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Poble
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Més de 400 persones 
gaudeixen del primer acte en el 
nou Parador de Festes

u	 L’Edifici Polivalent de 
Vilafranca ha reobert les por-
tes per a oferir a veïns i veï-
nes un espai únic de reunió i 
celebració. Així, el diumenge 
29 de maig es va celebrar una 
jornada de portes obertes per 
a donar a conéixer les noves 
instal·lacions i presentar tots 
els serveis que ofereix l’edifici. 
Conformat per sala principal, 
escenari, camerinos, lavabos, 
hall d’entrada, cuina, barra de 
bar, taquilles, rober i magat-
zem, Vilafranca compta des de 
ja amb un Edifici Polivalent de 
1747 metres quadrats cons-
truïts pensats per a acollir a 
quasi 1000 persones. “Quatre 

anys de treballs, d’espera sense Parador de Festes, però que han 
valgut la pena” ressalta l’alcaldessa, Silvia Colom, qui afirma que 



4 | Vilafranca



“ara Vilafranca té el Parador que es mereix i que 
està a l’altura dels seus veïns i veïnes. Aquest edifici 
es convertirà en l’epicentre de la cultura del nostre 
poble i així ha quedat demostrat amb l’actuació de 
Pep Gimeno “Botifarra” en la jornada inaugural.
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Vilafranca tria a la junta directiva de la nova Comunitat Energètica local

Instal·lació d’una carpa per a les celebracions en dates destacades

u	 Davant la demanda de l’associacionisme vilafranquí d’un espai per poder realitzar acti-
vitats en dates destacades com el Nadal, l’Ajuntament de Vilafranca va instal·lar una carpa al 
costat de la plaça de bous. 

Tasques de millora al 
girador del 
carrer Benassal

u	 S’han fet treballs de millora 
del girador del carrer Benassal. Les 
millores consisteixen en l’aixecament 
i sanejament del paviment de la zona 
afectada, el recobriment amb mallat 
i la posterior repavimentació.

u	 Vilafranca està en procés de crear la pri-
mera Comunitat Energètica local. Mancant uns 
pocs tràmits que la facen realitat, veïns i veïnes 
de la localitat ja han triat als qui representaran 
l’organisme i el gestionaran. 

Així doncs, es van triar els càrrecs de president, 
secretària, tresorer i vocals en una reunió ce-

lebrada a la Casa Social de Vilafranca on van 
participar gran part dels socis interessats en el 
projecte. Les dues primeres instal·lacions d’auto-
consum de Vilafranca seran de propietat muni-
cipal i s’instal·laran a la Casa de la Música i en el 
Parador de Festes. Serviran per a proporcionar 
energia als socis de la Comunitat i per a proveir a 
diferents espais municipals. 
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2.086.521,91 euros de pressupost 
municipal 2022

u	 L’Ajuntament de Vilafranca, en sessió plenària ordinària del mes de desembre, va aprovar 
el pressupost municipal per al 2022. En aquests nous comptes, de caràcter continuista, destaca 
la inversió realitzada al Parador de Festes, la urbanització de la zona esportiva, la rehabilitació 
dels carrers i les voreres més deteriorades i la millora del càmping. També es mantindran les sub-
vencions nominatives al teixit associatiu per fomentar la cultura, l’educació i l’esport, així com les 
ajudes socials.

El pressupost es nodreix de fons propis, d’ajudes de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de 
Castelló. Els nous comptes ascendeixen a 2.086.521,91 euros, el que suposa una disminució de 
154.778,46 euros respecte de l’any passat. La votació va ser ratificada amb cinc vots a favor, del 
grup socialista, i tres en contra, de Compromís i del Partit Popular.

Territori innovador

u	 El regidor Cándido Andrés ha estat present 
en l’acte de presentació del Centre d’Innovació 
Territorial a les comarques dels Ports i l’Alt Maes-
trat impulsat pel Govern d’Espanya i la Diputació. 
L’objectiu és facilitar la generació de projectes in-
novadors en les dues comarques d’interior. Inicia-
tives vinculades a l’emprenedoria, amb capacitat 
per a generar activitat econòmica, crear llocs de 
treball i fixar població al territori.



Pavimentació i millora de les 
pistes forestals per a l’hivern 

u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha finalitzat la 
rehabilitació i asfaltat d’algunes pistes forestals 
del terme. Així s’ha pavimentat la pista del pla de 
Dalt, des de la Torre Leandra fins a l’encreuament 
de l’Estrella, la zona anomenada Les Porteres. 
També s’ha pavimentat la pujada al repetidor, una 
pista que va ser rehabilitada el passat estiu. Alho-
ra s’ha realitzat el manteniment bàsic de certs ca-
mins per a adequar-los i preparar-los per als pos-
sibles temporals d’hivern. Es tracta d’una actuació 
de la Conselleria d’Agricultura i Seguretat i Emer-
gències. Certs senders havien estat molt malme-
sos després de les nevades i juntament amb els 
tècnics es va considerar necessari actuar sobre les 
parts més afectades.

u	 L’Ajuntament de Vilafranca ha iniciat 
els treballs de reparació de la vorera dreta de 
l’avinguda Llosar a l’altura de l’antic Bar Vila-
franca i Bar Moderno. Les obres comprenen la 
substitució del paviment i la millora en termes 
d’accessibilitat. L’actuació s’emmarca en el pla 
de millores urbanes de la municipalitat i tam-
bé contempla ampliar la visibilitat de la corba a 
l’altura de la plaça d’En Blasc. El projecte és fi-
nançat pel pla Reactivem Inversions de la Dipu-
tació de Castelló amb un pressupost de 40.000 
euros. Posteriorment s’actuarà a la part final 
del jardí paral·lel de l’avinguda Llosar, a la part 
esquerra. En aquesta banda es remodelarà la 

zona verda, tal com s’ha anat fent any rere any 
en les parts superiors gràcies al pla ‘Si más re-
ciclas, menos pagas’, conveni que l’Ajuntament 
té amb el consorci de residus. Aquesta actuació 
està pressupostada amb 25.000 euros.

Dins de les actuacions a les zones verdes també 
s’adequaran i es milloraran els cartells informa-
tius de l’Arboretum, ubicat a la zona alta de les 
fonts del Llosar. D’aquesta manera el consistori 
pretén que totes les espècies estiguen ben ca-
talogades per a potenciar les visites dels cen-
tres escolars i dels visitants en general.

Millora de voreres i 
zones verdes a l’avinguda Llosar i l’Arboretum
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Millora en la impermeabilització de la plaça de bous 
per evitar filtracions 

u	 L’Ajuntament de Vilafranca va dur a terme, des del 
mes d’octubre, les tasques de manteniment anual de la 
plaça de bous d’acord amb el conveni amb la Diputació 
de Castelló. Enguany els treballs s’han centrat en la repa-
ració de les filtracions als espais com la infermeria a través 
de les juntes de dilatació i que feien saltar també el pavi-
ment de les graderies. D’aquesta manera s’han descobert 
les 9 juntes per impermeabilitzar-les degudament amb 
tela asfàltica. Alhora, en la mateixa intervenció també s’ha 
reparat la porta lateral que dona accés a les graderies 1, 2, 
8 i 7 que estava en molt mal estat. Paral·lelament es con-
tinuarà empedrant un tram més dels voltants exteriors 
del monument, iniciat ja en campanyes anteriors. El cost 
d’aquestes obres és l’acordat al conveni: 24.000 euros.
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Seu de la trobada anual 
d'alcaldes i alcaldesses

u	 Vilafranca acollia el dimecres 28 d’oc-
tubre la trobada anual d’alcaldes dels Ports 
i l’Alt Maestrat amb el president de la Dipu-
tació de Castelló, Josep Martí, i els diputats 
provincials, a la casa de la música. Silvia Co-
lom va agrair a l’ens provincial la seua dis-
posició en tot moment i l’augment de recur-
sos per als ajuntaments de la zona. També 
va fer èmfasi en la capacitat d’actuació de la 
Diputació en moments de necessitat d’aigua, 
temporals d’hivern, la plaça de bous o el nou 
circuit cultural.

La plaça de bous reconeguda amb 
el premi ‘Va de bous’ de Generalitat

u	 La plaça de bous de Vilafranca ha sigut guar-
donada en la quarta edició del ‘Va de Bous’  gràcies 
a la seua àmplia tradició taurina i la gran quanti-
tat d’activitats que en ella es realitzen. “La plaça de 
bous de Vilafranca és una de les més antigues de la 
província de Castelló” afirma Silvia Colom. La seua 
construcció es va iniciar en 1933 i des de llavors 
no ha cessat la seua activitat. “Per a nosaltres és 
un honor rebre un premi com aquest. I no podem 
oblidar-nos de donar les gràcies a la Diputació de 
Castelló, sense l’ajuda de la qual no seria possible 
realitzar tantes activitats i de tal qualitat com les 
que fem” afig l’alcaldessa. 



El Grup de Dones dona 13.800 euros a la 
investigació contra el càncer
u	 El Grup de Dones de Vilafranca, després de la seua dissolució, va decidir en assemblea 
de sòcies donar els fons de l’associació a l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). 13.800 
euros que aniran destinats íntegrament a la investigació del càncer i a la millora dels tracta-
ments actuals. Les membres de la junta, amb presència de l’alcaldessa Silvia Colom i del primer 
edil Candi Andrés, han fet la donació a Carles Ulldemolins, president de la junta provincial de 
l’AECC a les sales gòtiques de l’Ajuntament de Vilafranca.
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Seu dels Ports de la 
Universitat per a Majors

u	 L’alumnat de la seu de Vilafranca 
de l’UJI per a Majors va reprendre al fe-
brer el curs 2022. L’acte inaugural del nou 
semestre va comptar amb la participació 
de l’alcaldessa, Silvia Colom, i la respon-
sable del curs, Pili Escuder. L’edat no és 
barrera per a formar-se i aprendre!

Les associacions coneixen 
els canvis a l’hora de 
demanar subvencions

u	 L’Ajuntament de Vilafranca 
va convocar a totes les associacions 
del municipi per a informar-los dels 
canvis que afecten la petició de 
subvencions anuals. El consistori, 
en l’objectiu de fer més transpa-
rents totes les gestions municipals, 
ha indicat que, d’ara en avant, les 

peticions de subvencions es realitzaran per la Seu Electrònica 
de manera telemàtica i presentant una memòria de les actua-
cions a fer amb el pressupost d’aquesta.
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El 6 de juny i el 8 de setembre, els 
festius locals del 2022

u	 L’alcaldessa de Vilafranca Silvia Colom 
presentava a la sessió plenària del mes d’octu-
bre de 2021 els dies de festa local per al 2022. 
Així, el dilluns 6 de juny, festivitat de la Pàsqua 
de Pentecosta i el 8 de setembre, festa de la 
Mare de Déu del Llosar, són les festivitats lo-
cals d’enguany. La proposta va ser aprovada per 
unanimitat per tots els edils.

Noves taules per als parcs i jardins

u	 El consistori vilafranquí ha substituït diver-
ses taules per menjar a l’aire lliure en alguns parcs 
i jardins municipals. Se n’han canviat vuit, quatre 
a les fonts del Llosar i quatre més al parc de Bo-
navista. També està previst substituir la de la font 
d’Horta. Es tracta d’unes taules fetes amb una re-
sina ecològica que garanteix més durabilitat i que 
no requereixen tant de manteniment. Cal recor-
dar que les anteriors eren de fusta i periòdicament 
s’havien d’anar polint i vernissant. D’aquesta ma-
nera, l’Ajuntament va renovant i millorant el mo-
biliari de les zones recreatives, molt concorregu-
des per vilafranquins i visitants al llarg dels mesos 
de bon temps.

Renovació de les finestres del 
poliesportiu 

u	 S’han canviat les finestres del poliespor-
tiu de la banda del carrer Santa Teresa. D’aques-
ta manera es finalitzarà la substitució de tots els 
finestrals del polivalent vilafranquí que es van 
veure afectats per les dues darreres nevades. A 
la primavera ja es van substituir els que donen 
a la part del pati de les escoles que havien sofrit 
més danys. Les finestres que s’han instal·lat són 
de PVC, amb vidre irrompible i amb gran ca-
pacitat d’aïllament. Es pretén que puguen resis-
tir forts temporals d’hivern de fred, vent o neu, 
així com possibles colps de baló. Alhora també 
augmenta la seguretat davant dels infants. Els 
finestrals anteriors, dels anys 80 s’havien anat 
trencant i degradant amb els anys i l’ús del po-
liesportiu. Així, juntament amb la substitució de 
les canals i una mà de pintura s’ha millorat la 
instal·lació.



u	 Amb l’EMCORP s’ha rebut una subvenció 
de 19.860,24 euros, per a contractar durant sis 
mesos a jornada completa a dues persones. Amb 
l’EMERGE, subvenció de 66.000 euros, s’ha con-
tractat a 4 peons i 1 capatàs per a integrar una 
brigada forestal durant més de vuit mesos. EM-
DONA, amb 13.161,40 euros ha donat treball a 
una dona durant 6 mesos i 15 dies. I l’ECOVID ha 
incorporat dues persones durant 12 mesos amb 
una ajuda de 32.329,46 euros.
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Programes d’ocupació i formació



L’IES Vilafranca, 
referència formativa en energies 
renovables en la Comunitat Valenciana

u	 La formació en energies renova-
bles és una de les apostes estratègiques 
de futur a Vilafranca. L’IES de la localitat 
s’ha convertit en referència en la Comu-
nitat Valenciana en la formació tècnica de 
joves en el camp de les energies renova-
bles.

El director de l’IES Vilafranca, Alfons Roig, 
i l’alcaldessa de Vilafranca, Silvia Colom 
han explicat que “ja comptem amb el pri-
mer curs del grau superior en energies re-
novables i al setembre iniciarem el segon 
curs. El nostre valor diferencial és que els 
alumnes que cursen estudis ací tenen a 
la seua disposició les pràctiques en em-
preses del sector a pocs minuts de l’IES. 
Comptem amb el suport de Renomar per-
què els alumnes puguen desenvolupar el 
seu aprenentatge als parcs eòlics de la 
zona”. A més els alumnes poden optar a 
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la certificació GWO, els carnets d’instal·lador elec-
tricista de baixa i alta tensió i entrar directament 
en una borsa d’ocupació, un fet singular i d’espe-
cial rellevància, ja que l’ocupació està a la volta 
de la finalització dels estudis. L’IES també manté 
convenis amb rellevants empreses del sector de 
les renovables en el territori com Siliter, Electri-
ficacions La Mata, Electra del Maestrazgo i Grup 
Peisa.

Mitjançant el Pla Edificant i la inversió de l’Ajun-
tament de Vilafranca s’està treballant en l’amplia-
ció d’aules per a adaptar el centre a l’increment 
d’alumnes. A més, l’IES de Vilafranca ofereix un 
mòdul de grau mitjà en atenció a persones en si-
tuació de dependència i també la seua continua-
ció amb el grau superior. En aquests moments 
entorn de 40 alumnes cursen els seus estudis en 
l’IES amb la docència de 7 professors. D’aques-
ta manera l’educació s’ha convertit en un pol de 
desenvolupament per a aquesta localitat de l’in-
terior castellonenc. El 60% dels estudiants proce-
deix de fora de la vila, tant de pobles de Castelló 
com de Terol.
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Millora de la pista 
l’Estrella

u	 Els treballs s’han centrat a 
fressar i aplanar amb formigó el 
camí en els trams que presentaven 
més problemes. Les obres estan 
subvencionades per l’Agència Va-
lenciana de Seguretat i Emergèn-
cies i per la Conselleria d’Agricultu-
ra.

L'alumnat de 
l'IES Vilafranca estudia la 
festa de Sant Antoni

u	 Tot i que la pandèmia va obligar 
a ajornar molts actes de Sant Antoni, 
a l’IES Vilafranca l’alumnat va celebrar 
aquesta gran festa amb el projecte ‘In-
vestiguem la festa de Sant Antoni’. L’ela-
boració de pastissos o la representació 
de L’Alto de la malea han estat presents 
en les activitats realitzades, per recordar 
la importància de la festa del foc per a la 
localitat.
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La pista de pàdel estarà 
llesta aquest estiu

u	 Les obres a la zona esportiva 
continuen a bon vent. Actualment 
s’estan finalitzant les tres terrasses 
projectades en la primera fase que 
albergaran una pista multi esport 
i zona de descans i una pista de 
pàdel. Està previst que els treballs 
acaben este estiu i ja es puga gau-
dir de les noves instal·lacions. 

Amb la vista posada en les 
obres a la travessia de la 
CV-15

u	 Este estiu es duran a terme els 
treballs de manteniment i renovació 
de la CV-15. Està previst modificar 
un tram del clavegueram i canviar 
els embornals del centre als extrems 
de la travessia, tal com ja estava an-
tigament. La realització de l’obra és 
urgent donat l’estat actual de la ca-
rretera. L’objectiu de la intervenció 
és millorar l’evacuació de les aigües 
en moments de fortes pluges i evitar 
l’embassament constant de la traves-
sia. Al tractar-se d’un vial de titularitat 
autonòmica, és Carreteres qui s’enca-

rrega de dur a terme els treballs i gestionar quan comencen. 
Al seu torn, l’Ajuntament té previst reunir-se amb les perso-
nes afectades pels treballs, especialment els comerços, per 
explicar-los quines seran les actuacions, els terminis i buscar 
que les afectacions a la població siguen mínimes.

Foment de l’educació superior
a la comarca

u	 L’alcaldessa de Vilafranca, Silvia Co-
lom, va assistir a una reunió amb els alcaldes 
i alcaldesses de Morella, Rhamsés Ripollés; 
Benassal, Mari Luz Monterde; i Albocàsser, 
Isabel Albalat, així com la directora general 
de l’Agència Valenciana Antidespoblament, 
Jeannette Segarra, i el Director General de 
Formació Professional, Manuel Gomicia, per 
a posar en valor els cicles de Formació Pro-
fessional a les comarques dels Ports i l’Alt 
Maestrat. “Vilafranca compta amb el Cicle 
Superior d’Energies Renovables i el Cicle 
Formatiu d’Assistència a Persones Depen-
dents per a formar als nostres veïns i veï-
nes i afermar la població en la localitat con-
tinuant amb l’aposta per la lluita contra la 
despoblació”, afirma Silvia Colom.
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La Classe de les Girafes d’Infantil 5 anys rep un 
premi per reciclatge

u	 La classe d’infantil de 
5 anys de Col·legi En Blasc 
d’Alagó de Vilafranca, ha 
rebut un premi pel seu pro-
jecte de reciclatge ‘El plane-
ta Terra i el nostre entorn’. 
Com cada any, la Universitat 
Jaume I junt amb la Càtedra 
Reciplasa, va presentar el 
concurs anual de projectes 
en centres educatius que 
giren entorn el reciclatge, 
l’economia circular i/o la 
gestió de residus. La tuto-
ra de la classe guanyadora, 
Alicia Monfort Marqués, ha 
afirmat que es van presen-
tar perquè els “encaixava el 
projecte que estàvem realit-
zant”. 
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Treballem pel futur de Vilafranca 

u	 Que ens queda molt per fer, ho sabem, i que cada dia tenim més il·lusió pel nostre poble 
podeu estar més que convençuts. Que queden coses per millorar, ho sabem, coneixem Vilafranca, 
l’estimem i no pararem. Reviure amb tots els vilafranquins i vilafranquines després de la pandèmia, 
és el nostre objectiu. Ja tenim el nou Parador, un nou espai que ens obri la porta a tota mena d’es-
deveniments. Ens ha costat, però ja el tenim per a totes i tots. Este estiu posarem en marxa el pou 
Llargueres II, que donarà servei a Vilafranca i Benassal. Garantir l’aigua, eixe objectiu pel qual hem 
lluitat totes les corporacions locals. Milions d’euros i ‘maldecaps’ que sense el suport de la Diputació 
i la Generalitat hagués estat impossible. Sabem que pel camí hi ha pedres i terra, però això no ens 
ha impedit seguir fins a tindre l’aigua garantida.

Rogelio Tena va fer possible l’arribada de la primera llevaneu amb base a Vilafranca, Óscar Tena la 
va conservar cada hivern i es va esforçar perquè quan neve, totes les màquines del poble es posen 
a obrir carrers i pistes. Ara la Diputació, per al pròxim hivern ens ha dotat d’un nou vehicle, modern 
i adaptat a les noves necessitats. Nosaltres ens esforçarem tot el que calga per a obrir els carrers 
davant de fortes nevades. Tot i que és estiu des d’ací el nostre homenatge a tots els qui han obert 
carreteres jugant-se la vida. Més enllà de grans anuncis el treball diari fa possible mantindre molts 
serveis i intentar millorar els existents. Un exemple: la zona esportiva tindrà encara més vida amb la 
nova pista multiesports i el pàdel. L’oci i l’esport generen molta activitat i ho volem potenciar.

Mantindre la vida i donar vida és més difícil als pobles. No estaríem ací sense el suport del govern de 
Ximo Puig a la nostra indústria tèxtil. La sensibilitat del govern valencià ha permés mantenir el nostre 
cor industrial que tot i les dificultats segueix bategant. Volem fer possible que tots els qui vulguen 
viure i treballar a Vilafranca visquen amb les millors condicions, igual o millor que a les ciutats. Ja es 
pot estudiar fins als 18 anys al poble i cada vegada tenim més oferta formativa, ara enriquida amb 
els mòduls d’energies renovables i atenció sociosanitària. La formació és futur i no hem parat fins a 
aconseguir més oferta. Sabem que el poble necessita millores a carrers i voreres. Per això es farà una 
reforma total de la travessia i hem demanat ajudes per remodelar els carrers de l’antic cor industrial 
de Monfort. Tindrem punts de recàrrega elèctrica, hem creat una comunitat energètica perquè “la 
llum” ens coste menys, hem millorat molts kilòmetres de pistes per tot el terme, invertim tot el que 
podem en el manteniment dels nostres edificis i, molt important, totes les associacions tenen el 
nostre suport per a què la cultura sigue activa i participativa. Gràcies a totes i tots pel vostre treball. 
Cada dia la Mancomunitat Els Ports és punt de referència per a més serveis i una eina d’ocupació 
per a molts joves preparats. Vilafranca, centre de serveis i activitat, Vilafranca, terra nostra de futur.

PSPV-PSOE
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Una Vilafranca mejor para vivir

u	 A estas alturas del partido, no necesitan ustedes que alguien les diga que no estamos bien. 
Luz, gas, carburantes, alimentos, nada se escapa a una subida general de precios que amenaza la 
recuperación económica de nuestro país tras la pandemia. Todas las previsiones han saltado por los 
aires, también en los Ayuntamientos. El nuestro tenía 62.000€ previstos en 2021 para pagar la ener-
gía eléctrica que consumimos. A mitad de año nos quedamos cortos y se tuvo que ampliar la partida 
de gasto en 33.565€ más. Hoy todavía debemos 11.763€. Lo mismo le ha pasado a muchas familias. 
La nueva situación nos ha desbordado y debemos tomar medidas. 

Contención del gasto, priorización de inversiones y anticipación. Es lo que le pedimos al equipo 
de Gobierno en lo que resta de legislatura. Actuar como lo hace cualquier familia.  Además, como 
Ayuntamiento debemos pensar más en nuestros vecinos que en nosotros mismos. No podemos 
aumentar el gasto de personal, pasando de 722.234€ de 2020 a los 836.526 de 2021 mientras que 
en políticas de empleo dejamos 38.330€ por gastar. Reducir gastos y gastar nuestros recursos en lo 
que importa. Cada euro que se gaste debe estar bien justificado. 

Por eso no es admisible que no se cumpla con los contratos que se suscriben y es más importante 
que nunca elegir bien las inversiones que hacemos. Acabado el parador, que mucho nos ha costado, 
es momento de asfaltar unas calles que dejan mucho que desear y reparar las maltrechas aceras que 
dan una pésima imagen al que visita nuestro pueblo. 

Anticipar. Debemos pensar en el presupuesto del año que viene e incluir una partida para contratar 
un servicio de jardinería que acabe con todas las malas hierbas que inundan Villafranca. Las lluvias 
de primavera no son excusa y esperar a que lleguen subvenciones de otras administraciones es una 
apuesta temeraria. Sobre todo cuando vemos que este año han llegado 183.722€ menos de subven-
ciones que los recibidos en 2020 según datos de la memoria económica del Ayuntamiento. No es un 
apunte menor, de los más de tres millones de ingresos previstos, 730.000€ nunca llegaron. Debemos 
ser más reivindicativos. Lo mismo sucede con el camping, cerrado desde diciembre. Si no se acome-
ten pronto las obras que necesita nos pasaremos otro verano con las instalaciones públicas cerradas. 

Necesitamos un nuevo impulso con el objetivo de lograr una Vilafranca mejor para vivir. Más acce-
sible, moderna y preparada para afrontar los nuevos tiempos. Merecemos una Vilafranca bonita de 
la que todos nos sintamos orgullosos. Es momento de dar un paso más. 

PP
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Compromís per Vilafranca

u	 Arribem al final de la legislatura i des de Compromís per Vilafranca volem fer repàs d’alguns 
punts en els quals hem treballat.

Des de fa quatre anys, els diners que l’Ajuntament rep per lluitar contra el despoblament es destinen 
íntegrament al nou edifici polivalent, motiu per el qual sempre hem votat en contra els pressupos-
tos. Ens agradaria que s’utilitzaren per fixar població i generar oportunitats de futur.

A l’any 2019 ens vam interessar per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics ja que 
l’equip de govern no havia fet gestions en aquest sentit, vam rebre diferents respostes per justificar 
la inacció. Al 2022, Vilafranca encara no disposa de punt de recàrrega i ens situa a la cua de les nos-
tres comarques en oferir aquest servei.

A l’estiu del 2020 vam patir problemes de terbolesa en l’aigua durant quasi dos mesos. El nostre 
grup va presentar al Síndic de Greuges una queixa per a demanar a l’ens responsable el reembossa-
ment parcial de les factures corresponents al període en que no va ser apta per beure ni per cuinar. 
El Síndic ens va donar la raó i va recomanar a l’Ajuntament que s’adreçara a Facsa per exigir el reem-
bossament. Malauradament l’equip de govern mai va seguir les recomanacions del Síndic, la queixa 
es va tancar i els vilafranquins no vam rebre cap compensació.

Amb el temporal Filomena, la CV-15 va tindre talls intermitents a l’altura de Cabestany per acumu-
lació de neu que arribaren a dificultar l’abastiment de materials al municipi. Des del nostre grup 
llançàrem una pregunta a les Corts per tractar de trobar una solució per als dies de neu i vent tant 
freqüents en aquesta zona. Ens van fer arribar un informe on es detallava que la instal·lació de ba-
rreres antitorb seria una bona solució, però l’equip de govern no va considerar oportú sol·licitar-les.

Avui en dia, uns banys públics són una infraestructura fonamental tant per al veïnat com per als 
visitants. Després de sol·licitar-los insistentment, l’alcaldessa ens comunicà que consideraven una 
inversió molt cara i innecessària. Esperem que en un futur proper reconsideren la proposta.

A cada plenari traslladem les inquietuds que ens feu arribar i treballem per que les nostres veïnes 
i veïns no tinguen que suportar uns carrers plens de clots i unes voreres en mal estat. Reclamarem 
que no es perguen serveis, com el poliesportiu que du dos anys i mig pràcticament tancat, i que si 
és possible es creen de nous, com el taxi rural, tant demandat per totes i tots. En definitiva un poble 
més amable per a viure.

Compromís

Vilafranca | 21



Igualtat

u	 Sota el lema ‘L’amor mai colpeja!’ Vila-
franca va reivindicar l’efemèride del 25N, Dia 
Internacional Contra la Violència Masclista, amb 
una concentració i lectura de manifest davant de 
l’estàtua de la planxadora de calces. La regidora 
d’educació i benestar social, Rebeca Andrés, i la 
presidenta del grup de dones Rosa Maria Garcia 
van llegir el manifest creat conjuntament des de 
la Federació Nacional de Municipis i Províncies. 
Alhora l’alcaldia de Vilafranca també va partici-

par en el vídeo creat per la Mancomunitat on es 
denuncia l’auge de la violència de gènere.

Tot seguit es va fer entrega a totes les persones 
assistents d’un protector de càmera web amb 
el lema ‘No és no!’. L’alcaldessa Silvia Colom va 
aprofitar l’oportunitat per presentar públicament 
la nova agent d’igualtat del municipi, Elena Mar-
tínez.

Reivindicació del 25N amb una concentració davant de la 
planxadora de calces

Contes violeta al pont de desembre
u	 La proposta cultural del pont de desem-
bre portava a la Biblioteca Matilde Escuder a Da-
vid Virosta i la companyia Espantanieblas Teatro 
amb un programa de contes no sexistes, basats 
en l’educació igualitària i no violenta. L’objectiu: 
reinventar el món, tot actualitzant-ne la visió i mi-
llorar les relacions humanes.
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8M: jornades de reivindicació i cultura
u	 Una representació dels veïns i veïnes de Vilafranca es 
va concentrar enfront de l’estàtua de la Dona Treballadora 
per a llegir un manifest reivindicatiu en favor de la igualtat 
i els drets de les dones. A més, de la façana de l’ajuntament 
es va penjar una pancarta en la qual es podia llegir ‘llibertat, 
igualtat, sororitat’ i es van repartir xapes del 8M.

La cultura va arribar amb el joc ‘Qui és ella?’ a la Biblioteca, 
l’actuació cómica ‘Domicas, chonis y princesas’ de Loles Se-
rrano a la Sala de Teatre Carles Pons, una caminada de ger-
manor del Grup de Dones i la xarrada ‘Per a presumir no cal 
patir’ a càrrec del Centre Dona Rural de Sant Mateu.

“Les dones són un pilar bàsic de la nostra societat. Històri-
cament oblidades o apartades, no devem sinó estar unides i 
units per a enaltir aquest paper fonamental que realitzen les 
dones en tots els àmbits de la societat” afirma l’alcaldessa, 
Silvia Colom.
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‘Teatre obligatori’ de La Ravalera
u	 Al desembre, La Ravalera va tornar a Vi-
lafranca. I, com sempre, no va defraudar. Amb 
la seva segona creació d’espectacle de gran for-
mat, ‘Antimülleriana’, La Ravalera fa una interes-
sant reflexió sobre el fracàs des de la perspectiva 
femenina en els camps de la maternitat i de la 
vida professional: com les dones s’enfronten so-
vint al malencert fruit de les pressions socials.

A la jornada de la Mancomunitat Comarcal Els Ports
u	 L’alcaldessa, Silvia Colom, va participar en les Jornades del Dia de la Dona 
celebrades a Forcall organitzades a través de la Xarxa Reactiva (Acord Territorial per 
l’Ocupació Els Ports) i la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat Comarcal Els Ports.

u	 L’Ajuntament de Vilafranca i l’Agència d’Igualtat, en el marc del programa CORRES-
PONSABLES, del Ministeri d’Igualtat, ofereix a la població un servei municipal d’atenció a me-
nors perquè pares i mares puguen compatibilitzar la seua vida personal i laboral amb la cura 
professional de fills i filles. La data d’inici de L’Escoleta Matinera i Vespertina Municipal va ser 
el dia 1 de març i va tancar el 21 de juny de 2022.

Programa CORRESPONSABLES
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Solidaritat amb el poble ucraïnés

u	 El poble vilafranquí s’ha 
concentrat per a protestar con-
tra la invasió d’Ucraïna per part 
de Rússia i mostrar el seu su-
port al poble ucraïnés. Des de 
l’Ajuntament s’ha afirmat que 
“volem mostrar la nostra soli-
daritat amb els pobles i el nos-
tre compromís de col·laboració 
en les accions humanitàries per 
a protegir el benestar de la po-
blació, així com el suport als 
ciutadans ucraïnesos de la Co-
munitat Valenciana”.

u	 La Casa Social va acollir una 
xarrada per a tractar la guerra d’Ucraï-
na i les seues causes i efectes socials 
emmarcades en la geopolítica mun-
dial. Carles Jovaní, Doctor en Rela-
cions Internacionals especialitzat en 
l’espai soviètic, va debatre amb Vio-
leta Tena, periodista de la revista ‘El 
Temps’.

Vilafranca recapta 1.524 euros per a Ucraïna

u	 Els veïns i veïnes de Vilafranca s’han bolcat en l’ajuda per al poble ucraïnés. A més de les 
donacions materials realitzades en les últimes setmanes, també s’ha realitzat un concert benèfic, 
de la mà de Blue Star. La quantitat recaptada ascendeix a 1.524 euros i s’ha entregat a la Creu 
Roja Espanyola perquè ho destine a la secció d’emergències d’Ucraïna. El concert va comptar 
amb l’assistència de 145 persones que van pagar el preu simbòlic per entrada de 5 euros. A més, 
la fila 0 va realitzar donatius que van completar la quantitat a entregar. Des de l’Ajuntament i el 
grup musical vilafranquí s’agraeix a totes les persones assistents la seua participació i col·labora-
ció amb la proposta benèfica.
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Cultura
Èxit d’activitats i participació
en les XV Jornades de la Gent Gran

u	 Entre el 27 de setembre i el 4 d’octubre l’As-
sociació de Pensionistes i Jubilats de Vilafranca, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament i l’àrea de Serveis So-
cials de la Mancomunitat van organitzar la quinzena 
edició de les Jornades de la Gent Gran. Després d’un 
any a zero a causa de la pandèmia, l’actual junta va 
poder dur a terme una setmana amb gran varietat 
d’activitats ben diferents i amb molta participació.

La Rabera Eclèctica posa veu a les autores
vilafranquines en el Dia de les Escriptores

u	 Vilafranca celebrava per segon any consecutiu el dia de les 
escriptores locals amb una nova versió de l’acte escriptores km 0. 
Recordem que el dia de les escriptores se celebra des de fa alguns 
anys el dilluns més proper al 15 d’octubre, festivitat de Santa Te-
resa de Jesús. La proposta d’enguany venia de la mà de la Rabera 
Eclèctica. Un recital de textos d’autores locals contemporànies in-

terpretats per Susanna Sebastià 
i acompanyats al piano per Car-
los Álvarez.

Entre els gèneres proposats tro-
bàvem prosa en forma de relat 
curt o microrelat i la poesia. I és 
que alguns dels fragments ja van 
ser difosos en l’edició anterior a 
través de les xarxes socials de 
l’Ajuntament de Vilafranca per 
celebrar l’efemèride. Noms com 
Laia Tena, Isabel Marín, Aina Fa-
rias, Rosario Milian, Maria Tena, 
Ruth Huerga o Maria Garcia van 
anar sonant l’un darrer l’altre. 
També va haver torn de micro 
obert i de col·loqui.
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Quarta jornada de formació trufera

u	 La Casa Social va acollir una jornada sobre la trufa negra que tractava d’una formació impar-
tida per Luz Cocina Romero, una professional en l’àmbit trufer que va fer d’aquest dia tot un èxit.

Les 20 places que hi havia van estar cobertes ràpidament deixant, fins i tot, a gent en espera, i és que 
el nom reconegut nacionalment de Luz Cocina va fer que, no sols gent de la localitat, sinó també 
gent de províncies com Terol o Guadalajara acudiren a aquesta sessió.

Es van tocar continguts relacionats amb la plantació de la trufa negra i diferents investigacions que 
giraven al voltant d’aquesta. Òscar Tena, el regidor responsable de la jornada, afirma que “cada ve-
gada hi ha més interés per la truficultura i més gent que aposta per ella”. Aquesta formació anava 
destinada a tots aquells que necessitaren adquirir coneixements per poder endinsar-se en el món de 
la trufa, ja que és un aspecte difícil a l’hora de portar a terme.

‘Júlia, al país dels llibres’

u	 Grans i menuts van gaudir de Júlia, al país 
dels llibres, de la companyia Teatro La Resisten-
cia, dins del Festival de titelles Portsxinel·la.

‘La Història del Soldat’ d’Igor 
Stravinsky amb l’Orquestra 
Lírica de Castelló

u	 El dia de Nadalet desembarcava a 
la sala Carles Pons de la Casa de la Cultura 
l’Orquestra Lírica de Castelló amb el musi-
cal ‘La Història del soldat’, d’Igor Stravins-
ky. Es tracta d’una adaptació de l’obra del 
compositor rus a la nostra terra.
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L’alberg La Parreta acull una matinal de ‘Contes Animalats’

u	 El paratge natural de l’alberg La Parreta va acollir, en un assolellat matí de tardor, a Blai 
Senabre i els seus ‘Contes Animalats’. Un recull d’històries on humans i animals conviuen i que 
van fer riure, gaudir i aprendre als més menuts allí presents.

Escape Room sobre monstres valencians

u	 Quatre monstres de la cultura valenciana es van escapar dels seus refugis. Per aquest 
motiu, l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Vilafranca i Rebombori Cultural van portar a la bi-
blioteca Matilde Escuder una vintena de xiquets, xiquetes i joves per, a través d’un escape room, 
trobar-los i tornar-los a casa. Van treballar per grups i a poc a poc anaven desxifrant-les i trobant 
les peces perdudes per reconstruir el trencaclosques.

‘Lirios rojo, lirios negros’ a la Casa 
Social

u	 La Casa Social va acollir la presentació 
de la darrera novel·la de la bocassina Soledad 
Beltran, ‘Lirios Rojos, Lirios negros’. Una novel·la 
històrica ambientada en la guerra de la Unió Va-
lenciana al Castelló del segle XIV i sota el regnat 
de Pere IV el Cerimoniós.
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Viatge pel món amb la guitarra
nòmada de Sebastian Pitré

u	 El guitarrista Sebastian Pitré va delectar 
amb un concert nòmada que feia un viatge al 
voltant del món a través de la música. Pitré va 
presentar un concert de guitarra solista on va 
interpretar composicions pròpies sorgides dels 
seus viatges pel món acompanyat d’aquest ins-
trument de corda. Argentina, Brasil, Cuba, Es-
panya, Amèrica Central o el nord d’Europa van 
ser algunes de les seues parades. I és que el 
músic es defineix com a nòmada i per tant, el 
seu instrument també ho és.

Ana Querol al TROVAM

u	 Ana Querol, programadora cultural de 
l’Ajuntament de Vilafranca, ha participat en el 
TROVAM, la fira valenciana de la música, dins 
del ‘pitching’ titulat ‘Turisme musical i descen-
tralització cultural’ que ha tingut lloc a l’Audi-
tori de Castelló.

Interpretació moderna de ‘20.000 
llegües de viatge submarí’ 

u	 La Mostra de Teatre Reclam, desembar-
cava a la Sala Carles Pons amb el clàssic uni-
versal ‘20.000 llegües de viatge submarí’ de 
Jules Verne, ‘Nautilus’. La companyia La Negra 
amb Carlos i Juli, madrileny establit a Castelló 
i alcoià amic de Carles Pons respectivament, 
ens apropaven una versió moderna d’aquest 
clàssic literari.

‘Compartint lectures’

u	 Els Clubs de Lectura de la Biblioteca 
Matilde Escuder han creat ‘Compartint lectu-
res’ per tal de compartir experiències sobre 
obres que els han marcat. La iniciativa ha estat 
impulsada per Josep Maria Zapater.

Figures d’amigurumi per 
decorar aquests Nadals

u	 Al llarg dels mesos de novembre i des-
embre s’ha dut a terme un taller d’amigurumi a 
càrrec d’Anna Folch. L’amigurumi és una tècni-
ca de ganxo de tradició japonesa que consisteix 
a teixir figures en tres dimensions i que està te-
nint gran acceptació a la societat occidental.
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u	 Les notes de ‘Amparito Roca’, ‘More-
nito de Valencia’ o ‘Francisco Bravo’ tornaven 
a sonar pels carrers de Vilafranca amb la Unió 
Musical de Vilafranca que iniciava la tradicio-
nal cercavila de Santa Cecília per recollir les 
noves incorporacions a la formació.

Després d’un any d’aturada a causa de la 
pandèmia, aquest any s’han incorporat 16 
nous integrants de diverses cordes. Sis cla-
rinets: Carla Monfort, Gabriella Martin, Alba 
Solsona, Rebeca Tena, Biel Dols i Jordi Tena. 
Dues flautes: Inés Gil i Lucía Rueda. Un oboé: 
Aida Redón. Tres percussionistes: Marc Tron-
cho, Martí Folch i Martí Sancho. Una trompa: 
Victor Falcó. Una trompeta, Manel Andrés i 

dos saxos, Ainhoa Martínez al saxo alt i Ge-
rard Fabregat al saxo tenor. Aquesta quanti-
tat de nous integrants demostra la bona salut 
de la formació i de la seua escola de música, 
que, coincidint amb la pandèmia ha registrat 
els seus rècords de matriculació.

Enguany el sistema de recollida va ser dife-
rent. Es van establir tres punts que van con-
centrar els nous músics. Així, primer se’n van 
recollir vuit a la Casa de la Cultura, després 
tres al Rellotge i finalment quatre a la placeta 
de l’Església. Els darrers membres a integrar 
la banda en anys anteriors van ser els enca-
rregats d’imposar les L de ‘novell’ als nous 
integrants.

Tornen els concerts, torna la música   

La Unió Musical incorpora 16 nous integrants 

u	 La Unió Musical de Vilafranca 
tornava als concerts per Santa Cecília 
després de dos anys d’inactivitat. En-
guany el repertori es va centrar en el 
Romanticisme europeu, amb obres 
de Rossini, Wägner i Bëethoven. Un 
recital dirigit per Pau Monfort que 
no va defraudar tots els fidels a la 
formació que es van apropar fins a la 
Casa de la Música. El concert també 
va servir per a donar la benvinguda 
als nous músics.
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Laura Ventura a la 
Biblioteca

u	 Els lectors i lecto-
res dels clubs de lectura 
de la Biblioteca Matilde 
Escuder de Vilafranca 
han realitzat una troba-
da amb l’escriptora Laura 
Ventura per comentar la 
seua darrera novel·la ‘La 
noche de los perfectos 
inocentes’.

Paco Tortosa 
presenta el seu 
últim llibre

u	 El geògraf Paco 
Tortosa, autor de ‘Un mar 
de pedra a mil metres d’al-
titud’, tornava a Vilafranca 
per presentar el seu últim 
llibre ‘Viaje al cono sur’.

Felip Kervarec mostra com fomentar la lectura en família

u	 La jornada prèvia a l’arribada del Pare Noel, la biblioteca Matilde Escuder proposava una 
vesprada de contes per als infants. L’activitat estava en la línia que segueix la biblioteca vilafran-
quina pel que fa a l’animació lectora. En aquest cas, la proposta venia de la mà Felip Kervarec, 
amb Món d’Animació i la Fundació Bromera.
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Dolces Cançons estrena concert per Nadal

u	 La vesprada de Nadal, enguany, va estar amenitzada pel grup Dolces Cançons amb un 
concert molt tendre de nadales a la Sala Carles Pons. La formació de cordes i veus va presen-
tar un repertori de nadales tradicionals sota un decorat cent per cent nadalenc. A més, una 
desena de xiquets i xiquetes també van aportar el seu granet d’arena a l’actuació. 

Actuació de l'Orfeó de la UV

u	 L’Orfeó de la Universitat de València va 
delectar al públic de l’església d’amb el recital 
‘El món canta davant d’un bressol’.

Taller d’aperitius nadalencs 

u	 Amb l’objectiu d’anar pensant els me-
nús de Nadal, el Grup de Dones de Vilafranca 
va organitzar un taller d’aperitius nadalencs 
amb la cuinera vilafranquina Susana Deus-
dad. 

Una visió oberta del flamenc a 
escena al Reclam

u	 El dissabte 4 de desembre tenia lloc la da-
rrera funció a Vilafranca de la Mostra de Teatre Re-
clam. Era el torn de ‘Sin Ojana’, de la companyia 
cordovesa Chicharrón  Circo Flamenco. Sobre l’es-
cenari un relat amb un fort missatge social de la mà 
de Chicharrón, protagonista de la història.
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‘La pícara de Sevilla’

u	 La Sala de Teatre Carles Pons va 
acollir la representació de ‘La pícara de 
Sevilla’. L’esdeveniment es va realitzar 
amb la col·laboració de l’Institut Valencià 
de Cultura.

Contacontes infantil

u	 Els xiquets i xiquetes van 
gaudir a la Biblioteca amb el con-
tacontes ‘El árbol de los zapatos y 
otros cuentos mágicos’ de la mà 
de Marta Vicent.

La Biblioteca celebra Sant Valentí

u	 Al febrer, les històries d’amor van ser 
protagonistes a la Biblioteca Matilde Escuder 
de Vilafranca, submergida en l’esperit de Sant 
Valentí. El personal de la Biblioteca va crear 
una prestatgeria temàtica amb obres on el ro-
manç era l’element principal. A més, els usuaris 

i usuàries van escriure fragments de poesia i pen-
jar-los en un mural sobre l’amor i l’afecte. Tam-
poc van faltar les activitats per a xiquets i xiquetes, 
com el taller ‘Qui va ser Cupido?’.

Vilafranca | 33



100 anys d’indumentària tradicional 
vilafranquina a les Sales Gòtiques

u	 Les sales gòtiques de l’Ajuntament de 
Vilafranca van acollir una exposició de la indu-
mentària tradicional vilafranquina des de finals 
del segle XIX fins a la Guerra Civil. L’exposició és 
una iniciativa de Milagros Massip, Mercedes Pe-
ris, Pedro Colom, Silvia Miralles i Michel Pitarch, 
coordinats per Josep Vidal, membre de l’Agrupa-

ció Folklòrica del Millars de Castelló. La mostra 
recull l’evolució de la indumentària tradicional al 
poble de Vilafranca.

Tanmateix, Vilafranca, al ser un poble tèxtil in-
dustrial, va tindre molta vinculació amb la moda 
internacional basada en el patronatge de París, 
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Londres o fins i tot els Estats Units. Per tant, els 
hàbits indumentaris difereixen molt dels pobles 
dels voltants i de tradició agrícola. Així mateix, la 
industrialització vilafranquina està també reflec-
tida en la distribució urbanística i en els models 
d’estructura familiar. L’exposició va mostrar la 
indumentària de més de 60 famílies que han es-

tat entrevistades i han col·laborat desinteressa-
dament cedint la roba. Així, en comptes de ves-
tits tradicionals, es trobava la roba moderna de 
l’època. Una moda de transició basada en man-
tons de seda i maniquins abillats amb els vestits 
que lluïen les filles de la burgesia industrial i co-
mercial.
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Foment de la lectura 
pel Dia del Llibre

u	 Abril és el mes del llibre per ex-
cel·lència. Per aquest motiu, es va fer un 
10% de descompte per la compra de llibres 
publicats per l’Ajuntament de Vilafranca de 
venda en l’Oficina de Turisme. Així mateix, 
la Biblioteca Matilde Escuder va llançar la 
campanya #JoLligVilafranca per ajudar als 
punts de venda locals amb recomanacions 
literàries per a fer regals adaptats i segons 
gustos i preferències.

‘Macbeth’

u	 La Sala Carles Pons de la Casa de Cul-
tura de Vilafranca va acollir la retransmissió en 
directe i en línia de l’òpera ‘Macbeth’ de Verdi.

Celebrem el Dia de la Terra

u	 El 22 d’abril es van dur a terme diferents 
activitats per a grans i menuts amb motiu del Dia 
de la Terra. L’espai alternatiu Abadia Seven, Vila-
franca del Arte i l’Ajuntament van organitzar di-
ferents tallers i jocs com ‘Reciclarte’, ‘Land art’ o 
‘Terra Love’, una performance amb Graham Bell 
Tornado basada en ‘25 maneres de fer l’amor a la 
terra’ de Beth Stephens i Annie Sprinkle.

Coneixent La Covatina
u	 15 persones han visitat la Covatina 
de Vilafranca a través del pla de posada 
en valor de l’art rupestre del Museu de la 
Valltorta. El grup provenia majoritàriament 
de Castelló, ampliant el cercle de visitants 
que coneixen el patrimoni cultural i de l’art 
rupestre llevantí present en la localitat. La 
Covatina conté restes de l’art mil·lenari amb 
40 escenes considerades Patrimoni Mundial 
per la UNESCO. A més, aquest jaciment està 
catalogat com a Bé d’Interés Cultural. Entre 
les seues figures es troben diverses repre-
sentacions humanes i algunes armades amb 
arcs, dones amb falda i alguns animals. Una 
mostra de fa milers d’anys que deixa cons-
tància de la importància històrica de Vila-
franca en el territori.

36 | Vilafranca



Un mes de març marcat per la neu
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Medalla de la Vila a Ignasi Llopis 
i Premi Explorador Andrés 
a Javier Soligó
u	 Vilafranca celebra enguany el 783 ani-
versari de la seua Carta de Població. Efemèride 
que s’ha aprofitat per a entregar la Medalla de 
la Vila a ‘l’Home del Temps’ per excel·lència en 
el municipi, Ignasi Llopis; i el Premi Explorador 
Andrés al graduat en Belles Arts, Javier Soligó. 
L’acte ha sigut presentat pel tècnic de la Tou-
rist Info de Vilafranca, Guillem Monferrer i ha 
comptat amb la participació musical de l’Asso-
ciació Cultural Luis Miralles del Carro, que ha 
interpretat entre altres temes ‘Eixe Poble’ d’Ar-
tur Àlvarez i l’himne a Vilafranca, compost per 
Perfecto Artola i lletra de Rafael Monferrer. Així 
mateix no ha volgut perdre’s l’entrega de la 

Medalla de la Vila el responsable de l’Agència 
Estatal de Meteorologia en la Comunitat Valen-
ciana, José Ángel Núñez. Ressaltar, a més, que 
l’alcaldessa, Silvia Colom, ha sigut l’encarrega-
da d’entregar la Medalla de la Vila, mentre que 
el regidor de Cultura, Óscar Tena, ha entregat el 
Premi Explorador Andrés. 

“Per a l’Ajuntament i per a mi com a alcaldessa 
és un orgull poder entregar la major distinció 
del municipi, la Medalla de la Vila, a Ignasi Llo-
pis per tota la seua trajectòria en el món de la 
meteorologia i la seua relació amb les diferents 
associacions amb les quals ha estat implicat” 
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ressalta Silvia Colom, qui afig que “no podem 
estar més contents amb el Premi Explorador 
Andrés, ja que enguany ha sigut un èxit de con-
vocatòria amb sis treballs presentats, i tampoc 
podem més que ressaltar el treball realitzat pel 
guardonat, Javier Soligó, qui amb la seua gran 
creativitat ha omplit aquest estiu el municipi 
d’il·lusió i art”. 

La Medalla de la Vila de 2022, Ignasi Llopis, por-
ta més de 30 anys recollint i compartint les da-
des meteorològiques de Vilafranca. Un treball 
que queda recollit en l’Agència Estatal de Me-
teorologia (AEMET), en la pàgina web municipal 
de l’Ajuntament de Vilafranca i, com no, en la 
memòria col·lectiva dels vilafranquins i vilafran-
quines. Llopis també ha ajudat a portar Vilafran-
ca al món, gràcies a les dades oferides durant 
anys a Canal 9 i les compartides a través del 
seu canal personal de Facebook. Javier Soligó 
ha aconseguit el Premi Explorador Andrés grà-

cies al seu treball ‘Vilafranca 2021. Intervenció 
urbana i proposta artística col·laborativa en el 
medi rural’ pel qual el jove va proposar, el pas-
sat estiu, comprar postals serigrafiades per ell 
mateix sobre el passat industrial de la localitat 
pagant-les amb calcetins que, posteriorment i 
arribant als més de 750, van ser penjats al carrer 
Major i exposats durant els mesos estiuencs. In-
dicar que el de Soligó ha sigut seleccionat el 
millor entre sis treballs presentats. 

Recordar que la primera Medalla de la Vila es va 
entregar en 2014 amb motiu del 775 aniversari 
de la Carta de Població per a reconéixer a aque-
lla persona, persones o entitats que destacaren 
per la seua rellevància i bon fer per Vilafran-
ca. De la mateixa manera, el Premi Explorador 
Andrés premia projectes de Cicle Formatiu de 
Grau Superior, Treballs Final de Grau, Treballs 
Final de Màster o Tesis Doctorals relacionats 
amb Vilafranca.
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Els millors moments de la gala d’entrega de la Medalla 
de la Vila i el Premi Explorador Andrés
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Els mapes turístics il·lustrats s’estrenen per millorar l’experiència del 
visitant

u	 S’han presentat els mapes turístics il·lustrats. Una visió actualitzada del nucli urbà de 
la localitat i de les rutes de Palomita, adaptada a públic familiar i amb jocs i gimcanes per 
conéixer els tresors patrimonials i naturals de Vilafranca d’una manera més lúdica. Aquesta és 
una eina que pretén fomentar un turisme més inclusiu i adaptat a les persones amb diversitat 
funcional.

El doctor Joan Monferrer presenta 
'De viperis. Teleques i escurçons'

u	 El llibre recull aspectes científics i cul-
tura popular sobre les serps i com es caçaven 
per a crear amb el seu verí la Triaga Magna. 
L’escurçó, nom que reben les serps verinoses 
a Vilafranca i pobles del voltant, és un animal 
arrelat a la cultura i tradició d’aquests munici-
pis. Monferrer va ser presentat per l’enginyer 
tècnic agrícola Julio Monfort.

Debat sobre literatura a 
‘Compartint Lectures’

u	 La biblioteca Matilde Escuder 
de Vilafranca va acollir una edició 
més de ‘Compartint lectures’ en la 
qual veïns i veïnes van reflexionar i 
van debatre sobre diferents llibres 
presentats per ponents. Les perso-
nes que van compartir lectures van 
ser: Marisa Colom, amb el llibre ‘El 
gusano de mezcal’ obra de Miguel 
Sandín; Jorge Llopis amb ‘Voces 
de Chernóbil’ obra d’Svetlana Ale-
ksiévich; i Rebeca Tena i Luna Mar-
tín amb ‘Ojos azules en Kabul’ obra 
d’Anabel Botella.
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Festa anual del bureo i 
presentació de la nova associació

u	 El dissabte 18 de juny es pre-
sentava en societat la nova Associa-
ció Cultural Bureo de Vilafranca. Una 
agrupació hereva de l’antiga forma-
ció de bureo Iglesuela-Vilafranca. 
Aquest grup de gent aficionada a 
la jota i al bureo s’ha constituït en 
associació amb seu social, estatuts i 
junta directiva com tantes altres as-
sociacions culturals que té Vilafran-
ca. Aprofitant la cita anual de bureo 
que ja es va fent durant diversos 
anys a Vilafranca, a la jornada del 
dissabte es van programar una sèrie 
d’activitats a voltant d’aquest feno-
men tan característic de la cultura 
popular Vilafranca.

L’objectiu principal d’aquesta nova 
associació és donar a conéixer el 
bureo i la jota i transmetre’l a les ge-
neracions més joves de la mateixa 
manera que s’ha anat transmetent al 
llarg dels segles. I és que la jota vila-
franquina es caracteritza de la resta 
de balls de la zona per la seua pervi-
vència i manteniment en el temps, i 
això li aporta un valor etnològic ex-
cepcional. Generació rere generació 
s’ha sabut ensenyar i aprendre, tant 
pel que fa al component dansaire 
com al musical.

De matí es presentava a la Casa So-
cial la nova associació i a més, es va 
fer una xarrada col·loqui sobre la 
jota vilafranquina on es va presentar 
un estudi de la folklorista i profes-
sora de la Universitat de Saragossa, 
Carolina Ibor, que evidencia que la 
manera com es balla la jota a Vila-
franca és fruit d’aquesta transmissió, 
perduda en moltes altres zones de 
l’Aragó.

Alhora, la versió actual de la jota beu 
de la confluència amb els balls dels 

pobles dels voltants la constant influència entre les danses de 
les terres veïnes, tant del Maestrazgo de Terol, com dels Ports 
i del Maestrat.

La xarrada va finalitzar amb una ronda amb ball a la plaça i un 
dinar de pa i porta a l’edifici polivalent. A la vesprada era l’ho-
ra de ballar. Músics a les cordes i dansaires amb els braços 
enlaire van tocar i ballar gairebé fins a l’esgotament.

Com sempre, els bureos populars a Vilafranca recullen mú-
sics i balladors locals i també vinguts d’altres pobles. Símbol 
que aquest patrimoni etnològic nascut fa segles a les masies 
segueix més viu que mai.
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Xilòfag 2022: 
masovers, trufes, pedres i tendes

u	 Després de dos anys de pandèmia, la po-
blació vilafranquina gaudia de la segona edició 
del festival gastroliterari Xilòfag. El llibre escollit 
enguany, al voltant del qual gravitava tot, va ser 
‘El guardià de les trufes’, del vilafranquí Fèlix Edo 
Tena. Tres dies de cultura i gastronomia, diven-
dres, dissabte i diumenge, al voltant de la lectura.

El 29 d’abril es va organitzar a la Biblioteca Ma-
tilde Escuder un taller de castanyetes dirigit als 
més menuts. Tot seguit es projectava a la casa 
social el documental de Televisió de Catalunya 
Despoblats.

Els actes del 30 d’abril arrancaven amb una ex-
posició al carrer major, a l’antiga botiga d’Este-
ban Monfort i Lola Vicente. Aquesta recollia els 
llibres escrits o il·lustrats per vilafranquins i vi-

lafranquines. L’acte d’inauguració va començar 
amb l’agraïment a totes les persones que havien 
col·laborat omplint les vitrines amb llibres i ob-
jectes.

Tot seguit el club de lectura es reunia a la Biblio-
teca Municipal per debatre amb Fèlix tot allò re-
lacionat amb la novel·la. ‘El guardià de les trufes’ 
parla sobre l’esdevindre de la masoveria al llarg 
del segle XX des de tres generacions diferents i el 
festival arribava en un moment d’incertesa mun-
dial que fa replantejar-se aquest ofici en extinció.

L’activitat continuava a la vesprada, tot i l’ame-
naça de la pluja, amb una ‘performance’ al Re-
llotge, seguint el fil de la primera edició. Es van 
llegir diferents fragments del llibre amfitrió, així 
com textos dels cèlebres Cavanilles i Espinàs so-
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bre Vilafranca. Intercalant els textos, el grup de 
música local, creat per a l’ocasió ‘A la vora del 
foc’, va oferir diverses peces de la tradició oral 
per aportar el vessant musical. Tot plegat dan-
sava al voltant de la construcció d’una paret de 
pedra en sec, tècnica constructiva indissociable a 
l’ofici de masover. La paret s’anava erigint a rit-
me de música i text.

La nova construcció que presidirà l’avinguda Llo-
sar, és obra d’Eladio i Adrian Olcina i de Víctor 
Barreda i va comptar amb la col·laboració artísti-
ca d’Àlex Camañes. A més, durant la ‘performan-
ce’, la paret va ser rematada pels joves voluntaris 

del taller de la pedra en sec, dirigits per Javier 
Deusdad. En consonància amb els actes, tant el 
divendres com el dissabte tenia lloc el sopar lite-
rari. Aquest és un obligat del festival. Per aquest 
motiu, el restaurant L’Escudella va encarregar-se 
d’orquestrar un àpat literari al voltant de la no-
vel·la. El vessant esportiu del festival arribava el 
diumenge 31 d’abril, amb una passejada des de 
les Coves de Forcall fins al portalet de Sant Roc. 
Allà, es va inaugurar una segona exposició. Una 
retrospectiva, al llarg dels carrers Sant Roc, Major 
i la plaça d’En Blasc de tots els comerços exis-
tents durant la primera meitat del segle XX.
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Vilafranca i Benassal 
s’inunden de poesia durant 
el PERA

u	 La Va edició del Festival PERA 
(Poesia en Espais Rurals i Oberts) va 
omplir Vilafranca i Benassal de poesia 
durant un cap de setmana amb dife-
rents actes, des de trobades fins a ta-
llers passant per vermuts solidaris i lec-
tures de poemes.
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Col·labora en la 
‘Nit dels Ciris’

u	 El dissabte 6 d’agost 
Vilafranca tornarà a il·lumi-
nar-se a la llum dels ciris 
gràcies a la ‘Nit dels Ci-
ris’. Un moment únic, en 
el qual milers de ciris s’en-
cendran per a formar mo-
tius de llum recorrent els 
carrers del poble. Per a fer 
possible la ‘Nit dels Ciris’ 
l’Ajuntament de Vilafran-
ca necessita la col·labora-
ció del veïnat. Tots aquells 
veïns i veïnes interessats 
a participar poden apun-
tar-se a l’ajuntament fins 
al 4 d’agost. Recordar que 
el telèfon de contacte és el 
964 44 10 04.



Multitudinària festa de l’associació de 
pensionistes i jubilats

u	 La festa anual dels jubilats es 
tornava a celebrar el diumenge 19 
de juny després de dos anys d’in-
activitat per la pandèmia. Per això, 
l’associació de pensionistes i jubilats 
‘Francolí’ de Vilafranca va organitzar 
un dia ple d’activitats per als socis.

El dia va començar amb una ronda 
per tot el poble. La Rondalla va re-
córrer diferents carrers de Vilafran-
ca. Com és habitual es va pensar en 
els més majors i es va fer una parada 
a la residència. La volta va acabar al 
parador de festes on mentre s’espe-
rava al dinar la Rondalla va tocar al-
gunes peces.

El nombre de socis apuntats al dinar 
va ser de 127. Aquest any es renova-
va la junta amb Ignasi Llopis i Julio 
Monfort al capdavant.

L’associació compta actualment 
amb 400 socis aproximadament. 
L’increment dels afiliats és una clara 
mostra de l’envelliment de la pobla-
ció de les zones rurals. Alguns dels 
socis ja no poden gaudir d’una for-
ma plena de la festa però segueixen 
formant part del col·lectiu de jubi-
lats.

A banda, la nova junta ha renovat 
l’elenc d’activitats anuals dirigides 
als socis i sòcies. Classes de relaxa-
ció o la participació en un taller ocu-
pacional de la Mancomunitat en són 
una mostra. En breu marxaran de 
viatge a Galícia. A poc a poc, l’asso-
ciació també es va renovant. Des de 
fa poc s’ha creat una llista de difusió 
per als socis a l’estil InfoVila. Amb 
aquesta eina socis i sòcies es podran 
mantindre al dia de totes les activi-
tats organitzades.
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u	 La població vilafranquina ha gaudit el 
cap de setmana del 10, 11 i 12 de juny d’un 
total de 8 obres, des de dansa fins a circ, han 
estat protagonistes d’aquests dies culturals i 
simbòlics per al poble. Centenars de perso-
nes han assistit aquest any al Capsigrany.

Primer, l’obra ‘Nudos’ va endinsar els espec-
tadors en un món d’emocions i de vida per 
mitjà de la dansa. L’endemà al matí, els més 
menuts gaudiren de ‘El Monstre de Colors’, 
on es van treballar les diferents emocions 
a partir dels colors, les titelles, la música i 
moltes rialles. Més tard, ‘Seu-te!’, junt amb 
l’obra de la nit ‘Karpaty’ van aportar el to 

d’acrobàcia i circ de la mostra deixant boca-
badats als veïns i veïnes de Vilafranca.

Eixe mateix dia, l’obra ‘Mauthausen. La voz 
de mi abuelo’, un drama bèl·lic, no va po-
der ser representada degut a una incidència 
dels actors, en substitució a aquesta, l’orga-
nització del Capsigrany va contractar l’obra 
‘La festa del rei’ de la companyia vila-realen-
ca ‘La Banda del Drac’, que va sorprendre el 
públic amb una obra divertida que va neces-
sitar molta participació tant de menuts com 
de grans. Finalment, el matí del diumenge, 
van tornar a ser protagonistes els més me-
nuts, que van gaudir de ‘El jardí secret’. A 



la vesprada, ‘Els amics 
d’en Crusó’ van orga-
nitzar jocs i manuali-
tats per a xiquets que 
van enlluernar tots 
els veïns i veïnes de 
la localitat. Finalment, 
‘Mal...pero bien’ va 
tancar el Capsigrany 
deixant un somriure 
en tots aquells que 
hi van acudir. Aques-
ta XXIIa edició de 
la Mostra de Teatre 
Capsigrany ha estat 
“una satisfacció molt 
gran, per veure a tan-
ta gent interessar-se 
pel teatre a Vilafran-
ca. Veure tant de pú-

blic acudir a les diferents representacions, sobretot xiquets i xiquetes, ens 
plena de felicitat i ens dona forces per continuar organitzant i apostant per la 
cultura a Vilafranca”, expliquen des de l’organització de la Mostra de Teatre.
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Sant Cristòbal ompli el Nou Parador

u	 El primer cap de setmana 
de juliol, veïns i veïnes de Vilafran-
ca han gaudit de les Festes de Sant 
Cristòbal. Activitats des del ball pla 
fins actuacions musicals, passant per 
la tradicional benedicció dels cotxes, 
han portat a tota la localitat a ajun-
tar-se i a divertir-se en aquestes fes-
tes.

Les festes es van obrir el dissabte 
amb el clàssic dinar de socis al Para-
dor de Festes, on van assistir al vol-
tant d’unes 300 persones, les quals 
van rebre un detall per part dels Ma-
jorals de Sant Cristòbal. En acabar el 
dinar, van tindre lloc dos ‘tardeos’ a 
càrrec dels grups Pimienta Molida i 
Los Culpables, que van amenitzar la 
vesprada amb rumba i rock, respec-
tivament. A més, durant la vesprada, 
també es va realitzar un bingo i es 
va fer un berenar de socis. Per tan-
car el dia, els majorals van vendre 
bocates per a sopar i van tindre lloc 
dues actuacions musicals, un tribut 
a ‘El último de la fila’ i la discomòbil 
Bandalay.

El diumenge, va ser el dia de devoció 
al Sant, a les 11 del matí eixia la Pro-
cessó des de la Plaça d’En Blasc fins 
al Llosar, on es va fer una missa en 
honor al Sant. En acabar la missa, va 
tindre lloc la tradicional benedicció 
dels cotxes, on més de 100 vilafran-
quins i vilafranquines van acudir per 
a banyar el seu vehicle amb aigua 
beneita. Finalment, a les 18.30h, una 
gran quantitat de veïns i veïnes van 
ballar el Ball Pla a la Plaça d’en Blasc, 
tancant així unes Festes de Sant Cris-
tòbal exitoses caracteritzades per la 
gran quantitat de gent que va acudir 
a gaudir de totes les seues activitats.
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Festes
Homenatge als que ja no estan per 
Tots Sants

u	 Vilafranca va celebrar la festivitat de Tots 
Sants, dia en què es recorden els difunts en la cul-
tura cristiana. Des de dies abans el cementeri local 
s’havia poblat de veïns i veïnes que s’apropaven a 
netejar les làpides i tombes i a portar flors a les per-
sones estimades. L’1 de novembre es va celebrar la 
tradicional missa al camp sant vilafranquí amb una 
bona acollida de públic. La missa va ser oficiada pel 
capellà local, Salva Prades.

u	 El fred no va frenar l’arribada del Na-
dal a Vilafranca. L’Ajuntament de Vilafranca, 
amb la col·laboració de l’associació Vilafranca 
Espai de Comerç, va organitzar una vesprada 
festiva coincidint amb l’encesa de les llums 
de Nadal. La Xalera, amb el Patge Reial, va 
encapçalar una cercavila fins a la plaça d’En 
Blasc, punt neuràlgic de la festa. Allí, menuts 
i menudes van donar la carta al representant 
dels Mags d’Orient.

Amb un got de xocolata calenta el fred apre-
tava menys. L’associació comercial vilafran-
quina va donar detalls a tots els participants. 
Paral·lelament, l’empresa Bolíssim també va 
parar taula per oferir una degustació dels 
seus productes. El més desitjat, un caldet ca-
lentet amb pilota.

La vesprada va estar amenitzada pel grup de 
folklore ‘Zambomba Flamenca’, qui a ritme 
de caixó flamenc, guitarra, palmes i sevillanes, 
va inaugurar oficialment la temporada de na-
dales a Vilafranca. Cal recordar també que, 
un any més i coincidint amb el 15è aniversa-
ri, l’associació Vilafranca Espai de Comerç ha 
tornat a llançar la iniciativa de decoració de 
balcons a la població. D’aquesta manera l’as-
sociació local reivindica la responsabilitat so-
cial de consumir al poble, un ‘feedback’ que 
cal alimentar de manera constant per mantin-
dre els serveis locals.

Benvingut Nadal!
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La màgia dels Reis Mags d’Orient
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Grans i menuts el van passar en gran a la Sant Silvestre!
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Festa de la 
Penya Taurina
u	 La penya taurina de Vilafran-
ca ha celebrat la seua festa anual. 
Després de dos anys en blanc, l’acti-
vitat taurina ha tornat als carrers de 
Vilafranca. Tot i que en 2020 i 2021 
Vilafranca sí que va poder gaudir 
de bous gràcies a la plaça de bous, 
la localitat tenia ganes de bous al 
carrer. La proposta de l’associació 
taurina vilafranquina ha estat la de 
tornar a la plaça de la Constitució, 
ubicació on fa alguns anys se cele-
braven els festejos taurins fora de la 
setmana de festes. La proposta ha 
agradat i l’acceptació ha sigut màxi-
ma.

Sobre l’arena les quadrilles d’embo-
ladors de Vilafranca, Todolella, l’Ar-

golla i la Contornà amb bous dels germans Bellés de la To-
rres d’En Besora. Vaques de la mateixa ramaderia i la prova 
d’un bou cerril de La Masà. Els animals d’Eulogio Mateo que 
van fer gaudir a rodadors. Gràcies a la col·laboració de 130 
persones, la ramaderia de la Paloma ha tornat per sego-
na vegada a Vilafranca. Es fan anomenar ‘Amics del Corro’ 
i seguint la filosofia del Ventanillo, cada persona que vol 
participar fa una aportació econòmica per poder sufragar la 
festa. Tampoc va faltar la música, per exemple, amb el grup 
Rumba 13.
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Pasqua del Llosar

u	 El dilluns 6 de juny Vilafranca va gaudir 
d’un dia festiu gràcies a la celebració de la Pas-
qua del Llosar celebrada amb motiu de la Pasqua 
de Pentecostés.

A les 9.30h del matí, els actes de la Pasqua del 
Llosar es van obrir amb la realització d’una mis-
sa, més tard, els veïns i veïnes de Vilafranca van 
eixir en processó, a les 10h, des de l’església pa-
rroquial fins a arribar a l’ermita acompanyats de 
la imatge de la patrona. Una vegada arribada la 
processó a l’ermita, es va celebrar una missa en 

honor a la Verge del Llosar i, en acabar, es va 
tornar, també en processó, cap al poble.

A la processó, amenitzada per la Unió Musical 
de Vilafranca, van participar capellans vinculats 
a la localitat, els xiquets i xiquetes de comunió i 
una representació de la corporació municipal en-
capçalada per l’alcaldessa, Sílvia Colom. Un cen-
tenar de vilafranquins i vilafranquines van parti-
cipar en aquest dilluns en honor a la patrona de 
la localitat i van acudir als actes religiosos al seu 
honor.
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Sant Isidre al Peiró

Santa Llúcia a Castellfort

u	 A falta de comissió de festes, un any més, l’Ajuntament ha pres la iniciativa d’organitzar 
la setmana gran de Vilafranca. Per això, la regidoria de festes ha començat a reunir-se amb les 
diferents associacions i amb les famílies dels representants.

Les festes de Sant Roc del 2022 tindran lloc entre els dies 12 i 21 d’agost. Està previst que cada 
dia estiga organitzat per una associació o entitat i, per això, ja des d’un inici, la corporació mu-
nicipal agraeix a les agrupacions la seua ajuda i suport.

Tanmateix, es fa una crida perquè els joves prenguen la iniciativa i s’animen a formar part de 
la comissió. Poder gaudir de les festes implica prendre la responsabilitat una vegada en la vida 
i organitzar-les. Formar part de la comissió de festes és una responsabilitat que tothom ha de 
prendre perquè aquestes continuen.

Les festes, enguany del 12 al 21 d’agost
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Torna el foc per Sant Antoni
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Torna el foc per Sant Antoni
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Vivim la Setmana Santa
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Vivim la Setmana Santa
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Esports

u	 Vilafranca era el diumen-
ge 6 de març la seu del primer 
duatló escolar. Una prova d’àm-
bit provincial que va acollir més 
de 200 participants així com les 
respectives famílies i personal 
d’entrenament dels clubs parti-
cipants.

L’organització venia de la mà 
del club local de triatló Tripicaio, 
que va comptar amb la col·labo-
ració de la Federació Valenciana 
de Triatló, així com amb l’ajuda 
de més de 80 voluntaris que van 
garantir la seguretat al llarg del 
circuit i ajudaren a fer que tot 
eixirà redó. A més, una vinte-
na d’empreses locals van donar 
suport a la fita a través del seu 
patrocini. A més de la bona or-
ganització, Vilafranca també va 
celebrar tres primeres posicions 

I duatló 
escolar

i dos podis. Els 25 atletes que militen al club local van demostrar 
la bona forma d’un club jove però amb ganes de fer-se un lloc en 
el triatló autonòmic.

L’alcaldessa, Silvia Colom, va participar en l’entrega de premis, 
penjant les medalles a tots i totes les atletes que van aconseguir 
guanyar-se el podi a Vilafranca.

Inici de la temporada d’estiu amb l’obertura de la piscina exterior

u	 Enguany, les bones temperatures han propiciat que a mitjans de juny aquesta instal·lació 
estival haja ja obert les portes i que la temporada es prolongue fins a finals d’agost. Com sempre, a 
banda de l’entrada única, els usuaris de la piscina també poden adquirir l’abonament per a tota la 
temporada. El preu és de 30 euros per als adults i de 18 euros per als infants. 
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 Tripicaio Vilafranca

u	 Izan Remolina com a pri-
mer juvenil, Maite Ahicart com a 
tercera juvenil, Valeria Folch com 
a primera infantil i Martina Fabre-
gat com a segona benjamí van ser 
premiats en l’àmbit provincial a la 
Gala Anual que va tindre lloc a Ma-
nises al mes de març.

També cal destacar la participació 
de Laia Fabregat, Hector Andrés 
i Valeria Folch en curses sub 16 i 
sub 14 d’atletisme en pista a es-
cala provincial i autonòmica. Laia 
també ha participat amb l’Atletis-
me Vila-real a una cita de Segona 
Divisió Nacional de Clubs Feme-
nins a Alhama (Múrcia)
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Centenari del C.E. Castelló

u	 El Castelló 
celebra aquest any 
el seu centenari. 
Per aquest motiu, 
s’estan realitzant 
diferents actes a 
escala comarcal, 
havent-se celebrat 
el primer d’ells a 
Vilafranca. Grans i 
menuts van gaudir 
de la celebració, ja 
que durant la jor-
nada es van dur 
a terme activitats 
per a totes i tots 
com Fan Zone, 
castells unflables, 
pintacares i molts 
més jocs.

Copa d’Espanya de Kilòmetre Vertical

u	 Vilafranca ha tingut aquest any 2022 dos Campions de la Copa Espanya 
de Km Vertical. Javier Vives Barreda guanyava la categoria juvenil i Raul Gargallo 
Monfort la categoria juvenil.
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Ciclisme
u	 El món de la bicicleta torna a estar dins de l’actualitat 
esportiva a Vilafranca, tant en carretera com en BTT. Nayara Ibá-
ñez Tena guanyava els Jocs Escolars de Castelló 2021 a la ca-
tegoria aleví femení primer any. Aquest 2022 participa en aleví 
femení segon any i de moment lidera la classificació després 
d’un terç de competició. Andreu Murlá Prades corre enguany 
amb l’equip murcià Valverde Team i està participant en proves 
de caràcter nacional. Al juny guanyava el ‘maiot’ taronja com a 
millor corredor provincial de la Volta Ciclista a Castelló. Pel que 
fa a les competicions de BTT, les proves del circuit provincial es-
tan comptant amb la participació de David Sirvent, Ismael Falcó, 
Lucas Tena i Miquel Vicente.

Alex Monfort campió
u	 El pilot vila-
franquí Alex Monfort 
Artola es proclamava 
campió autonòmic 
de monoplaces l’any 
2021. Aquest 2022, 
també participa en 
el campionat i de 
moment és el segon 
classificat de mono-
places. 
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L’Amateur del CF Vilafranca ha acabat
la lliga a la posició 16

u	 Els inicis van ser complicats fent-se càrrec de l’equip el també jugador Javi Nadal. A 
gener, Toni Mallén i Roberto Prades eren escollits nous entrenadors i durant els últims mesos, 
l’equip ha tingut una molt bona ratxa a casa, perdent només un partit.  Al final 46 gols a favor 
i 96 en contra. Borja amb 19 i Gonzalo amb 7 han sigut els màxims golejadors. 

Els equips del Club Frontenis Vilafranca acabaven les 
seues lligues a la zona mitjana de la classificació

u	 Els equips del Club Frontenis Vilafranca acabaven les seues lligues a la zona mitjana de 
la classificació. L’equip A que ha jugat a la Divisió d’Honor de Castelló finalitzava la competi-
ció desé amb 33 victòries i 45 derrotes.

68 | Vilafranca



Èxits en atletisme amb David Prades

u	 L’atleta vilafranquí David Prades Mon-
fort està aconseguint bons resultats en aquesta 
temporada 2021-2022. A l’hivern guanyava la 
Cronoescalada del Pas de la Casa i també parti-
cipava en altres proves de ‘skimo¡. Després que-
dava vuité a la Transgrancanària, quart a la peri-
metral d’Arguis i tercer a la Tenerife Blue Trail de 
74 kms.

Pel que fa a la resta de corredors de muntanya 
de Vilafranca estan participant en les curses de 
la Lliga Castelló Nord de Curses per Muntanya 
així com d’altres proves del circuit provincial i 
nacional.

Renomar Els Ports i altres clubs
u	 El futbol també està molt present a Vila-
franca amb jugadors i entrenadors que formen 
part del club comarcal de futbol base Renomar 
Els Ports, un club que juga els seus partits com 
a local als terrenys de joc de Morella, Vilafranca, 
Forcall i Cinctorres i que està presidit pel també 
vilafranquí Roberto Prades.

Al Juvenil: Enric Monfort Tena i Héctor Bayot Mi-
ralles i el delegat Raúl Monfort Tena. Al Cadet: 
Eric Colomer Monfort, Jesus Roda Dols, Moha-
med Rokdi i Yeray Andrés Meseguer. A l’Infantil 
A: Didac Fabregat Pitarch, Eric Querol Guia, Hugo 
Solsona Altaba, Jaume García Fernández, Rubén 
Salvador Garcia i Xavi Prarts Bono. A l’Infantil 
B: Bruno Monfort Tena, Diego Casanova Julve, 
Francisco Javier Sánchez Parra, Jordi Tena Gil, 
Jorge Gil Monfort, Saúl Montoliu Pitarch i Mikel 
Fuertes Pons. A l’Aleví A: Andreu García Fernán-
dez. A l’Aleví B: Arnau Solsona Piquer, Iván Fa-
bregat Robres, Nacho Martínez Fabregat, Darius 
Catalin Tipurici, Oriol Iranzo Edo i els entrenadors 
Jesús Fabregat Edo i Javier Nadal Vidal. Al Ben-
jamí: Manel Roig Escorihuela. Al Prebenjamí: Ale-
jandro Monfort Monfort, Joel Iranzo Edo, Marc 
Deusdad Solsona, Pablo Fabregat Falcó i Sergi 
Casanova Escorihuela.

A banda, són molts els xiquets i xiquetes amb 
arrels al poble que juguen en altres clubs de la 
província de Castelló.

Vilafranca | 69



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 15:00h

BIBLIOTECA
Ubicació: Casa de la Cultura. Av. Castelló, 63
Telèfon: 964 44 08 14
Horari d’atenció al públic (estiu):
Dilluns, dimarts,  dijous i divendres de 17:00h. a 
20:00h. Resta dies tancat

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 Sant Mateu: 964 41 67 21

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 9:00 a 13:00 h
De dimarts a Dijous de 9:00 a
14:00 h i de 15:00 a 18:00 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

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: vilafranca@obsegorbecastellon.org

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
JAVIER MARTÍNEZ: 608 12 35 00

Directori

Troba’ns a les xarxes socials !

Ajuntament de Vilafranca @ajvilafranca @vilafranca_oficial
Turismo Vilafranca @TurVilafranca 

**Els horaris i telèfons poden 
patir modificacions alienes a 
l’Ajuntament




