa-
nitària i les restriccions 
per a evitar contagis. 
Algunes de les competi-
cions que han començat 
aquesta temporada, han 
sigut aturades al mes de 
gener i encara no se sap 
si es reprendran.

Frontenis
u	 Les lligues de Frontenis no van poder acabar la lliga del 2020. 
En aquest 2021, els dos equips del Club Frontenis Vilafranca conti-
nuen a la Divisió d’Honor i a la Segona Divisió de Castelló.

Futbol
u	 L’Amateur del Vilafranca no va poder acabar la lliga 2019-
2020, competició que es va donar per acabada al mes de març, amb 
una temporada bastant irregular, això si, millorant respecte a ante-

riors temporades. Aquesta nova temporada 2020-2021 l’equip ha tingut moltes novetats amb nou 
entrenador, Jose Francisco Martorell “Mené” així com variacions a la plantilla. Les sensacions han 
sigut millors que la temporada anterior.

Esports
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u	 A la temporada 2020-2021 el CF Vilafranca ha perdut l’equip femení de Futbol Sala però 
compta amb un equip aleví dirigit per Jesus Fabregat. Els joves vilafranquins han fet un gran inici 
de temporada situant-se segons a la classificació, havent perdut només 1 partit.

Curses de 
Muntanya

u	 A causa de la pandèmia de la COVID19, el Renomar Els Ports no ha inscrit els seus 
equips a les lligues. Continuen sent molts els xiquets i xiquetes amb pares i mares vilafran-
quins que juguen a diferents equips de la província.

u	 El món de les curses de 
muntanya i el de les competicions 
de Triatló i Duatló es va quedar 
pràcticament en blanc al calendari 
2020.

Automobilisme
u	 Miguel Angel Porcar acabava segon al Campionat 
de Rallyes de Muntanya de la Comunitat Valenciana al que 
també va participar Alex Monfort.

u	 David Prades Monfort ha participat en molt poques 
proves durant el 2020, la majoria a territori francés. 
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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 
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La vacuna porta l’esperança a la 
Residència de Majors

u	 El personal, els 
usuaris i usuàries de la 
Residència han rebut 
entre els mesos de ge-
ner i febrer de 2021 les 
dos dosis de la vacuna 
contra la COVID19. Tota 
una fita en la localitat i 
que porta l’esperança 
després mesos de lluita, 
distància social i limita-
ció de contactes. 


