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La veu de l’alcalde
Benvolgut poble de Vilafamés, en l’anterior butlletí vaig voler dedicar
el meu escrit a tota la gent de Vilafamés, tant a les persones que van
patir directament els efectes de la pandèmia com a aquelles que en
els pitjors moments es van bolcar ajudant en tot allò que fera falta.
En aquesta ocasió, el dedicaré a les meues companyes Alba Iris i Isabel i al company Borja, els quals han format part de l’equip de govern
que va començar en 2019 amb l’objectiu de continuar el projecte socialista iniciat en 2015. Tots tres han treballat de valent per a fer del
poble que els ha vist nàixer, un poble millor, lluitant perquè cadascun
dels seus veïns i veïnes puga viure dignament i tindre les mateixes
oportunitats i serveis que puga tindre un ciutadà d’una ciutat gran. Però sempre, sense perdre l’essència
que ens caracteritza com a poble d’interior, on el tracte amable i hospitalari forma part del nostre ADN, on
totes i tots ens coneixem i, es pot dir que, som una gran família. És per això que tot es fa amb molta més
il·lusió i dedicació.
Van entrar en un moment on la situació interna de l’ajuntament era molt delicada per la falta de personal,
on hi havia moltes coses importants en marxa que s’havien d’acabar i que gràcies al gran esforç realitzat i,
malgrat els bastons a les rodes que ens han posat, les hem pogut tirar endavant. A tot això cal sumar-li una
pandèmia mundial sense precedents i els diferents canvis que hi ha hagut en les vides personals de cadascun. Malgrat tot, tots tres han estat a l’altura de les circumstàncies i amb nota, i em sent molt orgullós de
la feina feta. Alba Iris, una persona de consens, amable i dialogant, lluitadora incansable que no para fins a
aconseguir tot allò que es proposa. Borja, una persona que malgrat que té molt de caràcter, és una persona
amable, amb moltes inquietuds i sempre amb ganes de fer coses noves. Isabel, una persona molt treballadora, patidora i pendent de què estigue tot com cal. La veritat que els tres són unes grans persones, els
tres han treballat intensament i sempre de forma desinteressada, amb l’únic objectiu de millorar la qualitat
de vida de totes i de tots. Ara, cadascú d’ells, ha decidit pegar un pas al costat a causa dels canvis que han
tingut en les seues vides en l’àmbit personal. I dic al costat perquè continuen estant ací, ajudant en tot allò
que necessitem els seus companys que ara estem governant. Des d’ací vull remarcar la gran labor que han
fet i donar-los les gràcies públicament. GRÀCIES!!

Telèfons, adreces i
horaris d’interés
BOMBERS: 085
COL·LEGI SANT MIQUEL: 964 73 86 75
FARMÀCIA: 964 32 90 26
BIBLIOTECA: 964 32 92 50
AUTOBUSOS (HICID): 964 21 63 86
CREU ROJA: 913 35 45 45
EMERGÈNCIES: 112
GUÀRDIA CIVIL: 062
SERVEIS SOCIALS (MPA): 964 21 63 86
CENTRE MÈDIC VILAFAMÉS: 964 73 94 60
C. DE SALUT VALL D’ALBA: 964 39 04 00
FACSA: 964 22 10 08

AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS: 964 32 90 01 //
Fax: 964 32 92 86 // info@vilafamés.es
POLICIA NACIONAL: 092
PREVENCIÓ D’INCENDIS: 964 24 25 00
GUÀRDIA CIVIL TRÀNSIT: 964 22 70 81
GUÀRDIA CIVIL VILAFAMÉS: 964 32 90 02
POLICIA LOCAL: 964 32 90 01
PROTECCIÓ CIVIL: 964 22 05 00
MACVAC: 964 32 91 52
TOURIST INFO: 964 32 99 70

Maquetació, redacció i edició:
Alba Lafuente, Àlex Falomir, Lluís Puig
Fotografia: Gabriel Ahís / Ajuntament
Regidoria de Comunicació
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La veu del govern
Arran d’una notícia publicada per l’Ajuntament sobre
la licitació d’un dels serveis necessaris per al seu funcionament, es van produir molts comentaris adversos
a les xarxes socials, indicant que l’empresa que havia
guanyat el concurs no era de la zona. Es tractava del
servei de gestoria (principalment la realització de les
nòmines i contractes laborals de l’Ajuntament) i l’empresa era de Màlaga. Aquests comentaris moltes vegades són comprensibles i inclús normals que es facen. Pot paréixer un disbarat com un ajuntament de
menys de 2.000 habitants de la província de Castelló
contracta a una empresa de Màlaga per a dur a terme
aquest tipus de treballs (tot i que en aquest cas l’empresa té treballadors a Castelló). Això té explicació i ara
intentarem contar-ho. I us mostrarem què ens trobem
com a regidors cada vegada que volem contractar un
nou servei o fer una obra.
Avui en dia els mecanismes de contractació de l’administració pública són molt més rigorosos i transparents (a banda de molt més complexos i laboriosos)
i venen marcats per la llei de contractes del sector
públic del 2017. Actualment, la majoria de contractacions (o licitacions) han de ser en obert. Una licitació
en obert consisteix a preparar uns documents, anomenats plecs, on es defineixen les condicions tècniques
i administratives en les quals s’haurà de realitzar tant
la contractació com l’execució del contracte. Aquests
documents suposen molt de treball (setmanes de dedicació del nostre personal), ja que cal afinar molt bé el
seu contingut. Inclús, molts cops cal demanar assessorament extern per a la redacció d’aquests plecs (és a
dir, fer una contracció per a redactar els plecs d’una altra contractació), perquè com a Ajuntament menut no
tenim personal qualificat en la casa en tots els àmbits.
Una vegada preparats, aquests documents es publiquen a un portal web a escala estatal (perfil del contractant) per al seu anunci i que les empreses puguen
presentar les seues ofertes durant un període de temps,
normalment vint dies naturals. Aquestes ofertes seran
el preu que l’empresa està disposta a fer el treball o el
temps que pot fer-ho. Aquest portal és obert i qualsevol empresa/autònom pot accedir per a participar en
els concursos. Qualsevol restricció a la participació per
motius de procedència és inconstitucional, per tant, es
pot considerar il·legal. A banda, nosaltres també intentem donar publicitat i anunciar-ho a les empreses locals (que possiblement no estan acostumades a consultar el perfil del contractant). Per exemple, així es va
fer en el contracte de gestoria. El 24 de setembre es va
publicar una nota de premsa pels mitjans de comuni-

cació habituals de l’Ajuntament. Una vegada transcorregut el temps, l’Ajuntament obris totes les ofertes i
valora quina és més favorable de forma rigorosa (normalment per rebaixa de diners o temps). D’acord amb
aquesta valoració s’adjudica el contracte. La mateixa
llei de contractes (i la constitució espanyola) impedeix
restringir la possibilitat de participar en una licitació a
empreses depenen de la seua ubicació. És per això que
la procedència d’una empresa no pot ser un requisit en
una licitació en obert, ja que tots els espanyols i espanyoles han de tindre les mateixes oportunitats.
Molts us preguntareu si sempre és necessari fer una
contractació en obert o es fa per «capritxo» de l’Ajuntament. Fer una contractació en obert depén del tipus
de treball o servei a realitzar i la seua quantia. Principalment, els tipus de contractes són: serveis, subministrament i obra. Començant pel primer tipus de contracte, el de serveis (com els serveis de neteja, gestoria,
telefonia...), hi ha diferents característiques que cal tindre en consideració. Si el servei que es vol contractar
és recurrent i té una duració de més de dotze mesos
o té un cost superior als 15.000 euros (més IVA), en
aquests casos cal fer-ho sempre en obert. En els contractes de subministrament (com el contracte de la
caldera del camp de futbol, Pick-up, mobiliari del Quatre Cantons) si el preu supera els 15.000 euros (més
IVA), també s’ha de fer sempre en obert. I finalment els
contractes per obra (com el reasfaltatge dels carrers,
els camins o l’edifici Quatre Cantons) s’han de licitar
en obert quan aquestes són superiors a 40.000 euros
més IVA.
Tots els ajuntaments de l’estat espanyol han de complir aquestes «normes» per igual, no són únicament del
nostre Ajuntament. Per tant, no és cap «capritxo» el fet
de fer les contractacions en obert, és una obligació per
a totes les administracions públiques per igual. Lògicament, el fet de donar més publicitat, l’Ajuntament
sempre obtindrà millors condicions en una contractació, però això no vol dir que les nostres empreses no
puguen guanyar aquests contractes. Ser residents en
el poble també els dona certs avantatges i poder ser
més competitives en certs contractes enfront d’altres.
No hem de veure la llei de contractació com una invasió de què altres empreses vindran a guanyar els contractes ací, tot el contrari, ho hem de veure com una
oportunitat, on aquesta llei també permet a les nostres
empreses/autònoms participar en qualsevol licitació
dins del mateix estat espanyol i generar més possibilitats.
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Contractacions i obres
Un milió d’euros d’inversions en 2021
L’any 2021 serà
recordat a Vilafamés per la posada en marxa
de diversos projectes
municipals claus per al
futur de la localitat. A inicis d’any,
el Pla Convivint
de la Generalitat
Valenciana
va
donar llum verda
a la construcció
d’un Centre de
Dia a Vilafamés.
Un dels objectius
prioritaris que l’equip de govern
de la localitat es va marcar a
inicis de legislatura i que permetrà a les persones majors de
60 anys gaudir d’un programa
d’atenció diürna amb capacitat perquè alguns dels usuaris
puguen al seu torn pernoctar. A
més, el nou Consultori Auxiliar
de Vilafamés també ha avançat
en els tràmits durant l’estiu.
L’adjudicació del servei d’arquitectura i enginyeria encarregat
de la redacció dels projectes i
la direcció de les futures obres
va donar pas a la presentació
del projecte bàsic, estat en el
qual es troba actualment.
D’aquesta manera, durant l’any
passat també van finalitzar diversos projectes amb fortes
inversions, com els 180.000
euros destinats a la repavimentació dels carrers del barri
del Ventorrillo a Vilafamés. Una
suma a la qual s’ha de sumar
96.000 euros per les millores
efectuades en el carrer Carreró
i Camí Nou. Així doncs, també

va ser l’any en què s’han aprovat
els projectes de millora dels camins
rurals del terme municipal, valorats
en un còmput global de 630.000 euros d’inversió. De moment, un projecte de 130.000 ja ha sigut adjudicat, mentre que els dos projectes
restants han sigut aprovats en ple
municipal i s’executaran en 2022.
En el vessant cultural, la històrica
sala Quatre Cantons ha finalitzat
per complet la seua transformació
en centre cultural municipal, amb
múltiples sales i seu de l’Oficina de
Turisme de Vilafamés. Així mateix,
també s’ha donat solució al problema de trànsit viari pel barri antic
de la localitat, a través de l’expedició dels «passe veí» que assegura
la fluïdesa de vehicles i la seguretat de transeünts per la zona alta.
Així, l’any va acabar amb la subvenció atorgada per la Generalitat
de 250.000 euros en el projecte
«Rehabilitem llars», que remodelarà
l’edifici adjunt a l’ajuntament amb
cinc habitatges destinats al lloguer
social.

Des de l’Ajuntament també es van
elaborar diferents licitacions públiques, a través de procediments
oberts a causa dels costos dels
serveis contractats. La neteja
d’instal·lacions públiques, la jardineria d’espais verds del nucli urbà,
la gestoria del consistori o les assegurances contractades com la
responsabilitat civil o l’assegurança de vehicles; són alguns dels
serveis que treballen per al consistori. Contractacions públiques que
també s’han vist ampliades amb la
incorporació de dos auxiliars d’administració a partir de subvencions
de LABORA. D’igual manera, el 2021
també ha sigut un any complicat
per als negocis i empreses locals
per la pandèmia. Per això, les diferents línies d’ajudes econòmiques
llançades per la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament han repartit
110.000 euros per a reflotar i estimular l’economia local. En concret,
l’última línia d’ajudes pròpies del
consistori ha repartit 8.210 euros,
mentre que la suma del Pla Resistir
de la Generalitat Valenciana ascendeix a 17.800 euros.
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Més de 700.000 euros en subvencions en 2021
L’Ajuntament de Vilafamés va accedir, al llarg del
passat any, a diverses subvencions els imports
sumats de les quals ascendeixen a 730.000 euros. Els principals organismes que van atorgar
ajudes van ser la Diputació de Castelló i el Servei
Valencià d’Ocupació i Formació LABORA. El consistori, a més, es va beneficiar de programes com
el Pla Resistir llançat per la Presidència de la Generalitat Valenciana, el pla contra el mosquit tigre
finançat per la Conselleria de Sanitat o el programa de formació per a persones adultes de la Conselleria d’Educació.

La suma més important, d’entre les més de 20
subvencions rebudes, és la corresponent al Pla
«Recuperem Llars» i els seus 250.000 euros destinats per a rehabilitar cinc allotjaments de lloguer
social, situats en l’edifici adjunt a l’Ajuntament.
Algunes de les ajudes rebudes també han sigut
destinades a afrontar despeses i pèrdues dels negocis locals a conseqüència de la crisi econòmica
de la pandèmia; així com a disminuir l’atur local
amb diverses contractacions que han ampliat la
plantilla del consistori i han millorat el servei al
ciutadà.

L’Ajuntament de Vilafamés ha decidit augmentar la dotació policial respecte a l’única plaça que existia prèviament, tenint en compte les necessitats que precisa
una localitat que rep milers de visites al llarg de l’any.
«Amb aquests tres llocs de treball Vilafamés augmenta
la seguretat ciutadana, tant dels veïns i veïnes com dels
visitants, donant així solució a una demanda ciutadana
en pro de la seguretat de totes i tots» ressalten des de
l’Ajuntament.

Més seguretat
ciutadana amb tres
policies locals

Vilafamés tindrà servei dels seus policies locals durant
tota la setmana, després de la incorporació de tres treballadors a la plantilla municipal. L’Ajuntament de Vilafamés ha procedit a l’ampliació de plantilla a partir d’un
conveni signat amb l’Ajuntament de l’Alcora, que disposa d’una bossa de treballadors per a optar a aquest lloc
que s’ha cedit a Vilafamés. En tot cas, es tracta d’una
provisió temporal de personal, perquè el consistori treballa en la publicació d’una convocatòria de plaça pública per a aquests tres mateixos llocs de policia local.
L’objectiu és assegurar un servei permanent durant tota
la setmana, perquè treballaran de dilluns a diumenge
tan de matí com de vesprada, mentre dure el procés administratiu de creació de plaça pública.
Les labors que exerceixen les noves incorporacions estan enfocades al control i vigilància del trànsit en tot el
terme de la localitat, així com a mantenir el respecte a
les disposicions d’accés al barri antic. També el com-

pliment de les ordenances municipals i la disciplina urbanística, entre altres responsabilitats,
estan sota el seu control.
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250.000 euros per a
rehabilitar l’edifici
adjunt a l’ajuntament

La Conselleria d’Habitatge de la Generalitat Valenciana ha resolt concedir 250.000 euros a Vilafamés per a rehabilitar allotjaments de lloguer
social, situats a l’edifici adjunt a l’ajuntament.
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El projecte, la redacció del qual ja ha finalitzat, busca
destinar aquests pisos a persones en situacions econòmiques i personals greus que requerisquen allotjament.
La subvenció concedida s’emmarca en el Pla «Recuperem Llars», mitjançant el qual es podran rehabilitar els
cinc habitatges que formen l’edifici, a més de les zones
comunes, el pati posterior i l’envolupant de l’edifici, que
s’ajustarà al PGOU. La construcció data del 1900 i està
integrat en el conjunt històric artístic considerat BIC. El
pressupost total del projecte supera els 300.000 euros,
una vegada afegits el cost de la redacció del projecte i
les despeses derivades de tot el procés que sufragarà
l’Ajuntament. En aquest moment el projecte està en revisió per la Conselleria de Cultura.
Els cinc habitatges consten de tres dormitoris amb cuina, saló-menjador, un bany i un lavabo. Dos d’ells amb
vista orientats cap a la plaça de l’Ajuntament i tres cap
al carrer Botera. En la rehabilitació es proposa substituir
i renovar el sistema elèctric, la calefacció, els aparells
sanitaris o la pintura de les parets, a més de la instal·lació d’un ascensor.

Finalitza el canvi
de les finestres de
l’ajuntament

l’actuació ascendeix a 38.811,12 euros, sufragada a
través d’una subvenció de la Diputació en el marc del
Pla Reactivem. L’envolupant tèrmica de les finestres
s’ha substituït amb nous materials que tanquen millor els marcs, i també ajuden a insonoritzar el soroll
exterior i millorar la seguretat en cas d’incendis.

Han finalitzat les obres de renovació de la fusteria exterior de les finestres de l’edifici de l’ajuntament. El projecte tracta de reduir el consum
energètic del consistori i aprofitar millor els recursos econòmics, així com d’afavorir la sostenibilitat ambiental. El pressupost destinat per a

Renovació del sistema de comunicacions i telefonia mòbil i
fixa del consistori
L’Ajuntament ha formalitzat un nou contracte per
a la instal·lació i el servei d’un nou sistema de comunicacions de dades i veu, tant fixos com mòbils.
Aquesta contractació permet renovar el servei de
telefonia mòbil i d’accés a internet en les dependències municipals, així com fugir de l’obsolescència
tecnològica per a beneficiar el servei als ciutadans.
Així doncs, s’ha adjudicat el concurs a l’empresa UTE
formada per Telefònica d’Espanya i SAO, Telefònica
Mòbils. La facturació dels serveis serà mensual. La
pròxima instal·lació de serveis, per tant, comprendrà
la millora en les comunicacions de veu en ubicació

fixa així com en línies mòbils, i també de dades i accés a Internet en els edificis municipals. Actualment,
les connexions només estan instal·lades a l’Ajuntament, a la Biblioteca Municipal, a l’antiga Oficina de
Turisme i al Casal Jove. No obstant això, la pròxima
actuació comprén l’ampliació d’aquest servei en les
dependències de l’Alberg Municipal, de la Ludoteca i
de l’edifici Quatre Cantons, on ja se situa l’Oficina de
Turisme. D’aquesta manera, es garanteix l’evolució
tecnològica dels serveis comunicatius de l’Ajuntament, i, en conseqüència, es gestionen més eficientment els mecanismes que controlen la qualitat del
servei oferit a veïns i veïnes.
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Equip de Govern

En els últims mesos s’han produït
canvis en els regidors de l’Equip de
Govern. Així, la constitució actual és
la següent:
- Abel Ibáñez: Alcalde, Governació,
Personal, Sanitat, Aigua, Cultura, patrimoni i BIC, i Esports.
- Sergi Trilles: Urbanisme, Hisenda,
Contractació, Comunicació, i Noves
Tecnologies.
- Lluís Torlà: Turisme, Benestar social
i igualtat, i Sector productiu i comerç
local.
- Oscar Sanchez: Festes, Joventut,
Educació, Medi Ambient, i Agricultura.

Maig 2022

Millores al Parc de la Tanca

Quasi han finalitzat les obres de millora i renovació del parc
infantil de la Tanca de Vilafamés. Els treballs fets han consistit,
entre d’altres, en el canvi de les llosetes de cautxú antiimpactes
i en la creació d’espais enjardinats, de zones de descans per
a majors i àrees d’esbargiment per a diverses franges d’edat.
Cal recordar que l’obra ha sigut adjudicada per 66.429 euros
a l’empresa Saludes Parques Infantiles SL. Des de l’Equip de
Govern es lamenta la demora i s’està fent tot el possible per a
pressionar a l’empresa encarregada dels treballs. A hores d’ara,
la falta de material disponible per a subministrar és el problema.

26.000 euros repartits en ajudes a negocis locals
L’Ajuntament de Vilafamés va acabar
el 2021 amb una nova convocatòria
d’ajudes per a pal·liar els efectes
produïts per la Covid-19 en els negocis i comerços locals. D’aquesta
manera, s’han entregat 8.210 euros
procedents de fons propis. Així mateix, amb el Pla Resistir de la Generalitat Valenciana, s’han repartit
17.800 euros a persones autònomes
i microempreses. Cal indicar, a més,
que durant tot el 2021 s’han repartit
110.000 euros a les empreses i negocis locals entre fons propis i la línia d’ajudes de la Generalitat.

Baixen les xifres de
l’atur

8.210 euros
Procedents de fons propis

17.800 euros
Del Pla Resistir de la Generalitat

TOTAL 2021
110.000 euros
Durant tot el 2021 amb ajudes i fons
propis
La recuperació econòmica està arribant a Vilafamés i
això es veu, per exemple, en què les xifres de l’atur estan en nivells més baixos que abans de la pandèmia.
Això és que, a hores d’ara, hi ha 80 persones registrades com a demandant d’ocupació mentre que en 2019
hi havia 98.

LA VEU DEL POBLE - Butlletí d’Informació Municipal de Vilafamés
Maig 2022

8

Inversió de 630.000 euros per a repavimentació
de camins rurals

Ja ha finalitzat la primera part, i està en marxa la segona, de l’històric projecte de repavimentació dels camins rurals del terme municipal que en la
seua globalitat està valorat en més de 600.000 euros. En el ple s’ha ratificat un paquet de treballs valorat en 500.000 euros, corresponents a vies i
camins d’ús principal. El projecte està format per dos lots. Un de 130.000
euros i un altre de 500.000 euros. D’aquest lot de major quantia, ja han finalitzat els treballs corresponents a una dotació de 450.000 euros i s’estan
duent a terme la resta. Recordar que el projecte es finança amb pressupost
municipal.

Finalitza la repavimentació
de carrers valorada en
181.772,73 euros

Les obres consisteixen en el
condicionament de diversos
trams de camins públics que
presenten desperfectes en la
calçada, així com desbrossament i neteja en els marges
de camins que ho necessiten. L’actuació general està
dividida en dos paquets de
treball. El primer paquet està
partit en dos lots diferents
per decisions tècniques: el
lot u correspon amb 8,665
km de trams dels camins de
Montalba, de Cabanes, de les
Clotxes a l’Emperadora, dels
Estrets, camí Useres, senda
de les Clotxes, camí dels Estrets a la Basseta i camí del
Clotàs; mentre que el lot dos
correspon amb 5,011 km a
altres trams dels camins de
Montalba, de Cabanes i de les
Clotxes a l’Emperadora.

Els treballs de repavimentació i condicionament de carrers i encreuaments han finalitzat, amb resultats satisfactoris que han
eliminat les imperfeccions que afectaven
la calçada. El projecte comptava amb una
inversió total de 181.772,73 euros. Amb la
remodelació dels carrers s’afermen dos
dels grans objectius del projecte: millorar la
seguretat viària de tota classe de vehicles i
transeünts i eliminar per complet la deterioració dels carrers locals. Els carrers que han
sigut repavimentats són: avinguda Castelló,
avinguda València, Pintor Progeso, Pintor
Joan Reus, Camí Vell, Colón, Cooperativa i
Alacant. Així mateix, el carrer Cementeri, el
seu encreuament amb el carrer Sant Antoni i l’esplanada del cementeri també s’han
modificat. A més, s’inclouen els encreuaments entre els carrers Luis Prades-Joan
Reus, Sant Miquel-Sant Isidre, Tanca-Constitució, Tanca-Jaume I, Constitució-Vicente
Benet, Constitució-Arc i Arc-Jaume I.
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Acaben els treballs de
condicionament de la
parcel·la dels cadafals

El Centre de la Tercera Edat
ja té accés directe
a la terrassa

La parcel·la dedicada als cadafals de festejos taurins
ha sigut remodelada i condicionada amb un projecte finançat per l’Ajuntament valorat en 45.000 euros.
Una empresa local s’ha encarregat dels treballs, consistents en anivellar i compactar el terreny per a un
correcte suport dels cadafals sobre el sòl ferm. La
parcel·la, a més, ha sigut tancada tenint en compte
la reglamentació dels Plans Generals d’Ordenació Urbana (PGOU), i s’ha instal·lat una porta que permeta
l’entrada i eixida de vehicles de grans dimensions.
Aquesta actuació també impedirà l’abocament d’enderrocs no autoritzats que usualment s’abocaven en
la zona.

El Centre de la Tercera Edat de Vilafamés, situat
en la plaça Ferrer Forns, ja compta entre les seues instal·lacions amb un accés directe entre la terrassa i el saló del bar-restaurant. L’Ajuntament
va contractar els serveis d’un obrer local, després
d’un oferiment públic a tot el sector, per a construir una porta on abans hi havia una finestra, a
l’altura de la barra del bar. La transformació agilita
al màxim el servei del bar-restaurant a la terrassa.
Fins ara, s’havia de recórrer tot el menjador principal i eixir per la porta principal per a atendre en
l’exterior. La inversió destinada per a l’actuació ha
superat els 7.000 euros.

Ja s’han entregat
1.300 «Passe veí»
S’ha processat una nova tanda de sol·licituds del «Passe veí», i ja van set, per a tindre
accés a la circulació amb cotxe pel centre
històric artístic. Amb aquesta última remesa, ja s’han entregat 1.300 adhesius d’accés.
Cal indicar que l’adhesiu haurà d’estar fixat
correctament en la part superior de la lluna
del conductor i que l’acció s’emmarca dins
del Pla de Mobilitat elaborat pel consistori.
Així mateix, ben aviat començarà l’emissió
del «passe» temporal d’accés, per a aquelles
persones que necessiten circular pel centre
històric de manera puntual. Per a més informació sobre aquest tipus de «passe» es pot
consultar amb l’Ajuntament. Per a assegurar la seguretat en el nucli històric i reduir
la quantitat de vehicles, també està prevista
la instal·lació de càmeres de seguretat en la
zona amb una inversió de 50.000 euros.

La brigada EMERGE prevé
incendis forestals

El personal contractat dins del programa d’ocupació
EMERGE de LABORA ha treballat a Vilafamés per a prevenir incendis forestals. La brigada ha estat integrada
per un capatàs i sis peons. Les actuacions han consistit
en la continuació dels treballs iniciats durant l’any passat al Polígon Industrial, mitjançant l’obertura i manteniment d’una franja perimetral de 25 metres per evitar
l’afectació per perill d’incendis. També en el condicionament de les parcel·les situades entre l’avinguda Barceló
i el Camí Vell, una zona d’interfase forestal. Cal indicar
que el programa ha estat subvencionat amb 66.000 euros i ha tingut una durada de sis mesos, des de l’octubre
de 2021.
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Proposada la millora de l’accessibilitat del Ventorrillo
amb l’ajuda del Pla Conviure
terme el projecte, el consistori ha demanat una subvenció
per valor de 500.000 euros en el marc del Pla Conviure,
llançat per la Conselleria d’Habitatge de la Generalitat Valenciana i el termini de realització de la qual és de quatre
anys.

L’Ajuntament de Vilafamés ha proposat la reforma i rehabilitació de diferents espais urbans de la zona baixa de la localitat, coneguda
localment com El Ventorrillo. Les actuacions
plantejades tractaran de millorar l’accessibilitat de la zona i garantir la seguretat dels
vianants mitjançant la construcció de voreres
en aquells carrers que no tinguen. Per a dur a

Pla de transparència
política i participació
ciutadana
S’està treballant per respondre a les demandes de transparència i participació ciutadana corresponents a les oportunitats tecnològiques del segle XXI. Per a això s’ha iniciat
un pla que pretén consolidar al consistori
com una institució transparent i rigorosa
amb els tràmits i actuacions burocràtiques i
polítiques, mitjançant una comunicació amb
el ciutadà permanent i bidireccional. Així
doncs, els processos giren entorn de dues
iniciatives: la implantació d’un Pla Antifrau
i la creació d’una plataforma web per a vi-

Adjudicada l’obra
del nou aparcament
al carrer Paseo

El projecte també comprén el canvi i millora d’instal·lacions de baixa tensió, aigua potable, sanejament, enllumenat públic i telefonia existents; així com la repavimentació d’alguns carrers amb llambordes i rajoles tant per a
la calçada com per a les voreres. Abans de la posada en
marxa, el consistori va llançar una enquesta veïnal per a
conéixer l’opinió sobre quines actuacions es consideren
més necessàries i les raons. Després dels resultats i l’alta
participació, el consistori ha decidit actuar sobre el nucli
baix de Vilafamés i condicionar el seu estat per a guardar
la integritat dels i les vianants. Amb l’objectiu de crear una
política integral entorn de les millores urbanes, el consistori ha posat en marxa la creació d’un Pla Estratègic que
coordine baix els mateixos paràmetres i objectius totes les
futures actuacions.
sualitzar els plens municipals. El consistori ha sol·licitat
dues subvencions per a finançar el cost d’implantació
de totes dues iniciatives. Pel que respecta al Pla Antifrau, la idea és que garantisca el correcte ús dels recursos econòmics de què disposa el consistori. Aquest pla
ha de guiar i assegurar que les actuacions finançades
s’ajusten a les finalitats per les quals es van atorgar ajudes i subvencions. A més, correspon amb la idea ferma d’integritat política i tolerància zero davant el frau
i la corrupció política, un compromís extensible a cada
treballador de l’organisme. D’altra banda, s’ha projectat
la creació d’una web on visualitzar tots els plens municipals. L’eina digital i audiovisual permetrà consultar
fàcilment al ciutadà les qüestions tractades en les reunions polítiques. D’igual forma, també millora exponencialment la transparència i credibilitat dels òrgans de
govern, per l’accessibilitat a la informació de la qual es
beneficiarà el veïnat de Vilafamés.

El valor dels treballs s’ha fixat en 196.289,27 euros,
finançats per fons propis de l’Ajuntament. Es crearan
21 places d’aparcament, dos de tipus accessible. El
projecte s’inclou dins dels Plans de Mobilitat Urbana
Sostenible (PMUS). La primera fase dels treballs començarà aviat. El pressupost inclou la millora d’instal·lacions de baixa tensió, aigua potable, sanejament,
enllumenat públic i telefonia existents.
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Ampliació del projecte de millora de camins
rurals amb la petició de dues subvencions
Es continua treballant en la millora del
conjunt dels camins rurals que configuren el seu terme municipal. Per això, als
diferents projectes acabats i als ja adjudicats per a les pròximes obres se’ls poden sumar dos més que arredoniran el
treball fet fins hui. El consistori ha sol·licitat dues subvencions per a finançar les
actuacions de millora. La primera prové
dels fons europeus React-EU, amb un
pressupost plantejat per a subvencionar
de 271.350, 35 euros; la segona ajuda ha
sigut llançada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de
la Generalitat Valenciana, a la qual s’ha
presentat un pressupost de 163.114, 50
euros. Amb aquesta redacció de projectes i el seu lliurament a les diferents administracions serien cinc els projectes
creats pel consistori, amb un valor general superior al milió d’euros.
Pel que respecta a la subvenció europea,
els camins que entren dins del paquet de
treballs són un tram del Camí de les Clotxes, el camí del camí Cabanes a la partida dels Alous, el camí al Racó de Rata i
el camí fins a la Senda del Terrer Blanc.
D’altra banda, el paquet de camins inclosos en la subvenció de la Generalitat són

un altre tram del camí de les Clotxes, del Mas de Medall, el camí
de la Foia, la senda del Mas Nou al Camí Reial, la senda del Pou i
el camí vell de la Barona. Els treballs a realitzar consistiran a pavimentar trams de camins amb terres pròpies del terreny i s’adequaran uns altres ja asfaltats, que presenten clots i es troben en
un estat deficient.
Els camins rurals que es pretenen condicionar donen servei a
multitud d’explotacions agropecuàries, així com a masies que es
troben en els voltants d’aquests. Cal destacar que l’Ajuntament
de Vilafamés ha sol·licitat aquesta ajuda per a poder adequar
aquests trams perquè es tracta de camins molt utilitzats diàriament per part dels agricultors, ramaders i veïns en general. Ara
per ara, l’Ajuntament de Vilafamés ja ha executat un projecte per
valor de 178.000 euros, mentre que dos més han sigut adjudicats
a una empresa que ja està treballant en els paquets per un valor
de 450.000 euros entre tots dos.

Demanda una subvenció per a les obres de
proveïment i sanejament d’aigües de tres carrers del
nucli antic
S’ha sol·licitat una subvenció en el marc del Pla
Castelló Avança llançat per la Diputació de Castelló per a finançar les actuacions i obres pertinents
amb les quals millorar la xarxa de proveïment
d’aigua potable i sanejament d’aigües als carrers
Botera, Almacen i la placeta dels Dolors del carrer
Paseo. Per a això s’ha preparat un pressupost que
ascendeix a 321.311, 66 euros. El consistori aportarà 100.000 euros de fons propis per a finançar
el projecte. Les tres vies estan enclavades en el
centre històric artístic de la localitat. El projec-

te comprén les actuacions necessàries per a la
reurbanització futura dels carrers, on també s’ha
projectat la construcció d’un aparcament veïnal
al carrer Paseo que donarà aparcament a 21 vehicles i que ja ha sigut adjudicat a una empresa per
a la seua pròxima construcció. A més, els trams
on s’efectuaran les obres es decoraran amb llambordins, d’acord amb la resta de carrers del nucli
antic i segons el que s’estableix en el Plan General
d’Ordenació Urbana de la localitat.
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La Generalitat acaba el projecte de construcció
del consultori mèdic de Vilafamés

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana ha acabat el projecte de construcció del nou Centre Auxiliar de
Salut de Vilafamés. En les pròximes dates s’emplaça la licitació de les
obres i la seua posterior adjudicació a una empresa que s’encarregarà
de la seua construcció. El servei d’arquitectura i enginyeria responsable
de la redacció del projecte també s’encarregarà de la direcció i gestió del
global de les obres. L’aprovació final del projecte és un dels passos més

importants per a fer realitat una
de les reivindicacions històriques de la localitat. El consultori
oferirà una atenció sanitària integral a veïns i veïnes amb el nou
consultori mèdic. L’aprovació del
projecte contempla l’ampliació
del centre a dues plantes i 450
m², amb una inversió de 690.000
euros. Les necessitats tecnològiques i sanitàries estaran a l’ordre
del dia per a millorar tant el servei
a la ciutadania com el treball dels
i les professionals qualificades
del camp sanitari. Així, cal destacar que l’Ajuntament està en
permanent contacte amb la Conselleria per a controlar i agilitar
els terminis i tràmits burocràtics,
i iniciar com més prompte millor
la construcció del centre mèdic
de la localitat.

50.000 euros per a reparar
el Portal d’Onda

Homenatge a Paquita i Rosario
pels anys dedicats al poble

El projecte de reparació dels paviments empedrats i murs de pedra en sec del Portal d’Onda
compta amb un pressupost de 48.378,20 euros.
El conjunt dels treballs inclosos han sigut adjudicats a una empresa local. L’Ajuntament de Vilafamés ha pressupostat aquesta xifra a partir
de fons propis. A més, s’ha demanat una subvenció a la Generalitat Valenciana per valor de
10.000 euros que encara no ha sigut publicada
la seua resolució. L’objectiu de la convocatòria
d’ajudes està referit a la protecció de la pedra
en sec.

L’Ajuntament de Vilafamés ha volgut homenatjar dues
de les seues extreballadores pel seu esforç i dedicació
constant al servei del consistori i del municipi. Elles són
Francisca Allepuz Gil, empleada pública des de 1998
fins al 2021; i Rosario Barreda Domingo, empleada des
de 1984 fins al 2020. Ambdues s’han jubilat després
d’anys d’entrega i treball per als veïns i veïnes de Vilafamés i per al progrés de la localitat. Per això, se’ls ha
dedicat un reconeixement públic en el qual han participat totes les forces polítiques presents en el consistori.
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Esports
Arriba el Trofeu d’Escoles Nicolàs Garcia Edo rep la
de Ciclisme
Medalla al Mèrit Esportiu

El poble va acollir la segona jornada del Trofeu Escoles Ciclisme de Castelló. La iniciativa va partir
del Club Ciclista Cudol Roig. Quatre xiquets de la
localitat van participar en l’esdeveniment.

El veí de Vilafamés, Nicolàs Garcia Edo, ha rebut la
medalla al Mèrit Esportiu de part del Comité Olímpic
Espanyol per la seua participació en l’últim Mundial
d’hoquei línia on Espanya va ser medalla de bronze.

El ciclisme torna a Vilafamés de la mà del
Challenge de la Plana

Més de 100 esportistes es van donar cita en la prova, de 71 km i 1.100 metres desnivell positiu, i que consistia a donar tres voltes circulars al mateix circuit que travessava gran part del terme municipal de Vilafamés. Francisco Ricart, amb un temps de 01.42:11 va aconseguir arribar el primer a meta, situada al Planet
de l’Església. Celestino Fernández i Eduardo Llácer van obtenir la segona i tercera plaça, respectivament.
Javier Marco va destacar com l’esportista local més ràpid. El Club Ciclista Cudol Roig i l’Ajuntament de
Vilafamés van col·laborar activament amb l’organització de l’esdeveniment, amb una edició que eleva a la
localitat com un enclavament esportiu de primer nivell.
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Cultura i educació
Xiquets i xiquetes commemoren el Dia de l’Arbre
L’alumnat del CEIP Sant Miquel de Vilafamés ha celebrat el Dia de l’Arbre.
Fins a 153 arbres es van plantar en
aquest dia tan especial per a tots els
xiquets i xiquetes, que van acudir a
una parcel·la que pertany al consistori. La jornada va estar dirigida per un
agent mediambiental de la Generalitat Valenciana. En aquesta acció de
sensibilització es van donar les claus
per a cuidar el medi ambient i preservar el patrimoni natural i paisatgístic
present en la localitat.

Naix el FIV VILAFAMÉS

Vilafamés va viure el 12 de febrer la presentació de
la primera edició del Festival Internacional de Cine, el
FIV Vilafamés, que se celebrarà del 27 de juny al 2
de juliol amb la projecció d’alguns dels millors curtmetratges del panorama internacional actual. La Sala
Quatre Cantons va ser l’escenari de la presentació del
Festival a la qual van assistir, entre altres, l’alcalde de
Vilafamés, Abel Ibáñez, la diputada de cultura, Ruth
Sanz, i el director del Festival, Sergi González.
«No podria estar més content amb el viscut anit. El
suport que des de la Diputació de Castelló s’ha donat
al festival és immens i el dels veïns i veïnes, omplint
la Sala, ha sigut fonamental per a demostrar que el
FIV Vilafamés serà tot un èxit de convocatòria» ressalta Sergi González. I és que, a més de la presentació institucional sobre l’esdeveniment, la presentació
també va comptar amb la projecció del curt «Como

cualquier otro» del mateix González, qui, en finalitzar, va contestar les desenes de preguntes
dels presents tant sobre la seua obra com sobre el festival. Indiquem que el FIV Vilafamés no
ha tingut millor manera de començar que amb
«Como cualquier otro», ja que aquest ha sigut
reconegut recentment amb el Colón de Plata al
Mejor Cortometraje Nacional en el Festival de
Cine Iberoamericano de Huelva. Per a l’Ajuntament de Vilafamés, el Festival Internacional de
Cine, es tracta «d’una nova aposta per a acostar
la cultura al municipi i atraure el turisme amb
una oferta de qualitat, original i nova; així com
una oportunitat més per a donar a conéixer Vilafamés dins i fora de la província de Castelló.»
– Curtmetratges participants. Ja en van 400!
El termini de recepció de treballs per a participar en el FIV Vilafamés finalitzarà el 31 de maig.
De manera gratuïta, les inscripcions es poden
realitzar des de les plataformes Movibeta, Festhome i Clickforfestivals. Es poden presentar
obres en qualsevol idioma sempre que presenten subtítols en castellà o valencià. Així mateix,
la duració màxima dels curts haurà de ser de 15
minuts, títols de crèdit inclosos, i hauran d’estar
rodats amb una data posterior a l’1 de gener de
2021. En la data de tancament d’aquest butlletí,
ja hi havia 400 treballs de 27 països presentats.
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La renovada imatge de l’Església de la Sang de
Vilafamés després de la seua completa restauració
Després dels últims i intensos mesos de processos de
restauració de la gran majoria dels elements de l’Església
de la Sang, el primer temple
cristià de la localitat, l’interior
de l’edifici presenta una renovada imatge caracteritzada
per la nova il·luminació, tretze
nous bancs en el seu interior i
la restauració del retaule barroc de l’Altar Major, datat en
1797. L’alcalde de Vilafamés,
Abel Ibáñez, va acollir la visita
del bisbe de Sogorb-Castelló,
Casimiro López, per a comprovar el seu estat i celebrar una
primera missa després de la
rehabilitació.
El Servei de Conservació i Restauració de Béns Culturals
de la Diputació de Castelló
ha procedit a netejar aquest
retaule. Així mateix, l’artista Juan Claros ha restaurat el
Crist que ara presideix l’estructura de l’Altar Major, ha
restaurat una figura de la Pietat que ara decora l’edifici i ha
pintat un quadre religiós o l’escut de la localitat, entre moltes
altres tasques dutes a terme.
A més, la Confraria de la Sang
s’ha encarregat de netejar part

del complex i de revestir amb noves
teles un altar. «L’església de la Sang
llueix totalment rehabilitada. Pot
acollir qualsevol mena d’acte amb
garanties. Ens ha portat molt de
temps el projecte, però contemplar
el resultat actual val la pena», explica Juan Claros, principal artífex de
la completa rehabilitació realitzada
a l’edifici, en el qual també destaquen les capelles de Santa Bàrbara,
de Sant Cristòfol i la Dolorosa.
Per part seua, l’alcalde ha declarat
que «estem estudiant amb el Bisbat
les diferents vies per a obrir les portes a la població, tant amb visites

en el seu interior com amb l’acolliment d’esdeveniments culturals.»
El projecte de conveni que s’està
preparant entre els dos organismes
permetrà ampliar l’oferta cultural i
turística de la localitat. L’Església
de la Sang de Vilafamés és el primer recinte cultural i religiós d’època cristiana de la localitat. Més
enllà del seu llegat històric en ple
cor del nucli antic de la localitat, el
component artístic del seu interior,
concretat en diversos retaules barrocs i pintures al fresc, representen
un dels majors valors culturals que
atresora Vilafamés.

‘Creant en família’ en el MACVAC
El Museu d’Art Contemporani Vicent Aguilera
Cerni (MACVAC) de Vilafamés ha impartit el taller ‘Creant en família’, a
càrrec de Rosario Falcó
Segarra. Per a més informació sobre les activitats a realitzar consultar
amb el Museu.
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Un Nadal ple de màgia, música i unió

Nadal ha sigut un moment per a compartir i gaudir. Xiquets i xiquetes
han tingut l’oportunitat de conéixer els Reis Mags d’Orient i els patges, la
Coral va oferir el seu tradicional concert de Nadal i els usuaris i usuàries
de la Unitat de Respir van crear diferents decoracions per a engalanar el
poble. A més, tampoc van faltar activitats com la Fira de les Arts.

Musicoteràpia a la Unitat de Respir

Les sessions de musicoteràpia són l’última novetat que s’ha
adoptat en la Unitat de Respir de
Vilafamés. Durant una hora a la
setmana, els usuaris i usuàries
d’aquest servei, que opera de dilluns a divendres de 9 h a 13 h a la
Llar dels Jubilats, gaudeixen de tallers musicals que tracten de mantenir i prevenir la seua salut física i
mental, però també l’emocional, la
social i l’espiritual.
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La Casa Abadia serà annexionada al MACVAC
en l’aposta per la cultura a Vilafamés
La Casa Abadia de Vilafamés serà annexionada al Museu d’Art Contemporani Vicent Aguilera Cerni (MACVAC) després de les obres d’adequació i remodelació
de l’immoble que realitzarà la Diputació de Castelló.
El finançament publicat per l’ens provincial ascendeix
a 220.000 euros, que escometrà reformes interiors i
ampliarà les instal·lacions del museu. Les obres en
aquest històric edifici de la localitat, situat molt prop
de l’església i just davant del Centre Internacional de
Documentació Artística (CIDA) del MACVAC al carrer
Mestre Bernat, el convertiran en un espai dedicat a
l’art i a la cultura, així com es reforçarà la seua estructura i millorarà el seu estat de conservació.
L’Ajuntament agraeix a la Diputació l’impuls que presta a l’art i al MACVAC, amb inversions de gran calibre
que dinamitzen la localitat i sumen esforços per un
model turístic basat en un producte cultural de qualitat. Així, les obres d’adequació van començar la segona quinzena de gener, amb final estimat en les primeres dates de l’estiu, quan l’art inundarà les parets
i totes a l’altura d’un dels immobles més influents al
barri antic de Vilafamés. La ferma aposta per l’art que
es desenvolupa a Vilafamés s’engrandeix també per
l’increment pressupostari que el consistori dedicarà
al MACVAC, amb un augment de 50.000 euros en la
partida dedicada al 50 aniversari de l’entitat.

Audioguia d’aventures

S’ha creat un itinerari autoguiat que transcorre pel
paratge de Sant Miquel. El projecte funciona a partir de codis QR situats al llarg del camí cap a l’ermita. Escanejant-los s’accedeix a l’audioguia que
introdueix la història i les accions a realitzar per a
ajudar a la masovera de Sant Miquel. El projecte,
anomenat «Tots a una a Sant Miquel», ha sigut finançat mitjançant una subvenció de la Diputació
de Castelló.

FOTO: Mónica Talón

Cinquanta anys de la
Biblioteca com a
nucli social i cultural
La Biblioteca Pública de Vilafamés va complir el
passat mes d’abril 50 anys de vida. Mig segle de
novel·les, còmics o enciclopèdies que han omplit
les prestatgeries de l’espai. Per a commemorar
l’efemèride, la Biblioteca ha preparat una exposició on es poden llegir i observar alguns dels primers llibres que van arribar en 1972, una època
d’auge en la localitat amb la posada en marxa del
Museu d’Art Contemporani. L’horari d’obertura de
la Biblioteca és de 9 h a 13 h i de 16 h a 19.30 h. Un
servei que ha prestat milers de llibres al llarg de la
seua llarga vida i que encara continua fent-ho. A
més, les seues instal·lacions compten amb accés
a Internet i en elles es realitzen diferents jornades
educatives al llarg de l’any.
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Jocs, esports i tallers per
als més joves

Tècnic especialitzat
per a l’Oficina de
Turisme
S’està treballant en la creació d’una plaça
de tècnic per a l’Oficina de Turisme de Vilafamés, que siga capaç de gestionar íntegrament les oportunitats i projectes futurs
turístics de la localitat. L’objectiu del consistori és dotar a l’oficina d’un major pes
en l’estratègia turística del municipi, i per a
això reconvertirà la plaça actual d’auxiliar
en una de tècnic més experta. La plaça que
funcionava fins hui ha sigut amortitzada
per l’Ajuntament, després de quedar-se la
borsa interna de treball buida de persones
disponibles per a desplegar les funcions. La
publicació de la plaça es farà mitjançant un
procediment obert al qual podran optar totes les persones interessades.

El 6 de novembre, el poliesportiu l’Estepar de Vilafamés va acollir un esdeveniment replet de jocs i activitats variades, organitzat per la Mancomunitat Plana
Alta i Món d’Animació, amb el suport de la Diputació
de Castelló i de l’Ajuntament de Vilafamés. Les activitats estaven dirigides a joves entre els 12 i els 17
anys.

Mentre es desenvolupen els processos
administratius necessaris per a comptar
amb el tècnic de turisme, el consistori ha
contractat un servei extern per a gestionar l’oficina. A més, la plantilla de l’oficina
de turisme també serà ampliada a partir
de les beques que la Diputació de Castelló
i la Generalitat Valenciana publiquen per a
auxiliars de turisme, que complementaran
l’oferta turística de la localitat.
Recordar que ja està en funcionament la
nova oficina de turisme de l’edifici Quatre
Cantons.

Visita guiada a l’Abric del Castell
Un nodrit grup va participar en la visita guiada
a l’Abric del Castell de
Vilafamés dins de la ruta
temàtica «L’art en l’Edat
dels Metalls» organitzada pel Museu de la Valltorta.
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XVIII Premios Radio Castellón a los Pueblos Más
Bonitos de España
El 22 d’octubre, l’Asociación de los Pueblos Más
Bonitos de España va rebre el guardó «XVIII Premios Radio Castellón» en una gala on va assistir
l’alcalde de Vilafamés, Abel Ibáñez, acompanyat
pels edils de Peníscola, Morella, Culla i el president
de l’Associació, Francisco Mestre. El premi rebut
es justifica per la posada en valor dels pobles rurals, incentivant el respecte per les tradicions i
fomentant un turisme sostenible i de qualitat. Vilafamés és un dels pobles més bonics d’Espanya
per la cura del patrimoni, l’harmonia del municipi,
la neteja i conservació de les façanes, el cuidat de
flors i zones verdes, l’activitat cultural programada o l’atenció a les tradicions, entre molts altres.

Diputació tria Vilafamés per a posar en comú els plans
turístics provincials
Els representants de
les diferents organitzacions turístiques
de Castelló, integrades per mancomunitats i associacions
comarcals, es van
reunir a Vilafamés
per a analitzar i solucionar problemes
actuals del sector
turístic. Els organitzadors han triat Vilafamés al ser una
de les localitats de
referència en el turisme d’interior en
la Comunitat Valenciana. L’acte, celebrat en la sala d’actes de la Caixa Rural,
ha comptat amb la
presència del secretari autonòmic de
turisme i president
de turisme de la Comunitat Valenciana,
Francesc Colomer;
del president de la
Diputació, José Martí, de la diputada pro-

vincial de turisme, Virginia Martí; i de l’alcalde de Vilafamés, Abel Ibáñez, qui ha
inaugurat l’esdeveniment i donat la benvinguda a tot el grup.
L’objecte de la reunió era posar en comú els coneixements i experiències dels diferents organismes que servisquen per a resoldre incerteses o problemes futurs.
També ha buscat cohesionar els diferents plans de Governança i Dinamització Turística a la província de Castelló. El fons econòmic Next Generation UE s’ha analitzat
com una opció molt vàlida per a unificar projectes i idees que aposten per productes
turístics nous, que al mateix temps puguen animar l’emprenedoria en les diferents
comarques castellonenques. A més, des de les administracions públiques s’han resolt dubtes a l’hora d’accedir a ajudes i subvencions, que permeten gestionar les
possibilitats turístiques de cada organització.
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Xiquetes i xiquets celebren Carnestoltes

L’alumnat del CEIP Sant
Miquel de Vilafamés el
va passar en gran amb
la celebració de Carnestoltes. Amb colorits i
originals disfresses, els
xiquets i xiquetes van
realitzar una desfilada
amb la tradicional lluita
de confeti des del col·legi
fins a la plaça Germanes
Mas. La Banda Jove de
Vilafamés els va acompanyar en el recorregut.
La vesprada festiva va
acabar amb un berenar
a base de coca i xocolate
organitzat per l’AMPA.

Gran acollida de la XII Jornada de Treball amb Torn
El complex poliesportiu L’Estepar de Vilafamés va ser la seu de la XII Jornada de Treball amb Torn de Castelló. L’alcalde de Vilafamés, Abel Ibáñez, va destacar en la seua
intervenció el suport de Vilafamés al poble
d’Ucraïna i la condemna de la guerra per
part de Rússia. Així mateix va voler «agrair
a Atorcas tot el treball i esforç realitzat per
organitzar les jornades.»
Artistes nacionals de primer nivell es van
anar succeint amb diverses demostracions
artístiques. El terolenc Pedro Clavero, l’asturià Samuel Blanco, el barceloní Roger
Pascual, l’alacantí Ximo Iborra i l’artista local Carlos Nebot van demostrar la seua vàlua; i Olivia Bardoll va realitzar un pirogravat
sobre fusta.
El VII Concurs de peces tornejades, un dels
plats forts de l’esdeveniment, va ser un homenatge a Miguel López. Els guanyadors
van ser, de primer a tercer, Jesús Collazos
de Madrid, Enric Cornudella de Barcelona i
Toni Valdés de Barcelona.
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Actes religiosos i de germanor a la Setmana Santa

La Banda Jove delecta amb un concert de pel·lícula
abans es van celebrar les audicions de l’Escola. L’alumnat, entre
10 i 16 anys, va estar acompanyat
per integrants de la Banda Simfònica. Així, el públic assistent va
gaudir amb peces variades, amb
un gran toc cinematogràfic, com
«La Bella i la Bèstia» de Jay Bacook, «Frozen» de Kristen Anderson, «Memòries d’Àfrica» de Jhon
Barry o «La La Land» de Michel
Brown. Des de la direcció de l’Escola de Música es ressalta el gran
interés suscitat entre els veïns i
En el mes de març va tindre lloc el concert de la Banda Jove de veïnes, així com l’elecció del prol’Escola de Música La Roca de Vilafamés que va haver de ser ajor- grama, dirigit a agradar i atraure
nat el passat Nadal a causa de la Covid-19. Cal indicar que dies els i les integrants més joves.
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La tradició cobra vida amb Sant Miquel
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Torna la mostra de vida tradicional ‘1900’

Vilafamés es va transportar al segle passat durant el cap de setmana del 30 d’abril i l’1 de maig amb la
celebració del «1900». La Mostra de vida tradicional va exposar amb fidelitat els costums, tradicions,
gastronomia i oficis que caracteritzaven el dia a dia dels habitants de Vilafamés. Més de 200 veïns i
veïnes han ajudat a fer possible l’esdeveniment. Gràcies!
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Abril de diversió i germanor amb les Festes de la
Joventut de l’associació de Joves de Vilafamés

Igualtat
Vilafamés protesta contra la violència de gènere
Una àmplia representació del teixit social
de Vilafamés es va concentrar a la plaça
de l’Ajuntament en el marc del 25N, Dia
Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona. Dies després, l’Associació de Dones de Vilafamés va formar
un tapís violeta a base de drapet amb
missatges de valor feminista i d’equitat
social; i en el local dels jubilats es va celebrar l’espectacle còmic «Bye Bye Feminity» a càrrec de l’actriu Mage Arnal.
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Trobades culturals amb «Joves dones per al segle XXI’
amb el MACVAC
Lorena Franco, autora de «Todos buscan a Nora
Rey» i altres títols; Andrea Izquierdo, booktuber i
autora de la saga «Helen Parker»; Ana Vernia, artista i autora de «La mitad de las cosas. Inventario de
un mundo raro»; Irene García, Doctora en Psicologia, investigadora de l’autisme, professora a l’UJI i
artista amb el nom de «Lluna llunera»; María Pareja,
mestra i autora de «Relacionados», i Marta Macián,
autora de «Aviones de papel» van ser les protagonistes de les trobades culturals «Joves dones per al
segle XXI» del MACVAC, la llibrera Argot, la Diputació i l’Ajuntament.

Un documental homenatja a la Dona Rural
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona Rural es va projectar el documental anomenat «La Calle
del agua». En finalitzar la projecció, es va dur a terme un col·loqui. L’Ajuntament de Vilafamés, l’àrea
d’Igualtat de la Mancomunitat Plana Alta i l’Associació de Dones de Vilafamés han col·laborat per a
homenatjar, d’aquesta manera, a totes les dones que formen part de pobles i àmbits rurals i reconéixer
el seu rol dins de les seues activitats econòmiques i socials.

Inauguració en el MACVAC de l’exposició «Claudia i
Manuela» per les VI Jornades de les Dones

Dissabte 12 de març va tindre lloc la inauguració de l’exposició «Claudia
i Manuela» en el Museu d’Art Contemporani de Vilafamés (MACVAC). A la
primera inauguració amb públic des de l’inici de la pandèmia van assistir,
entre altres, l’alcalde de Vilafamés, Abel Ibáñez, l’artista Claudia Trilles i
els familiars de Manuela Ballester. L’exposició està integrada per obres
de Claudia de Vilafamés (Claudia Trilles) i Manuela Ballester, gran artista
valenciana del segle XX.
Des del MACVAC s’assegura que l’objectiu de «Claudia i Manuela» és
crear un diàleg entre les artistes de dos segles, el XX amb Manuela i el
XXI amb Claudia, i amb això ajudar a visibilitzar el treball de dues grans
dones, dues grans creadores. Assenyalem que Manuela Ballester, qui

va haver d’exiliar-se durant la
Guerra Civil, va ser esposa de
Josep Renau i, durant dècades,
el seu treball va quedar invisibilitzat per l’obra del seu marit.
Ara, el MACVAC, que posseeix
15 treballs de l’artista i ha creat
una col·laboració amb la família Ballester per a exposar algunes desconegudes per al gran
públic durant aquests mesos,
dona a conéixer la seua obra.
Per part seua, Claudia de Vilafamés és una artista local amb
gran trajectòria i vistes de futur que treballa de manera activa amb el Museu. «Claudia i
Manuela», organitzada dins de
les VI Jornades de les Dones
de Vilafamés celebrades per a
commemorar el 8M, Dia Internacional de la Dona, pot visitar-se en el MACVAC fins al 4
de setembre.
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PSOE: Sempre treballant pel poble
A l’Agrupació Local del PSPV-PSOE aquest butlletí municipal ens dóna l’oportunitat de poder
explicar les nostres polítiques municipals i també el nostre projecte municipal, i això és el que
volem fer. Estar en minoria no és fàcil i per a
nosaltres ens està resultat una legislatura molt
complicada. Prova d’això ha estat la dimissió
d’alguns dels nostres regidors, producte de situacions personals particulars i també per la
pressió del volum de treball que porta estar en
minoria i no tindre la dedicació exclusiva, donat
que tothom té un altre treball del qual viu. Però
no per això l’equip de govern ha deixat de treballar pel poble, per les nostres veïnes i veïns; recolzats en tot moment per l’agrupació local que
treballem igualment, per tal d’ajudar als nostres
companys. Enfront dels qui en moltes ocasions
diuen que no tenim projecte, és necessari recordar el que s’ha fet. Projectes i obres que ja s’han
dut a terme, d’altres que ara estan realitzant-se
i els que ens queda per fer en el que resta de legislatura.

tat i front un projecte com la «mega» planta solar
i el seu extens traçat aeri de línia elèctrica que
afectarà el nostre paisatge, l’Ajuntament va acordar la suspensió de l’atorgament i l’admissió a
tràmit de qualsevol llicència d’aquestes centrals
fotovoltaiques, solars i eòliques. A més de la
presentació d’al·legacions perquè es desestime
l’avant-projecte presentat per la mercantil interessada. Tornant a les inversions en obres, s’ha
fet una millora en la renovació del parc infantil
de la Tanca, per un valor de 66.429 euros. També
està prevista la construcció d’un aparcament al
carrer Paseo i la reparació i conservació del camí
Portal d’Onda. Obra aquesta última que compta
amb un pressupost de 48.378,20 euros. D’altra
banda, amb una inversió de 287.673,75 euros de
la Conselleria d’Habitatge, el consistori rehabilitarà la totalitat de l’edifici del costat de l’ajuntament. Un altre projecte també en marxa és la
construcció d’un centre de dia per a majors amb
atenció diürna i amb capacitat perquè alguns
dels usuaris puguen pernoctar.

Recordeu que començarem la legislatura i en
pocs mesos ens vam veure en una situació mai
viscuda, com va ser la Covid-19. Des de l’Ajuntament es va haver de fer front a aquesta nova i
desconeguda situació i es van aprovar una sèrie
d’ajudes. En total per als autònoms, els negocis
i els comerços locals, s’han destinat 119.604,
86 euros en ajudes. Una vegada es va reprendre un poc la normalitat, des de l’Ajuntament no
s’ha deixat de proposar, aprovar i executar projectes com ara, realitzar la repavimentació dels
carrers i encreuaments del barri del Ventorrillo a
Vilafamés, amb una forta inversió de 181.772,73
euros. A la qual s’han de sumar 96.000 euros
per les millores efectuades en el carrer Carreró i
Camí Nou. També a la zona de l’eixample de Vilafamés, es va modernitzar la seua il·luminació i
amb un cost de 96.806,05 euros i vam avançar
com un poble sostenible mediambientalment i
conscienciat sobre la despesa supèrflua de l’antiga il·luminació. Defensant aquesta sostenibili-

Pel que fa a les inversions en el terme, s’han aprovat els projectes de millora dels camins rurals del
terme municipal, valorats en un còmput global de
630.000 euros d’inversió, que per la seua envergadura es realitzarà en diferents anys. Cal recordar també que ja s’ha finalitzat completament el
projecte de remodelació de l’edifici Quatre Cantons destinat a centre cultural. Aquesta última
inversió ascendeix a 275.840 euros. En aquests
moments ja està instal·lada allí mateix l’oficina
de turisme i, s’està treballant en la creació d’una
plaça de tècnic de turisme.
Imprescindible era augmentar la dotació policial i
ja s’ha fet. Ara tenim tres policies locals, donades
les necessitats actuals per les visites turístiques
que rebem al llarg de l’any. Per això mateix s’han
adaptat tots els senyals de tràfic d’accés al nucli
antic i una vegada donats tots els passes veí, es
restringirà l’accés i la circulació de vehicles pels
carrers del conjunt historicoartístic.
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Triem Vilafamés: Energies renovables,
però NO les volem al Pla
Abans dels anys seixanta del segle passat, la
gent de Vilafamés no es preocupava pel preu de
la benzina, ni del gasoil, ni del gas perquè pràcticament no hi havia cotxes, ni tractors, ni motocultors, i a la gran majoria de cases es cuinava
amb llenya o serradura. Això, als més joves ens
ho han contat, no ho hem conegut, però els majors ho coneixen ben bé. A partir de la dècada de
1960, va haver-hi un canvi de paradigma i vam
entrar en un món prou diferent, on els vehicles de
motor es van fer imprescindibles. Aleshores, els
països més rics del món eren aquells que tenien
pous de petroli. Però eixa època dels combustibles fòssils sembla que també està arribant al
seu final. Ara els «pous de petroli» els tenim en
el nostre territori, amb moltes hores de sol.
Una empresa, ENERHi, està interessada a cobrir
tot el Pla de plaques solars, de punta a punta. No els importa si eixa zona és la més fèrtil i més productiva del terme, ni si –des de la
prehistòria– ha sigut el recurs econòmic d’on
han menjat moltes generacions de vilafamesins
i vilafamesines. Eixa empresa multinacional
només busca una gran rendibilitat econòmica.
Per a ells, el Pla és una zona plana i de fàcil accés on poden traure grans beneficis econòmics.
Volen guanyar molts diners sense importar-los
ni les persones, ni el medi ambient. Per a més
escarni, diuen que pagaran 7 milions d’euros per
la llicència i 600.000 euros l’any pr IBI, un preu
substanciós a canvi de malbaratar el Pla de Vilafamés. Eixa és la qüestió.

En aquest 2022, hem d’entrar en un canvi de
model energètic basat en la descarbonització i
la substitució de les fonts energètiques tradicionals (petroli, carbó, gas) per les renovables
(eòliques i fotovoltaiques). Això no sols és bo
sinó que ara tenim la possibilitat de produir electricitat ací, però no al Pla, sinó a cada cara-sol
de les muntanyes del terme, en terrenys que no
són interessants des del punt de vista agrícola.
Potser no seran tan rendibles com al Pla i potser
coste un poc més d’amortitzar la inversió, però
moltes zones abancalades i les teulades dels
edificis públics i privats continuen sent molt
atractives per instal·lar plaques solars.
Un primer pas que cal donar és la creació de comunitats energètiques on han de participar els
ajuntaments i les cooperatives. La Cooperativa
de Vilafamés ha declarat que està interessada
i esperem que l’Ajuntament també s’interesse. Tot aquest procés no el podem deixar per
a més avant, no podem ser negligents, perquè
els temps passa molt de pressa. Triem Vilafamés-Compromís volem energies renovables,
però no les volem al Pla. Tampoc no volem que
els guanys econòmics se’n vagen fora i es beneficien empreses amb fons voltors.

** L’oportunitat d’escriure en aquest BIM s’ha oferit a tots els grups polítics amb presència a
l’Ajuntament de Vilafamés. Aquells que no hi apareixen és perquè així ho han desitjat.
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